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Het thema voor deze maand is ‘waardevol’. Wat kunt u allemaal lezen in dit magazine:
Rector Hofstede roept ons op om mensen met een nieuwe visie te zijn, dan zullen we anders in het 
leven staan! Mevrouw Brussee vierde maar liefst haar 104-ste verjaardag! Mevrouw Cornelissens 
beschrijft de waarde van het vaccineren, de kernwaarde ‘betrokken’ wordt toegelicht. Er zijn weer 
mooie foto’s te bewonderen van waardevolle momenten en er valt weer iets te lachen natuurlijk, 
ook dat is waardevol. Lachen is gezond!

De maand mei is de Mariamaand, hoe is dat zo gekomen? Dat leest u op pagina 16. In onze kapel 
wordt al iedere dag de Rozenkrans gebeden, misschien kunt u daar deze maand eens extra naar 
toekomen. Ook op KSW wordt de Rozenkrans gebeden zie pagina 13.

Heel veel leesplezier gewenst!

Van de redactie

Gedicht

Avondliedeke III

’t Is goed in ’t eigen hert te kijken
    Nog even vóór het slapen gaan,

Of ik van dageraad tot avond
    Geen enkel hert heb zeer gedaan;

Of ik geen ogen heb doen schreien,
    Geen weemoed op een wezen lei;

Of ik aan liefdeloze mensen
    Een woordeke van liefde zei.

En vind ik, in het huis mijns herten,
    Dat ik één droefenis genas,

Dat ik mijn armen heb gewonden
    Rondom één hoofd, dat eenzaam was …

Dan voel ik, op mijn jonge lippen,
    Die goedheid lijk een avondzoen …
’t Is goed in ’t eigen hert te kijken

    En zó z’n ogen toe te doen.

Uit: Op zachte vooizekens (1921)

Alice Nahon (1896 - 1933)
Ingezonden door Rinze Moses



Voorwoord Inhoud
U	heeft	alweer	het	meinummer	van	ons	Roomburgh	
Magazine	in	uw	hand.	Wat	gaat	de	tijd	toch	snel.	De	maand	
mei	is	echt	de	lentemaand,	een	maand	waarin	de	natuur	het	
nieuwe	leven	volop	laat	uitbarsten.	Wij	verwachten	ook	in	
mei	weer	steeds	meer	versoepelingen	van	de	corona-
maatregelen.	In	april	zagen	wij	ook	al	wel	iets	van	dat	
nieuwe	leven,	de	sneeuwklokjes	en	narcissen,	maar	met	de	
sneeuwbuien	en	vrieskou	leek	het	toch	vooral	meer	op	de	
herfst.	De	maand	mei	is	ook	weer	goed	gevuld	met	feesten	
en	herdenkingen,	zoals	de	Dag	van	de	Arbeid,	
Dodenherdenking,	Bevrijdingsdag,	Moederdag,	Dag	van	de	
Zorg,	Hemelvaartsdag	en	Pinksteren.

Tegen	de	achtergrond	van	het	feit	dat	de	tijd	zo	snel	gaat,	
dat	de	seizoenen	sinds	eeuwen	en	eeuwen	de	cyclus	in	de	
natuur	bepalen	en	dat	wij	als	maatschappij	heel	veel	
feestdagen	organiseren,	is	het	belangrijk	om	ook	af	en	toe	
eens	stil	te	staan	bij	wat	men	echt	waardevol	vindt.	Ik	heb	
zelf	met	enige	regelmaat	het	gevoel	dat	ik	word	geleefd,	ik	
weet	niet	of	u	dat	herkent	bij	uzelf.	Als	men	wat	tijd	neemt	
om	te	reflecteren	over	wat	echt	waardevol	is,	wat	voor	uzelf	
of	voor	uw	naasten	echt	betekenis	heeft,	komt	men	soms	tot	
echt	verrassende	inzichten.	Voor	mijzelf	geldt	bijvoorbeeld	
dat	ik	te	weinig	aan	de	ander	laat	weten	wat	ik	echt	
waardevol	vind.	Het	zit	heel	vaak	niet	in	“dure	dingen”,	maar	
juist	in	kleine	dingen.	Het	zit	niet	alleen	in	dingen,	maar	
vooral	ook	in	mensen.	Mensen	zijn	waardevol,	u	als	lezer	
bent	waardevol.	Als	wij	mensen	in	onze	omgeving	kennen	
die	in	onze	ogen	niet	of	minder	waardevol	zijn,	kijken	wij	
niet	goed	genoeg.	Wij	zijn	allemaal	een	parel	in	Gods	Hand!
Voorbeelden	van	waardevolle	dingen	zijn	bijvoorbeeld	het	
geven	van	een	cadeautje.	Hier	gaat	het	vaak	niet	om	de	
echte	economische	waarde,	maar	om	wat	de	ander	van	
zichzelf	geeft.	Die	tekening	van	een	achterkleinkind	is	vaak	
waardevoller	dan	een	duur	schilderij.	Een	ander	voorbeeld	
kan	zijn	de	dienstbaarheid	naar	de	ander:	samen	een	
wandeling	maken	en	je	samen	verwonderen	over	de	
opkomende	natuur.	Weer	een	ander	voorbeeld	is	er	gewoon	
te	zijn	voor	de	ander,	waarbij	er		dan	niet	eens	zoveel	
gedaan	hoeft	te	worden,	behalve	het	geven	van	eenvoudige	
onverdeelde	aandacht.

