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Allereerst voor iedereen een heel goed en gezegend nieuwjaar gewenst! Het eerste nummer van 
2021 ligt voor u klaar met de toepasselijke titel: Nieuw begin!
Het zijn spannende tijden vanwege de pandemie. Laten we de moed niet verliezen en de vreugde 
van Kerstmis met ons meedragen, die heilige naam: Emmanuel: God met ons!

In dit Magazine veel terugblikken op Kerstmis, er zijn veel mooie initiatieven geweest. Mevrouw 
Cornelissens neemt ons mee terug in de tijd, we starten het nieuwe jaar met 4 nieuwe 
kernwaarden en natuurlijk ontbreken ook de goede voornemens niet! We gaan er vol goede moed 
weer aan beginnen!

Veel leesplezier!

Van de redactie

Gedicht

De bomen

komen uit de grond

en uit hun stam

de twijgen.

En ied’reen vindt het

heel gewoon

dat zij weer bladeren krijgen.

We zien ze vallen

naar de grond

en dan opnieuw weer groeien.

Zo heeft de aarde

ons geleerd

dat ál wat sterft

zal bloeien!

Toon Hermans
Boom schilderij Magic Natrure Groen van kunstenaar Karin.

Foto	voorkant:	een	schitterend	boeket	voor	op	de	receptiebalie	geschonken	door	Pluk	bloemiste.



Voorwoord Inhoud
Een	heel	gezegend	en	gelukkig	nieuwjaar	toegewenst!

Voor	u	ligt	het	eerste	nummer	van	ons	Roomburgh	Magazine	
van	2021.	Het	thema	van	deze	maand	is	een	“nieuw	begin”.

Een	interessant	thema.	2021	wordt	het	jaar	van	de	
vaccinatie.	Hoe	gaat	dat	lopen?	Vele	meningen	en	
opvattingen	leiden	tot	verhitte	discussies,	nu	en	de	komende	
maanden.	Ieder	heeft	verschillende	argumenten.	
Uiteindelijk	moet	ieder,	in	vrijheid,	zijn	of	haar	afweging	
maken	en	een	conclusie	trekken.	Het	is	belangrijk	en	zelfs	
een	kernwaarde	voor	ons	huis,	dat	wij	elkaar	respecteren,	
ook	als	een	ander	een	andere	mening	heeft.

Hoe	dan	ook,	vormt	het	bestrijden	van	het	virus	en	de	reële	
kans	dat	wij	Corona	in	2021	eronder	krijgen,	een	belangrijk	
nieuw	begin.	Wij	gaan	zien	of	wij	echt	op	termijn	weer	
helemaal	terug	gaan	naar	zoals	wij	alles	in	2019	deden	of	
dat	er	echt	permanente	veranderingen	komen.	Wij	hebben	
hierin	natuurlijk	ook	een	keuzevrijheid.

Een	jaarovergang	gebruiken	wij	vaak	om	wat	grotere	zaken	
te	beschouwen	bij	het	thema	“nieuw	begin”	en	een	
romanticus	maakt	hier	een	spectakel	van.	Zelf	bekijk	ik	het	
vaak	wat	nuchterder:	elke	dag	is	immers	een	nieuw	begin.	
Elke	dag,	elke	week,	elk	jaar	beginnen	wij	opnieuw,	met	
nieuwe	voornemens	en	nieuwe	kansen.	Tegelijkertijd	is	het	
wel	een	begin	met	bagage.	Wij	hebben	allemaal	van	alles	
meegemaakt,	nare	gebeurtenissen,	verdrietige,	vrolijke	en	
hebben	daardoor	blijde	en	droevige	herinneringen.	Een	
nieuw	begin	betekent	dus	niet	dat	je	bij	nul	begint.	Een	
nieuw	begin	betekent	wel	een	keuze	hoe	je	naar	de	nieuwe	
dag	en	het	nieuwe	jaar	aan	kijkt,	op	basis	van	wat	er	achter	
ons	ligt.	Hierbij	speelt	het	begrip	“hoop”	ook	een	belangrijke	
rol.	Voor	velen	van	ons	brengt	het	geloof	in	God	deze	hoop.	

Deze	keuze	zien	wij	ook	terug	in	de	goede	voornemens	die	
traditioneel	in	groten	getale	worden	gemaakt.	Het	is	goed	
om	voornemens,	ook	als	deze	keer	op	keer	niet	worden	
gehaald,	steeds	opnieuw	proberen	te	realiseren.	Het	is	een	
innerlijke	stem	die	je	vaak	wijst	op	iets	goeds.	Soms	voor	je	
zelf,	soms	voor	de	ander.	

Ik	wens	u	daarom	dit	keer	niet	
alleen	een	gezegend	nieuwjaar	
toe,	maar	ik	wens	u	ook	veel	
succes	met	het	nakomen	van	de	
goede	voornemens	die	u	heeft	
gekozen.

