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Het thema deze maand is: Aandacht. Een belangrijk begrip met verschillende kanten. Aandacht 
kunnen we geven. Aan onszelf, aan anderen, aan onze omgeving, aan kunst, muziek, de natuur. 
Aandacht kunnen we ook ontvangen. En hoe doen we dat dan. Beamen we vluchtig dat iemand 
ons aandacht geeft, of nemen we het bewust aan en beleven we de ons geschonken aandacht 
echt?

In ons zorgcentrum besteden we deze maand in het bijzonder aandacht aan onze verjaardag. 
Roomburgh wordt namelijk 55! U zult hier in dit nummer dan ook veel over terug lezen.
Verder zijn er weer mooie, bijzondere en interessante bijdragen geleverd om ook van ons 
verjaardagsnummer weer een veelzijdig Magazine te maken.
We hopen dat u het met aandacht leest.

Heel veel lees- en kijkplezier! 

Van de redactie

Gedicht

HANDEN

Gelukkig is de mens die 
tot het einde
handen mag voelen die 
goed doen.

De hand die met aan-
dacht wast.
De hand die met zorg 
aankleedt.
De hand die met liefde 
kamt.
De hand die met tact 
aanraakt.
De hand die met het hart 
troost.

Geen mens kan leven
zonder die hand,
die teder is,
die behoedt,
die beschermt
en bemoediging uit-
straalt.

Tot het einde toe
verlangt de mens naar 
die hand,
totdat er die andere 
Hand is,
die alle wonden ge-
neest,
die alle pijn heelt,
die alle tranen wist.

Tot die tijd
kunnen onze handen
een voorproef  zijn van 
die handen,
en handen en voeten 
geven
aan de liefde
die onmisbaar is.

Door Marinus van den Berg
Ingezonden door Willy Bakker



Voorwoord Inhoud
Ieder jaar stellen wij in september een kaderbrief op. Een 
kaderbrief beschrijft  wat de plannen zijn voor het komende 
jaar. In de kaderbrief wordt aangegeven wat wij willen 
bereiken, de teamleiders maken vervolgens jaarplannen en 
beschrijven daarin hoe wij dit willen bereiken. 
Ik geef ook ieder jaar een thema mee aan de kaderbrief. Een 
thema dat gedurende dat jaar extra aandacht krijgt. Dit jaar 
is het thema voor 2022 “AANDACHT”. Aandacht voor de 
ander, aandacht voor jezelf, aandacht voor elkaar. Dit thema 
is gekozen, mede omdat wij in de voorbije periode van 
lockdowns en heel beperkte mogelijkheden van ontmoeti ng, 
gezien hebben wat het tekort aan aandacht met ons doet.

Aandacht is iets wat niet materieel is, niet direct meetbaar, 
maar wat ervaren wordt. Als je een boek leest, een schilderij 
bekijkt, naar muziek luistert, door de natuur loopt of wat 
dan ook en je doet dat met aandacht ontdek je alti jd 
ongeloofl ijk veel meer. Met aandacht naar iets kijken geeft  
enorm veel verdieping, veel meer betekenis. Ik denk dat 
iedereen wel kan bevesti gen wat het verschil is tussen het 
naar muziek luisteren en in de tussenti jd gewoon dingen 
doen, of alleen maar geconcentreerd naar de muziek te 
luisteren.

Een van mijn favoriete schrijvers is Henri Nouwen. Henri 
Nouwen heeft  een fantasti sch boek geschreven over de 
gelijkenis van de verloren zoon. Het boek heet “Eindelijk 
thuis”. Dat heeft  hij geschreven nadat hij drie dagen naar het 
schilderij ‘Terugkeer van de verloren zoon’ van Rembrandt 
heeft  gekeken. Wat aandacht kan doen.