Dit	zijn	zomaar	wat	voorbeelden	van	wat	waardevol	kan	zijn	
voor	de	ander,	maar	ook	voor	u	zelf.	Het	paradoxale	is	dat	
wij	vaak	niet	duidelijk	genoeg	communiceren	met	elkaar	wat	
waardevol	is.	Als	de	ander	het	niet	weet,	is	het	moeilijk	voor	
de	ander	om	iets	waardevols	te	
geven.	Ik	hoop	dat	dit	blad	en	de	
lente	vol	met	nieuw	leven,	u	allen	
inspireert	om	met	elkaar	te	delen	
wat	waardevol	is.	Alleen	dat	al	is	
waardevol.	

Bert Buirma
Directeur Roomburgh
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Afscheid Femke

Femke Bolding heeft de laatste 
jaren vol enthousiasme en 
inzet de activiteiten binnen 
Roomburgh georganiseerd. Nu 
heeft Femke een nieuwe uitda-
ging gevonden en gaat zij ons 
verlaten. Femke had een uit-
zwaaimoment georganiseerd 
voor de bewoners en werd 
verrast met een mooi cadeau 
van de bewoners. Als collega’s 
konden wij niet achterblijven 
en stonden onverwachts tij-
dens haar laatste dienst op de 
afdeling om haar te verrassen 
met ons uitzwaaimoment.
Femke heel veel succes met je 
nieuwe baan!

Namens alle collega’s,
Nancy Houwer

Bloemenstalletje

Er staat sinds kort in de gang bij 
de kapsalon een bloemenstal-
letje. Dit stalletje wordt twee 
maal per week aangevuld met 
verse bloemen en planten.
Dit gebeurt door Cindy Sierat 
van “Pluk bloemiste”. Voor 
velen misschien wel een be-
kende naam want Cindy is mijn 
oudste dochter. Cindy woont in 
Voorhout en heeft 3 jongens in 
de leeftijd van 18, 14 en 8 jaar. 
Buiten haar partner en kinde-
ren heeft ze nog een grote 
liefde, haar hond Zola. Ook is 
ze helemaal gek van bloemen 
en daardoor sinds kort begon-
nen met een dagje in Voorhout 

op de markt staan, maar ook 
thuis doet ze verschillende 
arrangementen met bloemen.
Van een leuk boeketje tot een 
bruids- of rouwstuk, ze maakt 
het allemaal met veel liefde.
In de lounge zie je kleine vaas-
jes met bloemen staan of met 
kerst een mooi kerststukje, ook 
dat wordt door haar verzorgt.
Alles wat gevraagd wordt kan 
ze wel maken, een bloemen-
taartje of een mooie stolp met 
droogbloemen het kan alle-
maal. Ik denk dat jullie haar 
wel regelmatig bij de bloemen 
en planten zullen zien, en heb 
je een vraag, of wil je iets 

weten over een plant , spreek 
haar dan gerust, dat vind ze 
alleen maar heel erg leuk.

Mieke Sierat



Woord van de rector

MENSEN	MET	EEN	NIEUWE	VISIE

Het is niet zo vanzelfsprekend dat wij als christenen bij alles wat wij denken of doen 
vanuit Christus handelen. Paulus waarschuwt zijn gelovigen al dat wij mensen met 
een nieuwe visie moeten zijn.

“Stemt uw gedrag niet af op deze wereld”, zegt hij: “dan zult ge in staat zijn uit te 
maken wat God van u wil!” Hoe vaak horen we het tegendeel.

Je moet met de jeugd mee! Of: ik wil bij de tijd blijven. De kerk, het geloof is niet 
meer van deze tijd. Dit betekent niet dat we in deze tijd niet open moeten staan voor 
wat er in de wereld te koop is. 

Indertijd gaf de Belgische Koning Boudewijn een goed voorbeeld, levend vanuit zijn 
gelovige overtuiging – waarbij hij dagelijks de Eucharistie mee vierde, had hij grote 
belangstelling en zelfs voorkeur voor de randfiguren van de samenleving: zwakkeren, 
aidspatiënten, gastarbeiders, jeugd met geringe ontwikkelingsmogelijkheden.
Dit is geen heiligverklaring, maar wel een verklaring waartoe wij allen geroepen zijn, 
ons doen en laten te doordringen, te ‘heiligen’ vanuit die nieuwe visie!

Lees daartoe eens Romeinen 12, 1-3:
“En nu, broeders, smeek ik u bij Gods erbarming: wijdt uzelf aan Hem toe als een 
levende, heilige offergave, die Hij kan aanvaarden. Dat is de geestelijke eredienst die 
u past. Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een 
nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, 
wat zeer goed is en volmaakt. 

Uit kracht van de genade die God mij gegeven heeft zeg ik tot ieder van u: acht uzelf 
niet hoger dan ge kunt verantwoorden, denkt over uzelf met bedachtzaamheid, 
neemt als norm het geloof maar houdt rekening met de voor ieder verschillende maat 
van Gods gave.”