Bert Buirma
Directeur Roomburgh
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Goede voornemens 2021
Veel	mensen	maken	bij	de	
jaarwisseling	‘goede	voorne-
mens’:	stoppen	met	roken,	
afvallen,	sporten	etc.	.	Op	zich	
is	dat	goed	natuurlijk,	maar	
we	houden	het	meestal	niet	
vol.	De	sleutel	tot	succes	is:	
begin	met	kleine	haalbare	
doelen.	We	vroegen	enkele	
bewoners	hoe	zij	erover	den-
ken:

De heer Lardee denkt bij het 
thema ‘Nieuw begin’ aan een 
betere wereld en meer liefde-

volle zorg voor elkaar. En wijs-
heid en gezondheid.

Meneer Vasen hoopt voor het 
nieuwe jaar op een vaste 
kamer in Roomburgh, hij 
woont nu in een klein tijdelijk 
appartement en zou graag zijn 
eigen spullen in zijn apparte-
ment plaatsen. “Het is goed te 
beseffen dat je een hoge leef-
tijd bereikt hebt en dat het niet 
anders is. Ik ben de een-na-de-
jongste van een gezin van 
zeven. Ieder familielid, ook de 

aangetrouwde, zijn overleden 
op mijn jongste zus na. Je staat 
er zo wel alleen voor, dan is het 
fijn hier te wonen.” Hij wenst 
iedereen het beste voor het 
nieuwe jaar.

Mevrouw Kelderman zegt: “Een 
nieuw begin betekent voor mij 
toch alles weer uit Gods hand 
te aanvaarden!” Haar goede 
voornemen is: steeds te probe-
ren liefdevol met de 
medemens om te gaan!

Bedankt!
Drie december mocht ik als 
laatste opdracht voor de oplei-
ding die ik de afgelopen 1 ½ 
jaar heb gevolgd (Verzorgende 
3 IG-MZ) een activiteit organi-
seren. We hebben met de 
bewoners van de 7e etage 
kerststukjes gemaakt. Met 
kerstmuziek en lekkere koffie 
met kerstkoek werd er hard 
gewerkt. Eén bewoner maakte 
zelfs twee kerststukjes, ook één 
voor een medebewoner! Het 
was een gezellige ochtend met 
prachtige kerststukjes als 
resultaat. Ik wil graag iedereen 
die het mogelijk heeft gemaakt 
dat ik deze opleiding mocht 
doen heel erg bedanken, ook 
alle collega’s en bewoners voor 
de steun en medewerking voor 
het maken van mijn 
opdrachten!

Tiny van den Berg



Woord van de rector

DRIE-KONINGEN

Van de drie wijzen staat in het Mattheus Evangelie vermeld, dat zij bij het zien van de 
ster, die bleef staan boven de plaats waar het Kind en zijn Moeder zich bevonden, 
vervuld werden van overgrote vreugde.

Wie – misschien door welk teken ook geleid – in het duister van eigen onzekerheid 
het mysterie van Gods Nabijheid mag ontdekken, wordt vreugdevol: al-licht, hij vindt 
de bron van alle licht.

Wel wordt verwacht dat je er iets voor over hebt. De wijzen waren daarom zo wijs, 
dat ze het vreemde verschijnsel aan de hemel niet alleen als natuur-verschijnsel 
beoordeelden (zoals velen het zonnewonder van Fatima – anno 1917), maar er 
‘achteraan’ gingen. Zij hadden hun oordeel niet direct klaarliggen, - ‘klaarheid’ is ook 
maar relatief – zij gingen te rade bij anderen en hadden er een lange reis voor over.

De vreugde werd hun deel toen zij het doel van hun reis bereikt hadden of beter: 
toen hier het doel van hun reis geopenbaard werd, getoond in het Kind dat zij – 
neerknielend – hun hulde brachten. Hun vreugde was over-groot! 
(Let op de overmaat!)

En wij? Zijn er nog christenen in ons midden met een zo grote vreugde om het vinden 
(of terugvinden) van het Kind en zijn Moeder? Ook wij hebben in deze tijd behoefte 
aan ontvankelijkheid van de wijzen om de tekens van NU te verstaan en op te breken 
uit voor-oordeel of gezapigheid, om de plaats van de Moeder met haar Kind onder 
een nieuw ‘gesternte’ te ontdekken!

‘Komt, laat ons gaan aanbidden’, zoals het oude kerstlied ons uitnodigt…
Ik wens u een Zalig, Gezegend, gelukkig 2021, verlost van de coronapandemie.

      H.J.M. Hofstede, rector
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St. Josephschool verrast Roomburgh
DE	ST.	JOSEPHSCHOOL	IN	
LEIDEN	VERRAST	BEWONERS	
KLEINSCHALIG	WONEN	MET	
KERSTSTUKJE	EN	EEN	MOOIE	
KAART!

Op maandag 7 december jl. 
was er een optocht van kinde-
ren van de Jozefschool bij 
Roomburgh. Er werd druk naar 
elkaar gezwaaid door de kinde-
ren en de bewoners. De kinde-
ren zongen een kerstlied met 
elkaar en later kwam er een kar 
op de afdeling met voor ieder-
een een kerstukje en een 
mooie geschreven of gekleurde 
kaart van de kinderen. Die 
werden voorgelezen en de 
kerstukjes bewonderd. Wat 
waren ze er blij mee en verrast! 
Dank jullie wel, lieve kinderen!