Deze ervaring van zoveel meer horen of zien door met 
aandacht naar muziek te luisteren of naar iets te kijken geldt 
ook voor onze onderlinge relati es. Als wij met oprechte 
aandacht voor de ander een ontmoeti ng hebben, zal die 
ontmoeti ng ongeloofl ijk veel rijker zijn. Dat gaat dan om het 
geven van aandacht. Het omgekeerde geldt ook, ik denk dat 
ieder van u dat kan beamen, dat oprechte aandacht van 
iemand te mogen ontvangen, een prachti g cadeau is. Freek 
de Jonge heeft  er een mooi liedje van gemaakt, dat gaat 
over een kind dat alle cadeaus krijgt die je kan verzinnen, 
maar dat maakt hem toch niet gelukkig. Eigenlijk is aandacht 
het enige wat dit kind zou willen krijgen.

Wat is aandacht dus iets prachti gs. Het kost eigenlijk niets 
behalve een keuze om iets aandacht te geven, maar geeft  de 
ontmoeti ng en alles om ons heen enorm veel meer 
betekenis.
Ik raad u allen aan om eens extra 
aandacht te geven aan de ander 
en wens het u allen toe om 
gegeven aandacht volop te 
mogen ontvangen. Ik hoop dat 
deze editi e van ons Roomburgh 
Magazine u daarbij mag 
inspireren.

Bert Buirma
Directeur Roomburgh Roomburgh Magazine | 3
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Roomburgh is jarig!

Er is een heuse feestweek 
 gepland waarin we doormiddel 
van allerlei activiteiten de ver
jaardag van Roomburgh gaan 
vieren. We gaan feesten, we 
gaan dineren en er komt zelfs 
een Jubileumboek uit! Dit boek 
neemt de lezer mee door de 
 afgelopen 55 jaar Roomburgh
geschiedenis. Alle bewoners, 
medewerkers en vrijwilligers 
zullen een exemplaar van dit 
boek ontvangen. Bent u geen 
bewoner, medewerker of vrij
williger, maar heeft u wel inte
resse in dit boek? Laat ons dat 
dan weten via: 
info@roomburgh.nl

Strategiedag

Op 14 september jl. was er voor 
het Managementteam de jaar
lijkse strategiedag. Dit keer met 
het thema: Aandacht. 
Bert Buirma schrijft er al iets 
over in het voorwoord. Het is 
een belangrijk onderwerp.
De strategiedag werd voor
bereid en georganiseerd door 
Eline van ‘t Kruis en Floor Wes
tendorp. Voorafgaande aan de 
dag kregen de deelnemers, in 
tweetallen, de opdracht een zo
genaamde vlog (klein filmpje) 
te maken aan de hand van een 
paar vragen: een terugblik op 
het afgelopen jaar, wat op
vallend of verrassend was, een 

blik naar de toekomst en wat 
mooi is aan Roomburgh. De 
filmpjes waren divers, van heel 
grappig naar een serieus twee
gesprek. Daarna hielden de 
teamleiders om de beurt een 
presentatie van hun plannen 
voor 2022. Roomburgh blijft 
met aandacht veranderen en 
vernieuwen! 

Het is zo ver! Roomburgh is ja
rig! In november bestaat ons 
zorgcentrum 55 jaar en dat 
laten we natuurlijk niet on
gemerkt voorbij gaan. 
We gaan terugkijken, her
inneringen ophalen, de hui
dige  situatie vieren, en dat alles 
 samen met u!

“Alles wat aandacht krijgt groeit”.



Woord van de rector

WILLIBRORDZONDAG 7 NOVEMBER

Dit jaar valt het feest van Sint Willibrord op een zondag. Dat betekent dat wij ons er 
niet van af kunnen maken met de wat magere gedachtenisviering van een feest, dat 

in de alledaagse gang van de weekdagen ten ondergaat en hooguit door een 
handjevol kerkgangers wordt opgemerkt en gevierd!