      H.J.M. Hofstede, rector
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Hemelvaart & Pinksteren

HEMELVAART
Hemelvaartsdag lijkt een leuke 
extra vrije dag, maar voor 
christenen betekent het veel 
meer dan dat. Hemelvaart is 
een christelijke feestdag met 
een verhaal over afscheid 
nemen en alleen verder gaan. 
Het valt veertig dagen na Pasen 
en sluit de paastijd af. 
Met Pasen hebben we gevierd 
dat Jezus is opgestaan uit de 
dood. Veertig dagen later ging 
Hij met zijn vrienden Jeruzalem 
uit. Ze beklommen een berg 
aan de oostkant van de stad. 
Daar vertelde Hij dat Hij zijn 
taak op aarde had volbracht. 
Toen steeg Jezus tot ieders 

verbazing op naar de Hemel. 
Zijn vrienden kregen de op-
dracht terug te keren naar 
Jeruzalem en te wachten op de 
komst van de Heilige Geest. 
Een geschrift van Augustinus 
van Hippo (354-430) uit de 5e 
eeuw is de oudst bekende bron 
rondom Hemelvaartsdag. 
Hierin wordt Hemelvaart 
beschreven als een traditie die 
al uitgevoerd werd sinds de 
eerste apostelen. De mogelijk-
heid bestaat dat Hemelvaarts-
dag voor de 5e eeuw niet apart 
werd gevierd, maar samen met 
Pinksteren.

PINKSTEREN
Met Pinksteren vieren we de 
komst van de Heilige Geest. 
Jezus was terug naar de Hemel 
gegaan, maar had beloofd dat 
Hij de Trooster en Helper, dit is 
de Heilige Geest, zou sturen 
om ons tot steun te zijn. Toen 
er zo’n 120 volgelingen van 
Jezus bij elkaar waren, klonk er 
plotseling het geluid van een 
hevige windvlaag. Ook versche-
nen er een soort vlammen, die 
boven de hoofden van de 
apostelen stil bleven staan. Zij 
werden vervuld van Gods 
Geest en begonnen in vreemde 
talen te spreken. Zo konden ze 
Jezus’ boodschap vertellen aan 

iedereen in Jeruzalem. Door 
Gods Geest kon iedereen de 
woorden van de apostelen 
verstaan.

Pinksteren wordt gezien als de 
start van de christelijke kerk. 
De drieduizend mensen die 
zich bekeerden, vormden 
samen de eerste gemeente. 
Samen deelden ze al hun 
bezittingen en bleven ze getui-
gen van Jezus’ opstanding naar 
de mensen om hen heen. De 
Heilige Geest wordt vaak 
afgebeeld als een duif.
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BHV-training

25 maart was het dan zover: de 
eerste BHV-training 2.0, op een 
bijzondere locatie, is een feit. 
De eerste ploeg mocht aftrap-
pen in de nieuwe vorm. De 
eerste 11 dames, 4 instructeurs 
en 2 veldwachters doorliepen 
een parcours met 18 onderde-
len. Maar, first things first, ze 
konden eerst genieten van een 
heerlijke lunch in de buiten-
lucht met een heerlijk zonne-

tje. Na de lunch werden de 
ploegen verdeeld en startten ze 
aan het eerste onderdeel. De 
twee veldwachters waren erg 
nieuwsgierig of, wat we eerder 
die winter bedacht hadden, 
ook uit zou komen. Zover wij 
konden zien zagen we een 
mooie samenwerking in het 
oplossen van puzzels, middels 
de portofoon en werden de 
brandjes vakkundig geblust. Er 

werd gelachen en goed gepres-
teerd. We hebben mensen 
leiding zien nemen en mensen 
die zich focusten op communi-
catie. Wij, John en Erwin, 
konden dan ook niet meer dan 
trots zijn op deze groep. Wij 
hopen dat deze ploeg het 
enthousiasme overbrengt op 
de volgende.

Groeten John en Erwin
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De hemeltelefoon

Ik weet niet of ’t u bekend is,
dat er een telefoon bestaat,
die draadloos vanaf de aarde
rechtstreeks ten hemel gaat.

Want gaat u dan op de knieën,
dan gaat in de hemel de bel
en kunt u rustig spreken.
God hoort uw stem dan wel.

U zult het ras bemerken,
de lijn is altijd vrij.
“U bent verkeerd verbonden”
is er in ’t huis van God, niet bij.

Misschien is door niet geloven
de verbinding stuk gegaan.
Of hebt u dit hemeltoestel
verwaarloosd laten staan.

Uw hart is het toestel en
u kunt zonder voorbereiding
op elk tijdstip van de dag
gebruik maken van de leiding.

Hij wil naar u horen
en zegt nooit: “Maak ’t kort”.
Hij blijft wel aan het toestel
totdat ge uw hart hebt uitgestort.

Als Vader met Zijn kind spreekt
luistert Hij met open oor.
Hij wil voor zijn kind ’t beste
daar is Hij Vader voor.

Controleer maar eens uw toestel
en maak het storingsvrij.
Uw Vader in de hemel
is dan ontzaglijk blij.

