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Deze maand is het thema: Jong geleerd. Een thema dat ons allemaal wel zal aanspreken. Wat je 
als kind leert, neem je mee de rest van je leven. In de gespreksgroep kwam het onderwerp ook 
even ter sprake. Iemand kwam met een heel mooi versje dat ze vroeger had geleerd en nog steeds 
profijt van heeft: “Het ware te wensen, dat alle mensen, alvorens te spreken, zichzelf bekeken, dan 
zouden ze het praten, over anderen wel laten!” Een wijs woord. Iemand anders vertelde dat haar 
moeder haar had geleerd dankbaar te zijn. Dat zijn mooie levenslessen. Wat heeft u jong geleerd? 
Een mooi onderwerp om eens met elkaar uit te wisselen bij de koffie. 
Zoals u gewend bent is het weer een mooi afwisselend nummer geworden, met mooie verhalen, 
fotoverslagen o.a. van de eerste paal voor de nieuwe kapel! Op de voorkant ziet u een afbeelding 
van Sacramentsdag. Helaas dit jaar weer geen processie vanwege de coronamaatregelen, we 
hopen dat het volgend jaar weer kan.

Veel lees- en kijkplezier gewenst!

Sinds 2018 maak ik samen met de andere redactieleden het Roomburgh Magazine. Dit is de laatste 
editie waar ik aan bijdraag, want ik ga Roomburgh verlaten en een nieuwe uitdaging aan. Ik hoop 
dat u dit magazine altijd met veel plezier heeft gelezen. Ik heb er in ieder geval altijd met veel 
plezier aan gewerkt! Rik neemt het stokje van mij over. Heel veel succes Rik! Redactieleden en alle 
collega’s waar ik de afgelopen 15 jaar mee heb samengewerkt, bedankt voor de fantastische tijd!

Groeten en wie weet tot ziens,
Laura Lenselink

Van de redactie

Gedicht

Doodgewoon

 
Onderweg zijn van punt a naar punt b 
 
zonder één noodzakelijk doel. 
 
Alleen met open kijkers, 
 
door de wereld en het leven fietsend, 
 
geeft mij 
 
bij het liedjes horen, zingen door de vogels, 
 
steeds nog dat 
 
oog- en oorstrelend 
 
paradijselijk gevoel.

Levensgedicht Joz le Bruyn
ingezonden door Willy Bakker



Voorwoord Inhoud
Voor	u	ligt	weer	een	nieuw	exemplaar	van	ons	Roomburgh	
Magazine.	Het	is	het	laatste	nummer	dat	is	vormgegeven	
door	Laura	Lenselink.	Zij	gaat	haar	talenten	inzetten	bij	de	
kinderopvang	in	Oegstgeest.	Ik	denk	dat	ik	mede	namens	u,	
lezer,	spreek	als	ik	Laura	enorm	bedank	voor	haar	prachtige	
uitgaven	iedere	keer.

Wij	gaan	uiteraard	door	met	ons	Roomburgh	magazine	en	
het	volgende	nummer	zal	door	iemand	anders	worden	
gemaakt.

Dit	nummer	heeft	als	thema	“Jong	geleerd”.	Het	is	
interessant	om	eens	stil	te	staan	bij	wat	wij	vroeger	hebben	
geleerd	en	vandaag	de	dag	nog	steeds	gebruiken	of	doen.	
Het	stil	staan	bij	vandaag,	bij	het	nu,	wordt	vaak	te	weinig	
gedaan.	Er	is	een	grote	groep	mensen	die	leeft	in	het	
verleden	en	vaak	zegt,	“vroeger	was	het	beter”.	Een	andere	
groep	leeft	in	de	toekomst	en	zegt,	later,	als	dit	en	dat	
verandert,	dán	wordt	het	beter.	De	groep	die	leeft	in	het	
heden,	dankbaar	terug	kijkt	op	het	verleden	en	
verwachtingsvol	naar	de	toekomst	is	niet	zo	groot,	maar	
ervaart	wel	een	rust.

Voor	het	leven	in	het	nu	zijn	alle	voorafgaande	ervaringen	
relevant,	zowel	de	plezierige	als	de	verdrietige.	Deze	
ervaringen	hebben	ons	gevormd	tot	wie	wij	zijn.	De	
gebeurtenissen	die	op	ons	pad	komen	hebben	wij	vaak	niet	
in	de	hand.	Dit	geldt	zeker	voor	ongelukken	of	zelfs	rampen,	
zoals	het	overlijden	van	een	dierbare.	De	manier	waarop	wij	
reageren	op	deze	ongelukken	of	ook	op	de	gelukkige	
momenten	is	wel	een	min	of	meer	bewuste	keuze.	Geen	
makkelijke	keuze,	maar	er	zit	een	bepaalde	vrijheid	in.	Om	
in	een	geval	van	ongeluk,	toch	“te	kiezen”	voor	hoop,	voor	
optimisme	is	dikwijls	niet	eenvoudig	en	moeilijker	als	je	
denkt	dat	je	dat	alleen	moet	doen.	Vanuit	ons	geloof	leren	
en	ervaren	wij	dat	je	er	nooit	alleen	voor	staat.	In	de	
moeilijkste	tijden	is	Hij	er	altijd	om	ons	te	steunen.

Zo’n,	misschien	wel	kinderlijk	geloof	is	de	belangrijkste	
vrucht	van	“Jong	geleerd”	en	voor	diegenen	die	het	niet	jong	
hebben	geleerd	geldt	bovendien:	“Je	bent	nooit	te	oud	om	
te	leren”.	

Ik	wens	u	veel	leesplezier	en	gedachten	over	wat	u	jong	
geleerd	heeft	en	waar	u	fijne	herinneringen	aan	heeft.	

