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Deze maand is het thema: balans. Het is belangrijk balans te hebben. Balans in 
ons eigen leven, balans onderling, balans in de natuur. Hier komt ook het woord 
evenwicht in gedachten. Zonder evenwicht blijven we niet overeind op de golven van 
het leven, maar worden we van hot naar her geslingerd. Laten we zo aan het eind 
van de zomer eens voor ogen halen wat ons in balans houdt. Wat zorgt ervoor dat ik 
evenwicht bewaar? Hoe heb ik in de afgelopen, onstuimige tijd de balans bewaard 
in mijn leven? Dit voor onszelf duidelijk maken geeft ons de houvast om ook de 
toekomst evenwichtig in te gaan!

Sinds juni 2021 ben ik, Rik van Steenoven, de opvolger van onze 
communicatiemedewerkster Laura Lenselink. Dit houdt onder andere in dat ik nu ook 
de magazines ga verzorgen. Ik hoop dat u het magazine van september - mijn eerste 
nummer - net zo leuk vindt als voorgaande edities en dank Roomburgh voor deze 
kans!

Veel lees- en kijkplezier gewenst!

Van de redactie

Gedicht

In balans

mijn ziel geniet...
van bomen en struiken die
beschermen een vijvergebied

weerspiegelingen verschijnen
door het licht van de zon
echt om rillingen van te  krijgen

betoverend mooi, die kleuren
zo stil op het water
ze beroeren een zelden gebeuren

waarachtig, ik sta op... en ik zing en ik dans
ik voel mij zo zalig
perfect met de natuur in... balans

Door Johny Donovan
Ingezonden door Willy Bakker



Voorwoord Inhoud
Het septembernummer van ons Magazine gaat over balans 
of als wij het werkwoord gebruiken, balanceren. Ik kan van 
alles gaan schrijven over alle onderwerpen waarbij het 
belangrijk is om te balanceren, niet te oordelen en een 
weloverwogen besluit te nemen. Maar laat ik deze keer een 
verhaal vertellen over balanceren en vertrouwen.

Er kwam eens een koorddanser in een dorp. Hij ging een 
touw spannen tussen de kerktoren en een hoge boom. Een 
heleboel mensen werden nieuwsgierig wat die waaghals zou 
gaan uithalen en kwamen kijken naar zijn kunsten.
Bij het begin van de voorstelling vroeg de koorddanser aan 
de omstanders: “Geloven jullie dat ik met deze 
evenwichtsstok in mijn hand over het koord kan lopen?” Dat 
geloofden ze zonder meer, dus in koor riepen ze: “Jaa”.  Bijna 
moeiteloos liep de koorddanser over het koord. Groot 
applaus. Hij gooide de stok naar beneden en riep: “Kan ik 
het ook zonder stok?” Ook dat geloofden de mensen, en zo 
gebeurde het. Enorm applaus. Hij pakte een kruiwagen en 
vroeg: “Wat denk je: zou ik met deze kruiwagen naar de 
overkant kunnen?” En al die enthousiaste mensen riepen 
terug: “Ja, natuurlijk kun je dat.” En het lukte, zonder 
mankeren. Langdurig applaus.

Toen werd het sti l. Iedereen was benieuwd wat er nu zou 
komen. De koorddanser keek naar beneden alsof hij iemand 
zocht, en zei toen: “Geloven jullie dat ik over dit koord kan 
lopen met iemand in die kruiwagen?” Alle mensen stonden 
te juichen, wat een stunt zou dat zijn!
“Goed,” zei de man, “Wie komt er dan nu naar boven om 
met mij mee te doen?” Toen werd het doodsti l. Driemaal 
vroeg hij het, maar niemand durfde het aan, ook al 
geloofden zij dat die koorddanser buitengewoon goed was. 
Ze geloofden het wel, maar vertrouwden hem niet.

Toen stak een jongetje zijn hand op. Het publiek reageerde 
uitgelaten, enkelen vielen zelfs fl auw. De man liep met 
kruiwagen en jongetje over het koord. De mensen waren 
doodsti l en toen de koorddanser aan het einde was, 
denderde het applaus over het plein.

Een journalist vroeg het jongetje na afl oop of hij niet 
ontze� end bang was. Het jongetje antwoordde: “Nee hoor. 
Weet u, deze koorddanser is mijn vader, ik vertrouw volledig 
op hem”.

Dagelijks balanceren wij bij het 
nemen van allerlei grote en kleine 
beslissingen, dagelijks zijn wij 
publiek dat kijkt naar anderen, 
hoe vaak zijn wij het kind in de 
kruiwagen?

Veel leesplezier.

Bert Buirma
Directeur Roomburgh Roomburgh Magazine | 3
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Op vrijdag 16 juli stapte ook 
onze medewerkster Laura in 
het huwelijksbootje, en wel 

met haar man Remco! 
 Hiernaast zien we ze op de 
heugelijke dag, samen met 

Tygo en Lynn.

Ook dit echtpaar
wensen wij

onwijs veel liefde
en geluk!

Huwelijksbootjes

Vrijdag 9 juli is de 
 muziektherapeute van 

 Roomburgh Eva Pret - nu Eva 
Paternotte -  in het

huwelijksbootje gestapt
met haar man Rashaan.

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

Wij wensen
het bruidspaar

heel veel
liefde en geluk!



Woord van de rector

DE BALANS 

De Olympische Spelen zijn achter de rug. Daar werd de balans opgemaakt van het 
aantal successen waarvoor gouden, zilveren of bronzen medailles, ‘de plakken’, 
werden behaald. 

En met wat nati onaal chauvinisme mocht er gejuicht worden, dat Nederland in het 
internati onaal klassement de negende plaats had veroverd, nog voor de 
grootmachten als Duitsland en als ik me goed herinner, Engeland.

Ik herinner me hoe wij vroeger in de gymnasti ekles op school ook moesten leren 
balanceren op een omgekeerde bank die aan de onderkant een lange lat had, waarop 
we van de ene naar de andere kant moesten lopen zonder er af te vallen. Nu viel dat 
nog wel mee, touwklimmen was lasti ger.