Ingezonden door de heer Hinfelaar



Roomburgh Magazine  | 9

Nieuwsbrief
Roomburgh is gestart met een 
nieuwsbrief waarvoor u zich 
kunt aanmelden via de website 
van Roomburgh: 
www.roomburgh.nl. 

Advertenties

Deel	uw	ervaring
met	de	zorg
en help zo anderen
met kiezen.

Ga	naar	ZorgkaartNederland.nl

“Mijn	oma	wordt	door	de	thuiszorg	van	
Roomburgh	uitstekend	verzorgd.	De	
verzorgenden	zijn	betrokken	en	deskundig.
Ze	houden	haar	goed	in	de	gaten.”

waardering augustus 2017 8,7

Advertentie

Rechtsboven in de groene balk 
vindt u de link ‘aanmelden	
nieuwsbrief’. Wij zien uw 
aanmelding graag tegemoet.



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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Ook kleine stapjes zijn waardevol
Wat ik zo waardevol vind aan 
dit vak is dat je niet muzikaal 
hoeft te zijn om deel te nemen 
aan muziektherapie. De muziek 
spreekt voor zichzelf en zorgt 
voor het contact dat nodig is 
om tot de diepere laag te 
komen. Het is bijzonder om 
samen terug te kijken naar een 
gebeurtenis of een emotie en 
hier even bij stil te staan. In 
plaats van het te negeren gaan 
we de gesprekken juist aan.
Een mooi voorbeeld is van een 
man die verhuisd is van Soma-
tiek naar KSW. Doordat hij veel 
is achteruit gegaan, maakt dat 
een hoop emotie los. De ene 
keer slaan we die er samen uit 
op de Djembé of een andere 

trommel, de andere keer mag 
ik voor hem zingen waarna er 
een bijzonder gesprek ontstaat.
Ieder mens wil zich gezien en 
gehoord voelen. Het is juist 
muziek waarmee je jezelf kan 
laten horen, als praten een 
stap te ver is. Muziek helpt om 
je even flink te laten gaan, 
zoals bij boosheid, verdriet of 
intense blijdschap. Wanneer je 
dit met iemand kan delen, dan 
zijn dat echt waardevolle 
momenten. Over waardevolle 
momenten gesproken, graag 
wil ik met jullie een (voor mij) 
waardevol moment delen. De 
afgelopen weken hebben voor 
mij als zéér lang gevoeld. Een 
ieder die dit ook heeft meege-

maakt herkent dit vast wel. Je 
wilt iets delen, maar het is 
eigenlijk nog te pril. Eindelijk is 
het zover! Ik mag vertellen dat 
ik in november moeder mag 
worden. Heel bijzonder en 
waardevol om dat mee te 
mogen maken. 

Door Eva Pret, 
muziektherapeut 

Appeltaart
Wat doe je als de bewoners de 
volgende vraag stellen: “We 
hebben eigenlijk wel een 
keertje zin in verse appeltaart 
met slagroom? Kan je die niet 
voor ons bakken?” Ik moest er 
wel een beetje om lachen en 
vroeg of ze zelf al eens een 
appeltaart gebakken hadden.
De één zei ja en de anderen 

konden zich het herinneren van 
vroeger. Zo kwam er een heel 
leuk gesprek op gang waarin 
naar voren kwam dat het huis 
zo lekker rook naar de appel-
taart en dat ze mochten helpen 
met appels schillen aan de 
keukentafel. Ik antwoordde 
toen dat ik het erg leuk zou 
vinden om samen een appel-

taart te bakken. De taken 
werden verdeeld, de één 
schilde de appels, de ander 
hielp met het deeg maken en 
zo rook het in een mum van 
tijd heerlijk naar de appeltaart 
die in de oven stond. Uiteraard 
werd hij gekeurd en geproefd. 
Het was heerlijk!
Nancy Houwer
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Activiteitenkalender mei

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

Activiteiten mei
zaterdag	1	mei	 	 	 	 	 Dag van de arbeid
	 	 	 	 10.30	uur	  Workshop: Op weg naar Pinksteren
	 	 	 	 	 	 	 (voor wie zich heeft aangemeld, in het theater)
maandag	3	mei	 	 	 	 	 Bloemschikken
	 	 	 	 	 	 	 (opgeven bij de receptie, max. 30 personen)
dinsdag	4	mei	 	 	 	 	 Dodenherdenking
woensdag	5	mei	 	 	 	 	 Bevrijdingsdag
       Bevrijdingsquiz
zaterdag	8	mei	 	 10.30	uur	  Workshop: Op weg naar Pinksteren
	 	 	 	 	 	 	 (voor wie zich heeft aangemeld, in het theater)
zondag	9	mei		 	 	 	 	 Moederdag
woensdag	12	mei	 	 	 	 	 Dag van de zorg
donderdag	13	mei	 	 	 	 	 Hoogfeest Hemelvaart van de Heer
    10.30	uur  Mis
vrijdag	14	mei	 	 	 	 	 Film: Redemption of the heart
zaterdag	15	mei	 	 10.30	uur	  Workshop: Op weg naar Pinksteren
	 	 	 	 	 	 	 (voor wie zich heeft aangemeld, in het theater)
dinsdag	18	mei	 	 	 	 	 Klassieke muziekmiddag
zaterdag	22	mei	 	 10.30	uur	  Workshop: Op weg naar Pinksteren
	 	 	 	 	 	 	 (voor wie zich heeft aangemeld, in het theater)
zondag	23	mei	 	 	 	 	 Hoogfeest van Pinksteren
	 	 	 	 10.30	uur  Mis
maandag	24	mei	 	 	 	 	 Tweede Pinksterdag
	 	 	 	 10.30	uur  Mis
vrijdag	28	mei	 	 14.00	-	16.00	uur	 Jukebox met Jan Kleijn in de lounge
28	en	29	mei		 	 	 	 	 NL doet: High tea
       (aanmelden bij de recepte, max. 30 personen)

