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THEMA
genieten

Gedicht uit de oude doos
Jarig zijn
Bijna iedere dag
Is het feest in ons
Roomburgh-huis...
en met welk doel?
Steeds zien we weer
een versierde stoel,
dan viert ’n bewoner
haar- of zijn geboortedag
en dat doen we dan
met ’n blijde lach;
er worden pakjes
gegeven en gebakjes
uitgedeeld…
allerlei bezoek komt even
om de hoek kijken…
mooie bloemen prijken
in je kamer…
want het is altijd fijn
om jarig te zijn…
je verjaardag herdenken
kan iedereen alleen
maar vreugde schenken…

Ook deze maand is het
hier en daar weer feest;
Ik wens iedere jarige
een blije geest
en veel genoegen
Die dag van de vroege
morgen tot de avond laat
En als je dan met
een stille glimlach
naar bed toe gaat
dan val je vast dankbaar
en met een grote gaap
heerlijk en gelukkig
in slaap…..
Toos Kop
Gedichten uit de ‘oude doos’ zijn
gedichten uit de maandbladen
van de afgelopen 55 jaar.

Van de redactie
Deze maand is het thema: Genieten
In het vorige maandblad konden jullie lezen dat Laura afscheid heeft genomen van Roomburgh. Rik
van Steenoven (wie kent hem niet) gaat haar communicatietaken overnemen. Eén van de taken die
daarbij hoort is het vormgeven van dit magazine. Dit zal hij dan ook na de zomer gaan oppakken.
Voor deze editie mag ik eenmalig invallen, zodat er deze zomer toch een mooi maandblad wordt
verspreid binnen Roomburgh. Het thema is: genieten. Tijdens het vormgeven kan ik dan ook
genieten van de verhalen en activiteiten die weer zijn opgepakt en weer gaan komen. Wat fijn dat
we met elkaar telkens weer dichter bij “normaal” komen. In dit nummer is dan ook te lezen dat er
heerlijk wordt gewandeld, er een high tea is georganiseerd en het EK voetbal werd gekeken. Nog
even speciaal de aandacht voor de jubilarissen deze zomer. Er zijn wel drie medewerkers die een
julibeum binnen Roomburgh te vieren hebben en leuke anekdotes delen over de afgelopen jaren.
Ik hoop dat jullie genieten van de verhalen.
Veel lees- en kijkplezier gewenst!
Door Evelien de Raad
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Voorwoord

Vandaag heeft u het zomernummer van het Roomburgh
Magazine voor u. Dit keer gaat het over genieten. Zoals wel
vaker bij de gekozen thema’s heeft ook dit thema meerdere
dimensies.
Er is een materieel genieten, in zekere zin een oppervlakkig
genieten van bijvoorbeeld iets lekkers, een kopje koffie of
een ijsje als het warm is, het spelletje kaarten dat weer
mogelijk is, de andere spelletjes, een drankje in de lounge of
op het terras, ga zo maar door. Het is ontzettend fijn als wij
kunnen genieten van al deze dingen. Al dit soort genieten
duidt op plezier. Een belangrijk kenmerk daarvan is dat het
van buiten komt. Vaak wordt dit soort plezier ook wel als
een tijdelijk gevoel gezien. Op het moment zelf heb je een
prima gevoel, maar dat gevoel kun je niet vasthouden. Het
verdwijnt weer en draagt dus maar beperkt bij aan de
kwaliteit van leven.
Naast plezier is er ook vreugde. Vreugde leidt ook tot
genieten. Vreugde komt in tegenstelling tot plezier vanuit je
eigen acties en kijk op het leven, vreugde komt vanuit je zelf,
vanuit het innerlijk. Wanneer je bijvoorbeeld iemand hebt
kunnen helpen met een gesprek, een gebaar of een
compliment dan kun je daarvan genieten en dankbaar om
zijn. Dat is vreugde.
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Het is niet gebaseerd op materiele zaken en kan daarom niet
van ons worden afgenomen. Wij kunnen afscheid nemen
van vrijwel al onze materiele zaken die wij in de loop van
ons leven hebben verzameld en toch nog vreugdevol blijven
en genieten. Dit is mogelijk omdat deze vorm van genieten is
gebaseerd op iets veel diepers: de acties van ons hart en
onze gedachten.
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Om deze vreugde te kennen en te ervaren, zullen wij onze
diepere emoties moeten leren kennen en eventueel (her)
ontdekken. Het stilstaan bij deze diepere emoties kan ook
lastig zijn, omdat daarbij ook pijnlijke emoties vrijkomen.
Een veel voorkomende reflex van de mens is om deze
pijnlijke emoties te begraven. Helaas worden hiermee ook
de emoties begraven die tot vreugde leiden.
Een oude Chinese filosoof, Confucius, schreef: `Eén moment
van vreugde verdrijft honderd zorgen`.
En een Griekse filosoof, Pythagoras schreef: “Indien ge
vreugde wilt vermenigvuldigen, moet ge haar delen.”
Ik hoop daarom dat dit zomernummer u allen inspireert om
de vreugde te delen en zodoende
kunt genieten van datgene dat
niet vergaat. Overigens hoop ik
ook dat u heel veel plezier
beleeft aan dat lekkere ijsje of
koele drankje.
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Bert Buirma
Directeur Roomburgh
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Melle en Manouk stellen zich voor...
Vanaf 26 juli a.s kom ik bij u in
Roomburgh voor een
snuffelstage van 3 weken. Een
korte introductie van mijzelf:
ik ben nu 31 jaar, voorafgaand
aan de priesteropleiding heb
ik natuurkunde gestudeerd en
ik ben daarin gepromoveerd.

Onverwachts werd ik tijdens
mijn promotie geroepen tot
het priesterschap en nu woon
ik alweer twee jaar in het
Sint-Willibrordseminarie te
Heiloo van het bisdom
Haarlem-Amsterdam. De stage
is een soort snuffelstage: het
idee is dat we als
priesterstudenten een drietal
weken stage lopen op ‘een plek
in de Kerk’.

Ik zal graag assisteren bij de
liturgische vieringen en
meelopen met een aantal
pastorale activiteiten.
Er is ook een persoonlijke
reden waarom ik graag in
Roomburgh stage loop: mijn
familie van moeders kant is
nauw betrokken geweest bij de
oprichting van Roomburgh in
de jaren zestig. Mijn tante
heeft als kind nog de eerste
steen gelegd.