We zouden zulke gelegenheden moeten aangrijpen om er een Willibrordjaar van te 
maken, zoals in Spanje het Jacobsjaar als een heilig jubeljaar gevierd wordt! (Maar 
daar zijn wij te nuchter voor).  Een heilig jaar! Zo zou voor ons een Willibrordusjaar 

een beetje te veel van het goede zijn!

In de Hebreeënbrief lezen we:
“Gedenkt uw leiders, die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Haalt u 

weer hun leven en de afl oop van hun leven voor de geest”. (Hebr. 13:7)
En inderdaad, we mogen ons alti jd weer in herinnering brengen hoezeer Willibrord 

en zijn gezellen mensen van een diep geloof zijn geweest.

Vanuit hun verbondenheid met Christus, aan Wie zij hun hele ‘hebben en houwen’ 
toevertrouwd wisten, lieten ze land, volk en hun veilig thuis in de steek om een 
ongewisse toekomst tegemoet te gaan en het Kruis van Christus als hun enige 

introducti e en hun legiti mati e in te brengen bij het nog ruwe en ongelett erde volkje 
van de ‘Lage Landen’.

“Neemt een voorbeeld aan hun geloof”,
zo lezen we verder in bovenstaand vers van de Hebreeënbrief.

En wellicht moge zo deze tekst van de oude, in leeft ijd gevorderde Willibrord  ooit 
door hem zelf op de rand van een kalenderblad geschreven  ook ons helpen:

“In de naam van God gelukkig voorwaats.”
(In nomine Dei feliciter)

Het kan ook ons telkens weer nieuwe inspirati e geven.

      H.J.M. Hofstede, rectorH.J.M. Hofstede, rector

Roomburgh Magazine  | 5
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Samen 202!

Je maakt bij de receptie soms 
dingen mee waardoor je je 
weer goed gaat beseffen dat de 
mooiste dingen vaak klein en 
alle daags lijken. Zo ook een 
paar weken terug. Een simpel 
telefoontje van mevrouw 
Meijers, uit de aanleun
woningen, met een uitnodiging 
voor mevrouw Brussee die op 
somatiek woont. Mevrouw 
Meijers zegt er zelf het vol
gende over: 

“Met bewondering keek ik 
steeds naar mevrouw Brussee. 
Hoe kon deze dame toch zo 
mooi en vitaaal oud worden? 
(Ze is 104!)

Ik wilde zo graag eens met haar 
praten, maar hoe?! Nou, bellen 
naar de receptie dan maar!
Receptionist Rik was bereid te 
informeren. De dochter van me-
vrouw Brussee vond het een 
goed idee dat ze bij me langs 
zou komen, dus mijn uit nodiging 
werd geaccepteerd.
Rik heeft mevrouw Brussee om 
vier uur in de middag bij mij ge-
bracht voor de thee en kwam 
haar later op de middag ook 
weer ophalen. Mevrouw Brus-
see was zo blij. Ze bracht een 
mooie bos witte rozen voor
me mee. Dat vond ik zo lief! Het 
was een middag met een gou-
den randje!

Tot snel weerziens, mevrouw 
Brussee! mw. Meijers”

Het was klaarblijkelijk een ge
slaagde middag, want ik werd 
pas na anderhalf uur gebeld 
met de vraag of ik mevrouw 
Brussee weer op wilde halen. 
Zo blijkt maar weer, er is maar 
weinig moeite nodig om een 
ander een beetje aandacht te 
geven. Een simpel telefoontje 
met een uitnodiging voor thee 
is genoeg! Dat deze dames ons 
allen mogen inspireren om 
 elkaar een beetje meer op te 
zoeken.

