
• EINDELIJK WEER;
• OUDERDOM IN VILT;
• DANKBAARHEID;
• ZIEKENHUIS IN THAILAND;
• TIJDELIJK AFSCHEID;
• FOTOVERSLAG;
• SAMEN OUD WORDEN;
• DE KRACHT VAN MUZIEK;
• EN MEER!

THEMA 
schoonheid

van
ouderdom

oktober 2021oktober 2021

magazinemagazine
ROOMBURGH



Roomburgh Magazine | 2

Het thema deze maand is: Ouderdom. Ouderdom kan lichamelijke achteruitgang betekenen, een 
minder goed geheugen, dementie en zo meer.
We spreken vaak van “de herfst van het leven”. Dat past mooi bij deze maand, want de herfst is 
al volop bezig, al lijkt het soms nog wel een beetje zomer. Maar is ouderdom alleen kommer en 
kwel? Nee hoor, gelukkig niet. Dat mogen we dagelijks meemaken. Hier zien we de schoonheid van 
ouderdom en dat willen we benadrukken met de voorkant van dit blad. Mevrouw Hinfelaar was 
zo goed om hiervoor te poseren. Ook op je oude dag mag je er mooi en goed uitzien, lachen en 
plezier maken. En wij doen graag met u mee. U kunt het zien en lezen in dit blad. De herfst is een 
periode van oogsten, en dat is de ouderdom ook. Vaak wordt er nagedacht over hoe het leven is 
geweest, welke vruchten er geplukt kunnen worden en welke keuzes gelukkig of minder gelukkig 
uitpakten. Het mag er allemaal zijn.

Heel veel lees- en kijkplezier! 

Van de redactie

Merken dat je ouder wordt

Alles is verder weg dan 
 vroeger. 
Het is twee keer zo ver naar 
de hoek en ze hebben er een 
heuvel bijgemaakt naar ik 
merk.
Ik heb ’t maar opgegeven 
om te rennen om de bus te 
halen; hij vertrekt trouwens 
eerder dan vroeger.
Ik heb bovendien de indruk 
dat ze de trappen steiler 
maken dan jaren geleden.
Heb je gemerkt dat ze de 
krant in een kleinere letter 
drukken?
Het heeft dan ook geen zin 
om iemand te vragen hard-
op te lezen want iedereen 
praat tegenwoordig zo zacht 
dat ik ’t nauwelijks kan ver-
staan.
Het materiaal in de kleding 
wordt zo krap, vooral rond 
middel en heupen.

Zelfs de mensen veranderen; 
ze zijn veel jonger dan wij, 
toen we zo oud waren.
Van de andere kant, mensen 
van mijn leeftijd zijn veel ou-
der dan ik.
Ik kwam gisteren een oude 
vriendin tegen en ze was zó 
oud geworden, dat ze me 
zelfs niet meer herkende.
Ik moest nog aan dat arme 
mens denken vanmorgen, 
terwijl ik mijn haren stond te 
kammen.
Ik zag mezelf in de spiegel en 
dacht: “verrek” de spiegels 
zijn ook niet meer van zo’n 
goeie kwaliteit als vroeger!!

Uit de oude doos, ooit in-
gezonden door mevrouw 
Meyer



Voorwoord Inhoud
Ouderdom is deze keer het thema van ons magazine. Een 
prachti	g	thema	om	over	na	te	denken	omdat	iedereen	hier	
een individuele, een persoonlijke, invulling aan kan geven. 
Oudere mensen ervaren ouderdom en kunnen terugkijken 
op een leven dat achter hen ligt, met alle mooie 
herinneringen en helaas ongetwijfeld ook droevige 
herinneringen. Deze herinneringen kunnen zij overwegen 
voor zichzelf, of delen met anderen. In ons Zorgcentrum 
wonen	83	mensen	met	een	gemiddelde	leeft	ijd	van	84	jaar.	
Dan is er dus 6.972 jaar aan herinneringen aanwezig. Dat is 
ongeloofl	ijk	veel	en	wat	een	enorme	hoeveelheid	boeiende	
verhalen liggen hierin besloten. Het vertellen van verhalen 
houdt herinnering levendig. Al deze herinneringen en 
ervaringen liggen ten grondslag aan wie en wat wij nu, 
heden ten dage, zijn.

Jonge(re) mensen kijken weer heel anders naar de 
ouderdom. Deels als iets dat ver-weg-van-hun-bed staat, 
deels als een zorg voor een vader of moeder. Zij zullen vaker 
kijken naar wat niet meer gaat bij ouderen en hun blik raakt 
hierdoor mogelijk wat vertroebeld, waardoor de schoonheid 
van de ouderdom soms niet goed wordt gezien. Jongeren 
zijn wel bezig met de toekomst maar niet zozeer met hoe zij 
ouder zullen worden. En dat is misschien maar goed ook, 
want niemand weet wat er gebeuren gaat. 
Voor zowel jong als oud gaat het uiteindelijk om het heden. 
Hoe leef ik vandaag? Wat beleef ik vandaag? Voor velen van 
ons, en ik reken mij zelf daar ook toe, valt het niet mee om 
echt, intens, geconcentreerd te leven in het heden. Het 
genieten van de kleine zaken van het heden leidt vaak onder 
de	zorgen	voor	morgen.	Tegelijkerti	jd	denk	ik	natuurlijk	aan	
de toekomst van ons Zorgcentrum en zijn wij met het 
managemen�	eam	bezig	met	het	uitwerken	van	de	strategie	
en deze in jaarplannen op te nemen voor 2022!
Ouderdom als thema ligt dus voor sommigen in de 
toekomst, anderen kijken vooral terug, de realiteit ligt in het 
midden in het heden.

Dit jaar bestaat ons Zorgcentrum 55 jaar. Wij zijn 55 jaar oud 
en	tegelijkerti	jd	55	jaar	jong.	Wij	zullen	dit	jubileum	niet	
ongemerkt laten passeren. Met een coronavirus dat nog niet 
weg is, zullen wij geen heel groot evenement in één keer 
organiseren, maar een hoeveelheid kleinere evenementen 
geconcentreerd in een feestweek van 7 november tot 13 
november. Met dit jubileum vieren wij onze ouderdom met 
een jubileumboek vol mooie herinneringen en verhalen, en 
wij vieren onze toekomst door 
ons met elkaar te verbinden in 
mooie	feesten	en	acti	viteiten.

