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We hebben een mooi thema deze maand: ‘Schoonheid’. Op de voorkant ziet u twee dames 
genieten van de onverwachtse sneeuw. Wat was het een prachtig gezicht, over schoonheid 
gesproken!

In dit Magazine wordt het onderwerp ‘schoonheid’ van verschillende kanten belicht: er is uiterlijke- 
en innerlijke schoonheid, Eva Pret schrijft over de schoonheid van muziek, Willy Bakker dat haar 
schoonheidsideaal is, dat ieder mens mooi is, en kunnen we God vinden is schoonheid? Verder 
hebben we weer mooie fotoverslagen van verschillende activiteiten, het reisbureau staat weer in 
de startblokken en op 1 maart is het Complimentendag, zullen we daar Complimentenmaand van 
maken? Dat kan dan meteen een mooie Vasten-oefening zijn.

Heel veel lees en kijkplezier! 

Van de redactie

Gedicht



\ Voorwoord Inhoud
Dit	nummer	van	ons	Roomburgh	Magazine	gaat	over	
schoonheid.	Schoonheid	is	ook	weer	zo’n	mooi	gekozen	
thema,	omdat	men	daar	alle	kanten	mee	op	kan.	Iedereen	
heeft	direct	verschillende	gedachten	en	voorbeelden	bij	wat	
schoonheid	is.	

Wikipedia	schrijft	hierover:	“Schoonheid	is	een	idee	of	
gevoel	van	aangenaam	uiterlijk	of	innerlijk,	uitstraling	van	
een	persoon,	dier,	(kunst)	object,	landschap	of	aangenaam	
geluid,	in	het	bijzonder	muziek.”

Schoonheid	is	dus	aangenaam.	Schoonheid	kan	gaan	om	het	
uiterlijk	of	het	innerlijk.	Uiteindelijk	zijn	deze	twee	denk	ik	
verbonden	met	elkaar.	Als	wij	alleen	naar	het	uiterlijk	kijken	
is	dat	over	het	algemeen	een	eerste	indruk,	een	wat	meer	
oppervlakkige	waarneming.	Dit	is	niet	erg	en	kan	nog	steeds	
heel	erg	aangenaam	zijn.	Als	wij	naar	het	innerlijk	kijken,	
kost	dat	vaak	wat	meer	moeite,	wat	meer	geduld,	maar	
levert	ook	vaak	een	diepere	betekenis	op	van	schoonheid.	

In	ons	huis	is	de	gemiddelde	leeftijd	iets	meer	dan	84	jaar.	
Een	leeftijd	waarop	de	uiterlijke	schoonheid	afwijkt	van	toen	
wij	20	waren.	Dit	valt	niet	te	ontkennen,	maar	is	men	nu	
minder	een	schoonheid?	Absoluut	niet	zou	ik	zeggen!	De	
echte	schoonheid	wordt	bepaald	door	het	innerlijk.	En	zodra	
we	een	innerlijke	schoonheid	ontdekt	hebben,	wordt	het	
uiterlijk	als	vanzelf	ook	mooi,	maar	wellicht	anders	mooi	dan	
wat	we	er	in	eerste	instantie	onder	verstonden.	Als	wij	dat	
ontdekken,	ontdekken	wij	een	ongelooflijk	mooie	wereld.	
Dat	vereist	van	ieder	van	ons	dus	dat	wij	echt	geïnteresseerd	
moeten	zijn	in	de	ander	om	dat	te	kunnen	ontdekken.	Als	
wij	die	weg	willen	gaan	moeten	wij	daarvoor	wel	tijd	en	
aandacht	nemen.	Het	is	belangrijk	te	realiseren	dat	dit	
alleen	kan	werken	als	dit	wederkerig	is.	Wij	ontdekken	de	
mooie	eigenschappen	in	het	innerlijk	van	de	ander	beter	
wanneer	wij	ook	ons	eigen	innerlijk	beter	kennen	en	daar	
waar	vertrouwen	kan	zijn,	dit	met	elkaar	delen.	Het	is	dus	
iets	wederkerigs.	

Ik	wens	u	een	fantastische	zoektocht,	of	wellicht	
ontdekkingstocht,	naar	de	schoonheid	in	uzelf	en	de	
schoonheid	van	de	ander.	Deze	tocht	gaat	hopelijk	altijd	
door,	die	stopt	niet	na	uw	50ste,	80ste	of	100ste,	door	de	
diepgang	is	dit	een	oneindig	
mooie	tocht.	Ik	wens	en	hoop	dat	
de	artikelen	in	dit	nummer	u	
kunnen	inspireren,	om	die	
schoonheid	bij	uw	naasten	en	bij	
u	zelf	te	zien.		

Bert Buirma
Directeur Roomburgh

Roomburgh Magazine |	3

2 Gedicht
 Van	de	redactie
3 Voorwoord
 Inhoud
4  Coronaproof	knuffel
	 Van	het	reisbureau
5  Woord	van	de	
	 Rector
6	 Complimentendag
7	 Geboortenieuws
	 Geslaagd!
	 Mevrouw	
	 Cornelissens	90	jaar
8	 Vrijwilligerstevreden-	
	 heidsonderzoek	2020
9	 Gouden	vrouwen
	 Dagbesteding
	 ‘De	Waterkant’
11	 De	schoonheid
	 van	muziek
	 De	Waterkant	in
	 beweging
12	 Activiteitenkalender
13	 Fotoverslag
	 activiteiten
14	 Gedicht
	 In	memoriam
15	 Bedankje	familie
	 Jacobs
	 Hoe	kunnen	we
	 vasten?
16	 De	steen	in	de
	 woestijn
17	 Bij	de	receptie
	 “Met	je	pensioen		
	 moet	je	wat	doen”
19	 Oproep	lustrumboek
	 Pinproblemen
20 Moppen
	 Spreuken
21	 Schoonheid,	zo	oud		
	 en	toch	zo	nieuw
23 Contact	&
	 informatie
24	 Woordzoeker