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 Nancy Houwer.



Fotoverslag activiteiten
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Op KSW wordt regelmatig de Rozenkrans gebeden en 
Marialiederen gezongen. De bewoners doen graag mee. 

Rinze Mozes, pater Thomas en Igo Neervoort op Palmzondag. De paaskaars wordt ontstoken.

Op 3 april kregen de bewoners van de aanleunwoningen en in huis bezoek van de paashaas.
Het was een vrolijke bedoening.
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Gedicht

Zo waardevol

Die mensen, heel bescheiden,
die met een hart van goud,

ze zijn de Lichtbrengers van nu,
staan klaar voor jong en oud.
Ze vinden vanzelfsprekend
wat zij voor anderen doen,

de zorg die zij verlenen
gewoon, uit goed fatsoen.

Die mensen, heel bescheiden,
die met een hart van goud

verdienen een groot compliment,
zijn waardevol, vertrouwd!

Mag ik vandaag eens aandacht
voor deze medemens

die altijd gewoon klaarstaat,
de ander graag verwent?
Ik vind je echt een kanjer

als jij er toch niet was
wie bracht er dan vandaag het licht

bij wie het donker was?
Jij, lieverd, zo bescheiden,
jij met een hart van goud,

ik zet je graag eens in het licht
omdat ik van je houd.

Coby Poelman - Duisterwinkel
Ingezonden door Willy Bakker

IN	MEMORIAM

mevrouw M. Hogerhuis-Kamstra | 25 maart 2021

de heer J.T.M. Rip | 8 april 2021

de heer J.H.T. van Beest | 19 april 2021
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Kernwaarde betrokken

Roomburgh heeft dit jaar 4 
nieuwe kernwaarden gekregen, 
zorgzaam, betrokken, beteke-
nisvol en gastvrij. Kernwaarden 
geven aan waar een organisatie 
voor staat, wat zij belangrijk 
vindt en ze vertellen wat men-
sen van een organisatie kunnen 
verwachten. In dit Magazine 
willen we de kernwaarde 
BETROKKEN eruit lichten.
 
Betrokkenheid begint met 
“verbinding maken” en je 
ergens aan binden. Het is meer 
dan een zakelijke overeen-
komst. Mensen zijn sociale 
wezens en hebben behoefte 
aan verbinding, ergens bij 
horen. Op de eerste plaats is 
het belangrijk dat je in verbin-
ding staat met jezelf, wie ben 
ik, wat kan ik en wat wil ik? Pas 
als daarop een antwoord 
gevonden is kun je naar ‘bui-
ten’ treden en verbinding 
maken met de ander. 

Verbindingen kunnen verande-
ren in de loop van de tijd. Je 
verandert zelf, krijgt andere 
inzichten over jezelf en het kan 
zijn dat je je ontwikkelt in een 
andere richting, dan maak je 
weer nieuwe verbindingen. 
Oude verbindingen, in de vorm 
van vriendschappen bijvoor-
beeld, blijven soms een heel 
leven bestaan of verwateren 
omdat je een nieuwe weg in 
slaat of bij collega’s omdat je 
een nieuwe werkplek vindt 
bijvoorbeeld. Zo verbinden en 

ontbinden we ons het hele 
leven. 

“Verbinding is de energie die 
bestaat tussen mensen wan-
neer zij zich gezien, gehoord en 
gewaardeerd voelen, kunnen 
geven en ontvangen zonder 
oordeel en steun en kracht 
ontlenen aan de relatie.” - 
Brené Brown

Om betrokkenheid te bevorde-
ren is het belangrijk dat ieder-
een weet wat de Missie, Visie 
en Kernwaarden van de organi-
satie zijn. Dan kan iedereen bij 
zichzelf nagaan of hij/ zij daar 
achter kan staan en wat er van 
hem/haar verwacht wordt.
Betrokkenheid heeft ook te 

maken met professionele- en 
persoonlijke ontwikkeling. 
Ruimte om talenten te ontwik-
kelen, maar ook om met elkaar 
in gesprek te gaan en van 
elkaar te leren. 

In de zorg is betrokkenheid van 
groot belang, kun je het niet 
alleen doen, je moet het sa-
men doen. Dit geldt voor zowel 
voor de bewoner/ cliënt als 
voor de medewerker en ook als 
collega’s onderling. De afbeel-
ding laat dit mooi zien: Door 
verbinding te maken wordt je 
sterk en kun je elkaar dragen!