Veel	inspirati	e	toegewenst	bij	dit	
thema en hopelijk leidt het tot 
het delen van veel verhalen.

Bert Buirma
Directeur Roomburgh
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Eindelijk weer!

Dus we waren allemaal weer blij 
dat we 8 september konden gaan 
starten.
Er zijn nog wel een aantal spel
regels, zoals de anderhalve meter 
afstand en het aantal bezoekers 
wat per keer de Roompot mag be
zoeken. 
Maar ondanks deze regels gin
gen wij als vrijwilligers weer 
 enthousiast van start.

Van het reisbureau
Op 7 september zijn we met be
woners van de aanleun
woningen naar Hoek van 
 Holland geweest en wat heb
ben we genoten. Het was 
 prachtig weer dus dat zat in ie
der geval mee. We vertrokken 
om 11.30 uur en iedereen had 
er reuze zin in. De reis verliep 
prima. Eerst hebben we een 
heerlijke lunch gebruikt in res
taurant De Torpedoloods. Zoals 
de naam al zegt is dit een voor
malige plek waar in de oorlog 
de torpedo’s en ander geschut 
werd opgeslagen. Een her
innering hieraan is de torpedo 
(geen echte hoor) die buiten 
ligt. Nadat iedereen heerlijk zijn 
bord  leeggesmuld had gingen 
we naar de RET boot. Deze boot 

is het openbaar vervoer op het 
water. Er zijn vijf tussenstops en 
wij hebben het hele rondje 
meegevaren. Eenmaal aan 
boord zijn we het water opge
gaan en we hebben zoveel ge
zien. Wat zijn de havens  enorme 
bedrijven en wat een techniek. 
We hebben heel even de zee
hondjes uit de verte gezien 
maar wat gebeurde er toen? 
Aan de stuurboordkant (rechts 

dus) kwam het grootste con
tainerschip van de wereld voor
bij. Een enorm groot schip. We 
hadden dus een echte primeur. 
Na de tocht gingen we terug in 
de busjes op naar huis. Het was 
een prachtige dag waar we met 
heel veel plezier aan terug
denken.

Door Joyce Terpstra

Het bleek ook al gauw dat de 
 animo groot was, al heel snel 
was het maximum van dertig be
zoekers bereikt. De anderhalve 
meter afstand was best een puzzel 
en helaas voor sommige mensen 
ook niet zo fijn omdat ze met ge
hoorproblemen kampen. Maar 
wat waren de bezoekers blij om 
weer te mogen komen en om el
kaar weer te zien. Ze hebben weer 
een heerlijke avond gehad.
Ik ben afgelopen jaar met pen
sioen gegaan en werk nu net als de 
rest als vrijwilliger bij de Roompot.
Het was weer heel fijn om te doen 
en we hopen er nog velen te mo
gen draaien.

Namens het Roompot team,
Margot de Groot

Woensdag 8 september was het 
dan eindelijk weer zover dat we 
na een hele lange periode weer 
met de Roompot van start gingen.
Ik had van te voren even in mijn 
mails gekeken en zag dat woens
dag 11 maart 2020 de laatste keer 
vóór de Lockdown was geweest. 
Vervolgens mochten we 7 okt 
2020 weer starten, maar helaas 
was dit maar eenmalig.



Woord van de rector

HOOP IN OUDERDOM

Aan mij werd de vraag voorgelegd of ik een stukje over ouderdom zou willen 
schrijven voor ons Magazine. Het toeval wilde dat ik en Frans Nelissen weken terug 
meegenomen werden naar een expositi e over het Westland. Dit was in Wateringen, 
waar ik ooit, in mijn “jonge jaren”, kapelaan in de parochie van Johannes de Doper 
geweest ben. In die interessante expositi e was veel aandacht voor de ‘ouderdom’ van 
deze streek vanaf de vroege Romeinse ti jd.
Natuurlijk had ik ti jdens mijn studie ook al veel geleerd over de oudheid, maar dan 
blijft  het bij de theorie. Met videobeelden werd dit allemaal aanschouwelijk gemaakt. 

Maar het gaat in dit geval natuurlijk over onszelf, wij mensen.
Op mijn negenti gjarige leeft ijd ben ik, zoals men zegt, ‘ervaringsdeskundige’. Mijn 
vader, mijn oudste broer en mijn zus werden drieënnegenti g. Ik mag dus hopen nog 
even mee te kunnen. Maar wat doet het je? Ik mag mijn zegeningen tellen, één voor 
één. En die heb ik zeer zeker in grote mate! Ik heb perioden van ziektes achter de rug. 
Zo had ik als een van de eersten in Roomburgh ‘Corona’ opgelopen. Gelukkig zonder 
blijvend letsel. 

Wat ik mensen alti jd voorhoud is dat wij geroepen zijn om de hoop levend te houden.
Dat zie ik echt als roeping voor iedere christen en eigenlijk ook voor nietgelovigen. 
Wij mogen alti jd vooruit zien. Ja maar, zegt iemand wellicht, dan heb ik de naderende 
dood voor ogen. En daarna? Niets meer? Op een grafsteen op een kerkhof in Den 
Haag las ik eens: ‘Hier ligt het reiskleed van deze overledene (…)’. Wat een mooie 
gedachte! Want als wij ons ‘reiskleed’ afl eggen leeft  onze geest verder en als gelovige 
bid ik dan ook met de Kerk: dat hij/zij mag rusten in vrede.

Ouderdom mogen we zien als een ‘poort’ die stukje voor stukje opengaat: naar het 
leven met een hoofdlett er – Het Leven. Heb geen angst voor de dood. Als het je ti jd 
is, wordt de deur opengezet naar het eeuwig leven. Mocht het zo zijn dat we eerst 
door het vagevuur heen moeten; wie wil er niet schoon zijn van smett en als zelfzucht, 
hoogmoed, liefdeloosheid etc.?

Dus houd de hoop levend!