Nu moeten wij in moreel opzicht balanceren tussen goed en kwaad. Het vervelende 
is dat het kwade soms aantrekkelijker lijkt dan het goede, het is gemakkelijker. “Laag 
bij de gronds”: maar we hebben een geweten, dat ons kan helpen om voor het goede 
te kiezen en niet voor de verleiding bezwijken. 

Daarenboven heeft  Jezus ons een hulp gegeven in het sacrament van de biecht 
waardoor we schoon schip kunnen maken en het morele evenwicht hervinden.
Dat helpt ons ook om onszelf te zien in de spiegel die Hij ons voorhoudt!
Liefdevol, het is het gelaat van Hemzelf, die door lijden, dood en verrijzenis heen ons 
aankijkt!

In deze geseculariseerde samenleving lijkt dit een achterhaalde gedachte.
Het vraagt ons echter niet oppervlakkig te zijn, maar ons (opnieuw) toe te keren naar 
Hem.

Het is een ommekeer, een ‘bekering’ als u wilt! 
Of hangt er nog een brie� e aan de deur: ‘Aan de deur 
wordt niet gekocht en bekeerd zijn we al’?...

      H.J.M. Hofstede, rector

Roomburgh Magazine  | 5
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Betekenisvol
Roomburgh heeft dit jaar vier 
nieuwe kernwaarden gekregen, 
te weten: zorgzaam, betrokken, 
betekenisvol en gastvrij. Kern-
waarden geven aan waar een 
organisatie voor staat, wat zij 
belangrijk vindt en ze vertellen 
wat mensen van een organi-
satie kunnen verwachten.

In dit Magazine willen we de 
kernwaarde betekenisvol be-
lichten. 
‘Betekenisvol zijn’ begint met 
het besef dat ieder mens uniek 
is en zijn eigen levens-
geschiedenis schrijft. Het heeft 
met zingeving en spiritualiteit 
te maken.  

Een heel belangrijk uitgangs-
punt hierbij is dat ieder mens 
waardevol is, ongeacht wie hij 
of zij is en wat hij of zij (nog) 
kan. Als je van betekenis voor 
iemand wilt zijn is het nodig te 
weten wie de ander is en waar 
de ander behoefte aan heeft, 
anders kan het zijn dat je de 
plank volledig misslaat. 
Het is dus noodzakelijk elkaar te 
leren kennen, verbinding met 
elkaar te maken en betrokken 
op elkaar te zijn, zoals de vorige 
kernwaarde, betrokkenheid, 
ons al leerde.

Betekenisvol gaat ook over 
‘weder kerigheid’. In de zorg 
wordt vaak gesproken over de 
relatie tussen verzorgende en 
bewoner/cliënt. Maar in de 
 eerste plaats gaat het over de 

relatie van ‘mens tot mens’. 
Want alleen vanuit deze basis 
kan er een gelijkwaardig relatie 
ontstaan. 
Mensen die hulpbehoevend 
zijn geworden, worden vaak 
auto matisch in een ‘ont-
vangende rol’ geplaatst. Alsof 
zij alleen maar kunnen ont-
vangen en niets meer te bieden 
hebben. Dat is een grote mis-
vatting. Ieder mens heeft de an-
der iets te bieden, als we maar 
naar elkaar willen luisteren zon-
der (voor)oordeel. 

Paus Franciscus stelde dit jaar 
voor het eerst Wereldouderdag 
in. Dat hebben we in Room-
burgh gevierd. Het is heel goed 
dat de Paus dit deed omdat hij 
hiermee benadrukt dat  ouderen 
levenswijsheden bezitten die 
voor de jongere generatie heel 
waardevol zijn. De maat schappij 

is dan wel veranderd ten op-
zichte van de tijd waarin onze 
bewoners en cliënten op-
groeiden, mensen veranderen 
innerlijk niet zo veel en hebben 
nog altijd dezelfde behoeften, 
vragen en onzekerheden. 

De Paus ziet de ouderen niet in 
de eerste plaats als hulp-
behoevenden die onze zorg en 
raadgeving nodig hebben, maar 
eerder als deskundigen die, 
vaardig in het omgaan met 
 levenskwesties en in hun om-
gang met God, soms op iemand 
een beslissende indruk kunnen 
maken! 

Door Harriët van Dijk
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24 september: viering Burendag

Zaterdag 25 september is het 
Burendag! Omdat  buurten 
 leuker, socialer en veiliger 
worden als buren elkaar ont-
moeten, elkaar helpen en zich 
samen inzett en voor de buurt. 
Daarom zijn Douwe Egberts 
en het Oranje Fonds initi ati ef-
nemers van Burendag. Dé dag 
waarop buren jaarlijks gezellig 
samenkomen.

In Roomburgh willen we 
 Burendag uiteraard niet zomaar 
voorbij laten gaan. Daarom 
 vieren we deze dag op vrijdag 
24  september, één dag voor de 
offi  ciële Burendag dus!
Het belooft  een gezellige dag te 
worden!

Buena Vista en Gran Vista 
 hebben een eigen programma 
met het thema:
Buren, met én voor elkaar!

Compleet met accordeon-
muziek. Houdt de informati e-
borden in de gaten voor de uit-
gebreide informati e!

Attentie!

Na een lange pauze
gaat De Roompot weer beginnen!
U kunt weer komen genieten van 
een heerlijke maalti jd en elkaars 

gezelschap.

De eerstvolgende editi es zijn op 
8 en 22 september. U bent van 

harte welkom!
Aanmelden via de recepti e.

Eet smakelijk!
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Ouderen niets meer waard?

Getuigenis Melle Punter

Op dinsdag 10 augustus jl. hield 
Melle Punter, priesterstudent 
aan het Willibrordseminarie 
van het bisdom Haarlem-Am-
sterdam, een mooi getuigenis 
over zijn leven. Hij vertelde 
waarom hij katholiek werd en 
hoe die weg is gegaan. Ook ver-
telde hij over zijn roeping voor 
het priesterschap.