Bert Buirma
Directeur Roomburgh
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Het eerste optreden

Op 25 april was het dan einde-
lijk zover. Het eerste officiële 
optreden in de lounge. Het was 
een klassiek optreden door 
twee dames, het duo Engels-
berg-Vasi. Andrea Vasi speelde 
piano en Raphaella Engelsberg 
viool. De klassiek liefhebbers 
hebben GENOTEN en het had 
nog veel langer mogen duren, 
een groot succes dus. De 
dames hebben er zelf ook erg 
van genoten en bedankten het 
publiek voor het warme ap-

plaus wat zij voor het eerst 
sinds de lange coronaperiode 
weer hoorden. Wij waren hun 
eerste optreden sinds lange 
tijd. Mieke Sierat bedankte hen 
met bloemen, uiteraard op een 
afstandje, met de mededeling 
dat ook zij ons eerste optreden 
waren en we hier erg gelukkig 
mee waren. Een zeer geslaagde 
middag dus. 

Joyce Terpstra  

Leo Cremers getrouwd

Vrijdag 23 april is Leo Cremers, 
wijkcoördinator van
Roomburgh, in het

huwelijksbootje gestapt
met zijn Nicole.

Zoals u op de foto kunt zien, 
was het een stralende dag.

Wij wensen
het bruidspaar

heel veel
liefde en geluk!



Woord van de rector

IN	EEN	HARDE	WERELD	DE	LIEFDE	VOORLEVEN	

De hartelijke liefde van Jezus wordt bijzonder duidelijk uit de afscheidsrede die Hij 
hield op de avond vóór Zijn lijden. Met het Kruis voor ogen – tegen de achtergrond 
van alle haat en geweld en onmetelijke martelingen, - waarvan Hij tevoren geweten 
heeft, - spreekt Jezus over de liefde die Hem beweegt en roept Hij zijn leerlingen op 
in de liefde te blijven.  

Sterker nog: Hij aanvaardt vrijwillig wat tegen Hem ondernomen gaat worden en bidt 
voor Zijn vijanden om vergeving. 

Zo laat Hij zien dat niets ter wereld in staat is Gods Liefde te doven. Daarmee 
doorbreekt Hij de ban van het kwaad, de vicieuze cirkel van het geweld, dat nieuw 
geweld oproept – eindeloos. 

Waar Jezus Zijn leerlingen toe oproept, is te breken met deze visie en met dit gedrag. 
Geweld, haat of welke vorm ook van vijandigheid en tegen anderen handelen, mogen 
niet op dezelfde wijze beantwoord worden. 

“Dit is Mijn gebod, dat gij elkander (elk-ander) lief hebt, zoals Ik u heb liefgehad.” 

De leerlingen zullen dit pas goed begrepen hebben na Jezus’ verrijzenis! 

Wij zullen in de wereld van vandaag alleen dán een boodschap hebben, als het de 
boodschap is van de – ook in ons vleesgeworden liefde -, die van Jezus Zelf is. 

Dat is de opdracht om in een harde wereld de liefde, de zelfvergeten- en belangeloze 
Liefde van Jezus Zelf ons eigen te maken en voor te leven.  

      H.J.M. Hofstede, rector
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Jong geleerd is oud gedaan

Wat iemand in zijn jeugd leert, 
is een leidraad voor het leven. 
Wie jong spaart, lijdt oud geen 
gebrek! Men is nooit te oud 
om iets te leren! Deze ‘gezeg-
den’ breng ik ter sprake op de 
woongroep tijdens de koffie. 
Eén van de dames zegt:  “Wat 
je jong leert heb je je leven 
lang plezier van. Met alles 
blijven doorgaan anders verlies 
je enthousiasme, ook als je 
dingen niet meer kunt bv. 
dansen omdat je afhankelijk 
bent van een rolstoel of omdat 
je ziek bent. Zittend kun je in 
gedachten nog meedansen!! 
en genieten, meebeleven, 
pittig blijven denken en mee 

doen geeft vreugde en aflei-
ding!” We praten verder. “Weet 
u nog spelletjes uit uw jeugd?” 
“O ja”, zegt een andere dame: 
“we speelden op straat, hinke-
len, touwtje springen, hoepe-
len.” “En verstoppertje of 
blindemannetje”, zegt iemand 
anders. “En ‘s avonds speelden 
we in huis bordspelen zoals: 
Mens erger je niet, Ganzebord, 
Domino en kaartspelletjes met 
elkaar.” “Er werd ook gezongen 
hoor! Uit het boekje: ‘Kun je 
nog zingen? Zing dan mee!’ en 
er werd gedanst.” Bekende 
liedjes zijn: Hoor je niet de 
kleppers gaan, Jetje zou trakte-
ren en Groen is gras, Daar liep 

een oude vrouw op straat en 
Toen onze mop een mopje was, 
Vader Jacob en vele andere en 
men bespeelde een instrument 
hierbij. En nu op de oude dag 
worden deze liedjes vaak 
gezongen met elkaar en een 
ieder kan het woordelijk nog 
mee zingen! “Daar word je blij 
van en het geeft mooie herin-
neringen!”, zeggen de dames 
tegen elkaar. “En u zuster, vindt 
u het leuk om mee te zingen?” 
Kortom, een gezellig koffie-uur-
tje en het brengt meteen een 
vrolijk verhaal voor ons maand-
blad!    

Willy Bakker KSW 3 

Bedankt!

Beste bewoners van Room-
burgh, 

Het was voor Johannes en mij 
een grote vreugde om u in de 
veertigdagentijd iets te komen 
vertellen over het werk van 
Fidesco. Namens Fidesco 
Nederland willen we u heel 
hartelijk bedanken voor uw 
bijdragen voor ons project in 
Brazilië via de collecte van 
Vastenactie - Eigen Doelen! 
We hebben het gewenste 
bedrag bereikt en met de 
aanvulling van Vastenactie kan 
er zo een bedrag van 13.000 
euro worden overgemaakt voor 
de 3 cursussen in de sloppen-
wijken in Salvador de Bahia 

voor het volgend jaar: de 
kook- en computercursus en de 
cursus voor zorgassistenten. 
Zoals u weet heeft Brazilië veel 
te lijden onder de corona-pan-
demie, maar desondanks heeft 
men ook dit seizoen deze 
cursussen op beperkte schaal 
kunnen geven. We hopen van 

harte dat in het volgend jaar de 
cursussen weer aan het gewo-
ne aantal deelnemers (40 per 
seizoen) gegeven kunnen 
worden. Misschien kunt u daar 
ook extra voor bidden. Heel 
veel dank voor al uw steun! 