Door Willy Bakker

Kerstballen beschilderen
Wij zijn Dianne en Kimberly, 
beide bbl-leerlingen op etage 4 
somatiek. Omdat de kerst dit 
jaar anders verloopt dan voor-
gaande jaren, vonden we het 
erg leuk om samen met de 
bewoners, de kerstboom te 
personaliseren. Daarom von-
den we het een leuk idee om 
met de bewoners kerstballen 
te schilderen. De bewoners 
hebben hier erg van genoten 
en vonden het erg leuk om hun 
zelfgemaakte ballen in de kerst-
boom te zien.
Door Dianne & Kimberly
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Kerstkaartenactie ‘t Bolwerk
De kinderen van ‘t Bolwerk 
hebben kerstkaarten gemaakt 
voor ouderen. Op deze manier 
krijgen ze post en weten ze dat 
er aan ze wordt gedacht! 
Normaal gesproken zouden we 
in deze tijd van het jaar kerst-
liedjes gaan zingen in de Om-
medijk, maar als alternatief 
hebben we nu kerstkaarten 
gemaakt en geschreven voor 
verzorgingshuis Roomburgh. 
We wensen iedereen hiermee 
een prettig kerstfeest.

Door Charissa Eerden

Lichtpuntje
Benedetta Nati kwam namens 
de katholieke Italiaanse ge-
loofsgemeenschap Missione 
Cattolica Italiana in Olanda iets 
voor de bewoners van Room-
burgh brengen. “Onze commu-
nicanten uit Amsterdam, Lei-

den en Den Haag zijn hard aan 
het werk geweest, hopend dat 
deze papieren kerststal een 
klein lichtpuntje mag zijn in 
deze onzekere tijden!”
Mieke Sierat nam het in ont-
vangst en bedankt alle kinde-

ren die eraan mee hebben 
gewerkt. Het heeft een mooi 
plaatsje gekregen op de glazen 
deur naar de lounge omdat het 
aan twee zijden beschreven en 
beplakt is.
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Fotoverslag activiteiten

Pakje afpakken, pakje ruilen, pakje weggeven... 
maar een pakje afpakken vond men toch het las-

tigst. Samen Sinterklaas vieren.

Geen ballen die draaien, de spreuken en gezegden vlie-
gen je om de oren, maar ook de liedjes konden niet 

achterblijven. Iedereen had prijs! 

Dhr. De Graaf heeft de
leerlingen van de St. Jo-
sephschool persoonlijk be-
dankt voor het kerststuk.

Op 18 dec. jl. vierde onze 
rector zijn 90-ste verjaar-
dag. Hij bedankt iedereen 
die aan hem gedacht en 
voor hem gebeden heeft. 

Bewoners waren ijverig in de weer met het maken van feestelijke kerststukjes.
Het resultaat mocht er zijn! 
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Medewerkers waren vorige maand druk bezig om de lounge in kerstsferen
te brengen. Zo ook met hulp van een aantal bewoners.

Op 15 december jl. was de traditionele Advent- Kerstviering. Rector Hofstede 
hield een Advent overweging, er werd genoten van prachtig harpspel en Bert 

Buirma las een ontroerend kerstverhaal voor. 



Advertenties

Electrotechnisch
Installatiebureau

Ida de Leeuwstraat 8
2331 SN Leiden

Tel: 071-572 06 65
Mob: 06-51 24 98 75

info@etblagas.nl
www.etblagas.nl
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Voor een unieke, bij u of uw dierbare 
passende, uitvaart waarin uw 

wensen centraal staan.

Directe hulp na overlijden, dag en nacht bereikbaar
071 - 203 21 34  (24/7)     |     www.virati.nl  
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Een nieuw begin

WAT	HET	EINDE	LIJKT,	
IS	SOMS	JUIST	EEN	
NIEUW	BEGIN

Vandaag had ik zo’n dag. Vol 
inspiratie en fijne ideeën, 
bereidde ik mij voor op de 
muzieksessies. Ik studeerde 
wat in op een melodica (een 
halve accordeon waarbij het 
geluid wordt geproduceerd 
door op een mondstuk te 
blazen). Echter, eenmaal op het 
werk kwam ik er achter dat ik 
dit instrument met een mond-
kapje op niet kan gebruiken. 
Ik bedacht mij dat het fijn is om 
herinneringen op te halen en 
diverse platen te luisteren. 