Dit is uiteraard nogal breed en
we mogen dit naar eigen
inzicht invullen. Mij leek het
Ik heb erg zin in deze stage en
interessant om de situatie en
hoop u spoedig te ontmoeten.
het pastoraat in een (katholiek)
Zorgcentrum te leren kennen.
Door Melle Punter

Mijn naam is Manouk Filippo
Janssen en ik ben sinds 1 juni
werkzaam als zorgadviseur bij
Zorgcentrum Roomburgh. Ik
woon nu sinds 1,5 jaar in
Zoeterwoude Rijndijk met
mijn man en zoontje van 2
jaar. Daarvoor heb ik altijd in
Leiderdorp gewoond.

o.a. regelmatig in Zorgcentrum
Roomburgh om de welbekende
‘keukentafel gesprekken’ te
voeren. Een aantal van jullie zal
ik daarom zeker al kennen! Als
zorgadviseur zal ik samen met
mijn collega’s informatie en
advies geven aan bewoners die
bij ons willen komen wonen en
hen begeleiden vanaf het
Het Zorgcentrum en de wijk
moment van aanmelding
zijn voor mij niet onbekend, ik totdat iemand daadwerkelijk in
ben namelijk werkzaam
zorg komt. Ik heb enorm veel
geweest als ouderenadviseur in zin in deze nieuwe uitdaging bij
het Sociaal Wijkteam
Zorgcentrum Roomburgh!
Roodenburg. Hierdoor was ik
Tot snel!
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Door Manouk Filippo

Woord van de rector
MET DE BLIK OP ONEINDIG
Toen ik jaren geleden woonde en werkte in de Haagse Schilderswijk, kreeg ik daar
ook vrienden en kennissen (en leerde ik een aardig woordje dialect). Een zusje van
een vriend was, wat je noemt, niet direct op haar mondje gevallen. En toen ze een
keer op haar brommertje door rood stoplicht reed, werd ze door de politie
aangehouden. Maar ze deed net of ze het niet zag en reed door met wat ze later zelf
zei: “De blik op oneindig!” Ik ben dit nooit vergeten.
Voor ons christenen is dit eigenlijk een prachtig woord: want wij hebben een
perspectief: een blik op oneindig. En dit is een ‘genot’. (thema voor deze maand is
‘genieten’) Waarvan mogen wij genieten? Van een goede gezondheid? Een gezegende
leeftijd? Van een pensioen? Van een gelukkig huwelijk? Van kinderen en
kleinkinderen? En niet te vergeten van het zicht op een eeuwig leven in Gods
heerlijkheid!
Ik herhaal graag telkens weer, dat wij als mens en zeker als christenmens de hoop
levend mogen houden! Ook in deze tijd van Corona en van onzekerheid!
Wij weten - of zouden kunnen weten – dat de drie hoofddeugden: Geloof, Hoop en
Liefde zijn. Deze horen bij elkaar. Maar haal de hoop er tussenuit, dan is het ook een
onmogelijkheid om in geloof overeind te blijven en zal het ook met de liefde droevig
gesteld zijn. Juist de liefde zorgt dat er hoop is en vaster ons geloof. (Ons
‘geloofsvertrouwen! Dries van den Akker s.j). En met de blik op de Oneindige, God
zelf, hebben wij de blik op de Oneindige.
Dankzij de verkeersovertreding van die zus van mijn vriend in de Haagse
Schilderswijk, heb ik dit woord als een gids voor een verdieping van mijn geloof nog
altijd nodig.

H.J.M. Hofstede, rector
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Genieten op KSW!
Op kleinschalig wonen zien we
de bewoners veel genieten van
mooie, gezellige en liefdevolle
momenten. Bijvoorbeeld bij de
ochtendzorg: een vrolijk gezicht
en een grapje tovert een
glimlach op gezichten van onze
bewoners. Een liedje samen
zingen werkt ook goed, bij een
kopje koffie met een koekje en
aandacht van de
zorgmedewerker die ook een
kopje koffie meedrinkt en iets
vertelt.
Nu, in deze tijd, met de zomer,
zien we de vele bootjes op het
water die langs varen. Ik zie
hun genieten en er over praten. Ook als er mensen zijn

gaan wandelen met familie en/
of een vrijwilliger, zie ik een
tevreden blik of een lach op
hun gezicht.
Bij de warme maaltijd die
gekookt wordt is er herkenning
van de geuren van het gebraden vlees en de groente die
gekookt wordt. Er is dan dankbaarheid en vaak een compliment aan degene die gekookt
heeft. “Heerlijk was het, wat
hebben we het hier toch goed
en je bent zo lief en zorgzaam!”, wordt er opgemerkt
naar de vrijwilliger of de verzorgende. En dubbel genieten
doe ik wanneer we samen een
activiteit doen. Dan zie ik de

betrokkenheid en het initiatief
van de bewoners en zie dat er
genoten wordt. Dan genieten
we met elkaar en van elkaar!
Hierin is zeker de muziektherapeute van grote waarde. Zij kan
hen laten genieten, ieder op
zijn/haar eigen manier en naar
wat ze kunnen. Interactie geeft
weer reactie!
“Genieten zit in kleine dingen,
mooie momenten die je moet
zien en beleven. Deel ze met
elkaar dat maakt het werk op
deze woongroep fijn, als je die
dingen kunt zien en doen!”
Door Willy Bakker KSW 3

Met de strandrups
Beste bewoners,
Binnenkort is het echt zover!!
Het eerste uitstapje staat
gepland. We gaan met de
strandrups, voor sommige
bekend en voor andere nieuw.
De strandrups is een speciaal
ontwikkeld voertuig, voor
mensen die slecht ter been zijn
of in een rolstoel zitten,
waarmee we het strand op
kunnen rijden. Er zijn diverse
data gepland maar er zijn nog
steeds corona regels
waar we ons aan moeten
houden.
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Wat ook binnenkort zal gaan
gebeuren zijn uitstapjes naar
de kinderboerderij in de
Merenwijk. Er zijn vele jonge
dieren die het leuk vinden om
bezoekers te zien en wij als
bezoekers vinden dit uiteraard

ook heel leuk. We houden
jullie op de hoogte!
Een hartelijke groet ook van de
andere leden van het
reisbureau.
Door Joyce Terpstra

Genieten
In coronatijd valt er over het
algemeen weinig te beleven.
Kunnen we nog wel genieten
tussen de vier muren van ons
appartementje in Roomburgh?
Nou en of, want gelukkig
hebben we geen vier, maar drie
muren, de vierde is een groot
raam, en als we daardoor naar
buiten kijken zien we de hemel
met mooie wolkenluchten en
nog veel meer, zoals ik u zal
laten zien.