Roomburgh Magazine | 4

Coronaproof knuffel

Op een namiddag zit ik achter 
de receptie en zie ik plots 
collega Adrie van de avondca-
tering binnen komen met twee 
grote dozen. Ik grap nog “zozo, 
zwaar bepakt gereisd?”, maar 
even later wordt de inhoud van 
de dozen aan me geopenbaard. 
Voor alle collega’s van somatiek 
een knuffel. Geen fysieke, maar 

Van het reisbureau

Beste bewoners,

Nu we eindelijk weer een 
lichtje aan het eind van de 
tunnel zien weer eens een 
berichtje van het reisbureau.
Voor degene die nieuw zijn of 
ons na zo’n lange tijd vergeten 
zijn, even een introductie. 
Roomburgh heeft een eigen 
reisbureau dat bestaat uit 4 
vrijwilligers. Joyce Terpstra 
(coördinator), Jan en Sonja  
Kleijn en Cor Brandwijk. Wij 
verzorgen uitstapjes waar 
bewoners zich voor kunnen 
inschrijven. Onze mooie plan-
nen zijn vorig jaar helaas niet 
doorgegaan, uiteraard door de 
corona. Wij proberen uitstapjes 
te organiseren voor iedereen, 
dus voor zowel mobiele bewo-
ners als bewoners in een rol-
stoel. De afdeling Kleinschalig 
Wonen organiseert hun eigen 
uitstapjes in samenwerking 

met ons. Onze plannen zijn niet 
verloren gegaan en we kunnen 
niet wachten om ze te gaan 
uitvoeren. De vaccinaties zijn 
begonnen en het wordt tijd 
voor jullie om heerlijk weg te 

gaan. We hebben allerlei leuke 
bestemmingen in petto!

Een hartelijke groet van Joyce, 
Jan, Sonja en Cor

v.l.n.r. Cor, Joyce, Sonja & Jan

(foto genomen voor coronatijd)

een coronaproof variant met 
een lieve boodschap er bij. 
Adrie staat inmiddels bekend 
om haar leuke kleinigheidjes en 
extraatjes. Maar deze raakte 
echt! Adrie, ontzettend 
bedankt, namens allen!

Rik van Steenoven



Woord van de rector

ONS	GELOOF	IN	DE	KRACHT	VAN	GOD

Zonder papieren kom je nergens.

Dat is al lang geweten. En zeker in een wereld als de onze met zijn economische 
wetmatigheden weet iedereen, dat het hebben van een diploma of het voeren van 
een titel of graad erg belangrijk kan zijn.

Als Paulus aan de Korintiërs het getuigenis aangaande God verkondigt, doet hij dat 
niet op grond van de papieren die hij – de Schriftkenner en geleerde – zeker kan 
overleggen. Maar hij neemt zich voor geen welsprekendheid en geleerdheid in het 
geding te brengen: geen enkele wetenschap DAN DIE VAN Jezus en zijn Kruis wil hij 
doceren.

Maar daar kun je toch niet van eten, dáár kan ik toch geen carrière op bouwen, 
zullen velen spontaan uitroepen!

Toch is dit de enige werkelijke basis, waarop heel ons bestaan gefundeerd moet zijn. 
Het overige is van secundair belang en komt zonder deze onderbouwing in de lucht te 
hangen.

Altijd weer is het een uitdaging aan ieder van ons om deze sprong te wagen, een 
sprong in de diepte, dat wel, maar in de diepte van Gods Vader-armen.

Het is een sprong in geloof, van je durven toevertrouwen aan Gods Kracht.

Van hieruit krijgt ons menselijk weten en kunnen zijn wezenlijke betekenis. 

En als het er op aankomt blijkt juist het kruis van Jezus – menselijk gezien zo’n 
dwaasheid – ons op het spoor te brengen van Goddelijke Kracht.

Vele wijzen – wijs in het oog van de wijzen – zijn 
vergeten, terwijl het Kruis van Jezus stáát, nog altijd als 
een getuigenis van de weg, die de goddelijke wijsheid 
ging…

      H.J.M. Hofstede, rector

Roomburgh Magazine  | 5



Roomburgh Magazine | 6

Complimentendag

Op 1 maart draait het om het 
geven van oprechte aandacht 
en vooral het tonen van per-
soonlijke waardering. Twee 
‘zaken’ die niet te koop zijn, 
maar de mens (juist daarom) 
wel het diepst raken. En zeker 
in deze lange corona-tijd kun-
nen we wel wat positiviteit 
gebruiken! Achttien jaar gele-
den werd dit als grap in het 
leven geroepen, maar we zijn 
er nog steeds niet zo goed in, 
daarom blijft het actueel. 
Complimenten ontvangen 
vinden we ook vaak moeilijk, 
laten we proberen het dit jaar 

te ontvangen, niet af te wimpe-
len, maar te zeggen: “Wat leuk 
dat je dat zegt, dankjewel!”

Hoe	geef	je	een	compliment?
1. Spreek of schrijf altijd in de 
‘ik-vorm’. Daarmee geef je aan 
dat het een persoonlijk compli-
ment van jou aan de ander is. 
Voorbeeld: ‘Ik wil je graag even 
laten weten dat ik het heel 
bijzonder vind hoe jij...