Johannes en Miriam Witt
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Sacramentsdag
Donderdag 3 juni, is het Sacra-
mentsdag en dit wordt gevierd 
op zondag 6 juni in de kerken. 
Deze feestdag valt steeds op de 
2de donderdag na het Hoog-
feest van Pinksteren. 
Het ontstaan van deze feestdag 
is terug te brengen naar Luik, in 
het jaar 1246, toen Juliana van 
Cornillon er met Gods hulp in 
slaagde om de bisschop te 
overtuigen dit feest in te stel-
len in zijn bisdom. 
De geschiedenis begint als 
volgt. Henricus en Frescendis 
van Retinne, Luik, waren kin-
derloos. Ze baden en lieten 
voor zich bidden en God ver-
hoorde hen. Hij schonk hun 
twee dochtertjes, Agnes en 
Juliana. Vijf jaar later waren de 
ouders reeds overleden en de 
kinderen werden toevertrouwd 
aan de zusters van Berg Cornil-
lon. Op een nabijgelegen hoeve 
zorgde zuster Sapientia voor 
hen.

Juliana was een nederig meisje 
en werkte graag op de boerde-
rij. Zij bad graag en las de H. 
Schrift en de werken van de H. 
Augustinus en van de H. Ber-
nardus. Zij had een groot 
verlangen naar het H. Sacra-
ment. Om aan haar verlangen 
tegemoet te komen, had Sa-
pientia aan de hoeve een kapel 
laten bouwen, waar Juliana 
dagelijks naar toe kon gaan. 

Eens - toen zij 16 jaar was - had 
zij een visioen: zij zag de helder 

schijnende maan, met een kerf 
in de rand. Het visioen bleef 
haar vergezellen. Zij bad om 
een verklaring hiervoor, wat 
het te betekenen had. Twee 
jaar later openbaarde de Heer 
haar zijn bedoeling: de helder 
schijnende maan was het beeld 
van de Kerk; de kerf betekende 
dat er in de liturgische kring-
loop nog één feest ontbrak, ter 
ere van het Allerheiligste 
Sacrament van zijn Lichaam en 
Bloed. En Hij gaf haar de op-
dracht de instelling van zo’n 
feest over de Kerk te bevorde-
ren. Juliana voelde zich hier te 
nietig voor. Twintig jaar droeg 
zij het geheim van haar zen-
ding, tot ze er eens toe kwam 
het aan haar meest vertrouwde 
vriendin, de kluizenares Eva, te 
vertellen. 
Eindelijk bezweken de laatste 
opwerpingen van Juliana’s 
nederigheid. Zij deelde de 
wens van Christus mee aan een 
geleerde en heilige kanunnik 
van St. Maarten, Joannes van 
Lausenne, en verzocht hem er 
over met andere geleerde en 
heilige priesters te beraadsla-
gen, zonder haar naam te 
vermelden. Joannes van Lau-
senne sprak er over met de 
aartsbisschop van het bisdom, 
Jacobus Pantaleon. En nu 
begon het onderzoek. Allerlei 
theologen, tot de faculteit van 
Parijs toe, werden geraad-
pleegd. In 1246 is het bisschop 
Robertus die het feest voor zijn 
bisdom invoert.  

Na Sapientia werd Juliana, 
ondanks haar jeugdige leeftijd, 
omstreeks 1230 tot priorin 
verkozen. De laatste jaren van 
het leven van Juliana waren 
jaren van harde strijd en veel 
lijden. Zijn werd beschuldigd 
dat zij een droomster was, een 
schijnheilige! En moest vluch-
ten van klooster naar klooster. 
Te Fosse werd haar en haar 
trouwe zusters een kluis ter 
beschikking gesteld. Maar zó 
uitgeput waren nu al haar 
krachten, dat ze nog nauwelijks 
van het bed kon opstaan. Zij 
stierf op de 5de april 1257 in 
haar 66ste levensjaar. In 1264 
werd door Paus Urbanus IV, het 
feest van het Allerheiligste 
Lichaam van Christus voor 
geheel de Kerk ingesteld. 

Bron: Met de heiligen het jaar 
rond, deel II, Uitgeverij Paul 
Brandt, Bussum, 1949

De H. Juliana van Cornillon, bijge-
naamd “Juliana van Luik”, wordt net 
zoals de H. Clara van Assisi, steeds 

afgebeeld met een monstrans.
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Alzheimer Diner

Bewoners van de somatiek, 
aanleunwoningen en KSW 
kwamen om 17:00 uur binnen-
druppelen. Ze kregen een 
welkomstdrankje naar keuze. 
Manuela, Leona en Petra 
hadden de tafels in de lounge 
in de rondte gezet en mooi 
gedekt voor het Alzheimer 
Diner. Voordat we gingen eten 
deed Petra een gebed en 
Bianca Alkemade deed even 
het woord over het Alzheimer 
Diner. Sigút had voor ons erg 
lekker gekookt. Eerst kregen 
we soep als voorafje, dan een 
stukje vlees met lekkere verse 

groente en gebakken aardap-
pelroosjes erbij en daarna nog 
een ijsje. Manuela, Leona en 
Petra serveerden het naar de 
bewoners uit. 

Na de warme maaltijd kregen 
de bewoners een lekker kopje 
koffie met oranje soesje erbij 
omdat het de volgende dag 
Koningsdag was. De bewoners 
dankten na afloop de kokkin 
voor de lekkere maaltijd die ze 
voor hen had bereid. Ze 
applaudisseerden voor de 
kokkin. Er was een zus van een 
bewoner en een vriendin van 

een andere bewoner die nog 
een toespraak gaven. Ze zeiden 
dat het zo geweldig was en dat 
het eten heerlijk smaakte. Ook 
de mooi gedekte tafels en de 
hele opzet vonden zij fantas-
tisch. 