Oorspronkelijk komt deze vogel
uit Zuid Azië. In de jaren zestig
van de vorige eeuw zijn er
enkele vogels ontsnapt uit een
kooi in Den Haag. In Brussel
werden bewust vijftig
exemplaren losgelaten om de
stad wat op te vrolijken.
Achteraf hebben zij er spijt van,
want het is een echte plaag
geworden. Vorig jaar werden in
het westen van ons land
40.000 exemplaren geteld. Zij
veroorzaken veel schade bij de
fruittelers. Omdat het geen
inheemse vogel is, wordt er
geen schadevergoeding door
de overheid uitgekeerd
wanneer zij het fruit aantasten.

Dan gaat hij ontspannen
zweven met uitgeslagen
vleugels. Dat is zo’n prachtig
gezicht, daar word je zelf
ontspannen van! Behalve van
vogels kan je genieten van
hemelse kleuren in de ochtend
of de avond.

Afhankelijk van de ligging van
je woning kan je naar het
oosten (zonsopgang) of naar
Ik wil wat meer vertellen over
het westen (zonsondergang)
de meeuwen. Er zijn diverse
kijken. Vaak gaat dat gepaard
soorten: de zilvermeeuw, de
met prachtige kleuren, je moet
kokmeeuw en de stormmeeuw, alleen de moeite nemen er op
Vroeger in de tuin kon ik
maar in de omgeving van
te letten. Het is zo jammer dat
genieten van veel kleine vogels, Roomburgh zie ik alleen de
soms, in de sleur van het
als koolmeesjes, vinken en
mantelmeeuw, te herkennen
dagelijks leven, al dat moois
roodborstjes. Nu woon ik
aan zijn donkergrijze vleugels.
aan je voorbijgaat. Met mijn
vierhoog en zie ik voornamelijk
telefoontje heb ik een paar
grotere vogels zoals meeuwen,
opnames gemaakt. Dit mooie
Turkse tortels, kauwen, eksters
gratis schouwspel kan ik
en een enkele Vlaamse gaai.
iedereen aanraden!
De gewone houtduif zien we
niet vaak, wel de Turkse tortel
Door Anke Cornelissens
met zijn zwarte halsbandje.
Oorspronkelijk kwam hij alleen
in Turkije voor, maar begin
vorige eeuw is hij de Bosporus
overgevlogen en is hij hier nu
Het is de moeite waard om die
vrij algemeen te zien.
vogel met de ogen te volgen. In
De opvallende, groene
de lucht maakt hij eerst enkele
halsbandparkiet zien we hier
vleugelslagen totdat hij in een
ook vaak rondvliegen.
bepaalde luchtstroom komt.
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Bloemschikken bij ‘De waterkant’
Toen wij op 4 mei bij Dagbesteding ‘De Waterkant’ een workshop bloemschikken, onder
leiding van Naomi, hadden
gevolgd, hadden we de smaak
te pakken! De dag erna was het
Bevrijdingsdag en het voelde
extra feestelijk, om onder het
genot van een kop koffie en

iets lekkers, bezig te zijn met
vrolijk gekleurde bloemen.
Niet alleen de bloemen zagen
er vrolijk uit, de bezoekers van
‘De Waterkant’ werden er,
door hier mee bezig te zijn,
steeds vrolijker van.
Zichtbaar stralende gezichten
met mooie resultaten van

bloemstukjes, ieder op zijn
eigen manier, gingen mee naar
huis. Bloemen houden van
mensen en mensen houden
van bloemen!

Door Inge Leferink

Jubilarissen
1 augustus 2021 | Nancy Houwer | 12,5 jaar in dienst
De eerste herinnering
die ik aan Roomburgh
heb is, dat in 1982 toen
ik naar de middelbare
school ging, mijn moeder
besloot weer werk te zoeken
omdat de kinderen groot
genoeg waren. Zij werd
aangenomen als receptioniste
bij Roomburgh. Ik kwam
regelmatig als 12-jarig meisje
Huize Roomburgh binnen.
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Soms kwam ik alleen even
gedag zeggen of een kopje
theedrinken, maar vaak bleef
ik om mijn moeder te helpen
met typen of stencils maken.
Ook hielp ik de toenmalige
activiteitenleidster met klusjes
en knutselen. Na de
middelbare school had ik
allerlei andere banen maar
bleef ik via mijn moeder
betrokken bij Roomburgh

waardoor ik er zelf ook
solliciteerde. Door de jaren
heen had ik verschillende
functies op diverse afdelingen
en sinds kort assisteer ik bij de
creatieve activiteiten. Al 12,5
jaar in dienst en nog altijd met
plezier!
Groetjes, Nancy Houwer

5 augustus 2021 | Manuela van Fulpen | 25 jaar in dienst
Als 17-jarige zocht ik naar vakantiewerk. Via een vriendin in
die tijd kwam mij de vacature
voor vakantiehulp onder ogen.
Het leek me wel heel leuk om
wat voor ouderen te kunnen
betekenen. Gesolliciteerd en
ik werd aangenomen voor 3
weken vakantiewerk.