2. Maak datgene wat je zo 
bijzonder vindt concreet. Dus 
niet ‘omdat je zo’n goede 
vriend/in bent’, maar leg uit 

wat het is dat deze persoon tot 
een goede vriend/in maakt. 
Voorbeeld: Ik vind het geweldig 
dat je altijd voor me klaarstaat 
als ik je nodig heb. Dat is voor 
mij echte vriendschap!

3. Doe het op een manier die 
bij jou past. Vind je het bijvoor-
beeld moeilijk om het te zeg-
gen; schrijf het dan op.

4. Overdrijf niet, want dan 
komt het onnatuurlijk over en 
kan het zelfs tegen je werken! 
En dat is natuurlijk niet de 
bedoeling.
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Mevrouw Cornelissens 90 jaar

Op 12 februari vierde mevrouw 
Cornelissens haar 90-ste ver-
jaardag. Haar dochter had een 
corona-proof walk-inn feestje 
georganiseerd. Mevrouw 
Cornelissens zat in een kamer 
met in de deuropening een 
scherm. Bezoekers konden in 
de gang plaatsnemen en genie-
ten van koffie, gebak en een 
gezellig samenzijn met de Van harte gefeliciteerd!

jarige. Het was zeer geslaagd.
De kinderen hadden als veras-
sing een mooi boekje gemaakt 
van alle teksten die zij voor het 
Magazine heeft geschreven.
Van harte mevrouw Cornelis-
sens en blijf vooral schrijven! 

De redactie

Geslaagd!

Tiny van den Berg, werkzaam 
op de afdeling somatiek, is 
geslaagd voor de opleiding 
Verzorgende IG/MZ. Zij werd in 
het zonnetje gezet met een bos 
bloemen en cadeau. Van harte 
gefeliciteerd!

Gefeliciteerd Tiny!

Geboortenieuws

23 november 2020  |   Amira |  dochter van Dounia Kaddouri

10 november 2020  |   Cato |  dochter van Eline van ‘t Kruis
                                                     & kleindochter van Monique Boons
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Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 2020

Jaarlijks wordt er door Room-
burgh een vrijwilligerstevre-
denheidsonderzoek gedaan.
Ook dit jaar dus. Wij hebben 
geprobeerd de vragen zo direct 
mogelijk te stellen en de ant-
woorden in een grafiek samen-
gesteld. Het resultaat is ver-
heugend en wil ik graag naar 
jullie terug koppelen.

Ik zal jullie niet vermoeien met 
procenten, categorieën etc.
Kort samengevat mag ik zeggen 
dat Roomburgh zich mag 
verheugen in een grote groep 
trouwe vrijwilligers in vele 
takken van dienst zoals: chauf-
feurs, bezoekvrijwilliger, wan-
delvrijwilliger of wandelmaatje, 
bibliotheekvrijwilliger, activitei-
tenvrijwilliger, kookvrijwilliger, 
vrijwilliger dagbesteding, 
vrijwilliger in de lounge, kapel-
vrijwilliger, vrijwilliger cliënten-
raad en vrijwilliger huurders-
commissie. Het blijkt dat 
Roomburgh door de meeste 
vrijwilligers gevonden wordt 
via de Roomburgh website. 
Deze wordt als zeer duidelijk 
gewaardeerd. Ook via internet
 I-Doe) waar alle vacatures op 
staan en via mond tot mond 
reclame. Dit laatste is alleen 
mogelijk als vrijwilligers binnen 
Roomburgh een open en 
positieve sfeer ervaren en dat 
wordt dan ook bevestigd. Over 
het algemeen zijn vrijwilligers 
tevreden met de taken die hen 
zijn toevertrouwd en kunnen zij 

daarbij hun kennis en gevoel 
goed inzetten. Als gevolg 
hiervan wordt het vrijwilligers-
werk met plezier verricht.
Vrijwilligers ervaren ook vol-
doende waardering voor hun 
vrijwillige inzet. In dit uitzon-
derlijke coronajaar, waar geza-
menlijke ontmoetingen onmo-
gelijk zijn, voelen zij zich 
gewaardeerd en gehoord 
middels de vele telefoontjes, 
nieuwsbrieven en persoonlijke 
interesse van de vrijwilligers-
coördinator. Ook het jaarlijkse 
kerstpresentje draagt hiertoe 
bij. Vrijwilligers zijn over het 
algemeen tevreden over de 
wijze waarop zij worden onder-
steund door de afdelingen, 
activiteitenbegeleiders en de 
vrijwilligerscoördinator.
Scholingsmogelijkheden wor-
den ook positief beoordeeld en 
deze worden in de coronavrije 
periode zeker weer gecontinu-
eerd. Over het algemeen 
worden niet alleen de bewo-
ners maar ook de vrijwilligers 
blij van het vrijwilligerswerk 
dat jullie doen. Dit is een 
belangrijk positief gegeven 
waar Roomburgh en ikzelf als 
vrijwilligerscoördinator heel blij 
van worden.

Toch komen er ook altijd verbe-
terpunten naar voren en dat is 
ook precies de bedoeling van 
dit onderzoek. Aangegeven 
werd dat er bij de introductie 
van de vrijwilliger op de afde-

ling in de praktijk niet altijd 
alles naar wens verliep, zowel 
voor de familie van de bewo-
ner als de vrijwilliger. De afde-
lingen daarentegen liepen aan 
tegen het gegeven dat zij 
indien nodig de vrijwilliger niet 
kunnen bereiken, omdat zij 
i.v.m. de privacywetgeving niet 
over de gegevens beschikken 
op de afdeling. Deze beide pun-
ten heb ik ter hand genomen 
i.o.m. de teamleider.