De opkomst was hoog; Melle 
had een volle lounge aan pu-
bliek. Het was dan ook een bij-
zonder en indrukwekkend ver-
haal.
Op donderdag 19 augustus 
 namen we afscheid van hem. 
Hij heeft drie weken stagen 
 gelopen binnen Roomburgh. 
Zijn stageverhaal leest u op 
 pagina 15.

Ouderen...

Ouderen niets meer waard? Hoezo?
We zijn een goudmijn!!!

We hebben zilver in onze haren
en goud in onze tanden.

Gas in onze darmen
en stenen in onze nieren.

Lood in onze schoenen
en kalk aan onze nagels.

Staal in onze heupen
en soms plastic in onze knieën.

Vol met dure medicijnen
lijken we wel een goudmijn.

Een land met zoveel mineralen
zal het jaar 3000 wel halen.

Daarom gaan wij fier door het leven,
nemen kritiek op als een spons,

want door bovenstaande rijkdom
drijft de economie op ons!!!

Ingezonden door de heer Hinfelaar



Uit de oude doos door een ‘werkende’ moeder

Water
Ik ben geboren in en om een 
woonboot. Dit betekent dat er 
altijd wel water in de buurt was. 
Toen wij nog klein waren en dus 
nog geen zwemdiploma’s beza-
ten, stond er een mooi hek om 
de tuin en waren de bruggen 
voorzien van flinke leuningen. 
Toch was het altijd opletten ge-
blazen, want kinderen verzinnen 
van alles.

Mijn moeder dacht rust te krij-
gen toen de fel begeerde A en B 
diploma’s aan de muur hingen. 
Maar water blijft bijzonder en 
kinderen helemaal, dus toen er 
tijdelijk maar één leuning aan de  
brug zat (onderhoud was een te-
rugkomend iets), besloot ik met 
de step langs de step van mijn 
vriendin te manoeuvreren. He-
laas verloor ik mijn evenwicht tij-
dens deze actie en belandde met 
step en al in de sloot. Van schrik 
pakte ik de kabel beet waar de 
boot mee vast lag aan de kant. 
En zo hing ik halverwege de ka-
bel in het water. Ondanks dat ik 
kon zwemmen, was ik niet van 
plan om deze kabel ook maar 
één moment los te laten. En be-
sloot om maar heel hard om hulp 
te gaan roepen. Onze buurvrouw 
reageerde op deze noodkreet en 
kwam eens poolshoogte nemen. 
Op datzelfde moment besloot 
mijn moeder om een restje eten 
in de sloot te deponeren. Dit was 
vroeger heel gewoon. Alles wat 
op voedselgebied over was, werd 
bewaard voor de vissen. En be-

landde dus in het water. Gelukkig 
bemerkte mijn moeder net op 
tijd dat er wel een heel groot for-
maat vis in de sloot spartelde, 
anders had ik het hele prutje op 
mijn hoofd gekregen. Samen met 
de buurvrouw hees mijn moeder 
mij uit het water en ik werd flink 
gesopt onder de douche.

Mijn broer maakte het nog iets 
ingewikkelder. Hij was even ver-
geten dat onze tuin wel aardig 
groot was, maar alles zijn gren-
zen heeft. Dus toen hij heel inge-
wikkeld met zijn hengel bezig 
was en tegelijkertijd achteruit 
liep, hield de tuin ineens op. Ach-
terover met de hengel in de lucht 
belandde hij in het Rijn-Schieka-
naal. Er was echter nog een bij-
komend probleem. Zijn arm zat 
op dat moment in het gips. (Mijn 
broer was op allerlei gebied crea-
tief). Gelukkig kon hij er met veel 
spartelwerk uit komen en ook hij 
werd gesopt en gedroogd.

Vroeger kon je nog met veel ple-
zier zwemmen in het Rijn-Schie-
kanaal, tenminste dat vonden 
wij. Maar na verloop van tijd 
werd het drukker op het water 
met de boten en werd er ge-
schreven over botulisme. Dat 
vond mijn moeder een moment 
om te besluiten dat we voortaan 
maar naar het zwembad moes-
ten. Maar voor die tijd namen we 
gezellig met zijn allen regelmatig 
een duik vanuit de tuin in het wa-
ter. En zo zwommen we gezellig 
tussen de bootjes door.

Maar kinderen worden groot en 
zo ging ik met mijn vriendin uit-
gebreid zonnen in de tuin. Mijn 
broers waren uit op katten-
kwaad. Ze hadden het leuke idee 
verzonnen om “bommetjes” te 
maken in het water. Dus stonden 
ze alle drie klaar voor actie en op 
het moment dat er een bootje 
voorbij kwam, gooiden zij zich in 
het water! Nu, een bom was het. 
Een golf belandde in de boot en 
over de desbetreffende inzitten-
den. Mijn lieftallige broertjes 
wisten niet hoe snel ze weer uit 
het water moesten klimmen en 
verdwenen als een speer. Wij als 
onschuldige zonaanbidders kre-
gen de schrik van ons leven toen 
het bootje omkeerde en weer 
onze richting uit kwam. Snel kro-
pen wij achter onze tuinstoelen 
en hielden ons stil. De boot was 
inmiddels bij onze tuin aangeko-
men en daar riep een mevrouw 
ons toe dat ze bijzonder boos 
was en dat wij niet moesten den-
ken dat ze dit zomaar zou accep-
teren. Ze ging hier werk van ma-
ken! Mijn vriendin en ik kregen 
het steeds benauwder achter die 
stoel en ik besloot ter plekke dat 
ik mijn broers voor elk aanneme-
lijk bod zou weggeven. Toen het 
bootje zijn weg weer vervolgde, 
haalden wij opgelucht adem.

We hebben toch nog wel zo’n 
twee weken in de rats gezeten, 
want elke keer als de voordeur-
bel ging, dachten mijn broers dat 
ze opgehaald zouden worden 
door de mannen in het blauw!

Roomburgh Magazine | 9
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Afscheid van Evelien

Lieve bewoners en collega’s, 

Na bijna drie jaar bij  Roomburgh 
te hebben gewerkt, neem ik 
deze maand afscheid om aan 
een nieuwe uitdaging te 
 beginnen. 
Ik wil graag iedereen bedanken 
voor de fi jne ti jd die ik hier heb 
mogen beleven. 
Ik heb mij vanaf dag één  welkom 
gevoeld en kijk dan ook met 
een heel goed gevoel terug op 
deze periode. 
Nogmaals bedankt voor de fi jne 
samenwerking en gezellige 
 praatjes. 
Ik wens jullie al het goeds!