Door Rik van Steenoven

Foto: mw. Brussee (l) en mw. 
Meijers (r) op de betreffende 

middag.
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Afscheid
Op zaterdag 25 september 
 namen Igo en Liduina Neer
voort, trouwe vrijwilligers én 
buren, afscheid van Room
burgh. De gespreksgroepen 
hadden geld ingezameld voor 
een prachtige hortensia en een 
mooi boekje met de titel: 
“Waardering”.
Rik en Harriët hadden ervoor 
gezorgd dat alle door Igo, voor 

het Magazine geschreven co
lums waren opgezocht. Zij heb
ben daar een mooi boekje van 
gemaakt.Dat werd zeer gewaar
deerd door Igo.
We wensen hen alle goeds in 
hun nieuwe woonplaats!

Namens Roomburgh

Op 30 september was het zo 
ver; het altaar moest van de 
oude naar de nieuwe kapel ver
plaatst worden. Wat een klus! 
Alleen het altaarblad is al niet 
te tillen. Er gingen kreten rond 
als “dat blad alleen weegt wel 
1400 kilo!”; de vakmannen die 
het altaar verplaatsten waren 
het met dat exacte getal niet 
eens, maar dat het blad ruim 
boven de 1000 kilo uitkomt is 
een ding dat zeker is.

Doormiddel van een stalen stel
lage en grote kettingen werd 
het altaarblad los van de voet 
gehesen.

Een zwaar altaar!

Een mooi robotwagentje reed 
het blad vervolgens naar het 
raam waardoor het naar buiten 
getakeld moest gaan worden.
Met veel passen en meten 
kwam het blad precies door het 
smalle raam naar buiten en op 
de wagen. 

De uiteindelijke locatie van het 
altaar in de nieuwe kapel is nu 
al zichtbaar! 

Zo komt de bouw van de Sint 
Jozephkapel steeds een stap
je dichter bij de voltooing! Er 
wordt nu ingezet op 19 maart. 
Dus we moeten nog even ge
duld hebben voor we het resul
taat kunnen bewonderen.

Door Rik van Steenoven
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Kernwaarde: Gastvrij

Roomburgh heeft dit jaar 4 
nieuwe kernwaarden gekregen, 
te weten:

• Zorgzaam;
• Betrokken;
• Betekenisvol;
• Gastvrij.

Kernwaarden geven aan waar 
een organisatie voor staat, wat 
zij belangrijk vindt en ze ver
tellen wat mensen van een 
 organisatie kunnen ver wachten.

In vorige nummers hebben we  
de kernwaarden Zorgzaam, Be
trokken en Betekenisvol toe
gelicht. In dit Magazine willen 

In vroegere tijden was gast
vrijheid heel vanzelfsprekend, 
vooral in oosterse landen kon
den reizigers altijd verzekerd 
zijn gastvrij te worden ont
vangen wanneer zij op een lan
ge doortocht waren. Gastvrij
heid bestond uit het tegemoet 
gaan van de reizigers, hen be
groeten en uitnodigen, de voet
wassing, het aanbieden van on
derdak en voedsel en de 
begeleiding bij het afscheid. 
Gastvrijheid weigeren of schen
den werd beschouwd als een 
schande.  We zien dit ook in de 
Bijbel terug, in meerdere ver
halen. Bijvoorbeeld bij Abra
ham. Hij ontvangt drie reizigers 

tegenover het anderszijn van 
de ander. Vreemdelingen of 
nieuwkomers zijn geen tegen
standers of bedreiging, maar 
medemensen die ook graag een 
plekje willen, net als wij.

Gastvrijheid vraagt een houding 
van dienstbaarheid. Dat klinkt 
een beetje ouderwets, dat 
woord lijkt een beetje ‘uit de 
tijd’, maar geeft precies weer 
welke houding gastvrijheid 
vraagt. In het woord ‘gastvrij
heid’ zit het woord ‘gast’ en 
‘vrijheid’. Dat betekent dat de 
gast vrij mag zijn, zichzelf mag 
zijn en dat de gastheer/vrouw 
hem/haar zoveel mogelijk fa

we de laatste kernwaarde, Gast
vrij, uitlichten.