Helaas kwam ik tot de ontdek-
king dat mijn platenspeler het 
niet bleek te doen. Vervolgens 
leek het mij leuk om samen te 
dansen, zodat we wat warmer 
zouden worden in deze koude 
tijd. Maar mijn tablet (soort 
computer) wilde vandaag niet 
meewerken om muziek af te 
spelen.
Hierna heb ik maar besloten 
wat te improviseren op de 
gitaar. Gelukkig zijn er ontzet-
tend lieve bewoners, zusters en 
broeders die mij hebben gehol-
pen door mee te zingen. Het 
werd alsnog heel gezellig. 
Hiermee wil ik illustreren dat, 
als het leven soms niet gaat 

zoals het moet, het dan maar 
moet zoals het gaat. Wanneer 
je door lichamelijke achteruit-
gang niet meer in staat bent 
om te doen wat je altijd deed, 
zou het zomaar kunnen dat er 
nieuwe dingen op je pad ko-
men die je anders nooit had 
geprobeerd. 
Waai mee met de wind en kijk 
hoe ver je komt. Geniet, maar 
neem ook af en toe ruimte 
voor een baaldag. Want juist 
door flink te balen, ontstaat er 
ruimte in je lijf om daarna weer 
te kunnen genieten. 

Door Eva Pret, 
muziektherapeut 
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Activiteitenkalender januari

Vaste activiteiten in de lounge
maandag	 	 	 10.45	-	11.45	uur	 Geheugentraining	 inloop

woensdag	 	 	 10.45	-	11.45	uur	 3D-kaarten maken	 aanmelden	bij	Mieke	

donderdag	 	 	 10.30	-	11.30	uur		 Creatieve ochtend		 aanmelden	bij	Mieke	

donderdag	 	 	 14.00	-	16.00	uur	 Bingo	 	 	 inloop)

vrijdag	 	 	 10.00	-	12.00	uur	 Schilderen  	 aanmelden	bij	Femke

vrijdag	 	 	 14.30	-	16.30	uur	 Borrel/muziekmiddag	begeleid	door	Femke

laatste	vrijdag	v.d.	maand	 14.00	-	16.00	uur		 Jan Kleijn Jukebox inloop

Activiteiten januari
vrijdag	1	januari	 	 	 	 	 Nieuwjaarsdag

woensdag	6	januari		 	 	 	 Drie Koningen

dinsdag	12	januari	 	 14.30	-	16.30	uur	 Klassieke muziekmiddag

	 	 	 	 	 	 	 (aanmelden bij Femke)

donderdag	14	januari		 geannuleerd	 	 Algemene Vergadering Cliëntenraad  

       & Verkiezing (nieuwe datum volgt)

dinsdag	19	januari	 	 10.30		uur	 	 Gespreksgroep 1 ‘De 10 beloften’

	       (voor wie zich heeft aangemeld, in het Theater)

donderdag	21	januari	 14.00	uur	 	 Gespreksgroep 2 ‘De 10 beloften’

	       (voor wie zich heeft aangemeld, in het Theater)	

maandag	25	januari		 13.30	-	14.30	uur	 Bloemschikken in de lounge

	 	 	 	 	 	 	 Voor bewoners van de flat, kosten: € 2,50

       Aanmelden vóór 18 januari bij Mieke of Femke

Alles	onder	voorbehoud	i.v.m.	de	coronamaatregelen
De bewoners van Somatiek en Kleinschalig Wonen hebben ook een eigen activiteitenprogramma.

U kunt hier op de afdeling naar vragen of bij Femke Bolding.
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Rijdende grammofoonplaat

Gezelligheid kent geen tijd. De rijdende grammofoonplaat komt naar u toe, 

onder het genot van een borrel en een hapje kunt u genieten

van een stukje nostalgie van Lp’s van toen.  

1e	vrijdag	van	de	maand	etage	4

2e	vrijdag	van	de	maand	etage	5

3e	vrijdag	van	de	maand	etage	6	

4e	vrijdag	van	de	maand	etage	7	

U bent om 15.00 uur van harte welkom!
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IN	MEMORIAM
de heer J.B. Rekelhoff | 24 november 2020

mevrouw G.A.J. Kraaijenbrink-Stieding | 6 december 2020

mevrouw H.M. Stol | 11 december 2020

mevrouw J.M.T. van Haastregt-Hensing | 13 december 2020

Gedicht

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over me zeggen.

Ik ben God ’s geliefde kind.

Dat is wie ik ben.

Dat kan niemand me afnemen.

Ik hoef me geen zorgen te maken

of te haasten.

Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus…

en zijn liefde delen met de wereld.

Henri Nouwen



Roomburgh Magazine  | 15

Een verrassing

Als je in een aanleunwoning in 
Roomburgh komt te wonen 
kom je meestal uit een groter 
huis. Dat betekent: heel veel 
opruimen, je kan nu eenmaal 
niet alles meenemen. Vooral 
meubels, boeken en kleding 
gingen de deur uit. Maar 
fotoalbums bevatten de herin-
neringen van heel je leven, die 
wilde ik dan toch bewaren. Het 
waren er zoveel, dat ze bij een 
dochter in de garage opgesta-
peld werden. Nu gaat die 
dochter zelf verhuizen en 
moeten de albums naar Room-
burgh komen. Ik kocht een 
flinke boekenkast in de Kring-
loopwinkel die precies naast de 
kledingkast in mijn slaapkamer 