      H.J.M. Hofstede, rectorH.J.M. Hofstede, rector
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Ouderdom in vilt

Ik was in Leiden in een wevers
huisje op de Middelstegracht 
waar met regelmaat tentoon
stellingen zijn die ik graag be
zoek. Dit keer was er een 
 tentoonstelling die “Parade” 
genoemd werd en waar door de 
textielkunstenares Mieke Wer
ners gemaakte viltwerken ten
toongesteld werden. Ik was 
zeer onder de indruk van deze 
werken.
Het toeval wil dat het thema 
van dit Magazine precies aan
sluit bij de tentoonstelling, na
melijk ouderdom/ouderen. 
Daarom volgen hier wat foto’s 
van de werken van Mieke. Dit is 
wat Mieke zelf zegt over de in
spiratie voor deze werken: 

“In het jaar dat ik 65 zou gaan 
worden werd ik extra ge
confronteerd met mijn leeftijd. 
Daar wilde ik iets mee gaan 
doen.
Ik was al bezig met huiden en 
had ontdekt dat ik met de vilt
technieken mooie oude huiden 
kan maken.
In dit werk wil ik de schoonheid 
van de ouderdom laten zien.
De schoonheid van lijnen in een 
gezicht en de sporen die de tijd 
heeft achtergelaten.”

Ik hoop dat u de werken ook 
mooi vindt!

Door Willy Bakker
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Dankbaar
Vorig jaar oktober ben ik on
verwachts hier komen wonen in 
een aanleunfl at, nummer 19. 
Het heeft  wel even geduurd 
voordat ik hier kon wennen. Ge
lukkig woon ik nu met veel ple
zier. De bewoners en het per
soneel zijn erg vriendelijk. Ik 
heb een prachti g uitzicht op de 
mooie goed onderhouden tuin 
en een zonnig plekje op mijn 

Een verlate kennismaking!

balkon. Wat wil eens mens nog 
meer? Nou, dat is gezondheid, 
het allerbelangrijkste en dat 
wens ik u allemaal.

Door Marian VermeerSchrama

In augustus jl. vierde mevrouw 
Kelderman haar verjaardag. Zij 
werd 85 jaar. Toen haar doch
ter vroeg wat zij voor haar ver
jaardag wilde hebben vroeg zij 
niet iets voor zichtzelf, maar gaf 
zij aan in plaats van een cadeau 
liever de vrijwilligers in het zon
netje te willen zett en en in het 
bijzonder Joyce, die een spe
ciaal plekje in haar hart heeft . 
En zo geschiedde. Joyce werd 
toegesproken en in het zon
netje gezet met lieve woorden 
en ze kreeg een prachti ge hor
tensia. Joyce was hier erg door 
geraakt.

Enkele woorden uit de speech: 
“Vrijwilligers zijn bijzondere 
mensen. Roomburgh zou geen 
Roomburgh zijn zonder de lief
devolle toewijding van de vrij
willigers. De vrijwilligers van 
Roomburgh zijn mensen die 
veel voor anderen betekenen, 
in grote en kleine gebaren, in 
aanwezigheid, hulp, geduld en 
liefde.

In het zonnetje gezet
Joyce, wat aan jou opvalt is jou 
sterke talent in het omgaan met 
uitdagende situati es. Je weet op 
geweldige wijze intuïti ef hoe je 
het beste kunt helpen en onder
steunen. Je bent een bijzondere 
vrouw, die grenzeloos geeft  en 
gelukkig wordt van het geven 
aan anderen.”

Tot slot werd er een mooi ge
dicht voor gedragen:

De wereld zal verbleken,
als mensen als jij verdwijnen.

Mensen die alti jd achter
anderen blijven staan,

en niet op de moeilijke mo
menten gauw verdwijnen.

Iemand die meeleeft 
met een ander,

die alti jd klaarstaat
voor iedereen.

Iemand die zichzelf
weg kan cijferen.

Door jou als vrijwilliger zijn 
velen niet alleen!

Mevrouw Kelderman & dochter 
Andrea
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COVID19-ziekenhuis in Thailand

Mijn naam is Jetty Hessde Boer 
en ik ben werkzaam op etage 2 
van Roomburgh.

De afgelopen 1,5 jaar waren 
voor ons allemaal zwaar door 
het coronavirus. Gelukkig zijn 
we hier in Nederland goed op 
weg richting het normale leven.
Dat ligt net iets anders in Thai
land, mijn geboorteland. Al
hoewel ik er al lang weg ben en 
er door de pandemie ook niet 
heen kon, voel ik mij nog altijd 
sterk verbonden met mijn 
prachtige land en gaat het mij 
aan het hart hoe de situatie 
daar momenteel is.

Daarom ben ik een project be
gonnen om een klein ziekenhuis 
in mijn geboortestad, Udon
thani, wat te helpen. Het zieken
huis is pasgeleden speciaal ge
bouwd voor Covid19 en ze 
hebben niet de middelen die 
wij hier allemaal hebben.
Met name mondkapjes en 
 beschermende kleding zijn 
schaars, terwijl juist dit zo be
langrijk is.

Via mijn contacten in Thailand 
heb ik geld ingezameld om be
schermende, wasbare kleding 
en mondkapjes aan te schaffen. 

Om u een idee te geven van de 
kosten: kleding kost 450 Baht 
per set (12 euro), een mond
kapje kost 65 Bath (1,70 euro). 
Daarnaast heb ik het inge
zamelde geld gebruikt om een 
goede, voedzame lunch voor 
het ziekenhuispersoneel te re
gelen. Dit is voor het eerst ge
lukt op 27 juli en ik zou dit het 
liefst elke maand willen organi
seren. Een lunch kost 40 Baht 
(1,10 euro) per medewerker.

U raadt het al, ik zou het ge
weldig vinden als ik niet alleen 
in Thailand, maar ook hier in 
Nederland geld kan inzamelen 
voor dit project. Mijn doel is ge
noeg geld in te zamelen om tot 
het einde van dit jaar te kunnen 
zorgen voor kleding, mond
kapjes en lunches. Ik ben dank
baar met hoe wij in Nederland 
de zorg kunnen verlenen en ik 
zou het prachtig vinden om dat 
ook voor mijn collega’s in Thai
land te kunnen verwezenlijken.

Daarom vraag ik u: Doet u mee 
en helpt u mij mijn doel te be
halen?

Iedere bijdrage is welkom. Het 
geld wordt 100% gebruikt voor 
de genoemde goederen/lunch. 
Dit is te verwezenlijken doordat 
mijn contactpersoon in Udon
thani de goederen en lunches 
persoonlijk koopt. Er zit geen 
organisatie tussen die het geld 
welllicht ergens anders onder
brengt. Ik houd streng toezicht 
op de geldstroom. 