Manuela, Leona en Petra 
vonden het erg leuk om dit te 
organiseren. Bedankt Meiden, 
voor de hulp!

Het volgende Alzheimer diner 
staat ingepland op 28-06-2021.

Petra Hockx

Beterschap - Dankbaarheid - Waardering

In deze Coronatijd missen wij 
onze Rector H. Hofstede en 
bidden en hopen op beter-
schap. Een zo goed mogelijk 
Kapelprogramma is er op 
aangepast. “Twee Broeders”, 
één van St. Jan en één Benedic-
tijn, dragen op de zondagen, 
maandagen én donderdagen 
een H. Mis op – met volle 
toewijding. Vervolgens is ook 

invulling gegeven aan de 
“Mis-loze” dagen van dinsdag, 
woensdag, vrijdag en zaterdag, 
na het dagelijkse Rozenkrans-
gebed, wordt een korte ge-
bedsdienst gehouden met 
lezingen en het Evangelie van 
de dag – en een korte stilte. En 
ter afsluiting het gebed van de 
Geestelijke Communie. Deze 
activiteiten worden devoot 

uitgevoerd, door een groepje 
Acolieten. Zo wordt iedere dag 
in onze kapel God geëerd. Als 
vaste kapelbezoeker(sters) 
willen wij onze dank en waar-
dering uitspreken voor hun 
gelovige inzet. 

J.Biesjot
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Sabine stelt zich voor

Mijn naam is Sabine Piesens 
en sinds kort ben ik werkzaam 
als zorgadviseur binnen Room-
burgh.

Als zorgadviseur geef ik infor-
matie en advies aan (nieuwe) 
bewoners die bij ons willen 
komen wonen. Hierbij overleg 
ik o.a. met de bewoner, familie, 
verwijzers en verpleging van 
Roomburgh. Ik begeleid de 
bewoner vanaf de aanmelding 
totdat hij of zij bij ons komt 
wonen. Het kan ook zijn dat ik 
iemand doorverwijs naar een 
andere organisatie. Verder 
houd ik mij bezig met de indi-

caties die nodig zijn bij het 
bieden van zorg. Dit werk doe 
ik samen met mijn andere 
zorgadviseur collega’s.

De zorg is mij wel bekend. Ik 
heb als zorgmanager in de 
gehandicaptenzorg gewerkt en 
als projectleider binnen het 
sociaal domein binnen een 
gemeente. In mijn werk vind ik 
het belangrijk om zo goed als 
mogelijk passende zorg te 
kunnen geven. Bezig te zijn met 
het welzijn van mensen. Mooi 
om van betekenis te kunnen 
zijn binnen Roomburgh.

Nathalie stelt zich voor

Ik ben Nathalie Hoogstraten 
en 2 jaar werkzaam bij zorg-
centrum Roomburgh. Ik geef 
sinds kort gym aan bewoners 
van Somatiek en KSW. 

Eerst even iets over mijn ach-
tergrond. Ik ben 51 jaar en 
getrouwd met Erwin en heb-
ben 1 zoon Jim. Twaalf  jaar 
lang heb ik als fitnessinstruc-

teur gewerkt bij een grote club 
in Leiden. Ik ben in bezit van 
enkele fitness diploma’s. Ver-
der heb ik ook enkele certifica-
ten behaald op gebied van 
bewegen. De meeste tijd was ik 
fitnessinstructrice in de sport-
zaal met gewichten en 
fitnessapparatuur. Daar bege-
leide ik ook mensen om weer 
te starten met bewegen / 
sporten na een revalidatie of  
lang ziekbed. Buikspierles en 
begeleiden van leden met hun 
sportschema en gewichtscon-
trole.

De groep die ik hier bij Room-
burgh beweging geef, zijn wel 
iets ouder. Wat voor mij een 
leuke nieuwe ervaring is. Het 
verrast mij dat er bewoners op 

zeer hoge leeftijd heel graag 
willen meedoen! Sommige zijn 
heel fanatiek, dat vind ik ge-
weldig! Ook bewoners in een 
rolstoel doen gezellig mee! 
Iedereen doet het op zijn/haar 
manier. Het maakt niet uit of er 
een arm of been niet zo goed 
meewerkt, het gaat om het 
bewegen! Niets moet, gezellig-
heid en lol is ook belangrijk. Je 
hoeft geen topsporter te zijn, 
dat ben ik ook niet. Bewegen 
moet vooral leuk en heerlijk 
zijn om te doen! Daar wordt je 
vrolijk van! Enne,.. als je niet 
beweegt, gaat de hele boel 
zeker vastroesten hoor!

Tot de volgende keer!
Groetjes Nathalie



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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Herinneringen aan een vader
Een bewoner op Kleinschalig 
wonen vertelde dat als haar 
vader zong in huis, ze automa-
tisch mee ging zingen. “Ook al 
wilde ik het niet, je kon het 
haast niet tegenhouden. Mu-
ziek is wat dat betreft zeer 
aanstekelijk.” 
 
Mijn muzieksmaak heb ik voor 
een groot deel meegekregen 
vanuit mijn opvoeding. Op 
zondag luisterde mijn vader 
standaard klassieke muziek. 
Van zwaar klassiek tot wat 
lichtere stukken. Als klein 
meisje ben ik hierop gaan 
dansen. Waarschijnlijk ben ik 
logischerwijs daarom op ballet 
gegaan. Hier heb ik mijn muzi-
kale gevoel ontwikkeld. 

Binnenkort is het Vaderdag. 
Marco Borsato heeft het num-
mer ‘Dochters’ geschreven. Nu 
ik bijna ga trouwen merk ik dat 
mijn vader, ondanks dat ik al 
jaren niet meer thuis woon, 
steeds een beetje emotioneler 
wordt en vaker naar het num-

mer ‘Dochters’ luistert. Stiekem 
vind ik dat wel heel erg leuk. 
Het doet mij natuurlijk ook 
wat, dat ik al die tijd zijn kleine 
meisje ben geweest, dat hij 
straks gaat weggeven. 