Als terugkoppeling van dit 
onderzoek blijf ik zeggen dat ik 
blij en trots ben op zo’n grote, 
trouwe groep gemotiveerde 
vrijwilligers. Met jullie inzet 
wordt de kwaliteit van leven 
voor de bewoners vergroot en 
ondersteunen jullie ook de zorg 
en de activiteitenbegeleiders.
Daarvoor dank ik jullie allemaal 
en bovenal diegenen die mee-
gedaan hebben aan dit onder-
zoek. Jullie zien: er wordt iets 
mee gedaan en het is dus niet 
voor niets!

Volgend jaar komt er weer een 
nieuwe ronde want alleen met 
jullie inbreng kunnen wij alert 
blijven en verbeteren!

Met vriendelijke groet,
Willeke Wieman
Coördinator vrijwilligers
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Gouden vrouwen
Het thema van deze maand is 
‘schoonheid’. Ik las in mijn 
krant, in het weekend-maga-
zine, een interview met een 
socioloog die promoveerde op 
‘onderzoek naar schoonheids-
standaarden in de wereld van 
modellen en professionals in 
de modeindustrie’. De socio-
loog zelf zegt dat ze is geze-
gend met een aardig uiterlijk. 
Ze was ook op tv in de vpro 
documentaire: Tegenlicht, met 
het onderwerp: ‘Perfect me’. 

Daarin vertelt ze over de voor- 
en nadelen van schoonheid. Ze 
zegt: “Mooi zijn heeft concrete 
voordelen in de maatschappij. 
Schoonheid is een bron voor 
sociale ongelijkheid. Mooie 

mensen worden vaak hoger 
ingeschat en dat levert een 
rijker sociaal leven op of zelfs 
een hoger salaris”. 

In de documentaire laten ze 
cosmetische ingrepen zien en 
hoe mensen door middel van 
botox mooier kunnen zijn, een 
betere versie van zichzelf.  

Voor mij is het schoonheids-
ideaal dat ieder mens mooi is, 
dat vind ik uniek! Schoonheid 
zit niet alleen van buiten! 
Sommige mensen zijn alleen 
met zichzelf bezig. Ik vind niet 
dat dit mooi is, zo’n gemaakt 
opgespoten gezicht of lichaam, 
zeg ik tegen de groep. 

Een van de dames zegt: “Ieder 
mens wil mooi zijn zeker vrou-
wen! Ik bedoel, vrouwen die 
zich openstellen voor andere 
mensen, dat zijn mooie eigen-
schappen. Betrokkenheid, 
interesse, liefdevol je werk 
doen, hartelijkheid en je kun-
nen inleven in de mens”, zo 
vindt ze. 

Ze zegt dagelijks dat ze ons 
gouden vrouwen vindt, dat 
vindt ze mooi. 

Het was een mooi koffiemo-
mentje zo samen om hierover 
van gedachten te wisselen.

Willy Bakker - KSW etage 3

Dagbesteding ‘De Waterkant’

Als het enigszins kan komt 
iedere woensdag onze vrijwil-
ligster Nel Prins naar ‘de Wa-
terkant’ om ons te verblijden 

met haar leuke ideeën!
Zo was het vlak voor de kerst-
dagen dat zij koekjes meenam 
om te versieren. Hoe leuk is 

dat! We hebben genoten Nel! 
Dank je wel!



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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De schoonheid van muziek

Wat maakt muziek mooi? Deze 
vraag is voor iedereen op een 
andere manier te beantwoor-
den. In iedere cultuur betekent 
‘de schoonheid van muziek’ 
iets anders. Zelfs in de diverse 
regio’s van Nederland. Voor mij 
zit de schoonheid van de 
muziek in datgene wat het 
allemaal teweegbrengt. Muziek 
zet aan tot bewegen, dat goed 
is voor de motoriek. Maar het 
heeft ook een kalmerende 
werking. Dat is weer fijn voor 
de geest.  Het kan helpen bij de 
concentratie, maar ook om 
juist jezelf even helemaal te 
laten gaan. Denk maar aan de 
discotheek of de huiskamer-
dansjes. 
Op de dansacademie was de 
schoonheid van de muziek voor 
mij iets waarin ik via dans een 
verhaal kon vertellen. Als 
muziektherapeut beleef ik deze 

schoonheid door te zien hoe 
divers mensen reageren op het 
luisteren of spelen van muziek.  
Muziek ligt diep verankerd in 
het brein en wordt daarom 
veel ingezet. Het doet iets met 
mensen. Het maakt iets los. 
Denk maar aan de achter-
grondmuziek in een winkel, 
supermarkt of reclamespotje. 
Uit onderzoek blijkt dat het je 
aankopen kan beïnvloeden, 
wat zorgt voor meer omzet. 
Maar ook bij films. Muziek 
maakt de film extra spannend 
of geeft het ‘feel good’ gevoel.  

En weet u nog dat u vroeger 
veel zong bij de kleuters?  
Muziek, specifiek zingen, heeft 
een positief effect op de 
taalontwikkeling. We herinne-
ren deze liederen zo goed, 
omdat ze veel bezongen zijn. 
Jonge kinderen zijn namelijk 
gek op herhaling. Zo ook u toen 
u klein was. Op 24 maart is het 
de Nationale dag van muziek, 
een dag waarop in heel Neder-
land de muziek wordt gevierd. 

Door Eva Pret, 
muziektherapeut 

‘De Waterkant’ in beweging
Hoeveel lol kun je hebben met 
een paar vliegenmeppers en 
een ballon! Lekker in bewe-
ging, lachbuien (ook heel goed 
voor de gezondheid!) en ook 

heel goed om na de lunch weer 
even onze energie te activeren.
Gezelligheid kent geen tijd, de 
dag vliegt voorbij en voor we 
het in de gaten hebben staat 

de chauffeur voor de deur om 
de mensen weer veilig thuis te 
brengen.
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Activiteitenkalender maart

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 maart
maandag	1	maart	 	 	 	 	 Complimentendag

donderdag	4	maart	 	 10.30	uur	 	 1e paal nieuwe kapel

	 	 	 	 	 	 	 (alleen voor genodigden)

maandag	15	maart	 	 14.00	uur	 	 Gespreksgroep 1:

       de 10 beloften, Ik ben trouw!