paste. “Kom nou maar op met 
die albums!” We deden echter 
een verrassende vondst. Eigen-
lijk wist ik wel van het bestaan 
af, maar had er nooit veel 
aandacht aan besteed: er was 
een oud dik album, waarin mijn 
moeder tijdens haar leven 260 
ansichtkaarten had verzameld.
Dat schijnt vroeger ooit een 
hobby geweest te zijn van haar.
De kaarten zijn gedateerd van 
ongeveer 1900 tot 1960. De 
oudste hebben postzegels van 
1 cent, later 1½ cent en ten 
slotte 2 cent. (nu kost een 
postzegel 91 eurocent, omge-
rekend 2,01 gulden! )
Er zijn prachtige exemplaren 
bij, diverse uit Leiden. Ik heb er 

een bijgevoegd uit 1905: mu-
ziektent in het van der Werf-
park en het Leidse stadhuis, 
dat in 1929 afbrandde, je ziet 
de ijspegels aan de gevel han-
gen. De meeste werden na-
tuurlijk van buiten Leiden naar 
ons adres gestuurd. Mijn 
fietsmaatje Gerard, die histo-
risch geïnteresseerd is, vindt de 
kaartenverzameling een gewel-
dige vondst. Zelf weet ik er niet 
goed raad mee. Ik ben de 
laatste van deze generatie in 
mijn familie, ik ben de enige 
die bijna alle afzenders nog 
kent. Ik ga er maar eens rustig 
over nadenken.

Door Anke Cornelissens
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Kerstkaartenactie Minerva

Lieve bewoners van 
Roomburgh,

Vanuit de studentenvereniging 
Minerva uit Leiden gaan we 
ons dit jaar als goede doelen 
commissie inzetten om de 
eenzaamheid bij ouderen te 
bestrijden. Jaarlijks kiezen we 
namelijk een goed doel om 
geld voor in te zamelen en 
direct mee te helpen, en dit 
jaar leek het ons hét moment 
om iets met dit goede doel te 
doen. Dit doen we door via 
acties geld op te halen en voor 
de feestdagen door een leuke 
actie te doen met kerstkaarten 
met een kort verhaaltje erin.
Het liefste waren we fysiek op 
bezoek gekomen om een 
praatje te komen maken met 
jullie, maar dit is helaas geen 
optie nu. Daarom hebben we 
de leden van onze vereniging 
gevraagd om een kerstkaartje 
te schrijven voor jullie als 

bewoners! Helaas lost dit de 
eenzaamheid onder ouderen 
niet structureel op, maar zorgt 
dit er hopelijk wel voor dat de 
kerstdagen en de aanloop 
hiernaartoe nét iets gezelliger 
worden.

Hopelijk komt aan corona en 
de isolatie en ook eenzaamheid 
die hier helaas mee gepaard 

gaat snel een einde met de 
vaccinaties die eraan komen. 
Wat er ook gebeurd, we zullen 
ons de komende tijd blijven 
inzetten om deze eenzaamheid 
onder jullie te bestrijden.

Met hartelijke groeten,

De leden van studenten-
vereniging Minerva

Deze foto is voor de coronatijd gemaakt.

Gedicht

Vandaag

Vandaag is de dag,
hij komt maar een keer.

Morgen dan is het         
vandaag al niet meer.

Niet zeuren, geniet
van het leven! het mag!
Maar doe het vandaag,
want vandaag is de dag!

Toon Hermans, ingezonden door Willy Bakker
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Nieuwe kernwaarden

Zorgzaam,	Betrokken,	Beteke-
nisvol	&	Gastvrij! Roomburgh	
heeft	vier	nieuwe	kernwaar-
den	gekozen!	Kernwaarden	
geven	in	enkele	woorden	aan	
waar	de	organisatie	voor	staat.	
Het	is	daarom	belangrijk	dat	
ze	zorgvuldig	gekozen	worden.	
Waar	staan	deze	vier	voor?

Zorgzaam
Zorgzaamheid heeft met je 
eigen menszijn te maken, wie 
je bent en wat je kunt. Het 
vraagt inzicht in eigen hande-
len, kun je het belang van de 
ander voorop stellen, het heeft 
te maken met dienstbaarheid.

Betrokken
Hierbij kunnen we denken aan 
verbondenheid. Hoe verbinden 
we mensen met elkaar? Hoe 
verbinden we medewerkers 
aan de organisatie? Het heeft 
met passie, motivatie en bezie-
ling te maken en de mogelijk-
heid om te ontwikkelen.

Betekenisvol
Het levensverhaal staat hier 
centraal. Wie is iemand en hoe 
wil iemand zijn leven invullen. 
Dat geldt voor zowel de bewo-
ners en cliënten, als voor de 
medewerkers.

Gastvrij
Dit past heel duidelijk bij een 
zorgcentrum met een katholie-
ke identiteit. Dat heeft te 
maken met de oproep van 
Jezus: je naaste lief te hebben. 
We maken geen verschil in 
benadering, iedereen is wel-
kom en gelijkwaardig. 

De komende maanden zullen 
we steeds een kernwaarde 
nemen en deze verder uitdie-
pen met elkaar. 