Als u mij zou willen helpen, 
maakt u dan uw bijdrage over 
op NL32 RABO 0104 6884 75 
(ten name van C. Hess Madmoh, 
onder vermelding van “Covid 
hulp voor ziekenhuis Thailand”). 
Als u mij uw contactgegevens 
stuurt op mijn mailadres 
(chomphunuch56@gmail.com) 
zal ik u op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen van het 
ziekenhuis en de resultaten van 
mijn project.
Op de foto’s op deze pagina ziet 
u wat we tot nu toe voor elkaar 
hebben gekregen. 
Hartelijk dank voor uw aan
dacht en eventuele donatie!

Door Jetty Hess-de Boer
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Tijdelijk afscheid
Dit stukje komt in het Magazine 
als ik al met zwangerschaps
verlof ben. Ik moest een beetje 
grinniken om het thema ouder
dom. Het gezegde luidt: ‘Ouder
dom komt met gebreken’. Maar 
leuk zijn deze gebreken niet. Nu 
komt mijn zwangerschap de 
laatste periode ook met wat ge
breken, dus dat deel hebben we 
gemeen. Echter, bij mij zijn de 
gebreken tijdelijk en uiteraard 
voor een prachtig doel (de groei 
van mijn dochter).

Toch kan ik mij goed voorstellen 
dat als je wordt belemmerd in 
je lichamelijk handelen en dit 
blijvend is, je echt een mentale 
knop om moet zetten. Ik hoop 
dat het u lukt om te kijken naar 

nieuwe mogelijkheden. Ont
dekken wat u nog wel kan.

Over nieuwe mogelijkheden ge
sproken, voor de vervanging 
van mijn zwangerschapsverlof 
heb ik gezocht naar een ver
vanger die een nieuwe wind 
door Roombugh kan laten waai
en. Ik ben ik contact gekomen 
met Dagmar Meijvogel. Zij is 
een Beeldend Therapeut. Het is 
een vrouw met een hart op de 
juiste plaats die zal gaan wer
ken met schilderen, boetseren 
en tekenen. 
Daarnaast zal Laura Smits tij
dens mijn verlof het muzikale 
gedeelte overnemen en de 
mensen een warm hart toe dra
gen via muziektherapie. 

De dames stellen zich voor op 
pagina 15 van dit Magazine! Ik 
wens Dagmar en Laura een heel 
fijne tijd in Roomburgh en hoop 
dat ze bijzondere momenten 
met iedereen mogen hebben 
tijdens de therapiesessies.

Door Eva Pret

Bericht van Team Welzijn

Op de maandag en vrijdag
ochtend komen we om 10.30 
uur bij ekaar op de 6e etage voor 
een heerlijk kopje koffie met 

wat lekkers erbij.
De ene keer doen we een ge
zellig spelletje om het ge heugen 
te trainen en de andere keer 
luisteren we naar elkaars mooie 
verhalen.
Heeft u ook zin om een keertje 
op de koffie te komen? U bent 
van harte welkom!

Daarnaast is er, om de week 
goed af te sluiten, op de vrijdag
middag een heuse borrel
middag.
Vaak luisteren we naar muziek, 
doen we leuke spelletjes of kij
ken een film. Lijkt het u ook ge
zellig om eens een borrel te ko

men drinken, bent u van harte 
welkom op vrijdagmiddag om 
14.30 uur op de 6e etage. Voor 
de borrelmiddag vragen we een 
bijdrage van €3,50. De koffie
ochtend is gratis. We hopen u 
te mogen verwelkomen!



Advertenties

Electrotechnisch
Installatiebureau

Ida de Leeuwstraat 8

2331 SN Leiden

Tel: 071572 06 65

Mob: 0651 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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Berken in Matilo

Sinds 3 september hangen 4 foto’s van 
 berkenbomen beneden in de gang.
Ze zijn in februari 2021 gemaakt in Park 
 Matilo, toen het even had gesneeuwd.
Doordat de sneeuw het licht reflecteerde ont
stond er een mooi diffuus licht en kregen de 
bomen een zachte sfeer.
Heel wat bewoners van Roomburgh zullen 
deze bomen kennen van wandelingen in dat 
park.

Ook ik loop daar regelmatig met een vriendin 
die in Roomburgh woont. Zij kan niet spreken 
en als ik na een tijdje ben uitgepraat over de 
dingen die gebeurd zijn, zitten we gewoon 
stilletjes het berkenbosje in te kijken; zij in de 
rolstoel en ik op een bankje. We zijn dan heer
lijk buiten en hebben gezelschap aan elkaar.
Voor mij hebben deze berkenbosjes daardoor 
een verhaal gekregen.

“Foto’s van bomen met een verhaal”, dat was 
de opdracht van onze gastdocent Jeroen Toir
kens in de fotocursus die ik volg. 

Hij heeft samen met journalist Jelle Brandt 
Corstius reizen gemaakt naar de noordelijke 
bossen van de aarde: in Canada, Schotland, 
Noorwegen en Siberie. De foto’s van hun ge
zamenlijke project Borealis zijn nog tot 3 okt
ober te zien in het Fotomuseum Den Haag. Die 
tentoonstelling gaat ook over bossen met een 
verhaal.
Mijn foto’s die nu beneden hangen tot de
cember zijn de uitwerking van deze opdracht.
U vindt ze op de begane grond richting het 
 herentoilet. Ze zijn te koop. Daarvoor kunt u 
contact met mij opnemen: inekedanes@ca
sema.nl

Fotograferen is al jarenlang mijn hobby. De 
eerste foto’s maakte ik met mijn vaders ca mera 
toen ik 7 jaar oud was. In de loop der jaren heb 
ik steeds cursussen gevolgd. Mooi, dat deze 
berkenfoto’s nu een tijdelijk plaatsje hebben in 
Roomburgh.

Door Ineke Danes
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Activiteitenkalender oktober

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 oktober
Oktober is Rozenkransmaand, iedere dag bidden we deze om 17.30 uur in de kapel

1 oktober   10.00 uur  3 October Vereeniging met optreden van  
       Trio Parrot in de lounge

	 	 	 	 14.00	uur	 	 Ijscokar in de lounge

2	oktober	 	 	 14.00	uur	 	 Optreden Gösta van den Burg in de   

       lounge

4	oktober		 	 	 14.00	uur	 	 Leidse Quiz in de lounge

5 oktober   19.00 uur   Oud geleerd, jong gedaan: College
       kunst geschiedenis

7	oktober	 	 	 14.30	uur	 	 Viering KSW in de kapel
       (familie is zeer welkom!)