Ik voelde me na een aantal
inwerkdagen al echt thuis. Hele
leuke en gezellige collega’s. Van
het één kwam het ander. Na de
vakantieperiode bleef ik werken
als weekendhulp voor halve
dagen en al gauw werkte ik hele
dagen in het weekend en kreeg
ik een vast werkweekend. Mijn
opleiding als administratief
medewerker heb ik stopgezet
en ben full-time gaan werken

in Roomburgh. Via Roomburgh
heb ik verschillende opleidingen
gevolgd de afgelopen 25 jaar.
Ik werk nu met veel plezier als
Gespecialiseerd Verzorgende in
de Psychogeriatrie op etage 3.
Groetjes, Manuela

23 augustus 2021 | Nelleke Boot | 12,5 jaar in dienst
dacht zij...) Iedere keer als wij
12.5 jaar in dienst van
avonddienst hadden schold de
Roomburgh, wat een tijd
bewoonster Ellie de huid vol
alweer. Maar je weet wat ze
omdat zij deze had “gestolen”
zeggen: ‘als het gezellig is vliegt en dit gebeurde niet 1 keer,
de tijd’. Ik zal mij even
maar 3 keer in de week (weken
voorstellen voor de nieuwlang). Ellie durfde op het laatst
komers onder ons. Mijn naam
niet meer haar kamer binnen,
Nelleke Boot, 61 jaar en
wat hebben we daar een lol
getrouwd met Jan. Ik heb twee om gehad. Vroeger was het zo
zonen en twee lieve schoongezellig, maar dat mag je
dochters en vier kleinkinderen. eigenlijk niet zeggen. Maar Ellie
Ik ben werkzaam in het
en ik liepen samen op één
restaurant en de keuken. Toen afdeling zodat je onder het
ik begon bij Roomburgh deed
werk gezellig met elkaar en de
ik alleen de avonddiensten, wat bewoners kon babbelen. De
was dat een gezellige tijd. Ik
ene keer begonnen we boven,
werkte samen met onze Ellie.
de andere keer beneden op de
Zij was introvert en ik extravert, afdelingen, zodat de bewoners
dat ging heel goed samen.
niet altijd als eerste of als
Op een keer was Ellie met
laatste hun natje en droogje
vakantie geweest en een
kregen. De pauzes waren toen
bewoonster had dit gehoord.
nog in de kantine, samen met
Toen Ellie terugkwam was Mw. al het personeel die op dat
haar koffer kwijt (althans dat
moment ook pauze had. Toen

wist ik nog wie er allemaal
werkzaam waren binnen
Roomburgh. Als we klaar
waren met werken om 20 uur
hadden we koffie gezet voor de
avondploeg. Carla, Wilma en
Nel werkten vaak de avonden
die wij ook werkten, we bleven
vaak nog lang hangen (bakkie/
peukje/gezelligheid), tot dat de
avondploeg weer aan het werk
moest, dan gingen we pas naar
huis. Nu werken we vaker op
verschillende afdelingen met
ieder zijn eigen collega’s. Mis ik
die tijd, jazeker... maar zoals ze
zeggen: niets is blijvend. Ik
hoop nog heel lang bij
Roomburgh te mogen blijven
werken. Er is veel veranderd
binnen Roomburgh maar ik
heb het wel het gevoel dat de
laatste tijd het ‘close-gevoel’
van vroeger terugkomt,
chapeau! Groetjes Nelleke

Nancy, Manuela en Nelleke, van harte gefeliciteerd met jullie jubileum!
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Advertenties

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

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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GYM EN GENIETEN
Iedere dinsdag geef ik gym op
etage 6 en zitten sommige
bewoners al ruim op tijd klaar.
Ze hebben er zin in.

ongeluk hoor... of toch wel een
beetje expres misschien? De
strandbal met mooie kleuren is
favoriet bij de groep, die heeft
al wat klappen en schoppen
De afgelopen weken zijn we als gehad van de deelnemers. Ze
gym(sport)groep flink gegroeid. zijn niet te stoppen die
Nee, niet in spiermassa maar in fanatiekelingen!
Dinsdag 8 juni was het stralend
aantal. Dat betekent dat er
weer, we zijn toen met de
behoefte is aan bewegen.
gymgroep gaan wandelen.
Heel mooi, want bewegen is
belangrijk om lekker in je vel te
Lekker buiten, zonnetje, zacht
zitten.
Iedere week probeer ik variatie windje, gezellige mensen en
sportieve collega’s, wat willen
in de gym aan te brengen. Zo
we nog meer! Met tweeënblijft het uitdagend.
twintig mensen totaal liepen
Afwisselend kracht-, rek-.
we ruim drie kwartier vol.
strek- en coördinatie
Niet allemaal lopend hoor, dat
oefeningen. Zelfs tennis met
is niet voor iedereen mogelijk,
een ballon. Pas geleden
hebben we voetbal gedaan en dus met een delegatie
gooien met een zachte bal naar rolstoelen rolden we de
elkaar. U zou eens moeten zien gymgroep door het mooie
hoe leuk dat is, hoe sommigen Matilo-park heen, heerlijk in de
zon. Erwin voorop met
die bal een poeier geven! Ze
mevrouw Jansen, gevolgd door
knallen de bal zelfs tegen het
de rest. Meneer Van Fessem
plafond.... dat ging wel per

heeft een heel groot stuk
alleen gelopen, echt een
prestatie en meneer Melet de
hele route alleen, toppertje.
Knap gedaan heren! We liepen
in een lange sliert achter elkaar
aan, het leek soms wel een
polonaise en hartstikke corona
proef zo!
Soms werd er wat geks gedaan
onderweg. Hans sprong achterop bij meneer Verhage op zijn
rolstoel en mevrouw Jansen
werd voor de grap alleen
gelaten in een grasveldje en er
werden ook stiekem bloemen
geplukt. Maar het ging vooral
om het naar buiten gaan, frisse
neus, wind door je haar, zon op
je huid, lekker kletsend met je
wandelmaatje over van alles en
nog wat, gewoon….. even
lekker genieten! Geniet van het
leven!
Door Nathalie Hoogstraten
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Activiteitenkalender juli/augustus
Vaste activiteiten in de lounge
maandag		

10.00 - 12.00 uur

Rolstoelwandelen

			

14.00 - 16.30 uur

Kaartclub

dinsdag

10.30 uur 		

Samenspraak in de lounge

woensdag		

10.00 - 11.30 uur

3D-kaarten maken

woensdag		

14.00 - 16.00 uur

Spelmiddag en breiclub

donderdag		

10.30 - 11.30 uur

kleuren voor volwassenen aanmelden bij Mieke

donderdag		

14.00 - 16.00 uur

Bingo inloop

vrijdag		

10.00 - 12.00 uur

Schilderen aanmelden bij Nancy

			