       (alleen voor wie zich heeft aangemeld)

donderdag	18	maart	 10.30	uur	 	 Gespreksgroep 2:

       de 10 beloften, Ik ben trouw!

       (alleen voor wie zich heeft aangemeld)

vrijdag	19	maart	 	 	 	 	 Hoogfeest H. Joseph, patroon van   

       Roomburgh

dinsdag	23	maart	 	 14.00	uur	 	 Film ‘Primal Fear’ in de lounge

donderdag	25	maart	 	 	 	 Hoogfeest Maria Boodschap -    

       aankondiging van de Heer

vrijdag	26	maart	 	 14.00	-	16.00	uur	 Jukebox met Jan Kleijn in de lounge

maandag	29	maart	 	 	 	 	 Begin van de Goede Week

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.



Fotoverslag activiteiten
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Ook de huishoudelijke klusjes 
gaan door.

Bewoners op etage 2 werden met Valentijn verrast met een 
prachtig zelfgemaakte roos tijdens het ontbijt.

Deze prachtige roos is gemaakt door Jetty Hees
(zorgmedewerker).

Bewoners werden op zondag 
14 februari verrast met een 

passende traktatie.

Erwin was tijdens de sneeuwval 
half februari vroeg bezig om de 
entree sneeuwvrij te maken. 

Mevrouw Opstal neemt afscheid 
van de cliëntenraad.

Bewoners genoten van het winterweer, zowel buiten met een wandeling door de sneeuw
als binnen met een kijkje in de winterse koffer.

Daarnaast mocht een potje ‘sneeuwballen’ gooien niet ontbreken.
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IN	MEMORIAM
de heer L. Nieuwenhuis | 21 januari 2021

mevrouw A.B.M. Heikens | 25 januari 2021

mevrouw E.P.M. Bollen-Zandvliet | 28 januari 2021

mevrouw A. Kromhout-van Egmond | 29 januari 2021

mevrouw M. Boek-Ofman | 30 januari 2021

mevrouw M.E. Jacobs-van Dorp | 31 januari 2021

mevrouw A.A.P. van Schie-van Santen | 2 februari 2021

mevrouw H. van der Velde-ten Zijthoff | 8 februari 2021

mevrouw K.K. Rietkerken | 9 februari 2021

de heer P.J.M. Kroon | 16 februari 2021

Gedicht

Wat is sterven?

Ik sta aan de kust.
Ik zie een schip met volle zeilen dat uitvaart naar de blauwe oceaan.

Hij is schitterend en vol kracht en ik sla hem gade totdat hij uiteindelijk niet meer is 
dan een wit wolkje,

daar waar de zee en de lucht samenkomen en in elkaar overgaan.

Dan zegt iemand naast me: “Kijk! Hij is weg!”.
Hij is niet meer te zien.

Zijn mast, romp en rondhout zijn nog net zo groot als toen hij bij mij wegging
en hij is nog net zo goed in staat zijn levende lading naar zijn haven van bestemming 

te varen.
Zijn kleiner geworden formaat zit in mijzelf, niet in hem.

En op precies hetzelfde moment waarop iemand naast me zegt:
“Kijk! Hij is weg!”,

zijn er aan de andere kant ogen die hem zien komen
en andere stemmen die de blijde roep overnemen: “Daar komt hij!”.

En dat is sterven…

Bisschop Brent, Canada
Ingezonden door mevrouw Cornelissens
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Bedankje familie Jacobs

Graag willen wij het zorgpersoneel bedanken voor de liefdevolle verzorging van
onze moeder en schoonmoeder mw. M.E. Jacobs-van Dorp. In de 12 jaar die ze bij 
jullie heeft mogen doorbrengen, hebben wij vaak van haar gehoord, hoe ze het
naar haar zin had, en werd verwend. 
Onze diepe waardering voor alles,

Antoinette en Hil van Tol 
Annemiek Jacobs

Hoe kunnen we vasten?

Op 17 februari was het As-
woensdag, het begin van de 
40-dagentijd of vastentijd. Deze 
periode is een voorbereiding 
op Pasen. Het is een tijd om je 
leven weer eens onder de loep 
te nemen en te kijken of je nog 
leeft op die manier zoals je zou 
willen en goed voor je is. Voor 
christenen is het een tijd van 
bezinning en (extra) gebed. Er 
wordt meer tijd genomen om 
te onderzoeken en overdenken 
wie Jezus is en wat Hij voor mij 
betekent. Vasten kan daar bij 
helpen omdat je eenvoudigweg 
meer tijd overhoudt en je je 
prioriteiten anders legt.

Voor niet gelovigen klinkt dit 
misschien een beetje zwaar, 
maar zo is het niet. Het is 
eigenlijk een kans om tot rust 
en tot jezelf te komen, zoals 
wanneer een werkgever tegen 
je zegt: “Je hebt hard gewerkt 

de afgelopen periode. Het lijkt 
me goed dat je een paar weken 
vakantie neemt”. Dat zegt God 
door de Kerk tegen ons: “Neem 
maar eens wat rust, dan zul je 
ontdekken wat belangrijk is in 
het leven.”