Harriët van Dijk,
Pastoraal medewerker
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Hier ligt voor drie miljoen

Een heel oud echtpaar ging naar bed
Op ’t kastje twee bakjes met tanden
Vol liefde keek de man naar zijn vrouw
En streelde haar rimpelige handen
Hij sprak: “Al meer dan 50 jaar
Zijn wij gelukkig meid
Geloof me als ik zeg
Ik wil je voor een miljoen niet kwijt.”
 “Dat weet ik jongen”, zei de vrouw
“Ook jij bent niet te koop
 En ook niet voor twee miljoen
 Dat is toch een hele hoop.”
Ze lagen daar te saam
Op de rand van hun leven
Twee mensen,
Die elkaar zoveel hadden gegeven.
Ze zeiden: “Welterusten hoor”
Hij gaf haar een zoen
En fluisterde: “Is de deur op slot?
Hier ligt voor drie miljoen!”

Ingezonden door Tiny van den Berg

Mei is mariamaand
Mei geldt als dé Mariamaand. 
Aan de oorsprong liggen vierin-
gen van de vruchtbaarheid van 
mens en natuur, maar ook de 
pest heeft ermee te maken.
De maand mei draagt al in haar 
naam het moederlijke in zich: 
‘mei’ komt van (de Griekse 
godin) Maia, die staat voor 
natuur, vruchtbaarheid, liefde 
en moederschap. Zo werd er 
(en wordt op sommige plaat-
sen nog altijd) een meiboom 
geplant, wat gepaard ging met 
allerlei vieringen en evenemen-
ten zoals bloemen- en bloe-
semfeesten (Floralia).
Dat Italië de bakermat is van de 
Mariaverering in mei is, lijdt 

geen twijfel. Eén van de perso-
nen die dat zou hebben beïn-
vloed, is Carolus Borromeus, de 
bisschop van Milaan die eind 
de 16de eeuw op hetzelfde 
moment als de mei-vieringen 
ook gebedsmomenten voor 
Maria begon te organiseren in 
de kathedraal van Milaan. Dat 
werd een succes, volgens 
geschiedschrijvers ook al 
omdat de pest uitbrak en heel 
wat mensen voor genezen kwa-
men bidden. Het Milanese 
gebruik kende navolging in 
andere Italiaanse steden en 
werd later overgenomen en 
gepromoot door de jezuïeten, 
die er in heel Europa gebeds-

boekjes over verspreidden.
In verscheidene pauselijke 
encyclieken zou de meimand 
later worden bekrachtigd als 
Mariamaand, het meest expli-
ciet door Paulus VI in zijn 
encycliek Mense Maio (De 
maand mei) uit 1965.

Bron: Kerknet.be
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Bij de receptie
Het is zondagochtend en nog 
rustig bij de receptie. Er komt 
een meneer aanlopen en gaat 
in het zitje bij de fotowand 
zitten. “Hallo, hoe is het met u, 
kunt u al een beetje wennen?”, 
vraag ik voorzichtig. Ik zie een 
traan over zijn wang lopen, hij 
verzet zich tegen zijn tranen 
maar het lukt hem niet om 
deze in te houden. Hij moppert 
en er komen meer tranen. Ik ga 
bij hem zitten in de stoel tegen-
over hem. “Wat naar dat u zo 
verdrietig bent”, zeg ik en blijf 
even bij hem zitten zonder iets 
te zeggen. Het is goed zo, ik 
snap het wel, alles is nieuw 
voor meneer, en deze emoties 
mogen er zijn. Meneer is hier 
komen wonen omdat het thuis 
niet meer ging. Hij zorgde niet 
goed voor zichzelf en zou 
vereenzamen als hij daar was 
gebleven. Gelukkig ziet meneer 
dit zelf ook in.  Nu is hij hier, in 

deze voor hem nog vreemde 
omgeving, zonder zijn eigen 
spulletjes en vol emoties. Wat 
moet dit onvoorstelbaar moei-
lijk zijn voor hem. Dat is de 
enige gedachte die steeds door 
mijn hoofd gaat. “Ik ben uit 
gejankt”, zegt meneer terwijl 
hij mij aankijkt. Zijn ogen zijn 
nog waterig maar ik zie een 
klein beetje opluchting in zijn 
gezicht. “Heeft u trek in een 
kopje koffie?”, vraag ik. Meneer 
haalt zijn schouders op. “U 
kunt wel een bakkie troost 
gebruiken, toch?” “Daar heb je 
gelijk in”, zegt hij. Ik ga een 
kopje koffie voor meneer halen 
en neem er zelf ook een. Sa-
men kletsen we nog wat en 
drinken ons bakkie leeg. “Sorry 
van daarnet.” Ik zie aan me-
neer dat hij het nog steeds 
gênant vindt. “U hoeft geen 
sorry te zeggen, ik snap best 
dat u een beetje verdrietig 

bent, het is ook allemaal een 
hele verandering, logisch dat 
het voor u nog lastig is. Emo-
ties tonen is alleen maar goed. 
Ik huil ook weleens, en dan om 
minder zware dingen.”, ant-
woord ik. Meneer knikt en 
heeft een glimlach op zijn 
gezicht. “Fijn dat we even 
samen koffie hebben gedron-
ken en ik hoop dat u zich snel 
een beetje thuis voelt”, zeg ik 
en loop weer terug naar de 
receptie. “Bedankt hoor, fijn 
dat je tijd voor mij had.”, zegt 
meneer en ik merk dat hij zich 
iets beter voelt. Hij vertrekt 
weer naar zijn kamer en laat 
mij met een goed gevoel ver-
der gaan met mijn werk. 
Het blijft bijzonder dat je door 
even naar iemand te luisteren 
die persoon een beter gevoel 
kan geven, al is het maar voor 
een moment.
Diana Lek

Mevrouw Brussee 104 jaar

Mw. Brussee-van Rijn mocht op 31 maart
haar verjaardag vieren.