Als u goed naar de boven
staande afbeelding kijkt, dan 
ziet u dat hier het woord ‘wel
kom’ in gebarentaal wordt 
weergegeven. Gastvrijheid heeft 
alles te maken met je welkom 
voelen. Gastvrijheid speelt niet 
alleen binnen Roomburgh, maar 
is ook wereldwijd aan de orde 
van de dag in het vluchtelingen
vraagstuk. 

die bij hem langskomen gastvrij 
in zijn tent en laat hun alles 
voorzetten wat hij te bieden 
heeft. Later blijken deze rei
zigers zelfs gezanten van God te 
zijn. Gastvrijheid kan dus ook 
betekenen God opnemen in het 
huis van je leven. 

Gastvrijheid is een vorm van 
christelijke liefde, die voort
komt uit eerbied voor de an
deren. Het vraagt welwillend
heid en verdraagzaamheid 

ciliteert hierbij. Dat begint met 
het stellen van vragen: “Waar
mee kan ik u van dienst zijn? 
Waarmee kan ik u helpen?” etc.  
Gastvrijheid is de ander ruimte 
geven zichzelf te zijn en met op
rechte aandacht, veiligheid en 
comfort bieden. Helpt u mee 
gastvrij te zijn voor (nieuwe) be
woners?

Door Harriët van Dijk
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Belang van aandacht
Onder aandacht wordt ver
staan: het mentaal bewust zijn 
van het hier en nu.
Het is een moeilijk te voor
spellen fenomeen. Je kan je 
aandacht op iets richten, maar 
tevens kan de aandacht ont
trokken worden.

Voor de bewoners met wie ik 
werk op kleinschalig wonen is 
aandacht van zeer groot belang. 
Tijdens de zorgmomenten in 
ochtend en de avond uiteraard, 
maar eigenlijk de gehele dag.
Je geeft ze aandacht door con
tact te maken, je vraagt de be
woner zelf dingen te doen tij
dens de zorg. Ook door ze bij 
activiteiten en werkzaamheden 
te betrekken geef je aandacht. 

“Wilt u mij helpen, dan doen 
we het samen!”, “bedankt dat u 
zo goed meehelpt, dat is fijn!”. 
Deze communicatie houdt hun 
aandacht er bij en laat zien dat 
ze werkelijk betekenis hebben 
en meedoen! Ontbijt aan bieden  
evenzo! “Wat wilt u eten?”, 
“lukt het of zal ik u helpen?”,  
“kopje thee erbij?”.
Even later een kopje koffie met 
koekje erbij aanbieden en er 
dan ook gezellig bij blijven zit
ten  en praatje maken i.p.v. me
teen door te gaan.

Ook focussen op de reacties van 
bewoners op bijvoorbeeld het 
lezen van de krant werkt goed. 
Hun opmerkingen niet voorbij 
laten gaan maar juist beamen 

en beantwoorden. Bij het ko
ken: “hoe deed u dat vroeger 
altijd?”. 

De zorg is altijd bezig met aan
dacht geven. Er komen dan ook 
vaak mooie reacties. Een glim
lach, een aai over je hoofd , blije 
reacties wanneer je hen ver
zorgt, een blik van herkenning 
en dankbaarheid. Aandacht is 
in ons werk een zeer belangrijk 
ge geven dat het werk mooi 
houdt en waardevol is voor zo
wel verzorgende als verzorgde.

Door Willy Bakker

FranciscusBand Leiden

Op maandag 4 oktober speelde 
de Drumfanfare FranciscusBand 
Leiden (FBL), hét orkest van de 
Leidse Reveille, 3 oktober  lied

jes bij ons zorgcentrum. Het op
treden was georganiseerd door 
ondergetekende samen met de 
heer Kees van Hees (foto links). 
Kees en zijn vrouw zijn hele 
goede vrienden van Irene en 
mij. 
Dit optreden is belangenloos 
gedaan; FBL speelde voor 
slechts een kopje koffie.
Zij doen dit elk jaar, want ze 
spelen eerst in de Leidse 
 Reveille: het grote evenement 
om de stad te wekken. Daar
voor lopen zij door de stad met 
aanhangers. Daarna gaan ze op
treden voor verzorgingshuis Lo
rentzhof. Ze vertelden ons dat 

ze het heel leuk  zouden vinden 
om dat ook te doen voor Room
burgh. Ik heb dit verder bespro
ken met Mieke en Marjolein en 
zij vonden dit een geweldig 
idee. Het was erg geslaagd!