14.00 - 16.30 uur

Biljarten

laatste vrijdag

14.00 - 16.00 uur

Jan Kleijn Jukebox inloop

aanmelden bij Mieke

v.d. maand

Activiteiten juni

Dag				Tijd			

Titel

zondag 4 juli 			

Klassiek optreden van St. Muziek

14.00 uur		

							in huis in de lounge
dinsdag 6 juli			

14.30 uur		

Klassieke muziekmiddag in de lounge

donderdag 8 juli		

17.00 uur		

KSW restaurant in de lounge

maandag 12 juli		

14.00 uur		

Bloemschikken in de lounge

dinsdag 13 juli		

14.00 uur		

Zomerfilm in de lounge

dinsdag 20 juli		

14.00 uur		

Gespreksgroep de 10 beloften voor wie

							zich hiervoor heeft aangemeld in het 		
							Theater
woensdag 21 juli		

10.30 uur		

Gespreksgroep de 10 beloften voor wie

							zich hiervoor heeft aangemeld in het 		
							Theater
zondag 25 juli					

Werelddag voor Grootouders en Senioren

vrijdag 30 juli		

Jukebox met Jan Kleijn en sjoelen in de

14.00 uur		

							lounge
Roomburgh Magazine | 12

Activiteiten augustus

Dag				Tijd			

Titel

zondag 15 juli					

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

dinsdag 17 juli 		

14.00 			

Zomerfilm in de lounge

vrijdag 27 juli		

14.00			

Jukebox met Jan Kleijn en sjoelen 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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Kernwaarde betekenisvol
Roomburgh heeft dit jaar
4 nieuwe kernwaarden
gekregen, Zorgzaam,
Betrokken, Betekenisvol en
Gastvrij. Kernwaarden geven
aan waar een organisatie voor
staat, wat zij belangrijk vindt
en ze vertellen wat mensen
van een organisatie kunnen
verwachten. In dit Magazine
willen we de kernwaarde
Betekenisvol er uitlichten.
Ieder mens wil graag een goed
leven leiden, dat waardevol is
voor zichzelf en voor de ander.
Een leven waar je, als het einde
komt, tevreden en dankbaar
op terug kunt kijken. Maar wat
is nu precies een waardevol
– betekenisvol - leven? Dat is
niet voor iedereen hetzelfde en

sommige mensen zijn hier zelfs
helemaal niet mee bezig. Het is
jammer wanneer het leven aan
je “voorbij gaat”, omdat ieder
mens van waarde is en talenten
en eigenschappen heeft die
je kunt ontwikkelen en/of
inzetten. Dat maakt het leven
mooi. We staan er niet altijd bij
stil, maar ieder mens schrijft
zijn eigen levensgeschiedenis.
Sommige mensen hebben grote
invloed op wereldniveau, de
meeste slechts in eigen kring.
Maar dat we invloed hebben
op elkaar, dat is een feit. We
schrijven dus ook mee aan het
verhaal van de ander.

katholieken zijn de Bijbel en de
levensverhalen van de heiligen
vaak een inspiratiebron.

Om uit te vinden wat voor
jou van ‘betekenis’ is, is het
belangrijk dat je antwoord weet
op de vragen: Wie ben ik? Hoe
en uit welke inspiratiebron wil
ik mijn leven vorm geven?
Dat kan een hele zoektocht zijn.
En het is mooi als we hierin
voor elkaar een hulp kunnen
zijn, door hierover met elkaar
in gesprek te gaan. Soms kan
een goed boek helpen hier
richting aan te geven. Voor

We kunnen elkaar hiermee
helpen, jong en oud! Met
respect voor ieders levensvisie.
Durf het gesprek maar aan te
gaan. U zult zien hoe verrijkend
dat kan zijn! Betekenisvol leven
is ook een goede dagbesteding,
wij willen samen met u zoeken
hoe wij u daarbij kunnen
ondersteunen.

Ook als je oud bent is het
nog steeds van belang een
betekenisvol leven te leiden. Je
kunt dan wel niet meer altijd
wat je wilt en niet alles in je
leven is misschien gelopen
zoals je had gehoopt en
verwacht. Maar door hierover
te spreken kunnen dingen
op z’n plaats vallen, zoals het
puzzelstukje op de afbeelding.
Er kan aanvaarding komen en
daarmee verzoening en weer
nieuwe levensvreugde.

Door Harriët van Dijk

IN MEMORIAM
mevrouw A. J. Roeland – Been | 10-06-2021
mevrouw H.C. van der Meer-Tijssen | 22-06-2021
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Fotoverslag activiteiten

Op 28 en 29 mei was er een High Tea in het kader van NL doet. Een heerlijke verwennerij! Met dank aan de vrijwilligers die hierbij wilden ondersteunen. Dit is ook zeker genieten!

Gymen en wandelen, er is volop beweging op de afdeling somatiek. Het heerlijke zonnetje helpt nog eens extra
mee om ervan te genieten. Ook de mooie bloemen werden op de foto vastgelegd, zie hieronder.

Sinds afgelopen maand is er een
maandelijkse gezamelijke maaltijd voor
de bewoners van somatiek. Op een
mooi gedekte tafel konden ze met elkaar
genieten van de middagmaaltijd. Voor
herhaling vatbaar!

Roomburgh Magazine | 15

Tips om extra te genieten
Genieten van het nu is niet zo
moeilijk als het misschien lijkt.
Het is leuk en het levert je veel
op. Niet alleen ervaar je het
leven veel intenser, je zult ook
meer voldoening halen uit
vriendschappen, relaties en
dagelijkse zaken als lekker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

eten, een warm bad of een
goed boek. Genieten van je
leven is een kunst, en je kunt er
beter in worden. Vraag jezelf
regelmatig af of je wel aan het
genieten bent. Is dat niet het
geval? Probeer dan iets te
veranderen waardoor je wel

Luister met volle aandacht naar mooie muziek.
Geniet van een spelende hond.
Blijf stil staan om naar een mooie zonsondergang te kijken.
Speel met volle aandacht een bordspelletje met iemand
Sta stil, en besef dat je altijd vrij bent, ongeacht je situatie.
Verwen jezelf met een goed glas wijn of een andere lekker
drankje.
Geniet van de regen, in plaats van ervoor weg te rennen.
Kijk om je heen als je wandelt en neem de omgeving in je op.
Doe niets als je moet wachten. Laat je telefoon in je zak, kijk
gewoon om je heen en ervaar de omgeving.
Geniet bewust van andere mensen, ook van mensen die je
niet kent.
Besef dat je je gevoelens kunt sturen. Stuur je gevoel in de
richting die jij wilt.
Bekijk je situatie als toeschouwer, en durf erom te lachen.
Ga aan de slag met je planten. Verzorg ze met aandacht.
Wees niet in gedachten verzonken, maar blijf in het moment.
Richt je aandacht een paar minuten alleen op je ademhaling.