Door Harriët van Dijk

Het Managementteam stemde in met de vier nieuwe kernwaarden.
Iedereen steekt digitaal zijn handje op, zie rechts op de foto. 

Zo gaat dat in coronatijd.
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IJsselkade 44, 2314 VM Leiden
Telefoonnummer: 071-5418787

E-mail: info@echteslager.nl

WAAR DE BIEFSTUK ZO HÉÉRLIJK MALS IS

Schoonheidssalon Ilona
Al ruim 12 jaar ben ik een begrip als
pedicure/manicure/schoonheidsspecialiste
in Roomburgh met een goede
prijs-kwaliteitsverhouding.

Ik kom bij U thuis of  ontvang U in mijn salon 
te Leiderdorp voor:
Pedicure werkzaamheden
Manicure werkzaamheden
Gezichtsbehandelingen

Ik ben bereikbaar via:
06-28921731
Salonilona1@gmail.com

Ilona Heuts-van Basten
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Gewoon even luisteren
De kleine dame is er weer. 
Mevrouw komt normaal ge-
sproken altijd twee maal per 
week bij Roomburgh eten. Ze 
wordt opgehaald door het 
busje en verblijft 
dan tot na het 
eten in de lounge, 
waar ze samen 
met haar vriendin, 
die ook twee maal 
per week komt, 
lekker de hele 
ochtend aan het kletsen is. Ze 
is kort geleden gevallen waar-
door ze even niet kon komen, 
ik heb haar gemist. 97 jaar is ze 
en buiten dat ze slechthorend 
is, nog goed van gezondheid en 
geest. Ze woont ook nog steeds 

zelfstandig. Normaal krijg ik 
altijd een dikke knuffel van 
haar, maar vanwege de corona 
kan dat nu niet, dus neemt ze 
regelmatig een zak met snoep-

jes voor mij mee. 
Hartverwarmend 
vind ik dat elke 
keer. Ze komt even 
bij me zitten om 
haar verhaal te 
vertellen, over 
haar val en alle 

blauwe plekken en gebroken 
neus die ze daaraan heeft 
overgehouden. We hebben het 
er over dat het misschien wel 
tijd wordt dat ze gezellig in 
Roomburgh komt wonen. 
“Misschien”, zegt ze: “maar ik 

woon nog zo fijn in mijn flat in 
Leiderdorp.” Ze verteld over 
haar 5 kinderen die bijna 
allemaal in de buurt wonen en 
dat ze graag nog even naar de 
Winkelhof wandelt om daar 
een kopje koffie te drinken bij 
haar kleinzoon in de bloemen-
winkel. Wat koester ik deze 
momenten, gewoon even 
luisteren naar iemands verhaal. 
Ik ben blij dat ze er weer is en 
net als iedereen kan ik niet 
wachten totdat de crisis weer 
voorbij is en we elkaar weer 
een warme knuffel te kunnen 
geven.

Door Diana Lek

“Wat 
koester 
ik deze 

momenten”

Een heel mooi 2021!
Als dit nummer uitkomt, is het 
al januari 2021, en op moment 
van schrijven 21-12-2020. Dus 
alle mooie dagen moeten nog 
komen en dat geeft wel een 
gek moment. Maar om op-
nieuw te beginnen mag je ook 
wel eens kijken wat je bereikt 
hebt dit jaar. En elkaar een 
compliment geven hoe we dit 
bijzondere jaar zijn doorgeko-
men.

Iedereen die me kent weet wel 
dat ik van een geintje houd en 
zo tover ik regelmatig een 
glimlach op de gezichten van 
de bewoners. Zo ook een 
vrouw die zeer regelmatig te 
vinden is op de gang en buiten. 

Als ze me ziet moet ze al lachen 
en op haar hoede zijn, want 
het kan zomaar zijn dat de 
rolstoel op de rem staat als ik 
wegloop. Of dat haar ijsmuts 
over haar gezicht heen getrok-
ken wordt. Dus eigenlijk moet 
ik wel een beetje mijn excuses 
aanbieden aan u voor alle 

leuke momenten van dit jaar 
en ik beloof plechtig dat ik daar 
volgend jaar mee doorga.

Ik wens een ieder een 
heel mooi 2021!

Door Erwin du Prie, 
facilitaire dienst
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Moppen
Vrouw gepikeerd: “Elke ochtend voordat hij naar het werk vertrekt 
geeft onze buurman zijn vrouw een hartstochtelijke kus. Waarom doe 
jij dat nou nooit?” 
Man: “Oh nou, als jij dat graag wilt, wil ik dat ook best. Maar ik 
vraag me af of de buurman het goed vindt.”

Er komt een Nederlander in een vlaggenwinkel en vraagt: “Heeft u 
voor mij een groene Nederlandse vlag?” Zegt de verkoper: “Die heb 
ik niet. Ik heb de Nederlandse vlag alleen in rood, wit en blauw.” 
”Nou”, zegt de Nederlander: “geef me dan maar een blauwe.”