Door Frans Lardee



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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Somber in november?

In november is het vroeg donker, het regent 
meer en is soms al echt koud. Sommige men
sen worden daar somber van en krijgen dan 
last van de zogenoemde ‘winterdepressie’. 
Wat kun je doen om daar een beetje goed 
doorheen te komen?

5 tips voor u:

1. Sta op tijd op (liefst op het zelfde tijdstip) 
en blijf niet in bed liggen! Door langer in bed 
te liggen wordt de biologische klok verstoord.

2. Zorg voor een goed ontbijt. Een goed, ge
zond ontbijt helpt het lichaam op gang te ko
men en zorgt voor voldoende energie.

3. Blijf niet binnen, maar ga naar buiten! 
Het lichaam heeft daglicht nodig en frisse 
lucht doet ook goed. En als het slecht weer 
is? Ga dan een wandelingetje maken naar de 
lounge. U mag daar ook zitten en een krantje 

lezen zonder iets te bestellen. Blijf in ieder ge
val in beweging! 

4. Eet gezond en zorg voor leuke dingen. Het 
is belangrijk voldoende vitamines binnen te 
krijgen en in de winter mag dat wel iets extra’s 
zijn. Verse groente, fruit of sapjes helpen daar
bij. Water drinken is ook belangrijk, door de 
verwarming droogt u uit en gaat u zich suf voe
len. Leuke dingen doen zorgt voor een betere 
stemming. Ga eens naar een activiteit, of neem 
iemand mee naar de lounge voor een kopje 
koffie of ga eens samen eten bij de Roompot 
op woensdagavond (eens per 14 dagen).

5. Attent zijn voor elkaar. Probeer elkaar regel
matig te vragen hoe het gaat en dan ook echt 
met aandacht te luisteren. Of gooi eens een 
kaartje in de bus bij iemand waarvan u weet 
dat hij of zij het moeilijk heeft. Het kan hét ver
schil maken. 

Door Harriët van Dijk

R.K. Zorgcentrum Roomburgh is jarig

R.K. Zorgcentrum Roomburgh bestaat in november 55 jaar. 
Elders in het blad staat beschreven hoe dit wordt gevierd.

Bij een verjaardag hoort een cadeau.
De stichting Vrienden van R.K. Zorgcentrum Roomburgh 
wil de bewoners van Roomburgh iets moois geven voor 

algemeen gebruik. Bijvoorbeeld een paar tuinbanken met 
uitzicht op de bootjes, een paar boompjes, een beeld of 

schilderij.

Wilt u meedoen met dit cadeau? Dan kan dat door een 
 bijdrage over te maken op rekeningnummer

NL 77 TRIO 0788 8146 80 ten name van de stichting 
 Vrienden van R.K. Zorgcentrum Roomburgh.

Wilt u hierbij vermelden “cadeau Roomburgh”.

               Hartelijk dank!
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Activiteitenkalender november

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 november
1 november   18.00 uur  Allerheiligen. Heilige Mis in de kapel

2 november   18.00 uur  Allerzielen. Heilige Mis in de kapel
       (Gedachtenis van de overledenen.
       Na de Heilige Mis een samenkomst voor    
       nanabestaanden in de lounge)

7 november   10.30 uur  Willibrordzondag. Heilige Mis ter opening  
       van de feestweek