Mag	je	niet	eten	in	de	vasten-
tijd?
Sommige mensen minderen 
met eten, snoepen niet of 
drinken geen alcohol. Maar het 
maakt eigenlijk niet zoveel uit 
wat je doet. Het gaat erom dat 
je iets kiest wat voor jou helpt 
om meer tijd te maken voor 
zaken die er echt toe doen. 
Dat kan zijn: minder televisie 
kijken, of minder internet, 
facebook, whatsapp etc. Of 
juist meer doen voor anderen 
waar je anders niet zo vaak 
naar omkijkt, ook dat kan 
‘vasten’ zijn omdat je dan je 
tijd geeft aan een ander.

Heb	je	geen	idee	wat	je	kunt	
doen?
We maken het gemakkelijk 
voor u, voor jou. Naast de deur 
van mijn kamer (oude kantoor 
van Coos en Sophia) zullen we 
‘meeneem-kaartjes’ ophangen. 
Daar kunt u/je een kaartje 
afnemen, mee naar huis ne-
men en proberen te doen wat 
er op staat.

Ik wens u/je een gezegende, 
inspirerende 40-dagentijd toe!

Harriët van Dijk,
Pastoraal medewerker
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De steen in de woestijn

De steen in de woestijn - Een 
verhaal met levenswijsheid van 
Rob Hopmans 

Er ligt een steen in de woestijn. 
Hij is hard, groot maar prachtig 
van kleur. Toch ligt hij te jam-
meren; hij is ongelukkig met 
zijn omstandigheden. “Ik lig 
hier zo alleen en eenzaam met 
alleen maar zand om me 
heen,” verzucht hij, “ik voel me 
hier de enige steen.” 

De wind geselt de steen. 
Het zand schuurt de steen. 
De zon brandt de steen. 
En híj moet het maar verdra-
gen. 
Want een steen kan nergens 
heen. 
Hij droomt maar wat van 
andere oorden. Ergens waar de 
elementen hem niet zo zouden 
storen. Hij voelt niet meer het 
nat dat hem verkwikt. Hij voelt 

de zon niet meer die hem 
droogt en hem behaaglijkheid 
biedt na een koude nacht. 
 
Op een dag komt een bedoeïen 
langs op een kameel. Hij ziet de 
steen, stijgt af en loopt op de 
steen af en raakt deze zachtjes 
aan. Hij streelt de steen en 
bekijkt hem van alle kanten. 
“Wat schittert die steen prach-
tig in de zon,” zegt hij hardop, 
“en al die mooie kleuren! Wat 
is hij mooi en glad door al dat 
schuren van de wind. De vorm 
die is ook heel apart en wat 
bijzonder dat er hier maar één 
steen ligt. Echt uniek, ik heb 
nog nooit zo’n mooie steen 
gezien.” 
 
Na het praatje tegen de steen, 
stijgt de bedoeïen op en hervat 
zijn weg. Blij dat zoiets moois 
zijn saaie reis even onderbrak. 
De steen kijkt hem na en ver-

zinkt in gedachten. “Heb ik dat 
goed gehoord. Vond hij mijn 
vorm, mijn kleuren en mijn 
gladheid mooi? En zei hij dat ik 
uniek was?” 
 
Die avond ging het regenen 
nadat weer een volle dag de 
zon had geschenen. Het water 
siste en verdampte op de 
gloeiende steen. Eerst kromp 
de steen ineen en plotseling 
dacht hij aan de woorden van 
de bedoeïen. Hij verwelkomde 
het water en ging voelen hoe 
het hem verkwikte, hoe anders 
het voelde als de zon. De wind 
stak op en de steen zette zich 
vastberaden schrap, en reali-
seerde zich voor het eerst, dat 
die straffe, geselende, vaak ver-
velende stormwind, de bloed-
hete zon en de kille regens 
verantwoordelijk zijn voor zijn 
mooie en unieke vorm. 
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“Met je pensioen moet je wat doen!’’

Na 38 jaar leraar Duits te zijn 
geweest in Leiden val je in een 
gat? Hangt er helemaal van af 
wat je daarvoor bezighield. En 
zo ging ik door met het herta-
len van Nederlandse dichters 
naar het Duits. En bundels in 
eigen beheer uitgeven. Maar in 
deze coronare tijd raak je 
helemaal niets kwijt. En voor-
dat het spinrag tussen de 
bladzijden kruipt, is het mis-
schien een aardig idee een 
aantal boekjes te schenken 
aan… Een buurvrouw bracht 
me op het idee: Zorgcentrum 
Roomburgh! Waar ik regelma-
tig voor mijn anti-corona-loop-
je langskom. 

21 januari 2021 nam mevrouw 
Diana Lek-Planjer, coördinator 
receptie, 17 bundels met 
diverse dichters in ontvangst: 
Harten, Rawie, Slauerhoff, 
Wigman, Wilmink. Ik hoop dat 
de bewoners erom zullen 

vechten, nou ja, kibbelen, en 
als er een paar beschadigd 
raken breng ik gewoon weer 
nieuwe. 