9 oktober   15.30 uur   Start gespreksgroep “Op zoek naar  
       geluk”
	 	 	 	 	 	 	 (voor	wie	zich	heeft	aangemeld)

12 oktober   19.00 uur  Oud geleerd, jong gedaan: College
       kunstgeschiedenis
       (onder	voorbehoud)

20 oktober   10.00 uur  Workshop: Mijn levensverhaal
       (aanmelden	bij	de	receptie)

22 oktober    15.00 uur  Film: Heaven is for real
       (aanmelden	bij	de	receptie)



Fotoverslag activiteiten
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Ook één op één-activiteiten
zijn belangrijk.

Nathalie Hoogstraten is
heerlijk gaan wandelen met
mw. Stassen. Zij vond het
heerlijk om nog even het 

nazomer- zonnetje te voelen.

Bewoners werden verrast met een heerlijk ijsje, uitgedeeld vanuit 
een heuse ijscokar! De dames waren mooi uitgedost en men was blij 

met het heerlijke ijs!

Diaken Gerard Clavel leidde de eerste speciale viering voor KSW in 
de kapel. Bij een brandende Paaskaars werden liederen ge zongen 
en hield de diaken een overweging bij het bijbelverhaal van de 

 genezing van de doofstomme uit Marcus. 

Key2Singing voerde een
prachtige opera uit: Orpheus. 
Inclusief instrumentale be-

geleiding. 

Volleybal(lonnen)! Men vond 
het een leuk idee om in de 

ballonnen te knijpen waardoor 
de ballon knapte!
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IN MEMORIAM
de heer W.A.H. Sti gter | 2 september 2021

mevrouw A.M.G. van BoheemenMooren | 10 september 2021

de heer T.H.B.M Biekmann | 18 september 2021

Samen oud worden

Later 

Later gaan we naast elkaar
wandelen op de Overtoom

drinken zoete melk met room
strijken door onze grijze haar

Zie je ons daar samen lopen
naast elkaar – zo diep bedaard

jij een lieven, oude taart
ik nog kras – dat is te hopen 

Maar al worden we ook wrakken
al dat vreselijke snoeven

zal tenminste niet meer hoeven
gaar of  muf, we zijn gebakken

En we zeggen: “kijk, de tram
of: “hoor jij die vogel zingen?”

al die nutteloze dingen
want het hoeft niet meer ad rem 

En het hoeft niet meer zo rap
want we moeten nergens heen

ach, we wonen toch alleen
in zo’n rothuis met een trap 

Ik beloof  je dat ik dan
het attent zijn aan zal leren
en ik zal ook vaak proberen

of  je nog wel lachen kan

Lachen als een oude dame
die haar zegje heeft gehad
die, als zij wordt afgelegd,

zich voor niemand hoef  te schamen

Wel, wel, wel, zo zal dat gaan
en we sterven heel bedaard,
op een donderdag in maart
tegelijk – daar hecht ik aan

En als onze aardse last
met de wereld gaat vergroeien

zal uit jou een bloempje bloeien
een viooltje, dat staat vast

Ingezonden door Eva Pret
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Even voorstellen

Mijn naam is Dagmar Meij
vogel. 
Ik woon in Den Haag en ga graag 
naar het strand. Daar maak ik 
wandelingen of zwem ik als het 
warm genoeg is. Bij de zee kom 
ik alti jd tot rust. Mijn andere 
hobby’s zijn koken, tekenen en 
schilderen. Het meeste houd ik 
van schrijven. Ik lees graag ge
dichten en maak ze ook zelf. 
Net als de vaste muziekthera
peut van Roomburgh, Eva Pret, 
heb ik kunstzinnige therapie ge

studeerd, maar ik deed de beel
dende richti ng. Dit betekent dat 
ik werk met tekenen, schilderen 
en boetseren in plaats van met 
muziek. Ik heb een grote be
langstelling voor de mens en 
vind het belangrijk dat mensen 
zich creati ef kunnen uiten. Van
af oktober tot maart zal ik aan
wezig zijn om kunstzinnige the
rapie te geven. Ik kijk uit naar 
een leuke ti jd in Roomburgh! 

Dagmar	Meijvogel

Laura	Smits

Mijn naam is Laura Smits.
Ik ben geboren en getogen in 

HazerswoudeDorp. In 2018 
ben ik na veel omzwervingen 
gestart met de opleiding tot mu
ziektherapeut in Leeuwarden. 
Gezien Leeuwarden ver weg 
is, vertrok ik op zondagavond 
al met de auto richti ng Leeuw
arden en overnachtt e dan bij 
het gepensioneerde boeren
echtpaar Klaaske en Hendrik in 
Hijum. 

Met de studie muziektherapie 
ging ik mijn passie voor de mu
ziek achterna. Ik hoop dan ook 
dat de muziek die ik met de be
woners van Roomburgh ga ma
ken een toegevoegde waarde 
op het welbevinden van ieder 
heeft . Samen iets met muziek 
doen brengt vreugde. Vanaf 
 oktober tot maart zal ik aan
wezig zijn om Eva te vervangen 
als muziektherapeut. Ik zie uit 
naar de bewoners van Room
burgh en hun levensverhaal.

Weetje uit de schoolbanken
Veerkracht, een vaag begrip 
misschien. Het kan omschreven 
worden als de manier waarop 
u omgaat met de uitdagingen 
van het leven, ook met de bij
komende uitdagingen van de 
ouderdom.

Die veerkracht kan verdeeld 
worden in kleinere kracht
bronnen. Bronnen die in te zet
ten zijn om de eigen veerkracht 
te versterken. Deze bronnen 
zijn als volgt:

• Persoonlijke kwaliteiten 
(hoe zou u uzelf positi ef 
omschrijven?)

• Talenten en vaardigheden 
(wat is iets waar u écht 
goed in bent?)

• Krachten en mogelijkheden 
van de omgeving (wie kunt 
u eens opbellen?)

• Interesses en aspirati es 
(wat vindt u leuk om te 
doen?)