Groetjes, Evelien de Raad

Op 24 juli 2021 werd onze be-
woonster van etage 1, Hannie 
Verschragen, 80 jaar!

Hannie is in april 1997 naar 
Roomburgh gekomen met haar 
ouders en woont hier dus in-
middels al meerdere decennia. 
U begrijpt dat zij hier dus al heel 
wat verjaardagen gevierd heeft ! 
Het was ook deze keer weer een 
leuke dag waarop haar trouwe 
metgezellen, Thijs en Laurens, 
zeker niet mochten ontbreken!

Wij wensen Hannie nog velen 
jaren!

Hannie is jarig!



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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Moppen

Twee Belgen moeten een heel eind lopen naar Antwerpen, maar gelukkig komen ze langs een 
garage waar alle stadsbussen geparkeerd staan. Zegt de ene Belg: “laten we een bus stelen!” “Goed 
idee!”, zegt de andere: “ik ga wel op de uitkijk staan.” De ene Belg gaat naar binnen en de andere 
Belg staat te wachten, te wachten en te wachten… en dan hoort hij een heleboel startende motoren 
en gerij. Eindelijk na een heel lange tijd rijdt de Belg de bus voor. “Allee, waar was ge nu zolang 
mee bezig?”, vraagt de wachtende Belg geïrriteerd. Zegt de andere: “De bus naar Antwerpen stond 
helemaal achteraan!”

Een toerist op bezoek in ons land bewondert een van onze oude kerken. Opeens begint het orgel 
te spelen. De bezoeker blijft staan en luistert met veel aandacht naar de muziek. “Prachtig, prach-
tig!, zegt hij tegen de gids. “Dat is zeker Bach?” “Nee hoor”, zegt de gids: “dat is onze koster.”

Helpdesk: “Waarmee kan ik u van dienst zijn?”
Klant: “Ik zie helemaal niets op mijn scherm!!”
Helpdesk: “Zit u achter uw computer?”
Klant: “Nee.”
Helpdesk: “Ga achter uw computer zitten.”
Klant: “Oke.”
Heldesk: “Wat ziet u nu?”
Klant: “Allemaal kabels.”

Spreuken

Op sommige dagen
eet je sla

en ga je naar
de sportschool,

op sommige dagen
eet je cupcakes

en kom je
je huis niet uit.

Dat heet balans!

Balans is geen vaste staat van zijn, 
maar ruimte en stilte vinden te mid-

den van veranderingen!

Het leven is als fietsen ,
om balans te bewaren

moet je doorgaan!

Balans is een
evenwicht

tussen flierefluiten
en kansen pakken,
schaterlachen en 

avonturen aangaan.



Nieuws van het reisbureau

Workshop Harriët

Op 7 en 14 september organi-
seren wij een uitstapje naar 
Hoek van Holland. De eerste 
datum is voor bewoners van 
de aanleunwoningen en 14 
 september voor de afdeling 
 somatiek.
Wij maken daar een rondvaart 
met de boot van de RET door 

het havengebied van de Maas-
vlakte en gaan, als we geluk 
 hebben, ook zeehondjes zien. 
Vooraf gaan we in Hoek van 
Holland een kleine lunch ge-
bruiken.

Dit uitstapje is helaas niet ge-
schikt voor rolstoelen.

Er kunnen per keer 14 per sonen 
mee. Let u op de posters met 
de details over de datum van 
inschrijving en de kosten.

Joyce Terpstra
coördinator reisbureau
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In het kader van Wereldoude-
rendag werden er twee Work-
shops gegeven.
Op 21 augustus kwam een 
groepje samen in het Theater.
Harriët van Dijk gaf een korte 
toelichting op Wereldouderen-
dag en liet een mooi filmpje 
zien waarin Paus Fransiscus de 
waarde van ouderen  benadrukt.

Daarna ging iedereen aan de 
slag. Alle deelnemers kre-
gen een houten plankje in de 
vorm van een vlaggetje. Op 
dat  vlaggetje schilderden zij 
een tekst die zij aan de  jongere 
 generatie willen meegeven. Van 
alle plankjes werd een  slinger 
gemaakt en deze werd in de 

lounge opgehangen.

Op 30 augustus werd deze 
workshop voor somatiek ge-
organiseerd. Marjolein had 
haar vaste koffiegroepje op-
getrommeld om deel te  nemen. 
Voor sommigen was het even 
diep nadenken, want het is 
 nogal een vraag: wat wil je de 
jongere generatie meegeven, 
maar uiteindelijk wist iedereen 
wel iets te bedenken. Het  waren 
mooie ochtenden en zeker voor 
herhaling vatbaar.

Marjolein en Harriët
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Activiteitenkalender september

Vaste activiteiten in de lounge
maandag   10:30 uur  Wandelclub   

dinsdag    10.30 uur   Gezellig samenzijn voor

       bewoners aanleunwoningen

woensdag   10.45 - 11.45 uur 3D-kaarten maken inloop 

donderdag   10.30 - 11.30 uur  Creatieve ochtend  inloop

donderdag   14.00 - 16.00 uur Bingo   inloop

vrijdag   10.00 - 12.00 uur Schilderen   aanmelden bij Dick   

           Bakhuizen

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

zaterdag   10.00 - 11.00 uur Gymnastiek  inloop

Activiteiten september
woensdag 8 september 10.30 uur  Informatieochtend ‘Jong geleerd is oud  

       gedaan’ in het theater

       (aanmelden bij de receptie)

dinsdag 14 september 14.00 uur  Klassieke muziek in de lounge
vrijdag 17 september      14.00 uur   Jukebox Jan Kleijn in de lounge
       (let op: Één week eerder!)

dinsdag 21 september 19.00 uur  Film: A Good Year
       (in het theater, aanmelden bij de receptie)

vrijdag 24 september 14.00 uur  Festiviteiten Burendag in de lounge
       (zie pagina 7 voor meer informatie)

We starten in september de activiteiten rustig weer op.
Houd de informatieborden in de gaten voor aanvullende activiteiten!