Hans van der Veen
www.hansvertaalt.de

Bij de receptie

HART	VAN	GOUD	

Het is zondagochtend als 
mevrouw komt aangewandeld 
vanuit de aanleunwoningen. Ik 
zie al aan haar gezicht dat ze 
verdrietig is, ze geeft mij een 
stapel met enveloppen waar ze 
zich zorgen om maakt. “Wil jij 
hier even naar kijken”,zegt ze 
bijna in tranen. Ik kijk even 
door haar post en stel haar 
gerust dat er geen dringende 
zaken tussen zitten en dat ze 
zich geen zorgen hoeft te 
maken. Mevrouw is soms een 
beetje bozig, en een andere 
keer verdrietig maar ik zie in 
haar een spontane, lieve 
vrouw. Een vrouw met een hart 

van goud. Een vrouw die oog 
voor detail heeft en je vaak een 
complimentje geeft, zorgzaam 
is, je altijd een koekje of een 
stukje fruit komt brengen en je 
altijd even vraagt hoe het met 
je is en als je weer weggaat 
zegt ze altijd: “Kijk je goed uit 
en veel plezier morgen.” Dit 
beeld heeft bijna niemand van 
haar. Het verleden heeft haar 
gemaakt zoals ze nu soms doet, 
niet zoals ze is. Haar ziekte 
heeft haar gemaakt zoals ze nu 
soms doet, niet zoals ze is. Ach-
ter haar boze woorden, haar 
gemopper en achter al haar 
angst en onzekerheid zit een 
dame die is geboren met haar 
hart op de juiste plek. 

Ikzelf heb een bijzondere band 
met mevrouw. Op de een of 
andere manier heb ik haar 
vertrouwen en kan ik haar 
bijna altijd wel bereiken en 
haar boze woorden ombuigen 
naar een lach. Zo ook deze keer 
weer, ze moppert wat en 
moppert nog wat, ik zeg dat ze 
mag mopperen maar dat ik 
toch wel van haar houd en dan 
zie ik haar lach tevoorschijn 
komen. We hebben lol omdat 
ik gekken bekken trek, heel erg 
veel lol. Ze heeft onwijs veel 
humor als je de juiste snaar 
weet te benaderen.  

Door Diana Lek
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Advertenties

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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Pinproblemen

De corona-narigheid neemt 
nog steeds toe, dus zorg ik dat 
ik vóór half negen mijn bood-
schappen ga doen bij super-
markt de Spar. Er zijn dan altijd 
maar weinig klanten. Vroeger 
deed ik wel drie keer per week 
boodschappen, nu doe ik alles 
in één keer, met het gevolg dat 
ik mijn pinpas slechts een keer 
in de week gebruik. En hoe 
gaat dat met een oud mens? 
Het geheugen werkt niet meer 
zo goed. 

Ik sta bij de kassa met een tas 
vol boodschappen, ik moet 
mijn pincode intoetsen en ik 
aarzel, was het nu eerst een zes 
en dan een negen of omge-
keerd? Snel tik ik in, “ongeldige 
pincode” komt er in het vakje 
te staan. O nee toch, niet weer 
die narigheid. In paniek toets ik 
weer in, opnieuw staat er 
“ongeldige pincode”. Ja, nu heb 

ik echt een probleem.  Als het 
voor de derde keer mis is, 
blokkeert de bank alle betalin-
gen en moet ik een nieuwe 
pincode aanvragen, wat wel 
dagen duurt. Wat moet ik nu 
met die tas vol boodschappen, 
ik heb geen contant geld bij 
me. De jongen achter de kassa 
wordt ongeduldig. 

Opeens hoor ik een mannen-
stem: ”Ik pin het wel even voor 
die mevrouw”. Verbluft kijk ik 
om, wie is zo gek om voor een 
vreemde te betalen? 
Ik zie een lange man met een 
degelijk mondkapje, dat drie-
kwart van zijn gezicht bedekt. 
Ik heb geen idee wie hij is. Ik 
kijk vragend zijn richting op. 
Met één vinger trekt hij zijn 
mondkapje omlaag en dan zie 
ik het! Het is Jan Kleijn, onze 
Jan Kleijn van Roomburgh, niet 
alleen chauffeur maar ook 

muziekentertainer op elke 
laatste vrijdag van de maand. 
Ik ben zo opgelucht, ik kan hem 
wel zoenen, maar dat zal wel 
niet mogen in coronatijd. Op 
de achterkant van de kassabon 
zet ik zijn telefoonnummer. Bij 
thuiskomst bel ik om hem te 
bedanken en zijn banknummer 
te vragen. Zo heeft hij binnen 
een uur zijn geld weer terug. 

Laat het een goede les zijn voor 
iedereen die wel eens moeite 
heeft zijn pincode te onthou-
den: neem behalve je pasje 
ook contant geld mee naar de 
Spar. 

Met een tas vol boodschappen, 
zonder geld staan bij de kassa, 
is een ramp! 

Door Anke Cornelissens

Oproep lustrumboek
Wat ooit in 1966 begon als 
huize Roomburgh is inmiddels 
uitgegroeid tot ons mooie R.K. 
zorgcentrum Roomburgh. Dit 
jaar vieren we het 55-jarig 
bestaan. Natuurlijk willen we 
dit graag op een feestelijke 
wijze met elkaar vieren als het 
allemaal weer kan, maar daar-
naast willen we ter gelegen-
heid van dit mooie jubileum 
een boekje maken over de 
geschiedenis van Roomburgh 

door de jaren heen. Inmiddels 
hebben wij de eerste redactie-
vergadering gehad waar al veel 
mooie verhalen voorbij kwa-
men. Heeft u nog verhalen, 
anekdotes, foto’s of mooie 
herinneringen uit de oude doos 
die wij voor het lustrumboek 
mogen gebruiken? Dan kunt u 
deze afgeven bij de receptie of 
mailen naar
info@roomburgh.nl Roomburgh

55 jaar
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Moppen

Een bejaarde man zit in de trein en laat zijn kaartje zien aan de 
conducteur. “Maar meneer, dit is een jongerenkaart!” “Wel, dan kun 
je nagaan hoe lang ik hier op de trein heb staan wachten!”

Een alcoholist gaat naar de dokter en zegt: “Dokter, ik heb een 
probleem. Ik drink te veel.” “Wat drink je?” vraagt de dokter. 
“Wat hebt u zoal in huis?”