• Kennis en ervaring (wat 
heeft  u geleerd?  

Van al deze krachtbronnen zou
den interesses en aspi rati es 
voor de meeste veerkracht 
zorgen. Kunt u bedenken wat 
u leuk vindt om te doen? Wat 
heeft  u hiervoor nodig?

Door Lidwine Tax
Social Worker in opleiding

Bron: Wolf, J. (2019). Krachtwerk. Metho-
disch werken aan parti cipati e en zelfre-
gie. Bussum: Uitgeverij Couti nho.
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De kracht van muziek

Als er iets al eeuwen mee gaat 
is het wel muziek. Vroeger werd 
muziek veel met de stem en het 
lichaam (bodypercussion: slaan 
op het lichaam) gemaakt, later 
kwamen er instrumenten. 
Tegen woordig wordt er ook 
steeds meer met de computer 
geproduceerd. Wat is er toch 
een hoop veranderd in de loop 
der jaren. En wat een ver
scheidenheid aan variatie en 
stijlen is er bijgekomen in de 
muziek. Toch blijf je ondanks de 
veranderingen een eigen voor
keurssmaak behouden; jouw 
muzieksmaak.

Binnen Roomburgh mag ik mee
genieten van ieders muziek
smaak. Zo leer ik een stukje van 
de persoon kennen via muziek.
Op somatiek was er een man 
die ontzettend veel van kla s
sieke muziek hield. Als ik bij 
hem kwam mocht ik een klein 

stukje voor hem spelen of luis
terden we samen in stilte naar 
stukken van de ‘Matthäus 
Passion’ van Bach en diverse 
stukken van Beethoven. Zijn 
dochter luisterde regelmatig 
mee en zag hoe haar vader hier
van genoot.

Tijdens het luisteren sloot hij 
zijn ogen om extra goed te kun
nen luisteren naar de ver
schillende harmonieën in de 
stukken. Zijn voeten bewogen 
op de maat van de muziek en zo 
nu en dan ontstond er een 
 lichte glimlach op zijn gezicht. 
We spraken op dat moment 
niet veel, soms een korte con
versatie, maar de muziek sprak 
voor ons. Zijn lichaamstaal gaf 
mij genoeg informatie.

Ik hoorde van de verpleging dat 
de pijn in zijn lijf wat ver
minderde en van zijn familie 

hoorde ik dat hij met mijn komst 
vaak het idee had weer even 
 terug te zijn in het theater waar 
hij vroeger vaak kwam. 
‘’Mijn vader zegt dan even zich
zelf te zijn in plaats van een 
oude man met rugpijn.’’ aldus 
zijn dochter.

Helaas is deze bijzondere man 
afgelopen zomer overleden, 
maar ik moet nog veel aan de 
muzieksessies met hem den
ken. 

Door Eva Pret
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Bij de receptie

Extramuraal, bedankt!

Mevrouw wandelt achter haar 
rollator richting de uitgang. 
“Kun jij de deur even voor mij 
open doen” vraagt ze. Ik weet 
dat zij niet alleen naar buiten 
mag. “Moet u ergens heen?” 
vraag ik aan haar. “Ja, ik moet 
naar huis kind, mijn kinderen 
wachten op me.” antwoordt ze 
met een serieuze blik in haar 
ogen. Mevrouw is dik in de 
tachtig, haar kinderen zijn vol
wassen en wonen al lang niet 
meer thuis. Mevrouw woont 
ook niet meer thuis. Ze woont 
hier in Roomburgh omdat ze 
lijdt aan dementie.
Ik heb er altijd een beetje moei
te mee. Regelmatig spreek ik 
bewoners die zich in een ande
re tijd bevinden, die denken dat 
hun partner, ouders of beste 
vriendin van vroeger nog in le
ven zijn. Dat raakt mij. Het is 
niet anders, dat weet ik ook.

Ik probeer mevrouw af te lei
den, “Zal ik even met u mee
lopen? Ik ga toch even koffie 

halen, dan kunt u even lekker 
op het terras in het zonnetje zit
ten.” “Echt? Dat zou fijn zijn”, 
zegt mevrouw met een dankba
re blik. Ik voel me best een 
 beetje schuldig, voor mijn ge
voel lieg ik tegen mevrouw. De 
waarheid zeggen is ook geen 
optie, dan wordt mevrouw ver
drietig of onrustig.

We lopen samen langs de re
ceptie naar de lounge. Ik wijs 
naar de kleurrijke portret
schilderijen waar we langs 
 lopen. ‘Kijk, daar wordt je toch 
vrolijk van, al die mooie kleu
ren!” “Kunt u schilderen?” 
vraag ik terwijl we samen de 
schilderijtjes bekijken. “Ik kan 
er echt niks van, voor schil deren 
en tekenen ben ik niet in de 
wieg gelegd” vertel ik. “Nee dat 
kan ik niet meer,  vroeger ik heb 
wel veel geschilderd hoor!” ant
woordt ze.
Ik zie dat ze begint te glun deren. 
Ze vertelt dat ze vroeger veel 
geschilderd heeft, en er ont

zettend goed in was. Helaas kan 
ze dat nu niet meer. Zo nu en 
dan wat kleuren doet ze nog 
wel met veel plezier.

We kijken nog even naar de 
schilderijtjes en lopen richting 
het terras. “Wat gaan we eigen
lijk doen?” vraagt mevrouw 
wanneer we er bijna zijn. “Even 
lekker in het zonnetje zitten 
toch?” zeg ik. Het is even stil, ik 
zie mevrouw denken. “Och ja!” 
zegt ze met een lach. Ik lach te
rug naar mevrouw, en ben blij 
dat ik haar van haar eerdere ge
dachten heb weten af te leiden. 

Tevreden laat ik mevrouw 
 achter in het zonnetje en denk 
bij mezelf; wat fijn dat een 
 beetje aandacht soms won
deren kan doen. Mevrouw is op 
haar gemak en dat doet mij 
goed.

Door Diana Lek

Beste medewerkers,

Langs deze weg bedank ik alle 
medewerkers van de Extra
murale zorg voor de verzorging 
van mijn man, Wim Stigter.
Het was voor mij een verlichting 
dat jullie de zwaarste zorg op 
jullie hebben genomen; zonder 
jullie hulp was het mij niet 
 gelukt.