‘Kwart over zeven op zondag-
morgen
Hoort ze mijn stem die haar 
zachtjes wakker maakt 
Vandaag is je grote dag 
Wat is ze mooi 
En wat staat de tijd haar goed 
Ik knipper m’n ogen en zie hoe 
haar hart 
Nu voorgoed van een ander is 
Maar waar ze ook mag zijn 
In gedachte is ze hier bij mij 
In mijn ogen blijft ze altijd klein’ 

Ik kijk vol liefde en bewonde-
ring naar mijn vader. Maar ik 
kan mij voorstellen dat het 
voor mensen om mij heen heel 
anders kan zijn. Misschien 
heeft u een minder goede band 
met uw vader of is hij helaas 
omgekomen, bijvoorbeeld in 
de oorlog. Misschien heeft u 
altijd een vader willen worden, 
maar heeft het lot anders 
bepaald. Vaderdag is wat dat 
betreft sowieso een dag om bij 
stil te staan. Ik wens alle man-
nen hierbij een mooie dag toe, 
wat de dag ook brengen mag. 

Door Eva Pret, 
muziektherapeut 

Waar komt de naam vandaan?

Al enige tijd zijn wij met het 
redactieteam van het lustrum-
boekje, ter gelegenheid van het 
55-jarig bestaan van Room-
burgh, de historie en de vele 
verhalen aan het verzamelen. 
We weten waar de naam 
Roomburg vandaan kom, het is 
een vervorming van Rodan-

burg, de naam van een in een 
negende-eeuws document 
genoemd huis of een nederzet-
ting. Er blijft echter een vraag 
onbeantwoord: Waarom is er 
voor de naam “Huize Room-
burgh” gekozen terwijl het 
gebouwd is in de wijk Meer-
burg?

Weet u het antwoord? Laat het  
ons dan weten. U kunt dit 
afgeven bij of opsturen naar de 
receptie of mailen naar 
info@roomburgh.nl o.v.v. 
lustrumboek.
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Activiteitenkalender juni

Vaste activiteiten in de lounge
Dinsdag	 		 	 10.30	uur		 	 Gezellig samenzijn voor

       bewoners aanleunwoningen

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 juni
donderdag	3	juni	 	 	 	 	 Hoogfeest van het Sacrament van   
       Christus’ Lichaam en Bloed - 
       Sacramentsdag 
maandag	7	juni	 	 14.00	uur	 	 Bloemschikken in de lounge
dinsdag	8	juni						 	 14.30	uur		 	 Klassieke muziek in de lounge
dinsdag	15	juni		 	 14.00	uur	 	 Film: titel volgt
	 	 	 	 	 	 	 (in het theater, aanmelden bij de receptie)

zondag	20	juni	 	 	 	 	 Vaderdag
maandag	21	juni	 	 17.00	uur	 	 Voetbal en etentje in de lounge
	 	 	 	 	 	 	 (voor Somatiek en Aanleunwoningen,

       aanmelden bij de receptie)

	 	 	 	 	 	 	 Start van de zomer
dinsdag	22	juni	 	 14.00	uur	 	 Gespreksgroep: de 10 beloften
	 	 	 	 	 	 	 (voor wie zich heeft aangemeld, in het theater)

donderrdag	24	juni	 	 14.00	uur	 	 Gespreksgroep: de 10 beloften
	 	 	 	 	 	 	 (voor wie zich heeft aangemeld, in het theater)

vrijdag	25	juni	 	 14.00	-	16.00	uur	 Jukebox met Jan Kleijn in de lounge

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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Carola en mevrouw Koch gingen 
samen op pad met de rolstoel-
fiets. De stralende zon maakte 

het een heerlijk uitje.

Op 4 mei heeft Naomi als 
examenopdracht een workshop 

‘Bloemschikken’ gegeven bij 
dagbesteding ‘De Waterkant’.
De mensen hebben genoten!

Jong geleerd is oud gedaan! De bewoners hebben genoten van de oudhollandse spelletjesochtend 
op 5 mei jl. Er was van alles te doen ezeltje prik, sjoelen, ballen gooien, eendje vangen en touw-
tje trekken. Vooral bij de heren ging het er soms fanatiek aan toe. Maar wat hebben ze hiervan 

genoten. Er is wat afgelachen en zelfs gedanst. Het was een geslaagde ochtend! 

Donderdag 22 april was er een 
afscheidsreceptie van psycholo-
ge Maria Derksen. Maria gaat 

genieten van haar welverdiende 
pensioen.

Op weg naar Pinksteren werd er door Harriët van Dijk en
Liduina Neervoort een Pinkster-Workshop gegeven. Er werden 
mooie teksten voorgelezen en een creatieve verwerking gemaakt 

over de vruchten van de Geest. De deelnemers waren enthousiast,
voor herhaling vatbaar dus!

Op KSW werd Koningsdag goed 
gevierd. De afdeling was ver-
sierd, er werd geknutseld en 
uiteraard mocht een lekker
advokaatje niet ontbreken.
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Gedicht

Gebed tot de Heilige Jozef, patroon van Roomburgh,
gebeden bij de inzegening van de eerste paal voor de nieuwe kapel.

Heilige Jozef, aan U vertrouwde God de opdracht toe om de
Bruidegom te zijn van Maria, die in haar maagdelijke schoot

het eeuwige Woord van de Vader mocht ontvangen, die Mens 
werd om ons te verlossen uit de macht van het kwaad.

U werd belast met de taak om als een vader te zorgen voor
zijn Zoon Jezus en de trouwe hoeder te zijn van het heilig

Huisgezin. En ook nu nog bent U de hoeder van heel de kerk,
de wereldwijde gemeenschap van gelovigen, allen ledematen

van het ene Lichaam, waarvan Christus het Hoofd is.