Het is vrijdag. Een dom blondje bakt er niks van op haar werk. 
Haar baas is het grondig beu en zegt: “Maandag hoef je niet terug 
te komen.” “Oké”, antwoordt ze, “tot dinsdag dan.”

Jongeman tegen jongedame: “Ja, ik weet veel over volleybal en 
voetbal en ik was ook aanvoerder van ons basketbalteam. Ik heb een 
raceauto en een motorfiets en ik kan zwemmen en dansen. Ik ben 
ervan overtuigd dat je het heerlijk zou vinden om met mij uit te 
gaan. Ik kan heel goed converseren.” Jongedame: “Heb je een 
groepsfoto van jezelf?”

Spreuken

Een mens maakt deel uit van het geheel, dat door 
ons “het universum” genoemd wordt. Onze taak 

moet zijn dat we onze cirkel van compassie 
vergroten, zodat alle levende wezens en de 
gehele natuur in al haar schoonheid erdoor 

worden omvat - Albert Einstein

Een weten van het bestaan van iets waarin wij niet 
kunnen doordringen, van de manifestatie van de 

diepste rede en de stralendste schoonheid, die alleen 
in hun meest elementaire vormen voor onze rede 
toegankelijk zijn – dit weten en deze emotie vor-

men de waarlijk religieuze houding; in deze zin, en 
niet anders, ben ik een diep religieus man. 

Albert Einstein
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“Schoonheid, zo oud en toch zo nieuw”

Hebt u dat wel eens ervaren, dat u een schilderij zag en er tranen van ontroering 
in uw ogen sprongen? Of dat u een brok in uw keel voelde bij een muziekstuk, een 
mooi lied, een mooie tekst of de schoonheid van natuur? Dat iets je daarin raakt, 

en het niet is uit te leggen wát dan precies en iemand anders je totaal niet 
begrijpt? Schoonheid is niet uit te leggen. Schoonheid overkomt je en raakt je, net 

als verliefdheid. 
Ik moest bij dit thema denken aan de bekende woorden van kerkvader 

Augustinus: “Veel te laat heb ik U lief gekregen Schoonheid, zo oud en toch zo 
nieuw!” Wat bedoelt hij met deze woorden? Wie is die Schoonheid? 

Augustinus (+ 430) verloor al op jonge leeftijd zijn vader en ondanks zijn gelovige  
moeder, leefde hij er lange tijd op los. Hij was intelligent en rond zijn 30-ste 

besloot hij filosofie te gaan studeren, op zoek naar waarheid. De filosofie leerde 
hem naar binnen te kijken. Hij begon zichzelf kritisch te bevragen. Wat waren zijn 
motieven om zo te leven? En hij ontdekte dat hij innerlijk niet zo mooi was als hij 

zou willen zijn en dat hij eigenlijk een raadsel was voor zichzelf. Zijn zoektocht 
naar waarheid trok hem naar binnen, in zichzelf. 

Hij zei: “Het ontbreekt ons niet zozeer aan antwoorden, maar aan vragen. 
Durf je jezelf fundamentele vragen te stellen: wie ben ik, waar kom ik vandaan, 

waar ga ik heen?” Door deze vragen te stellen en zichzelf te onderzoeken ontdekt 
Augustinus wie hij zelf is én ontdekt hij dat zijn innerlijke schoonheid God is, 

die in Hem is. 

Als wij denken God niet te kunnen vinden of twijfelen aan Zijn bestaan 
kan het zijn dat wij niet de juiste vragen stellen... of Hem niet herkennen. 

Want, zien wij schoonheid, het is God! 

Harriët van Dijk
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“Veel te laat heb ik U lief gekregen, 
o Schoonheid zo oud en toch zo 
nieuw. 
Veel te laat heb ik U lief gekregen. 
Binnen in mij was U 
en ik was buiten, 
en dáár zocht ik U. 
Lelijk als ik was, 
stortte ik mij op de mooie dingen die 
Gij gemaakt hebt. 
U was bij mij, maar ik was niet bij U! 
Die dingen hielden mij ver van U ver-
wijderd; 
en toch zouden ze niet bestaan

als ze niet in U bestonden. 
Toen hebt U geroepen en ge-
schreeuwd 
en mijn hoofd doorbroken. 
Geschitterd en gestraald hebt U 
en mijn blindheid verjaagd. 
Een heerlijke geur hebt U verspreid; 
en diep ademde ik die in 
en nu snak ik naar U. 
Ik heb U geproefd en sindsdien 
dorst en honger ik naar U. 
U hebt mijn hart geraakt, 
en het is ontvlamd 
in verlangen naar Uw vrede.”  
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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 (volgt de landelijke coronarichtlijnen)     
dinsdag, donderdag en vrijdag    09.00 - 16.00 uur
     
Bibliotheek (in de lounge bij de leestafel, 
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.
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WOORDZOEKER
Schoonheid

AANLOKKELIJK   KNAP    PRONK 
AANTREKKELIJK   LIEFLIJK    RIJKDOM 
BEAUTY     LUISTER    SCHATTEBOUT 
BEKOORLIJK    LUXE    SCHITTERING 
ESTHETIEK    MOOIHEID   SCHONE 
FRAAI     MOOIIGHEID   STUK 
GLANS     PARADE    VERRUKKING 
GROOTHEID    PLAATJE    VERZOEKING 
HEERLIJKHEID    PRAAL    WEELDERIG 
HONNEPON    PRACHT    ZONNESCHIJN 
 

S X O M O D K J I R W S H S U J B C X H K G V E B 
B D B L R K J G G H Y N O E B R I X Z V P A N K E 
Q A I S A U V V L K W A V P J N K L X S M R Y X K 
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