Zij is onze oudste bewoonster
en heeft de gezegende leeftijd van 104 jaar. 

Van harte gefeliciteerd!
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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



Roomburgh Magazine  | 19

Waardevolle vaccins

De wereld heeft al eerder te 
maken gehad met ernstige 
ziektes. In de middeleeuwen 
maakte de pest miljoenen 
slachtoffers. Deze ziekte werd 
veroorzaakt door een bacterie. 
In de vorige eeuw werd het 
antibioticum ontdekt, waar-
door de bacterie gedood kon 
worden en de pest grotendeels 
verdween. Nu hebben we een 
pandemie door het corona-
virus.

Een pandemie ontstaat als een 
ziekte die zich in korte tijd over 
meerdere landen verspreidt. 
Dit kan alleen bij een nieuw 
virus, want als de ziekte al 
bekend was zouden veel men-
sen antistoffen hebben aange-
maakt. Al eerder werden we 
getroffen door zo’n pandemie 
n.l. bij de Spaanse griep, de 
Aziatische griep en de Hong-
konggriep. Er waren miljoenen 
slachtoffers. Waarom is het zo 
moeilijk om het coronavirus te 
bestrijden? 

Het virus ofwel Covid-19 begint 
met een verkoudheid, maar 
veroorzaakt een hele trits aan 
andere problemen, zoals long-
ontsteking, orgaan falen en een 
heftige reactie van het im-
muunsysteem dat zich tegen 
het eigen lichaam richt, waar-
aan men kan overlijden. Het 
virus kan regelmatig verande-
ren of muteren. Dan ontstaat 
b.v. de Engelse, de Afrikaanse 
of Braziliaanse variant.

Gelukkig hebben knappe 
wetenschappers een vaccin 
ontworpen tegen de ziekte.
Het is een gigantisch werk om 
zo’n vaccin te ontwerpen en op 
mensen uit te proberen voor-
dat het in grote hoeveelheden 
geproduceerd en toegepast 
kan worden. Het is het enige 
middel dat we hebben om de 
ziekte onder controle te krij-
gen. 

Wel kunnen we voorzorgs-
maatregelen nemen zoals 
mondkapjes, anderhalve meter 
afstand etc. om verspreiding 
tegen te gaan, maar zonder 
inenten blijft de ziekte door-
woekeren.

We verlangen allemaal naar 
het einde van de beperkingen 
die we door de overheid opge-
legd krijgen in ons eigen be-
lang. De gevolgen zijn groot 

voor de economie (sluiting van 
winkels en terrassen) en sociaal 
(geen bezoek ontvangen). 
Veel mensen vinden dat hun 
vrijheid te veel beperkt wordt, 
zij demonstreren vaak dicht 
opgepakt op pleinen. Zo wor-
den weer nieuwe besmettin-
gen veroorzaakt en duurt het 
nog langer voor het eind in 
zicht is. Hoe dom kan men zijn?

In Roomburgh zijn veel mensen 
ingeënt, er zijn gelukkig geen 
nieuwe gevallen meer. Alle lof 
voor directie en zorgmedewer-
kers, wat hebben ze het zwaar 
gehad! Maar ook veel bewo-
ners kijken terug op een lood-
zware tijd. Langzaam kunnen 
sommige maatregelen verzacht 
worden. We gaan met goede 
moed de zomer tegemoet!

Door Anke Cornelissens
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Moppen

Een dame van rond de 75 jaar rijdt met haar splinternieuwe Ferrari 
op de A67 ongeveer 65 km/u. Een stel agenten in een politiebusje 
merken dit op en zetten de dame bij de eerstvolgende afrit aan de 
kant. Eén van de agenten stapt uit, loopt naar de Ferrari en vraagt 
de dame het raampje omlaag te doen. De agent ziet dat een bejaarde 
dame achter het stuur zit en zegt: “Mevrouw, u rijdt hier op een 
snelweg en de minimum snelheid is hier 80 km/u.” “Is dat zo? “, 
vraagt de dame: “ik zag een stukje terug een bord met A67 en nam 
aan dat ik hier maar 67 mocht rijden.” Naast de dame zit een oud 
manneke te trillen als een rietje. De politieagent is zichtbaar 
geamuseerd en zegt: “Wat is er meneer? Gaat het wat te snel voor 
u?” De oude man snauwt: “Wil je alsjeblieft je mond houden, we 
komen van de N299!”