Wij, die deel uitmaken van dit grote gezin, bidden om uw 
machtige voorspraak! Dat wij met eenzelfde toewijding als

waarmee Gij uzelf inzette voor het Heilig Huisgezin, toegroeien
naar een steeds volmaaktere gemeenschap, elkanders lasten

delend in lief en leed.

Verhoor ons gebed, zodat we allereerst in geestelijke zin
meer ruimte kunnen bieden aan wie hier hun intrek nemen.

Vervolgens willen wij in groot vertrouwen een beroep doen op
uw bemiddeling aangaande verdere voorzieningen, zoals een

nieuwe kapel, aangepast aan de eisen en de behoeften van dit moment.

Dit vragen wij U in de stellige verwachting, dat U die zoveel
zorg heeft gehad, ook voor het materiële welzijn van het Heilig

Huisgezin, ons Zorgcentrum geestelijk en materieel te hulp zult komen.

IN	MEMORIAM
mevrouw G.M. van der Geest-de Jong | 29 april 2021

de heer P.J. van der Born | 8 mei 2021

de heer H.C. Schuller  | 10 mei 2021

mevrouw M.A. Pont-Straathof | 10 mei 2021
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Zegening eerste paal kapel
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1 juni 2021  |   Lita Gajadin |  12,5 jaar in dienst

Jubilaris

Lita, van harte gefeliciteerd met je jubileum!

Virtuele fiets

Roomburgh wil zich meer 
richten op bewegen en het 
welzijn van onze bewoners. 
Wat is dat dan precies? Welzijn 
betekent dat je fysiek, geeste-
lijk en sociaal goed voelt en al 
je behoeften daaromheen die 
je nodig hebt worden bevre-
digd en gelukkig bent in de 
omgeving waar je bent. Maar 
nu is er nieuws op gebied van 
bewegen! Heeft u hem al 
gezien? Onze nieuwe virtuele 
indoor fiets in de aparte be-
weegruimte achter de receptie.
Deze binnen fiets is een specia-
le fiets gemaakt voor mensen 
met en zonder beperking. Hij 
kan namelijk zowel als hand-
fiets als zitfiets worden ge-
bruikt en heeft verschillende 
niveaus voor trap/duwonder-
steuning. Dat is toch prachtig! 
Daarnaast heeft de fiets een 
groot beeld scherm waarbij het 
lijkt alsof je fietst door een 
bepaald landschap of een 
bekende stad. Je kunt kiezen 
voor de stad, het bos of kunt 
zelfs terug in de tijd door oude 

routes te fietsen. Dat maakt 
het fietsen nog veel leuker. 
Nog leuker wordt het om 
samen met uw naaste mee te 
fietsen, samen bewegen, hoe 
mooi is dat! Naast de binnen 
fiets staat een hometrainer om 
zo gezellig samen een mooie 
route te fietsen.

Informeer gerust naar onze 
nieuwe binnenfiets en de 
andere fiets/wandel mogelijk-
heden. U kunt hiervoor de 
receptie bellen via 071-
5892200 of loop even langs.

Veel rij plezier, tot dan!
Sportieve groet van Nathalie
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Bij de receptie
Het is een uur of half elf als 
meneer met zijn jas aan naar 
beneden komt. Zoals elke dag 
is hij vrolijk en maakt een 
grapje. Op het eerste gezicht 
lijkt hij nog goed van gezond-
heid en geest, maar de werke-
lijkheid is anders. Hij loopt naar 
de deur en kijkt of er al bezoek 
voor hem in aantocht is. Ik 
vertel hem dat het nog erg 
vroeg is en dat zijn vriendin pas 
in de middag na het eten komt, 
zoals elke dag. Ik weet nu al dat 
hij vandaag nog een paar maal 
dezelfde route zal afleggen en 
komt vragen of ze nog komt. 
Meestal stuur ik hem naar de 
lounge met een krantje, als die 

er is en gaat hij rustig op de 
bank zitten lezen. Meneer is 
altijd erg gelukkig als zijn 
vriendin er eindelijk is, het lijkt 
erop dat zij zijn enige houvast 
is. Soms, als hij een andere 
afspraak heeft, bijvoorbeeld als 
zijn zoon hem komt halen, 
komt hij naar de receptie met 
zijn postcodeloterij-agenda en 
verteld dat hij zo wordt opge-
haald en laat mij dan zijn 
agenda zien. Daarin staat 
inderdaad dat hij wordt opge-
haald, maar wel pas over een 
paar uur. Het is duidelijk dat 
meneer geen besef meer heeft 
van de tijd, wat vooral voor 
hem vervelend is. Ikzelf en ook 

de rest van de receptiemede-
werkers, zullen hem elke keer 
als hij het komt vragen, rustig 
vertellen dat het bezoek op 
een ander tijdstip komt. Geluk-
kig is meneer een blije bewo-
ner en accepteert hij keer op 
keer onze uitleg, om na een 
uurtje met dezelfde vraag weer 
terug te komen. Op de een of 
andere manier is het niet 
vervelend als hij een paar keer 
per dag hetzelfde komt vragen 
en geeft het een goed gevoel 
om hem elke keer gerust te 
kunnen stellen.   

Diana Lek

In memoriam
Op 25 maart jl. is mevrouw 
Hogerhuis-Kamstra overleden. 
Mevrouw was jarenlang  een 
bewoonster van Room-
burgh-Hof. Een bijzonder 
vriendelijke dame, met belang-
stelling voor iedereen en zij 
heeft zich jaren verdienstelijk 
gemaakt voor onze cliënten-
raad onder de vorige directeur, 

de heer Stuurman. Zij was een 
zeer betrokken en meeden-
kend lid. In 2018 werd er een 
volledige nieuwe cliëntenraad 
opgericht en heeft zij afscheid 
genomen en werd zij bedankt 
voor haar inzet. Zij was een 
vaste bezoekster van de lounge 
en een goede buur en vriendin. 
Zij zal zeker gemist worden.  