De bewoners van Somatiek en Kleinschalig Wonen hebben ook een eigen activiteitenprogramma.
U kunt hier op de afdeling naar vragen of bij Nancy Houwer.
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De kers op de taart

Begin juli maakte Jan Kleijn 
bekend dat er weer kersen be-
steld konden worden. De vraag 
was groot, en op zondag 18 juli  
was het zo ver. Het Reisbureau 
Roomburgh maakte die dag 
weer de jaarlijkse, vertrouwde 
kersenrit naar de Betuwe.

Ieder jaar halen zij daar, samen 
met enige bewoners, de heerlij-
ke kersen op bij De Kersengaard 
in Ravenswaaij. Het weer was 
mooi dus men kon genieten van 
de prachti ge rit door dit mooie 
stukje Nederland.

Tientallen kilo’s kersen kwamen 
mee terug naar Leiden, waarvan 
menig bewoner en personeels-

lid heerlijk heeft  gesmuld. Laten 
we alvast hopen op een goede 
oogst in 2022!

Roomburgh Magazine 

Mijn zomerstage in Roomburgh

Om te beginnen, ik ben dank-
baar om in Roomburgh  stage 
te hebben mogen lopen, met 
name denk ik aan de ruim-
harti ge en geduldige be-
geleiding van  Harriët.

Roomburgh kwam op mij over 
als een gastvrije plek waar 
mensen elkaar vriendelijk 
bejegenen. Het gezamenlij-
ke  rozenkransgebed bij klein-
schalig wonen deed alle deel-
nemers zichtbaar goed. Bij 
de gespreksgroep raakte ik 
onder de  indruk van hoe de 
deel nemers hun geloof ver-
woordden. Vaak hoor je zeg-
gen dat ouderen niet over hun 
geloof praten, dit bleek hier 

 echter zeker niet te kloppen. 
Het meelopen met de zorg-
verlening maakte mij dankbaar 
omdat de onmisbaarheid van 
de zorg mij indringend duidelijk 
werd.

Tenslott e, ik heb genoten van 
de verschillende persoonlijke 
gesprekken, het bijwonen van 
de heilige Mis bij pastoor Hoog-
land, en de gebedsti jden en de 
aanbidding in de kapel. Nu ga 
ik weer verder met studeren 
voor het priesterschap, maar 
laten we verbonden blijven in 
 Christus door ons gebed!

Door Melle Punter



Vakantiekiekjes
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Ons reisbureau heeft onze 
 bewoners ook een leuke 

 zomervakantie bezorgd. Meer 
hierover op  pagina 19.

Rik van Steenoven heeft de 
vakantie doorgebracht in eigen 
land. Lekker in de tuin met een 

kop thee en een goed boek!

Eva Pret ging met haar man een dagje naar de dierentuin. Het was heel erg mooi!
Aan het einde van de dag werd het de zwangere Eva een beetje te veel van het goede, maar 

 gelukkig was daar haar man die haar er - letterlijk - doorheen heeft getrokken!

Ans Hogenboom heeft in haar 
vakantie les gehad op de duo-
fiets. Duim omhoog, dus ze is 

vast gelaagd!

Harriët van Dijk was samen met haar zus naar Noord-Holland. Zij 
logeerden daar in een Rest-Inn, een hotelhuisje vlak bij de zee!

Zoals u begrijpt zijn er mooie strandwandelingen gemaakt. 
De  dames hebben genoten! 

Eline van ‘t Kruis heeft op 
Schiermonnikoog een heerlijke 
tandemtocht gemaakt samen 

met Emma en Huub. 
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Gedicht

Als het leven ons kleiner maakt,
onze dromen aantast,
onze krachten sloopt,

help ons dan God,
om sti ller te leven

en in vrede los te laten
wat we toch niet vast kunnen houden.

Help ons om ja te zeggen
tegen het onvermijdelijke,

ontgoocheld misschien,
maar niet wrokkig,

armer geworden, maar dankbaar
voor de weg die we nog mogen gaan.

Kyrie-gebed in een composti ti e van William Byrd

IN MEMORIAM
de heer Cornelis Ginjaar  |  1 juli 2021

de heer Cornelis de Graaf  |  5 juli 2021

de heer Johan Hubert Tummers  |  9 juli 2021

mevrouw Mona van den Brug - Eradus  |  15 juli 2021

mevrouw Neeltje Dool - Noordervliet  |  29 juli 2021

mevrouw Koosje Margaretha Groenendijk - Ginjaar  |  13 augustus 2021

mevrouw Elisabeth Johanna van Teylingen - Witt ebol  |  14 augustus 2021

mevrouw Hermina Rutt e - van Breukelen  |  16 augustus 2021
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Verhalenverteller

Op zaterdag 24 juli hadden we 
voor het eerst een storyteller, 
een verhalenverteller, in huis. 
Xina Mercken vertelde, onder 
muziekbegeleiding van Bela 
Horvat, het verhaal ‘Gerhard’. 
Dit verhaal hebben zij in ver-
schillende ouderencentra ver-
teld.

Gerhard vertelt het verhaal 
van een onverwachte vriend-
schap tussen een boos ti ener-
meisje en een cynische kunst-
verzamelaar van 85; gescheiden 
door 70 jaar leeft ijdsverschil, 
verbonden door een gedeelde 
teleur stelling in de generati es 
die tussen hen staan. Gerhard 
volgt hun verhaal en laat steeds 
 diepere  lagen van hun vriend-
schap zien. Naast het con-
crete verhaal van hun vriend-
schap, vertelt Gerhard ook het 
 diepere verhaal van generati e-
verschillen, verbintenis, en 
vooral over de mate waarin 
vriend-schap ti jd, afstand en 
zelfs de dood kan over winnen. 
Hoe verder het verhaal vor-
derde, hoe meer  lagen van 
de vriendschap tussen deze 
twee per sonages aan het licht 

 kwamen. De aan wezigen  gingen 
dan ook helemaal op in het ver-
haal. 