Foto’s bouw nieuwe kapel
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kunt genieten. Vaak is het
enige wat moet veranderen
jouw gevoel, jouw aandacht,
en niet de situatie! Hierbij 15
tips om te leren genieten.
Genieten, probeer het!
Door Willy Bakker

Bij de receptie
Het is aan het eind van de
middag als mevrouw bij de
receptie komt. Ze kijkt mij aan,
ik heb het idee dat ze iets wil
vragen, maar aarzelt. Ik maak
het haar makkelijker, door te
vragen of ik iets voor haar kan
doen. Ze zegt dat ze iets wil
vragen over handwerken. Oei…
van alle dingen is dat het
laatste waar ik verstand van
heb.

verdrietige dingen in haar
leven, het grijpt haar nog altijd
aan. Ik vraag door en zij vertelt
dat het geluk haar lange tijd
ook heeft toegelachen. We
blijven in ons gesprek even bij
die mooie herinneringen hangen, het doet mevrouw zichtbaar goed. Juist nu, in deze tijd
en gezien haar omstandigheden.

Mevrouw heeft dementie en
Niet voor één gat te vangen en weet dat van zichzelf en dat
bereidwillig om te helpen, bied maakt haar verdrietig. Ze heeft
ik aan om eens mee te kijken
het in haar familie van dichtbij
op het instructieblad. Het valt
meegemaakt en het is altijd
niet tegen: we krijgen het voor haar schrikbeeld geweest om
elkaar om samen een begin
het zelf te krijgen. Ik vraag haar
met het handwerkje te maken hoe het is om steeds weer
en ondertussen vraag ik medingen te vergeten. Ze kijkt me
vrouw hoe zij zo geïnteresseerd aan en heeft tranen in haar
is geraakt in handwerken. Die
ogen: “Het is vreselijk, ik word
vraag brengt verschillende
er bang van.” Op mijn vraag
herinneringen naar boven.
waar ze bang voor is, zegt ze:
Mevrouw vertelt dat ze een
“Ik ben bang om gekke dingen
opleiding was begonnen, maar te doen.” Dat echoot even na
om bepaalde redenen ermee
in mijn hoofd, hoe zou ik het
gestopt is. Ze vertelt over
zelf vinden om te leven met de

angst om “gekke dingen” te
doen?
We praten er over door, ze
zegt: “Ik heb met veel plezier in
mijn andere huis gewoond,
maar ik begrijp dat het niet
langer verantwoord was om
daar te blijven en ik ben nu blij
dat ik hier ben.” Wat mevrouw
daarna zegt vind ik prachtig: “Ik
voel me hier veilig.” Ik heb
gezegd dat ik heel blij ben dat
zij zich in Roomburgh veilig
voelt en dat hier de kans dat ze
‘gekke dingen doet’ veel kleiner is, dan wanneer ze thuis
was blijven wonen. Hier zijn
veel mensen om haar heen, die
weten van de situatie en die
haar helpen bij de dingen die
ze zelf moeilijk vindt. Ik heb
ook gezegd dat ze altijd vragen
mag stellen, we willen haar
graag helpen. Ze bedankt mij
voor de hulp en met een blijde
blik in haar ogen gaat ze weer
naar haar kamer.
Door Diana Lek

Afscheid stagiares
Kim, Torivia en Milou hebben
dit schooljaar stage gelopen in
Roomburgh.
Ze hebben geholpen bij diverse
activiteiten in Roomburgh.
Meiden, bedankt voor jullie
inzet en de leuke tijd!
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Advertenties

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

WAAR DE BIEFSTUK ZO HÉÉRLIJK MALS IS

IJsselkade 44, 2314 VM Leiden
Telefoonnummer: 071-5418787
E-mail: info@echteslager.nl
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Genieten op maat
Waar kan een mens nu echt
van genieten? Lekker eten, een
heerlijk zonnetje, een vrije dag
of vakantie. Er zijn nog talloze
dingen die ik zou kunnen
opnoemen, maar echt genieten
is vaak wanneer je samen iets
kan delen. Want alleen is toch
maar wat stil. Begrijp mij niet
verkeerd. Ik vind het vaak
heerlijk om op mijzelf te zijn,
ook daar kan ik erg van
genieten en toch heb ik
anderen om mij heen nodig. In
balans zijn…misschien is dat
wel hetgeen waar we van
kunnen genieten. Samen zijn,

maar ook even op jezelf. Die
knuffel krijgen, maar ook vrij
zijn om te gaan waar je wilt.
Een gesprek aangaan met
iemand, maar ook even in het
boek duiken en tot jezelf
komen. Tijdens muziektherapie
probeer ik altijd met een goed
gesprek en passende muziek,
het stukje dat aandacht nodig
heeft weer in balans te
brengen. Dat is vaak fijn voor
de persoon zelf, maar ook voor
de omgeving. Die merken vaak
ook de verandering op. Soms is
uit je dak gaan ook heerlijk,
even de boel de boel laten en
Een van de bewoners
op KSW is mw.
Rozenboom- (links op
de foto) zei: ‘Joehoe!
Op deze manier wil
ik wel 100 worden, ik
ben nu 94 dus ik ben
al een end op weg’.

lekker losgaan. Het leek mij
fantastisch om dat binnen
Roomburgh te bewerkstellen.
Op kleinschalig wonen (KSW)
heb ik afgelopen maand iets
nieuws uitgeprobeerd. Het
slaan van het ritme op diverse
bekende muziekstukken. De
stokken heb ik gemaakt van
bezemstelen versierd met
linten en frisdrankdopjes die
voor mij zijn gespaard door het
keukenteam van Roomburgh
(mijn dank daarvoor). Dit idee
kwam van internet en ik was er
enthousiast door geraakt. Het
is een daverend succes
geworden. Zelfs bewoners die
het af en toe lastig vinden om
mee te doen in de groep,
konden nu heel goed
meekomen. Dit is genieten op
maat bedacht ik mij.
Door Eva Pret

Bedankt!
Beste medewerkers van Roomburgh,
Eind april is onze moeder, Truus van der Geest- de Jong, na een
intensieve verzorgingsperiode op Hof van Roomburgh, overleden.
Wij zijn enorm dankbaar voor de zorg die zij op Roomburgh heeft
gekregen. Heel erg bedankt voor alle goede en liefdevolle zorg en
aandacht vanuit Roomburgh!
Met hartelijke groet,
mede namens mijn broers en zussen,
Ellie van der Geest
De familie heeft het levensverhaal van mevrouw Van der Geest op schrift
gesteld. Wie het graag wil lezen kan dit opvragen bij Harriët van Dijk
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Het ROEM Doeboek
Op woensdag 17 juni jl. kwamen er drie dames naar
Roomburgh om het allereerste
‘ROEM Doeboek’ aan onze
bewoners uit te delen, tijdens
een gezellig samenzijn.