Kees komt bij de informatiebalie van een groot warenhuis. Hij 
vraagt: “Kan ik hier ook een reis boeken?” “Ja hoor,” zegt de 
mevrouw achter de balie, “ons reisbureau is op de vierde 
verdieping. Wilt u met de lift?” “Nee,” zegt Kees, “ik dacht eerder 
met het vliegtuig.”

Spreuken

Probeer niet om een succesvol mens te worden, 
probeer liever om een waardevol mens te wor-

den.  - Albert Einstein

Een zonnige ochtend is een tijd van stille vreugde. 
Wanneer de glinsterende dauw op het onkruid zit, 
bevat elk blad een juweel dat prachtig is, zo niet 

waardevol. Dit is niet de tijd voor gehaast of  druk-
te. Gedachtes zijn in de ochtend langzaam en diep 

en glanzen als goud. - John Steinbeck, auteur en 

Nobelprijswinnaar literatuur 1902-1968

Een waardevol leven
is een verzameling

van dankbare momenten



Roomburgh Magazine | 21

Waardevol

De gezongen woorden van Schubert kwamen bij mij binnen, poëtisch en waar. 
Over de weg uit jezelf, naar verandering, onthechting en in beweging blijven,

ook in de donkere dagen van het leven: 
“Hoe helder spreekt het maanlicht tot mij; me aansporend op reis te gaan, volg 

trouw het oude spoor, kies je geen thuis; anders bezorgen de zware dagen je een 
eeuwige last; op weg naar het andere moet je veranderen, moet je zwerven om te 

ontkomen aan iedere klacht. Zachte eb en hoge vloed, vol moed zwerf ik zo
in het donker verder; klim moedig omhoog, zing opgewekt en de wereld

doet zich goed aan mij voor...”

We willen zo graag terug naar “het oude” of “het nieuwe normaal”. We zijn de 
corona-maatregelen meer dan zat, de één heeft er meer last van dan de ander. 
Het valt me op hoe vaak hierover gesproken wordt. Het thema eenzaamheid is 
ook bijna aan de orde van de dag. En natuurlijk, langdurige eenzaamheid is niet 
goed, maar een periode van eenzaamheid kan levensvormend zijn. Het vraagt 

moed met jezelf geconfronteerd te worden, het uit te houden en niet op de vlucht 
te slaan of in zelfmedelijden te vervallen. De woestijnmonniken leerden ons al: Ga 

terug in je cel, en je cel zal je alles leren! 

Eenzaamheid is niet zozeer alleen het gebrek aan contacten of activiteiten. 
Eenzaamheid is vooral het niet langer in verbinding staan met wie je ten diepste 
bent. Onbegrepen door jezelf! In verzet tegen jezelf en de situatie waarin je je 

bevindt. Maar het kan een weg worden van verdieping, naar verandering i.p.v. te 
willen vasthouden aan wat er was. Ook de maan geeft licht genoeg om een weg te 

vinden, uit jezelf, naar de ander toe.

Ik las een verhaal over Louise Montel, de nachtegaal van Vught, het raakte me. 
Tienduizenden mensen werden tijdens de tweede wereldoorlog 

gevangengenomen in kamp Vught, er stierven honderden mensen en anderen 
werden elders ter dood gebracht… Als iets troosteloos en eenzaam is geweest, 

dan is het wel daar, in de kampen… En toch waren ook daar waardevolle 
momenten van hoop, die de ellende overstegen. Louise Montel kwam als 

17-jarige in het kamp terecht. We hadden het begrepen wanneer zij was ingestort 
en dagen had gehuild, terugverlangend naar haar “oude bestaan”. Maar zij had 

een innerlijke kracht die groter was dan al het leed, dan de eenzaamheid om zich 
heen, zij bleef zingen! Een getuige verklaard:

“In die grauwe stilte klinkt opeens een stem, een hoge zuivere meisjestem, een 
stem uit het vrouwenkamp. Louise zingt Ave Maria. Ze staat bij de draad en zingt 
voor ons mannen op het sombere veld. En om mij heen gebeurt het wonder, de 
gezichten klaren op, er komt een glimlach op die gezichten, zelfs de S.S. staat te 
luisteren. En we weten dat dit het schoonste is wat een zuiver meisjeshart ons te 

bieden heeft, een geen van ons is nog langer eenzaam.”

Schubert eindigt zijn lied met de woorden: “Al het mooie bezie ik met milde blik, 
niets vertroebeld, in de hitte van de dag verwelkt: vreugdevol omgeven,

maar alleen.” Durven wij, als alleen het maanlicht schijnt, nog te zingen?

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, Nancy Houwer, 
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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AANMERKELIJK   ESSENTIEEL   RELEVANT 
AANZIENLIJK   GEWICHTIG   SIGNIFICANT 
BEDUIDEND   GROOT    SUBSTANTIEEL 
BEKEND    GULDEN    VALABEL 
BELANGRIJK   KOSTBAAR    VEELBETEKENEND 
BEROEMD    KOSTELIJK    VEELZEGGEND 
BETEKENISVOL   MOOI     VERMAARD 
CRUCIAAL    PERTINENT   WAARDE 
DIERBAAR    PRACHTIG    WAARDEVOL 
DUUR    PRIJZIG    ZINVOL 
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