Terugkijkend op de tour langs 
de verschillende oudedren-
centra zegt Xina hierover: “Toen 
we begonnen waren we be-
nieuwd hoe het materiaal zich 
zou ontwikkelen. Wat we niet 
voorzagen was dat wijzelf zou-
den veranderen. We begonnen 
op te treden voor “een publiek 
ouderen”. Maar na verloop van 
ti jd werd het een ruimte vol 
 individuen die zo enorm veel 
te verwerken hebben; verlies, 
lichamelijk verval, de dood en 
vooral een omgeving die deze 
onderwerpen uit de weg wil 
gaan. Mensen die ondanks 
hun kwetsbaarheid krachti g en 
moedig zijn.”

Ook viel het haar op dat er veel 
verschil is in beleving en het 
benoemen en bespreken van 
 emoti es. Xina: “Wat ook diep 

raakte was het verschil te zien 
tussen de plekken waar alleen 
ruimte is voor positi viteit - waar 
het personeel vraagt: Was het 
leuk? - en plekken waar er  ruimte 
is voor echte ge sprekken, waar 
geluisterd wordt en gevraagd: 
Hoe was het voor u? Dit heeft  
ons doen inzien dat het lijden 
niet zit in het verdriet zelf, maar 
in het niet kunnen  uiten ervan. 
Hoeveel opgekropt leed we op 
de ene plek gedeeld  kregen, hoe 
anders met de plekken waar 
mensen er open over praatt en 
omdat ze dat gewend waren. 
Wat dat laatste betreft  maakte 
onder andere Roomburgh een 
bijzondere indruk op ons.”

Wij willen Xina en Bela  van  harte 
bedanken voor hun komst, die 
mede dankzij Fonds Podium-
kunsten mogelijk  is gemaakt, en 
hopen ze in de toekomst zeker 
weer te mogen verwelkomen. 

Rik van Steenoven
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Kapelkoor

Kinderboerderij

Op 3 augustus zijn we met  de 
bewoners van somati ek naar de 
kinderboerderij geweest. Het 
was een zeer geslaagde middag 
waar iedereen zeer van ge noten 
heeft .
We hadden gelukkig goed weer 
dus  hebben heerlijk de dieren 
kunnen bekijken, vooral het 
voeren van de geitjes vond 
 iedereen  geweldig en de koffi  e 
met lekkers viel ook erg in de 
smaak.
Wat ons betreft  zeker voor 
 herhaling vatbaar.

Een hartelijke groet ook  namens 
Jan en Cor.

Joyce Terpstra

Houdt u van zingen? Zing dan mee!
Het Kapelkoor gaat weer beginnen.
Wilt u meedoen, geeft  u zich dan op

bij Harriët van Dijk.
Het Kapelkoor verzorgt op zon- en feestdagen de 

zang ti jdens de Heilige Mis.
Repeti ti es zijn op vrijdagmiddagen.

Van harte welkom, namens mevrouw Timmerman



Nationale Veteranendag

Op vrijdagavond 24 juni heeft 
meneer Wout van Fessem ge-
noten van de maaltijd die hij 
kreeg in verband met de 
 Nationale Veteranendag! 

Normaal gesproken wordt deze 
dag groots gevierd, maar in 
 verband met de maatregelen 
omtrent het coronavirus was 
het dit jaar voor de tweede keer 
een ‘viering op afstand’. 
Meneer Van Fessem heeft met 
een aantal familieleden ge-
noten van een Indische rijst-
tafel.

Hopelijk volgend jaar weer in 
de Hooglandse Kerk!

Fanatiek!

Om het lichaam in balans te houden
wordt er zowel op de afdelingen somatiek

als ook op de kleinschalige afdelingen
fanatiek aan gymnastiek gedaan!
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Bij de receptie
Mevrouw zit op haar rollator 
naast de receptie te wachten op 
de taxi. Ze is op bezoek geweest 
bij een oude vriendin. Om de 
tijd te doden maken we een 
praatje, ik zie dat mevrouw een 
heel mooi medaillon om heeft 
en zeg “Wat heeft u een 
 prachtige ketting”. Mevrouw 
glimlacht en raakt het me-
daillon even aan en begint 
spontaan haar levensverhaal te 
vertellen. 

“Die heb ik ooit gekregen van 
mijn man. Heel veel jaren 
 geleden. Het begon allemaal 
toen ik zeventien jaar was. Ik 
ging toen altijd stiekem naar 
het café toe. Mijn moeder 
mocht niet weten dat ik daar-
heen ging. Ze zou het me ver-
bieden. “En uw vader dan?”, 
vraag ik. “Mijn vader was schip-
per. Hij is tijdens een van zijn 
reizen ziek geworden en over-
leden toen Ik veertien jaar was. 
Het was een zware tijd. Mijn 
broer en ik misten vader heel 
erg en mijn moeder was niet 
vaak meer thuis, ze moest gaan 
werken, omdat we anders niet 
rondkwamen. Mijn broer was 
vijf jaar ouder dan ik en hij hield 
mij goed in de gaten. Ik was 
vroeger erg ondeugend en al-
tijd uit op avontuur. Elke zater-
dag ging ik naar het café en daar 
danste ik de hele avond met 

mijn beste vriendin Rietje en 
dronken we bier. 
Er waren altijd twee hele 
 knappe jongens in het café, ze 
waren een stuk ouder dan wij. 
Op een avond stapte een van 
die jongens op me af. De 
 knapste van de twee, “Ik wist 
niet waar ik het zoeken moest 
hoor”, vertelt mevrouw  glimla-
chend. 