Dit boekje is gecreëerd door
stichting ROEM, speciaal voor
zorginstellingen in Leiden en
omstreken. ROEM is een kunstenaarscollectief uit Leiden
dat bestaat uit 13 jonge makers. Voor deze uitgave hebben
zeven kunstenaars zich laten
inspireren door een buddy-project waarbij een kunstenaar
aan een oudere gekoppeld
werd. Vanuit deze artistieke
uitwisseling ontstond het idee
een bundeling te maken van
kunstzinnige opdrachten die
thuis gedaan kunnen worden.
Het Doe-boek nodigt uit tot het
creëren van kleine kunstwerken die gaan over het maken

van verbinding met de omgeving en met elkaar.
Veel plezier ermee en hopelijk
leidt het tot veel creativiteit en
mooie momenten.
Met dank aan Fenna Jensma en
Annemieke Dannenberg en

Werelddag voor Grootouders
Paus Franciscus heeft bekendgemaakt dat op de vierde
zondag van juli voortaan
jaarlijks een Werelddag voor
Grootouders en Senioren zal
worden gehouden.
Grootouders vormen de schakel tussen de verschillende
generaties, maar worden al te
vaak vergeten. Hun stem is zo
waardevol omdat het mensen
aan hun oorsprong herinnert.
Het is belangrijk dat grootouders kleinkinderen ontmoeten

en omgekeerd.
De datum van de nieuwe
werelddag is gekozen op basis
van de gedachtenis van de
Heiligen Joachim en Anna, de
ouders van Maria en dus de
grootouders van Jezus, die
volgens de liturgische kalender
op 26 juli wordt gevierd.
Dit jaar wordt de Werelddag
voor Grootouders en Senioren
gehouden op zondag 25 juli. De
Paus zal die dag de Heilige Mis
opdragen.
bron: Vaticannews.va
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Column Harriët
Toen ik jong(er) was, was ik vaak te rusteloos om echt te genieten. In het ene moment was ik
alweer bezig met het andere. En als ik met vakantie was, had ik mijn dagen zo vol gepland om
maar niets te missen, dat ik aan het einde van de vakantie niet meer wist wat ik in de eerste
dagen had gedaan. Een beetje zoals die toeristen die de bus uitsprinten, snel wat kiekjes maken, de bus weer in op weg naar de volgende attractie. Bijzonder vermoeiend en ook een beetje
jammer.
Naar mate ik wat ouder werd en mijn leven in een rustiger vaarwater, leerde ik genieten. En dat
is een groot goed, misschien wel het meest noodzakelijke om momenten van geluk te kunnen
ervaren.
Wat is genieten eigenlijk? De Van Dale zegt: ontvangen, krijgen. Dat vond ik wel mooi, want je
ontvangt op dat moment iets ‘om niet’, om het maar eens Bijbels te zeggen: gratis. Maar daar
schijnt het niets mee te maken te hebben volgens ‘Het genootschap onze taal’. ‘Nieten ’is een
heel oud woord en betekent zoiets als: in gebruik nemen. Ook ‘nutten’ of ‘benutten’ is hierop
terug te voeren. Het woord ‘genieten’ betekent dan ook zoiets als: ‘volledig’ of ‘alles ten volle’.
En dan beginnen we het al beter te begrijpen. Want als je ergens echt van geniet, dan ben je
helemaal volledig in het moment opgenomen, vergeet je de tijd en alles om je heen.
Veel mensen vinden echt genieten best moeilijk. Het heeft te maken met ‘genot’ en dat klinkt
ons al snel wat ‘goedkoop’ in de oren. Sommige christenen vinden het moeilijk te genieten,
omdat we het niet van het aardse oppervlakkige geluk moeten hebben. Het Bijbelboek Prediker
doet onderzoek naar genieten en geluk. Het is een lange zoektocht. Zo zegt hij: “Ik zei bij mezelf:” Zoek het eens in het plezier en geniet van het goede. Maar ook dat bleek ijdel. Lachen is
dwaasheid, zeg ik, en plezier maken levert niets op.” Hij probeert van alles: te genieten van zijn
bezit, zijn wijsheid, zijn kennis, maar het is allemaal maar even prettig en ook zo weer voorbij.
Je zou er bijna somber van worden als je het leest. En toch, het is zo herkenbaar!
Maar hij blijft niet in die sombere gedachten hangen, maar trekt een andere conclusie: “Het
beste voor de mens is nog: eten en drinken en genieten van wat hij met veel zwoegen bereikt
heeft. Want ook dat, zo begreep ik, komt uit de hand van God….Daarom lijkt het mij voor de
mens nog het beste vrolijk te zijn en het er goed van te nemen.”
Ik dacht, toen ik een kind was, dat het volwassen leven “groots en meeslepend” zou zijn, maar
het stelt eigenlijk niet zoveel voor. Zoals Prediker al eerder ontdekte: “Uiteindelijk heb ik dit
gevonden: naar Gods bedoeling is het leven eenvoudig, maar de mens haalt zich van alles in ‘t
hoofd.”
Als we dat laatste een beetje afleren en we wat minder met onszelf bezig zijn, leren we genieten van het ‘alledaagse’ en zien we de schoonheid daarvan: een mooie ontmoeting, een goed
boek of een heerlijke kop koffie in de achtertuin.
H. Ignatius van Loyola leerde het ook: God zien in alle dingen, dát is genieten !
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Gedicht Twee handen...
Twee handen….
Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: Ik heb één hand vol
klachten.
Zal ik ze eens opnoemen?
Laat maar eens horen zei de dokter.
De eerste vinger zijn mijn verloren ouders.
De tweede zijn mijn lichamelijke klachten.
De derde vinger, dat ik zo weinig meer kan doen.
De vierde, dat ik me soms zo eenzaam voel.
De vijfde vinger, dat er om me heen zoveel bekenden weggevallen zijn.
Dat is inderdaad een hele hand vol, zegt de dokter.
Maar die andere hand dan? vraagt hij nieuwsgierig.
Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen? vraagt ze.
Graag, zegt de arts.
De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb.
De tweede, dat mijn huisje in de winter lekker warm is.
De derde, dat er mensen om mij heen zijn die me helpen.
De vierde, dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer ziekten
en pijn.
De vijfde vinger, dat ik voldoende geld heb om mijn rekeningen te
betalen.
De dokter kijkt naar beide handen. De vrouw kijkt hem aan en zegt:
Hier zijn twee handen die verdriet hebben gedragen, tranen gedroogd
en wel eens tot vuisten zijn gebald. Ook twee handen die weten wat
leven is.
En weet u wat ik nu zo mooi vindt, wat er gebeurt als ik mijn
handen vouw tot een gebed? Neen,” zegt de dokter.
Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen. Dan gaat mijn hand
met de zegeningen naar mijn hand met het verdriet. Dan vouw ik
de vingers in elkaar en dan komen de moeilijke dingen tussen de
zegeningen in. En de zegeningen houden die narigheid in mijn leven
tegen. Biddend breng ik mijn verdriet bij God.
Daarna tel ik de zegeningen.
Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze houden elkaar
in evenwicht. Ze houden mij in evenwicht en zo is mijn leven ook
minder zwaar.
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Fotoverslag activiteiten