Afscheid Frans Fisser

Op 20 mei jl. nam de heer Frans Fisser 
afscheid van de cliëntenraad van 

Roomburgh. De heer Buirma bedankte 
Frans voor zijn inzet en de heer kreeg 

een mooi cadeaupakket mee.
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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

Afscheid Hans Staaijer

Een belangrijk onderdeel van 
Zorgcentrum Roomburgh is de 
facilitaire dienst, Hans Straaijer 
is daar het hoofd van. Toen ik 
het gerucht hoorde dat Hans 
juli a.s. met pensioen zou gaan 
wilde ik hem een paar vragen 
stellen, want ik ben nieuwsgie-
rig van aard. In de jaren voor 
Roomburgh heeft Hans in de IT 
(= automatisering met compu-
ters e.d.) gewerkt, waarvan de 
laatste periode als zelfstandige. 
Bij toeval kwam hij twaalf jaar 
geleden via een vriend in 
aanraking met Ruud Stuurman, 
voormalig directeur van Room-
burgh. Hij kreeg van hem het 
verzoek het computernetwerk 
te reorganiseren in Room-
burgh. Dat verliep voorspoedig 
en een aanstelling als hoofd 
facilitaire dienst volgde. In het 
begin werkte hij voornamelijk 
met vrijwilligers, waar hij heel 
blij mee was, sinds 2018 heeft 
hij vaste medewerkers, eerst 
Alex, later Erwin en Marco. 
Waarbij Erwin zijn opvolger zal 
zijn. Er zijn ook nog steeds 
vrijwilligers, zoals Reza en Hans 
Boef, waarvan Reza al vanaf 
2010. Helaas is hij al langdurig 

afwezig vanwege corona. Op 
dit moment loopt Robert stage 
voor zijn IT-opleiding MBO3 
niveau. Hans vindt het leuk om 
jonge mensen een kans te 
geven en te begeleiden, zeker 
nu er maar weinig stageplek-
ken zijn vanwege de corona. Hij 
waardeert het ten zeerste dat 
dit allemaal kan binnen Room-
burgh. Voor hij begon dacht hij 
wel: ”Hoe zou dat zijn, werken 
met en voor ouderen?” Maar 
hij werd steeds enthousiaster: 
“Het is leuk oudere mensen te 
ontmoeten met levenswijsheid, 
kennis van zaken en humor.” Hij 
is dan ook mede daardoor 
dankbaar dat hij in Roomburgh 
heeft mogen werken en Ruud 
Stuurman zo verstandig is 
geweest hem aan te nemen :-).
Hij maakte nog een bijzondere 
episode mee: samen met 
Harriët van Dijk was hij mantel-
zorger van zuster Majelle 
Meijman, een religieuze van 94 
jaar. Samen hebben zij haar tot 
het einde mogen begeleiden. 
De hoofdtaak van de facilitaire 
dienst is optimale voorzienin-
gen bieden aan het personeel 
wat betreft computers, tablets, 
smartphones en alle interne IT 
verbindingen. Natuurlijk moet 
ook de alarmering prima func-
tioneren. Het gebouw, de 
verwarming, de verlichting, 
riolering etc. vallen ook onder 
het beheer van de facilitaire 
dienst. En last but not least 
geeft de dienst service aan de 
bewoners. Als ik in mijn vorige 

huis een technisch mankement 
had, moest ik eerst rondbellen 
om iemand te vinden die het 
wilde repareren en daarna 
volgde een fikse rekening. Ik 
was verbaasd dat hier zo maar 
drie heren waren die alle 
technische problemen oplosten 
en dat helemaal gratis! Wat 
moet je als bewoner als de 
lamp in de badkamer het niet 
doet, de kraan lekt of de af-
standsbediening weigert? De 
nette manier is: doorgeven aan 
de receptie, dan word je op 
een lijst geplaatst. Je kan ook 
op de deur kloppen van de 
facilitaire dienst, naast het 
rollatorliftje op de parterre. 
Heel soms zijn ze er alle drie, 
Hans links achter de tafel, er 
tegenover Alex en Erwin, maar 
meestal zijn ze elders bezig, 
want ze hebben het druk, druk, 
druk. Hans is niet bang in een 
gat te vallen na zijn pensioen. 
Hij heeft een schat van een 
kleindochter en in augustus 
komt er nog een kleinkind bij. 
Dus oppassen zal zeker zijn 
deel zijn. We zijn het erover 
eens dat er niets zo mooi en 
puur is als een baby. Verder 
heeft hij veel hobby’s en vrij-
willigerswerk komt zeker op 
zijn pad. 

Hans, namens alle ouderen van 
Roomburgh wens ik je gelukki-
ge jaren toe! We zullen je 
missen!

Anke Cornelissens
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De humor van Sint Jozef
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Betekenisvol leven

Antonius van Padua werd op 
15 augustus 1195 als Fernando 
Martins de Bulhões geboren in 
Lissabon. Hij sloot zich – wat 
heet jong geleerd – in 1210 aan 
bij de Augustijnen in Lissabon. 
In 1212 vroeg hij om overplaat-
sing naar Coimbra om niet 
langer door familieaangelegen-
heden gestoord te worden in 
zijn geestelijke ontwikkeling. 
Daar werd hij gastenbroeder. In 
1220 trokken enkele monniken 
van de kersverse Franciscaner 
orde, op doorreis naar Marok-
ko, in een kloostertje buiten 
Coimbra. Het nieuws – later – 
dat vijf ervan onthoofd waren 
was zo’n inspiratiebron, dat 
Fernando toestemming vroeg 
(en kreeg) om zich bij de Fran-
ciscanen aan te sluiten. Om 
zijn nieuwe leven te markeren, 
noemde hij zich naar de vader 
van de woestijnmonniken: 
Antonius. 