Hij was veel ouder dan ik. Ik was 
zeventien, of misschien was ik 
wel achttien. Ik weet het niet 
meer. Hij was negen jaar ouder 
dan ik. Mijn broer vond dat 
maar niets en ook mijn moeder 
moest even wennen. Maar Dirk, 
zo heette mijn man, wist wel 
hoe hij daarmee om moest 
gaan. Toen we een tijdje met el-
kaar hadden afgesproken wilde 
hij zich voorstellen aan mijn 
moeder en broer. Helemaal 
netjes gekleed en met een  bosje 
bloemen belde hij aan bij ons 
thuis. Mijn moeder vond het 
een nette jongen en ook mijn 
broer kon het goed met hem 
vinden. Hij was goedgekeurd. 
We trouwden ook al snel met 
elkaar. We hadden geen keus.” 
“Geen keus?”, zeg ik . “Omdat 
hij al zoveel ouder was?” “Nee, 
ik raakte zwanger en vroeger 
werd je dan heel gek aan ge-
keken als je ongetrouwd was. 
Maar het was de man van mijn 

dromen, dus ik vond het niet 
erg. Hij was erg knap en had al-
tijd veel meisjes achter zich aan. 
Als we gingen trouwen was Dirk 
echt alleen van mij.” “Kreeg u 
toen het medaillon?”, vraag ik. 
“Nee, die kreeg ik een paar jaar 
later. Toen mijn man erg ziek 
werd.” Ze klapt het medaillon 
open. Er zitten twee foto’s in. 
Een van een jonge man en een 
van een wat oudere man. “Is 
dat uw Dirk?”, vraag ik. 
 Mevrouw wrijft met haar 
 vingers langs de foto’s. “Dat zijn 
Dirk en mijn vader. Toen Dirk 
deze ketting aan mij gaf wist hij 
dat hij snel zou gaan overlijden. 
Hij wilde dat ik hem altijd bij mij 
zou dragen. Zodat hij op die ma-
nier voor altijd bij de vrouw van 
zijn dromen kon blijven. Kort 
daarna stierf hij. Ik moest, net 
als mijn moeder vroeger, nu 
mijn eigen kind alleen op-
voeden. Dat was zwaar hoor. 
Gelukkig heb ik een hele lieve, 
knappe dochter.”

Ik vindt het altijd heel bijzonder, 
de verhalen van oudere men-
sen die een heel leven vol er-
varingen achter de rug hebben. 
Een leven vol herinneringen, 
pijn, verdriet, maar ook mooie 
momenten. Ik ben zo dankbaar 
dat ik zo af en toe naar zo’n 
mooi verhaal mag luisteren.

Diana Lek
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Advertenties

IJsselkade 44, 2314 VM Leiden
Telefoonnummer: 071-5418787

E-mail: info@echteslager.nl

WAAR DE BIEFSTUK ZO HÉÉRLIJK MALS IS

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

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

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

Ilona Heuts-van Basten
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Stranduitje

De zee, ik ben er dol op! Helaas 
lukt het als oudere niet om met 
een rollator door het mulle 
zand over het strand de zee te 
bereiken.

Twee jaar geleden was ik al mee 
geweest met het stranduitje 
van Roomburgh, dat was toen 
erg leuk. Vorig jaar ging wegens 
corona dit reisje niet door.
Dus toen ik op een dag in de lift  
las dat we weer met de 
 strandrups mee konden, 
 meldde ik mij aan.

Om 13.00 uur stonden we klaar 
bij de recepti e en vertrokken 
we met twee busjes; Jan en Cor 
achter het stuur en partners 
Sonja en Joyce als hulp in de 
bus. Het was een beetje fris 
weer en daardoor niet zo druk 
op het strand. Ik was ingedeeld 
bij de groep die eerst de rit met 
de strand rups maakte en daar-
na koffi  e dronk, de tweede 
groep begon met koffi  e en ging 
daarna rijden.

De bestuurder van de strand-
rups was Patrick Verwey, een 
leuke man die graag met ons in 

gesprek ging.
We reden langs de zee. Keken 
we naar rechts dan zagen we in 
de verte Zandvoort liggen, naar 
links Huis ter Duin in Noordwijk 
en nog verder Scheveningen.
De gemeente Noordwijk be-
heert een strandlengte van 17 
kilometer die in de nacht door 
een gemeenteploeg wordt ge-
reinigd.

Ik wilde graag weten hoe de 
strandrups ontstaan was.
Patrick vertelde dat twaalf jaar 
geleden een Noordwijker met 
een constructi ewerkplaats een 
vrouw had, die in een rolstoel 
zat en dol op de zee was. Hij 
schroefde de rolstoel op een 
platt e kar en reed zo met haar 
langs de zee. Hij realiseerde 
zich, dat veel rolstoelers graag 
nog eens de zee wilde zien. Er 
werd een  sti chti ng opgericht 
met als doel een strandrups aan 
te schaff en. Daar bleek een 
enorm bedrag gemoeid te zijn. 
Met acti es, donati es en sub-
sidie van de gemeente kwam 
het geld bij elkaar: 150.000 
euro.

Er zijn nu derti g vrijwilligers die 
met de strandrups rijden.
Patrick heeft  een bedrijf, maar 
éen dag per twee weken rijdt 
hij op de strandrups, zes ritt en 
per dag. Er zijn veel aan-
meldingen van ouderen en 
zorgbehoevenden, die nu vlak 
langs de zee de  zuivere lucht 
opsnuiven en de planksurfers 

over de golven zien springen.
Het eerste jaar waren er maar 
liefst al 8000 deelnemers! Je 
kan ook de hele bus a� uren.

Het tweede deel van ons uitje 
was ook niet mis. Op het terras 
van het restaurant dronken we 
cappuccino en aten we appel-
taart en slagroom.
Langs een mooie weg reden we 
weer terug.

Bedankt Reisbureau Room-
burgh, we hebben een heerlijke 
middag gehad.

Door Anke Cornelissens
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De humor van de Heilige Antonius
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Die u in Nazareth zijt gaan vestigen

Wij hebben het al eens gehad 
over de grote litanie tot de 
 heilige Jozef. Daarin staan drie 
opmerkelijke aanroepingen. De 
eerste is: “Heilige Jozef, die op 
bevel van de engel des Heren Je-
zus en zijn Moeder Maria naar 
Egypte in veiligheid gebracht 
hebt”. Kunnen wij ons dit voor-
stellen: een jonge vader die 
in een droom gewaarschuwd 
wordt en – misschien nog in de 
nacht – alles op zijn ezel laadt, 
de moeder het kind in handen 
geeft  en vertrekt. Alles zonder 
vragen of bedenkingen, dat is 
misschien nog wel het meest 
onvoorstelbare. Er heeft  waar-
schijnlijk best wat ti jd gezeten 
tussen de aanbidding van de 
herders en de aankomst van de 
drie wijzen. Misschien had Jozef 
intussen een ti jdelijke behuizing 
gevonden en zich daar provi-
sorisch ingericht. Dat alles laat 
hij nu achter om na een lange, 
lange reis in Egypte opnieuw te 
beginnen.