Laatst was ik in België en zag, terwijl ik op de bus stond te wach-
ten, een Belg die zijn woning aan het schilderen was. De man stond 
boven op een ladder te schilderen en elke keer als zijn kwast leeg 
was klom hij naar beneden en doopte zijn kwast in de verfpot die 
beneden op de stoep stond. Nadat ik dat een tijdje had aangezien 
zei ik: “Zeg meneer, u kunt toch de verfpot veel beter mee naar 
boven nemen? Dan hoeft u niet steeds naar beneden om uw kwast in de 
verf te dopen. ”De Belg kijkt mij medelijdend aan en zegt: “Allé 
Sjefke, dat zal nie gaan hé. Dit is grondverf!”

Spreuken

Laat	los	wat	voorbij	is.
Wees	dankbaar	voor	wat	overblijft.

En	kijk	vooruit:
naar	wat	er	komen	gaat!

Lichtpuntjes:

Soms zijn ze groot

Soms zijn ze klein

Je hoeft ze niet te zoeken

Je kunt zo ook zijn!

We wensen jullie geluk, liefde, vrede, 
zegen en gezondheid voor elke dag!



Nieuw begin

“Nieuw begin”, is dat het thema voor jullie Magazine?, vroeg iemand mij 
stomverbaasd, “is dat wel passend voor een zorgcentrum?” Ik schoot in de lach 

omdat ik de opmerking totaal misplaatst vond. Wat een vooroordeel en helaas is 
hij niet de enige.

Een poosje geleden kwam Marianne Zwagermans, een columniste met de term 
“dor hout”. Daar kun je om lachen, maar het is respectloos. Nu is er een 

televisieserie gemaakt met de titel “#Dorhout – Op leeftijd in Nederland”. De 
tweede aflevering met schrijfster Marjan Berk is prachtig. Hier is een kleurrijke 

vrouw met humor aan het woord. Ze gaat verhuizen, dat betekent afscheid nemen 
van het huis waar ze 52 jaar heeft gewoond én niet alle spullen kunnen mee, 
sterker nog, het meeste niet. U hebt het allemaal meegemaakt toen u naar 

Roomburgh kwam… en een nieuw begin maakte.

Natuurlijk geeft dat verdriet, natuurlijk is afscheid nemen moeilijk en ouder 
worden is verre van gemakkelijk, als je te tobben krijgt met lichamelijke- en/of 

geestelijke achteruitgang en gebreken. Dan kun je twee kanten op: bij de pakken 
neerzitten óf er het beste van maken.

Waarom veranderingen zo vaak moeilijk zijn voor ons heeft te maken met 
gehechtheid. We hechten aan mensen, ons huis, onze vertrouwde spulletjes met 
herinneringen, aan onze onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. We willen graag 
vasthouden aan het leven zoals wij dat voor ogen hebben en prettig vinden.  Als 

dan ineens alles anders wordt omdat je oud wordt, ziek of er komt een pandemie 
die alle vertrouwde patronen omver gooit en mensen totaal uit het veld slaat… 

Wat dan? Hoe dan verder?

Ik heb me er altijd over verwonderd dat er in de Tweede Wereldoorlog zoveel 
“gewoon” doorging, dat er getrouwd werd, kinderen geboren werden, feestjes 
gevierd. Nu kan ik daar een heel klein beetje van begrijpen, hoewel het niet te 

vergelijken is natuurlijk. 

Het gaat om veerkracht en dat is wat ouderen ‘jongeren’ kunnen leren. Wij 
hebben nooit gebrek gekend. We denken dat we het leven naar onze hand 

kunnen zetten, daarom was en is deze tijd zo moeilijk voor ons. Ouderen hebben 
na de oorlog, ondanks de verliezen die zij geleden hebben, aan dierbaren, aan 
kostbare jaren die verloren gingen, toch weer de draad opgepakt en hebben 

Nederland weer opgebouwd. “Oude mensen zijn bibliotheken, ze hebben zoveel 
kennis”, zegt Marjan Berk. En zo is het! 

Soms zijn mensen, jong of oud, dor hout. Dat is omdat ze onvoldoende “water” 
hebben of niet in de juiste grond staan. Zelfs een oude boom die verplant wordt 

naar “heilige grond” kan nog groeien en nieuwe twijgjes en vruchten krijgen. 
God beloofd in Jesaja 43: “Zie, ik ga iets nieuws beginnen, nu ontkiemt het – heb 

je het nog niet gemerkt? 

Een nieuw jaar gaat beginnen. “Nieuw begin” in een zorgcentrum? 
Ja zeker, ook hier!

Harriët van Dijk
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Colofon
Roomburgh magazine is het 
maandelijkse magazine van R.K. 
Zorgcentrum Roomburgh, 
bedoeld voor cliënten, bewoners, 
mantelzorgers, medewerkers, 
vrijwilligers en voor iedereen die 
geïnteresseerd is in nieuws over 
Roomburgh.

HOOFDREDACTIE
Harriët van Dijk & Laura Lenselink

REDACTIE
Willy Bakker, Femke Bolding, 
Diana Lek, Eva Pret, Erwin du Prie.