In Marokko werd hij echter 
ernstig ziek en scheepte zich in 
naar Portugal. Uit de koers ge-
raakt bereikte het schip Sicilië, 
van waar Antonius uiteindelijk 
in Noord-Italië belandde. Hoe-
wel hij in Portugal een begaafd 

predikant was geweest, hield 
hij zich nu zo bescheiden op 
de achtergrond dat hij in een 
kloostertje de meest eenvou-
dige karweitjes toebedeeld 
kreeg. 

Zijn gaven kwamen aan het 
licht, toen bij een grote kerke-
lijke plechtigheid – wij schrij-
ven 1222 – er een misverstand 
ontstond over wie zou moe-
ten preken. In verlegenheid, 
omdat niemand op zo’n hoge 
feestdag met veel en vele 
hooggeplaatste bezoekers, 
onvoorbereid het woord wilde 
nemen, koos de abt Antonius. 
Hij hield zo’n gloedvolle preek 
dat hij door Sint Franciscus 
zelf – die leefde inderdaad nog 
– uit preken werd gestuurd tot 
in de wijde omtrek, zelfs tot in 
Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje 
aan toe. 

Naar het schijnt was Antoni-
us eens teleurgesteld over de 
lauwheid van de gelovigen te 
Rimini. Preekte Franciscus voor 
de dieren, Antonius zou preken 
voor de vissen! En ja, zodra hij 
het woord richtte tot de golven 
van de zee, kwamen van alle 
kanten vissen aanzwemmen 
en stelden zich in rijen voor 
hem op, de kleine vooraan, de 
grotere achter. Door met hun 
staarten in het water te bewe-
gen, lieten zij hun instemming 
met Antonius’ woorden blijken. 

Een dergelijk wonder hebben 
wij hier in Leiden, ver van de 
zee, niet te verwachten. Maar 

wonderen gebeuren nog – 
er bewegen zich nog harten 
van mensen van wie wij het 
misschien niet of niet meer 
verwacht hadden. De vraag is 
veeleer of wij ons in staat ach-
ten om gloedvol te “preken” – 
u weet wel, “preken” allereerst 
door onze naastenliefde en als 
het moet ook met woorden. 
Wij gaan al gauw af op ons 
idee dat wij al te oud zijn of 
dat wij moeilijk uit onze woor-
den komen. (Wat misschien 
inderdaad zo kan zijn…) Of wij 
worden in een hoek gedreven 
door de wereldwijsheid van 
een kind, kleinkind, buur of 
kennis. Maar de Heilige Geest 
hanteert niet onze maatsta-
ven. Hij gebruikt ons zoals wij 
zijn – en het zijn zijn woorden 
die wij spreken! Laten wij dan 
ervoor kiezen om “klein” te 
zijn onder zijn sterke hand, om 
te beginnen met eerst maar 
te beminnen. En om simpel te 
vragen “waarom denk jij dat?” 
Of “hoe is dat zo gekomen?” 
Dan openen wij een gesprek 
en kunnen wij intussen in stilte 
een schietgebedje opsturen. 
Ons antwoord aan de ander 
kan dan soms verrassend zijn 
– soms verrassend eenvoudig 
– maar zo hartelijk dat de deur 
ineens weer open staat. 

Door Igo Neervoort
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Advertenties



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
Dhr. F. Lardee (voorzitter) E | franslardee18@gmail.com
Mw. H. Verboom (secretaris) E | hettyverboom@gmail.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, Sabine & Manouk
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:      10.30 - 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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Op de hoogte blijven van
nieuws van Roomburgh?
Abonneer u op onze 
nieuwsbrief via de
website.



WOORDZOEKER
Oude ambachten

 
 
AALVROUW   KRAAMVROUW   MOLENAAR 
ADERLATER   KRUIDENIER    MOSSELMAN 
BAAKSTER   KRUIKENZEIKER   NAAISTER 
BEZEMBINDER   LANTAARNAANSTEKER  OESTERMAN 
DIENSTBODE   LOMPENBOER    PORDER 
GANZENVANGER  LOODKLOPPER   RATTENVANGER 
HELLEBAARDIER  LOOIER     RIETVLECHTER 
KLOKOPWINDER  MANDENVLECHTER   STADHOUDER 
KLOMPENMAKER  MARSKRAMER    TOUWSLAGER 
KOLENBOER   MELKBOER    TURFGRAVER 
 
I A Q V R M L L R O L R K R U I D E N I E R B C S 
L B T S E E D O B T S N E I D G M X K Z V W D S B 
A E L N K K P E J D Z T N V Y O D E S G N H R S K 
N Z N A A Z T Y H L Q U M M S I X D L I U Y E J P 
T E R U M R J N W B U U F S U H Q J S K V W S S E 
A M E J N E E O H W A L E X V O R X L S B V K R F 
A B D G E D R A A N E L O M G Q H E W C A O S D V 
R I N A P U S O T V M R E T A L R E D A C R E I K 
N N I N M O V W Q A K Y C T Y G K B R S Q E E R Q 
A D W Z O H I G N J O Z P X F L Q I E F T I A W R 
A E P E L D C U Q B L K J Y C K D E K Z A D K B E 
N R O N K A B N T I E R S T P R R G I T R R R L G 
S Z K V R T J X K F N Y R O I E J A E D K A A Z N 
T B O A D S Y P X F B G R I X J M J Z Q R A A H A 
E A L N I E E X B W O D D I N I Z X N L E B M C V 
K A K G Y T N D H P E Z R F Y F X N E O G E V R N 
E L C E X U S L A R R I T P K L B A K O A L R E E 
R V H R Z R R E T S I A A N U O S M I I L L O O T 
K R H M T F E I H W S N A J M A R R U E S E U B T 
T O Y W S G T R I E T V L E C H T E R R W H W N A 
Y U W M A R S K R A M E R W Y W G T K Y U V L E R 
C W B K N A S W U M M A C S K Z B S O X O G Q P M 
S Q Q N Z V N X L C X B A A K S T E R K T N U M G 
I V B K F E L S R E P P O L K D O O L D Y U K O K 
I L X G S R P G G M A N D E N V L E C H T E R L L 
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