    14.00 uur  Klassieke muziek: La Familia, in de   
       lounge

8 november   14.00 uur  Feestelijke activiteiten KSW 

9 november   14.00 uur  Feestelijke activiteiten KSW

    14.30 uur  Klassieke muziek in de lounge

10 november      Dag van de mantelzorg 

    14.00 uur  Spelletjesmiddag in de lounge
	 	 	 	 	 	 	 (Voor	somatiek	en	de	aanleunwoningen)

    17.30 uur  Feestbuffet in de lounge 
       (voor	wie	zich	heeft	aangemeld)

11 november   14.00 uur  Feestlijke bingo

    17.00 uur  Vrijwilligersbuffet feestweek

12 november   20.00 uur  Personeelsfeest 

Hou de borden in de gaten voor verdere activiteiten!



Fotoverslag activiteiten

Roomburgh Magazine  | 13

Op vrijdag 24 september hebben we Burendag gevierd! Zowel in de 
lounge als ook op de etages was het erg gezellig! Koffie, wat lekkers, 
muziek en leuke vragenkaartjes waren de juiste ingrediënten voor 

ver bondenheid en kennismaking!

Uiteraard kwam Gösta van den Burg een 3 oktoberoptreden 
verzorgen! Dit jaar inclusief een verrassingsoptreden van onze 

 communicatiemedewerker en  receptionist Rik! Het was een groot 
feest; de handjes bleven in de lucht! 

Op zondag 10 oktober gaf 
Erwin Rommert Weerstra een 
prachtig pianoconcert in onze 
lounge. Het publiek vond het 

jammer dat het ‘maar’ één uur 
duurde!

Op vrijdag 1 oktober kwam de 
ijscokar weer tevoorschijn! We 
vinden altijd wel een excuus 

voor een lekker ijsje!

Op 12 oktober is etage 2 
 lekker pannenkoeken gaan 
eten in een heus pannen-

koekenhuis!

Op vrijdagmiddag 15 oktober kwam Jan Kleijn op onze 
 borrelmiddag op de 6e etage. 

Op de tv liet hij allerlei leuke, mooie en soms ook ontroerende 
filmpjes en muziek “uit de oude doos” zien en horen.

De bewoners hebben van deze middag genoten!
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IN MEMORIAM
mevrouw J. HillebrandBlok | 7 oktober 2021

mevrouw T.A. van CapelLuk | 9 oktober 2021

Gedicht

Als ik mijn ogen sluit
luister ik naar ieder geluid

muziek komt diep bij me binnen
mooie klanken, prachtige zinnen

de tijd staat even stil
ik denk aan wat ik wil

Als ik mijn ogen sluit
trek ik er in gedachten op uit

naar het moois wat ik heb ervaren
herinneringen die ik mocht bewaren
lieve mensen die ik kan waarderen
ik kan het bijzondere visualiseren

Als ik mijn ogen sluit
neem ik een positief  besluit

denkend aan waar ik naar verlang
hoe ga ik er mee aan de gang

hoe benut ik mijn innerlijke kracht
en geef  ik waar de wereld op wacht

Als ik mijn ogen sluit
kom ik bij mijn kracht uit

bij mooie momenten in mijn leven
verlangens die me energie geven

bij alles wat me zo liefdevol raakt
en het leven zo prachtig maakt

Als ik mijn ogen sluit

Door Mark Verhees
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Een gezellige boel!

Dinsdag 21 september heb ik 
mijn verjaardag gevierd met 
mijn vaste groep fanati eke gym
nasti ekers! We hebben gezellig 
genoten van een kopje koffi  e 
met heerlijke minigebakjes er 
bij! Om de calorieën niet de 
overhand te geven hebben we 

eerst 20 minuten gesport, want 
zo hoort dat: eerst bewegen  en 
daarna pas een lekkere be
loning!
De bewoners hebben voor mij 
lang zal ze leven gezongen, 
prachti g in koor!
Helaas kon niet iedereen van de 
vaste groep aanwezig zijn, maar 
in gedachten waren we sowieso 
bij elkaar!