VORMGEVING
Laura Lenselink

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden

T | 071 589 22 00
W | www.roomburgh.nl
E	| info@roomburgh.nl

Contact & informatie
Pastorale	dienst
Mgr. H.J.M. Hofstede  T | 071-582 01 19
  
Cliëntenraad
De heer F. Lardee (voorzitter) E | franslardee18@gmail.com
Mevrouw E. Logger (secretaris) E | elfriedlogger@hotmail.com  

Vertrouwenspersonen
Harriët van Dijk &   T | 071-5892200
Annemiek Florisson  E | vertrouwenspersoon@roomburgh.nl

Contactpersonen	thuiszorg
Wijkverpleegkundigen Eline, Judith & Marleen
E | wijkverpleegkundige@roomburgh.nl

Contactpersoon	dagbesteding,	maaltijden	&	individuele	begeleiding
Wijkcoördinator Leo Cremers
E | wijkcoordinator@roomburgh.nl

Contactpersonen	wonen	in	Roomburgh
Zorgadviseurs Judith, Leo & Laura
E | zorgadviseur@roomburgh.nl

Contactpersoon	huishoudelijke	ondersteuning
Coördinator Wmo Natascha Qamboui
E | plannerwmo@roomburgh.nl

Contactpersonen	dementie
GVP’ers (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie)
E | gvp@roomburgh.nl

Contactpersoon	vrijwilligers
Coördinator Vrijwilligers Willeke Wieman
E | wwieman@roomburgh.nl

Openingstijden

Restaurant
maandag t/m zaterdag:    10.30 - 17.00 uur
zondag:      07.30 - 17.00 uur

Kapsalon     
dinsdag, donderdag en vrijdag    09.00 - 16.00 uur
     
Bibliotheek (in de lounge bij de leestafel, Gesloten t/m 19 januari
lidmaatschap bedraagt 5 euro per jaar)
woensdag      13.30 - 14.30 uur 

Giften
De kosten van Roomburgh worden vergoed vanuit de overheid of door de 
verzekeraars. Soms willen wij echter iets extra’s doen voor onze bewoners 
of voor onze medewerkers. Mocht u als blijk van waardering een bedrag 
willen schenken, dan kunt u uw gift overmaken aan onze vrienden 
stichting: IBAN-nummer NL77 TRIO 0788 8146 80  ten name van de 
stichting Vrienden van Zorgcentrum Roomburgh.

Roomburgh Magazine | 23



WOORDZOEKER
Winterkost

AARDAPPELPUREE   GLUHWEIN    POMPOENSOEP 
ANDIJVIESTAMPPOT   GOULASH    PREISCHOTEL 
APPELTAART    HACHEE    RODEKOOL 
BLOEMKOOLQUICHE   HAVERMOUTPAP   ROOKWORST 
BOERENKOOL    HAZENPEPER   SPRUITJES 
BRUINEBONENSOEP  HERTENBIEFSTUK  STAMPPOT 
CHILICONCARNE    HUTSPOT    STOOFPEREN 
CHOCOLADEMELK   KASTANJES    STOOFPOT 
CRANBERRYSAUS   LINZENSTOOF   WINTERKOFFIE 
ERWTENSOEP    OVENSCHOTEL   ZUURKOOL 
 
M P P E O S N E O P M O P Q B C O P D H B B G W X 
V M L M G Z P E L P C S X Y T H S A L U O G J N M 
E S O K F K U R I K B G V Y A K Y H Q E K W Q W N 
D A B A I W O U N B R Z Z F C Z F E R L E Q I V C 
K F P S G M X P Z L U S T O O F P E R E N H K Y N 
U K R T P B M L E O I D S X Q N N R J M U Q C P U 
T N F A Y I Y E N E N H M V Z K I W A M V T R A W 
S I S N D K T P S M E E B L O I H T O I V O W P H 
F E G J S O W P T K B N C O L O Z E L J C P L T G 
E W Y E T U T A O O O R L O C E H N L T E P S U P 
I H G S J C O D O O N A O K H U T S P O T M E O D 
B U S W Y I H R F L E C O E Q X M O H M U A P M H 
N L S R E R M A O Q N N K D I D N E H T Z T W R A 
E G O K I A R A P U S O R O P F Y P M C Y S S E Z 
T S T O O F P O T I O C U R S A F G H G S F U V E 
R M W Z P J N S G C E I U Y T E L O K W R I O A N 
E K C N L P R F P H P L Z L T K J S K L X Z E H P 
H J V V N O D M E E S I L P K H P T W R W N L R E 
E W V Q W I G T P L B H R V D H M F I M E L E D P 
Z U G K E F S Q B L Q C Z O E T W H D U Y T F Q E 
B T O Z R L I V G N A P P E L T A A R T R F N U R 
K O B Z L E T O H C S N E V O G B O X A O P D I P 
R U M K W H L S U A S Y R R E B N A R C P X S Q W 
M M J L P A N D I J V I E S T A M P P O T T V O M 
J J Z L G Q O O Y B U K L E M E D A L O C O H C K 
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