De paden op de lanen in...
Het was na een lange tijd weer
prachtig weer! Tijd dus om de
wandelschoenen weer aan te
trekken, te genieten van de
prachtige natuur en het mooie
weer.
Er stond een tochtje door het
Matilopark op het programma
en er was veel te vertellen over
het park en de stadstuintjes.
De bewoners vonden het
geweldig en wat hebben we
gelachen met een
paardenbloem uitblazen. Ook
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werd er gezongen en natuurlijk
ook even lekker uitgerust in het
zonnetje met iets te drinken en
wat lekkers erbij. Toen we aan
het uitrusten waren, kwamen
we een medebewoner tegen
die met een familielid aan het
wandelen was. Zij mochten
natuurlijk ook mee proosten op
het mooie weer. Het was
genieten voor de bewoners en
voor mij!
Door Nancy Houwer

Vrijwilliger Dagbesteding
Op de foto rechts staan de
zussen Ria en Bep; onze zeer
gewaardeerde vrijwilligsters bij
Dagbesteding ‘De Waterkant’.
Op deze foto vieren we de
verjaardag van Bep!
Het was een feestelijk
gebeuren, de bezoekers van de
dagbesteding hebben genoten!

“Wij zijn echt heel blij met deze
twee dames en het is eigenlijk,
als zij ons komen helpen, altijd
een feestje”
Door Inge Leferink

Fotoverslag EK voetbal
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Moppen & spreuken
Een Groninger, een Fries en een Drent
komen in een hotel, ze vragen aan de
receptionist of er nog kamers vrij zijn. “Ja
hoor!”, zegt de receptionist: “Loop maar
even mee.” De receptionist doet een deur
open en de Fries loopt naar binnen. Ineens
begint de Fries te schreeuwen en te tieren.
‘Wij krijgen ook altijd de kleinste kamer!!!”
“Rustig maar”, zegt de receptionist: “Dit is
de lift.”

Twee voetbalclubs staan tegenover elkaar
op het veld, maar de sterspeler van de
thuisploeg is er nog niet. De trainer zegt:
“Ik weet zeker dat hij op tijd komt.” De
scheidsrechter zegt: “Goed, als de andere
club geen bezwaar heeft wachten we.”
De gastploeg heeft er geen bezwaar tegen
en er wordt gewacht. Na tien minuten is
hij er nog niet, na twintig minuten ook niet
en ook nog niet na een half uur. De trainer
gaat maar eens bellen: ”Waar zit je, je had
hier al een uur geleden moeten zijn. Wat?,
zit je nog thuis, hoe komt dat? Hoezo het
is mijn schuld?!”
Zegt de sterspeler: “Je hebt zelf gezegd dat
we vandaag thuis zouden spelen!”
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Een goochelaar werkt op een cruiseschip.
Hij heeft een papegaai die altijd zijn
trucs verraadt. Na zijn kaarttruc roept
de papegaai bijvoorbeeld altijd: ‘De
kaart zit in zijn mouw, de kaart zit in zijn
mouw!’ Op een dag heeft de goochelaar
weer een optreden. Plotseling knalt het
schip op een ijsberg. Het schip zinkt en
de goochelaar spoelt samen met de
papegaai aan op een onbewoond eiland.
Na drie dagen op het eiland, zegt de
papegaai ineens: ‘Ok, ik geef het op.
Waar heb je het schip gelaten?

Contact & informatie

Colofon

Pastorale dienst
Mgr. H.J.M. Hofstede		
		
Cliëntenraad
Dhr. F. Lardee (voorzitter)
Mw. H. Verboom (secretaris)

E | franslardee18@gmail.com
E | hettyverboom@gmail.com		

Vertrouwenspersonen
Harriët van Dijk & 		
Annemiek Florisson		

T | 071-5892200
E | vertrouwenspersoon@roomburgh.nl

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.

T | 071-582 01 19

HOOFDREDACTIE
Harriët van Dijk

Contactpersonen thuiszorg
Wijkverpleegkundigen Eline, Judith & Marleen
E | wijkverpleegkundige@roomburgh.nl
Contactpersoon dagbesteding, maaltijden & individuele begeleiding
Wijkcoördinator Leo Cremers
E | wijkcoordinator@roomburgh.nl

REDACTIE
Willy Bakker, Nancy Houwer,
Diana Lek, Eva Pret.
VORMGEVING
Evelien de Raad

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

Op de hoogte blijven van
nieuws van Roomburgh?
Abonneer u op onze
nieuwsbrief via de
website.

Openingstijden
Restaurant
maandag t/m zaterdag:				
zondag: 					

10.00 - 17.00 uur
10.00 - 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.

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden
T | 071 589 22 00
W | www.roomburgh.nl
E | info@roomburgh.nl
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WOORDZOEKER
Genieten
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KLEINKINDEREN
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