Ik mis het nu dat jullie niet meer 
komen, want jullie hadden niet 
alleen aandacht voor mijn man 
maar ook voor mij. Dat heeft 
mij goed gedaan!

Heel hartelijk dank!
Mevrouw Fabre
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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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Het is al traditie geworden: een 
paar keer per jaar, eind juli, begin 
augustus, gaat Roomburgh ker
sen halen in de Betuwe.
En wat voor kersen: drie keer zo 
groot als de kersen die wij in de 
Randstad in de winkel kopen. Na 
de aankondiging in de lift gaat 
Jan Kleijn, onze chauffeur, op een 
strategische plek in de lounge 
achter een tafel zitten. Er zijn 
twee mogelijkheden: óf mee
rijden met het busje óf een be
stelling plaatsen.
Het is een hele organisatie, maar 
Jan is een rotsblok, van zenuwen 
heeft hij geen last. Hij heeft een 
devies: boter bij de vis, dus bij 
aanmelding contant betalen!

Samen staan ze klaar: Jan Kleijn 
en Cor Brandwijk.
We vertrekken om 11 uur, Jan 
rijdt in het personenbusje en Cor 
in de bestelauto om de kersen te 
vervoeren. Hun partners bieden 
de helpende hand tijdens de reis.
Na 75 km arriveren we in Ravens

waay, gemeente Buren in de Be
tuwe.
We worden hartelijk verwelkomd 
door het echtpaar Sturkenboom, 
inmiddels goede bekenden van 
Jan en Cor. Mevrouw Sturken
boom is een Leidse, dus dat 
schept een band.
In de overdekte partytent krijgen 
we koffie met lekkers, daarna 
volgt een rondleiding over het 
bedrijf. In periodes na elkaar 
worden verschillende soorten 
kersen rijp, even groot maar iets 
verschillend van smaak.
Ik lees op de bordjes: Regina, Jo
hanna en Marchant. Wij krijgen 
vandaag de soort Kordia. We za
gen ook twee soorten peren, de 
klassieke Conference en de 
 nie uwe soort Xenia. De rijen 
vruchten zijn een prachtig ge
zicht maar vereisen veel onder
houd. Diverse keren per jaar 
moet er gesnoeid worden, er is 
een overdekking tegen de kou en 
de spreeuwen.
In de enthousiaste uitleg van het 

echtpaar horen we de liefde voor 
het bedrijf, de echtelieden zijn 84 
jaar, hun zoon volgt hen op in het 
bedrijf.

In de bestelauto werd 47 kilo ker
sen geladen, daarna worden we 
uitgezwaaid.
Terug rijden we de toeristische 
route, die begon met de over
steek van de rivier de Lek, met de 
Beusichemer veerpont.
Het was een mooie tocht, ik was 
nooit eerder in deze streek ge
weest.
Rond vijf uur waren we terug.
Na alle regenachtige dagen was 
deze tocht een prima onder
breking.
In Roomburgh aangekomen wer
den in de lounge de bestelde ker
sen uitgedeeld. We waren dank
baar voor de gezellige dag.

Door Anke Cornelissens

Kersen

Bericht van het reisbureau

Eind oktober komt er een 
rit door de Alblasserwaard
voor de aanleun woningen. 

Let u op de aankondiging!

Namens het reisbureau,
Joyce Terpstra, coördinator
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Moppen

Sam komt Dirk tegen. Zegt Sam tegen Dirk: 
“Hé Dirk, wat zie jij er slecht uit.” 
Zegt Dirk: “Ja vind je het gek. Werk in de haven, sjouwen, om vijf uur beginnen,
om drie uur weer thuis...” Vraagt Sam: “Goh Dirk, hoe lang doe je dat al?” 
Zegt Dirk: “Ik moet maandag beginnen.”

Mijn buurman kwam laatst naar mij toe: 
“Zeg, onze woningen zijn toch precies dezelfde afmetingen?” 
“Ja dat klopt”, zei ik. 
Buurman: “Ik zag dat je laatst alle muren van de woonkamer had behangen. Vertel eens, hoeveel 
rollen behang had jij gekocht?” 
“Precies 12 rollen”, zei ik. 
Een paar dagen later kwam ik mijn buurman weer tegen. 
“Zeg, ik heb 12 rollen gekocht, maar ik had er wel 7 over!” 
Zei ik: “Klopt, dat had ik ook!”

De baas klaagde in de stafvergadering dat hij te weinig gerespecteerd werd. De volgende dag 
bracht hij een plakkaatje mee waarop stond: ‘Ik ben De Baas!’ Hij plakte het op de deur van zijn 
kantoor. Toen hij na de middag terugkwam van de lunch, zag hij dat iemand daaraan een berichtje 
geplakt had. Daarop stond: ‘Uw vrouw heeft gebeld, ze wil haar plakkaat terug!’

Spreuken

Als je ouder wordt
gaat alles steeds slechter,

behalve het vergeten,
dat gaat steeds beter!

Ik word niet oud,
ik neem toe in waarde!

Is het je wel 
eens  opgevallen 
dat de  afstand 

tussen je 
 handen en 

 voeten toeneemt 
naarmate je 
 ouder wordt?!

Het is geen 
kunst om  ouder 

te w  orden, 
het is een 

kunst ervan te 
 genieten!
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“De zin van het leven”

Regelmati g komt de vraag weer terug in gesprekken: ”Wat is nu nog de zin van 
mijn leven? Ik ben oud, wat voeg ik nog toe?” Een grote levensvraag. Daar is ook 
niet een eenvoudig antwoord op te geven. Dit is ook geen vraag die alleen door 
ouderen gesteld wordt. “Waartoe zijn wij op aarde?”; menig katholiek kent dit 

nog uit z’n hoofd. Het is van alle ti jden. Deze vraag wordt vaak gesteld door 
mensen die geen betekenis (meer) vinden in het leven, zich niet gezien en 

gewaardeerd weten. Zij zoeken naar een doel, een zin, een levensopdracht en die 
zin, dat doel, die betekenis moet meer zijn dan een goede ‘dagbesteding’. 