“Die na de dood van Herodes 
met Jezus en Maria naar het land 
van Israël teruggekeerd zijt”.
Het is weer rusti g  geworden en 
het is ti jd om  terug te keren. 

Weer een reis, weer een ver-
huizing. Intussen – wij kunnen 
op internet de sterfdatum van 
Herodes nazoeken – moet de 
kleine Jezus een jaar of vier zijn. 
Dat betekent dat Jozef in  Egypte 
ongeveer vier jaren als ti mmer-
man en aannemer  gewerkt 
moet hebben. Voldoende ti jd 
om een huisje te hebben en in 
te richten. Wij lezen er niets 
over in het  Evangelie, maar vrij 
zeker heeft  Jozef hier evenmin 
de  waaromvraag gesteld, zo 
 bescheiden en “klein” als hij 
was. Zo helemaal in dienst van 
Jezus en Maria en van Gods 
plan. Klaar om te gaan op het 
moment dat hij geroepen werd.

“Die, horende dat de wrede 
 Archelaüs in Judea heerste, u in 
Nazareth zijt gaan vesti gen” is 
de derde aanroeping. De  laatste 
verhuizing. En  opmerkelijk dat er 
staat “naar Nazareth”.  Blijkbaar 
lag  bijvoorbeeld  Bethlehem – 
stad van David – meer voor de 
hand.  Bethlehem, de  omgeving 
waar het  gezin vóór de reis 
naar Egypte  gewoond had. 
Maar, nee, het moest  Nazareth 
 worden. Wij herinneren ons 
misschien dat de engel die bij 
Maria de boodschap kwam 
brengen, haar trof in Nazareth. 
Jozef is dus getrokken naar de 
plaats die voor Maria bekend 
was en waar zij familie had. 
Hij heeft  dus – verlicht door de 
Geest – de nieuwe woonplaats 
gekozen omwille van zijn vrouw.

Kennen of herkennen wij dat: 
ergens heen verhuizen  omwille 

van je man of vrouw? En dat 
 zonder waaroms?  Misschien 
was de verhuizing naar 
 Roomburgh wel zo’n laatste 
verhuizing.  Misschien hebben 
wij daar onze man of vrouw 
 verloren en zijn wij nu alleen. 
Klein en bescheiden  geworden, 
vult u het zelf maar in. 
 Inmiddels op onze eigen  wijze 
een  “Jozef”, op onze eigen wijze 
nog  midden in het leven, of wat 
ons leven is geworden. Want 
het leven gaat door en vraagt 
elke dag  opnieuw  keuzes. Het 
vraagt een dagritme, zodat 
wij niet  telkens ons moeten 
 afvragen wat en hoe laat. Bij 
het leven hoort misschien dat 
de  verzorging ’s morgens komt 
om ons te  helpen. (Maken wij 
daar een praatje mee?...) Of 
dat wij een huisgenoot op de 
koffi  e uitnodigen. Tijd maken. 
Op onze eigen wijze nog vrucht 
dragen. Laten wij ons hierbij 
deze maand weer optrekken 
aan de heilige Jozef. Hij wil met 
ons mee reizen, zodat wij straks 
met hem “boven” aankomen. 
Een goede reis gewenst!

Door Igo Neervoort
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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
Balans

BALANS   EVENWICHT    SCHOMMEL 
BASCULE   GELIJKHEID    SLOTREKENING 
BILAN    GELIJKMATIG    STABILITEIT 
EENDRACHT  HARMONIE    TRIM 
EENHEID    HEFBOOM    UNIFORM 
EFFENHEID   KOORDDANS    UNSTER 
EGAAL    OVEREENSTEMMING  VERHOUDING 
EQUIVALENT   OVERZICHT    WAAG 
EVENAAR   PARITEIT     WEEGSCHAAL 
EVENREDIG   SAMENKLANK    WIP 
 
Z G Q W O O S L M D E T D I E H N E E B D I Q D U 
F P X E Y V Z C P B A A U N S P L C X Q P D S P R 
I O Z U X L E Z H A E N Q E Z D A G Y M U L A Z C 
F G I K A N S R B O T V E N B L A H I U O L M H D 
K Y W E X B E O E V M V E S J V G M N T D N E S T 
Z Q D I J D T G D E E M L N T N E S A C D G N P T 
A I F Y Y B K X S N N G E N R A T Q L L I B K P K 
A V E Y T V O V W G M S E L B E B I I V E E L B O 
M J M F W K J I T K D X T L R W D L B X H V A G P 
W V S X T Q C K U G G O R E I S B I Q W N P N K Z 
K Q F Y Z H P A R I T E I T M J C Z G K E P K B S 
H E J T T Q B R T S W D M Y E M K G P H F Q L L A 
E G G S W R R S N A D D R O O K I H L R F L O E T 
E L T I E T I L I B A T S A C C P N E U E T B H Z 
N M A K W M O O B F E H S H P A Y E G I R G C L M 
D Z F A R N C Z Y Q H U U B A S C U L E D I G H U 
R T A H H U G A W N Q X N M H S Y L K M Z T N T K 
A G L O D C M K P N Z P D W E S P E R R G A I T K 
C K A L Q S S W V J N W D I F J N G E D L M D E W 
H X B M Z S B G J Q A J N P D I O V E W Q K U G G 
T H M R R A A N E V E O T E N Z O T A C F J O U E 
M Z D F E O L T W E M L V G U N E G N P H I H G Y 
J Q G N V M A F C R W M D I B U X F W I K L R B X 
O O S E J P N V A E Q U I V A L E N T Z W E E Z F 
N C X N Q M S H J Z Q Z U N I F O R M D H G V Y L 
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