De vraag die eigenlijk achter deze vraag ligt is: Wie ben ik eigenlijk als mens? Dat 
is een vraag die uitnodigt tot (zelf)onderzoek en velen zijn daar mee bezig op 

allerlei verschillende wijzen. Niets mis mee natuurlijk, het is heel goed jezelf eens 
onder de loep te nemen. Maar als we werkelijk tot een antwoord op die vraag 
willen komen moeten we nog iets dieper graven. Het vraagt verder te gaan dan 
enkel zelfrefl ecti e. Als we willen weten hoe een apparaat werkt pakken we de 
handleiding er bij. Als we er dan nog niet uitkomen zoeken we contact met de 
fabrikant. Zo zou het eigenlijk ook moeten zijn als wij willen weten wie we zijn. 

Dus niet zozeer alleen naar onszelf kijken, maar de “Maker” leren kennen. 

Wanneer we de zin van het leven willen ontdekken, dan moeten we terug naar de 
oorsprong. Ik lees een prachti g moeilijk boek uit 1535, ‘De Evangelische 
Peerle’(=Parel). “Door te graven in je eigen geschapenheid kom je bij het 

“ongeschapene”, zegt De Peerle. In ons diepste binnenste, in de grond van onze 
ziel, in onze kern is een kostbare parel te vinden die opgegraven wil worden, het is 
God in mij. Onze oorsprong is God zelf. “Het doel van menselijk leven is, met God 
verkeren, genieten en gelukkig zijn.” En ook al zijn we ons niet (meer) bewust van 
Zijn aanwezigheid, Hij is in ons en Hij gaat er nooit meer uit weg, want juist Zijn 

aanwezigheid máákt dat wij bestaan. God wil dat wij bestaan.

Mooi, maar wat hebben we hieraan? Ouderdom is het thema van dit Magazine. Is 
ouderdom alleen maar “herfst”: vallende bladeren, het aft akelen en sterven van 
mensen… Heeft  ouderdom zin? Juist in de ouderdom kun je tot je kern komen. 

Alle uiterlijkheden en alle afl eiding valt weg, alleen je naakte ik blijft  over…. 
Kwetsbaar als een pasgeborene… Dat is niet gemakkelijk, zeker niet. Hoe gaan we 

daar dan mee om? We richten ons vaak teveel op dingen buiten ons, op de 
situati e waarin we verkeren. Maar in feite gaat het om de ziel, onze diepste kern, 
om wie we echt zijn. Opvallend is hoe vaak wij ons identi fi ceren met wat we doen 

en niet met wie we zijn. Voor God speelt leeft ijd geen rol. Gods scheppende 
aanwezigheid stopt dan niet, die gaat alti jd verder. De Bijbel spreekt tot ons: 

“Daarom geven we de moed niet op. Ook al vervalt de mens die we uiterlijk zijn, 
de mens die we innerlijk zijn wordt van dag tot dag vernieuwd.” 2 Kor.4:16. 

De Peerle zegt het zo: “De mens zoekt het oorspronkelijke leven in God te 
hervinden, uitgeti ld boven zichzelf… en zo zijn ware menszijn te vinden. Daarom 

o ziel, leer aan jezelf te sterven om voor God alleen te leven.”
Dat geeft  zin én eeuwigheidswaarde!

Harriët van Dijk
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Wijkverpleegkundigen Tim & Marleen
E | wijkverpleegkundige@roomburgh.nl

Contactpersoon	dagbesteding,	maaltijden	&	individuele	begeleiding
Wijkcoördinator Leo Cremers
E | wijkcoordinator@roomburgh.nl

Contactpersonen wonen in Roomburgh
Zorgadviseurs Judith, Leo, Manouk & Sanne
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

Contactpersonen overledenenzorg
Donna Whitehouse & Wilma van der Horst
E | overledenenzorg@roomburgh.nl
T | 0611784278 (24 uur per dag bereikbaar)

Openingstijden

Restaurant
Dagelijks:     10.30  17.00 uur

Kapsalon     
dinsdag, donderdag en vrijdag    09.00  16.00 uur
     
Bibliotheek	(in	de	lounge,	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: IBANnummer 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
3 Oktober

BELEG    KLAPSTUK   STRAATTHEATER 
BEVRIJDING   KORAALZANG   TAPTOE 
FEESTWIJZER   ONTZET    UNIVERSITEIT 
GILDE    OPTOCHT   VERENIGING 
GLIPPERS   PIETERSKERK   VRIJHEID 
HARING    REPUBLIEK   VUURWERK 
HUTSPOT   REVEILLE   WAAG 
JOPPENSPRIJS  ROODWIT   WARENMARKT 
KERMIS    SPANJAARDEN  WATERGEUZEN 
KETEL    STADSPOORTEN  WITTEBROOD 
 
W M L K G P L T O P S T U H L N W H G G P E B U F 
S H N I N T E W H U T G Y Q E Z S R E P P I L G E 
E P L E S O P L V Y N Z P Z I Y M J W V M M V C E 
Z D X Q M C G B N A V P U E S W N I K H K Z W J S 
E B V F R R V W Z X A E X O F F T Q H L K N O Y T 
Y R E Q A K E L M E G U V W T T V V A M J P F V W 
O Q J S E B A V K R E U E M E I E P R S P C M G I 
B P I M Q A N B E L W K S B L T S V I E Z R S I J 
E H T G R Q L T X I Y V R N V T T I N D W P A M Z 
V Y H O Q X A W K D L O X T U R F S G Y A Z I H E 
R B K U C W R E O X O L W K X Z P R R N R K S E R 
I U M J V H I S N D W G E T Y R S H J F E X Q K D 
J A B A E L T J T D E S N K I J B A S K N W A A G 
D D M O B U S R Z L C Q S J A J A P T N M B F T Z 
I P D U C K A X E E J F S G N R B D R E A R N I W 
N E P B I R B B T B F G N V D V D P A T R R I E B 
G E V D I E H J I R V I K E T E L A A R K D F T F 
R E Z U P K H R D R G K N O Z C F H T O T I B I W 
A Y V Q U S G S W I H T F N T K V I T O I I I S V 
K O H E M R D C N S S N G V X S V I H P W A E R S 
I Y M B O E W E Y U T M R A T I R E E S D H R E N 
W Q R C X T R E H H O O C V L M O G A D O J F V L 
Z S W W O E P M R W W M T E N R T A T A O C M I V 
M G B L V I U A Q K M W H T G E T F E T R X U N I 
Q S B X E P B H T M M E O E H K U U R S B F K U H 
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