Naast gymnasti ek eten we ook 
gezamenlijk eten in de middag! 
Het wordt steeds drukker en ge
zelliger. We begonnen met drie 
eters en nu zitt en we met al met 
zes bewoners te eten. 
Het is heel gezellig om met el
kaar aan één tafel te eten.
Soms hoor je leuke verhalen 
maar er wordt ook minder  leuke 
of zelfs trieste persoonlijke ver
halen gedeeld. Het is goed dat 
men elkaar zo vertrouwt. Het is 

eerst 20 minuten gesport, want 
zo hoort dat: eerst bewegen  en 
daarna pas een lekkere be
loning!
De bewoners hebben voor mij 
lang zal ze leven gezongen, 
prachti g in koor!
Helaas kon niet iedereen van de 
vaste groep aanwezig zijn, maar 
in gedachten waren we sowieso 
bij elkaar!

Naast gymnasti ek eten we ook 
gezamenlijk eten in de middag! 
Het wordt steeds drukker en ge
zelliger. We begonnen met drie 
eters en nu zitt en we met al met 

leuk om te horen wat mensen 
vroeger hebben gedaan. De een 
werkte bij V&D, de ander bij 
een inpakfabriek, de ander als 
juff rouw voor een klas. Oud 
mariniers, en bedrijfsleider/
manager van een supermarkt. 
Van alle markten thuis!
Al met al een hele gezellige 
boel. 

Door Nathalie Hoogstraten

Weetje uit de schoolbanken
Wanneer wij een gesprek voe
ren met een ander, dan kan dit 
op vele manieren. De manier 
waarop we luisteren naar an
deren bepaalt hoe het gesprek 
verloopt. Als we aandachti g 
lui steren naar wat de ander 
te ze ggen heeft , dan kan de 
 ander zich gezien en gehoord 
voelen. Aandachti g luisteren 
is een kunst. Hoe kunnen we 
de ander laten merken dat we 
aandachti g luisteren? Een paar 
ti ps om zichtbaar en voelbaar 

aan dachti g te luisteren zijn als 
volgt:

• Probeer met een open blik 
te luisteren, zonder snelle 
aannames of interpretati es;

• Soms kan het fi jn zijn om 
niet meteen een reacti e of 
handeling paraat te hebben, 
zodat de ander ongehaast 
kan uitpraten;

• Doorvragen kan fi jn zijn 
voor degene die zijn of haar 
verhaal vertelt.

(Beurskens, Van der Linde & Baart, 2020)

Kunt u zich een gesprek her
inneren waarin u zich écht ge
zien en gehoord voelde? Zelf 
vind ik het fi jn om terug te 
 denken aan zulke gesprekken; 
een aandachti g, luisterend oor 
kan van onschatbare waarde 
zijn.

Door Lidwine Tax
Social Worker in opleiding

Beurskens, E., Van der Linde, M. & Baart, 
A. (2020). Prakti jkboek presenti e.
Bussum: Uitgeverij Couti nho
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Leef met aandacht

Binnen Roomburgh worden de 
hele dag door ontzett end veel 
taken verricht. Door het per
soneel, maar ook door de be
woners. Voor het uitvoeren van 
taken is het van belang om je 
aandacht erbij te houden. 
 Sommige werken het liefst in 
sti lte, maar wist je dat muziek 
een enorme impact op je con
centrati e heeft ? Welke muziek 
je hiervoor moet kiezen hangt 
een beetje af van wat je taak in
houdt. De beste muziek is in
strumentaal, zo word je niet af
geleid door de tekst in de 
muziek (bijvoorbeeld dat je gaat 
meezingen). Daarnaast kunnen 
natuurgeluiden ook heel rust
gevend werken en concentrati e 
verhogend.

Als muziektherapeut is het fi jn 
om de mensen waarbij ik kom, 
gerichte aandacht te kunnen 
schenken. Hierdoor kunnen we 

samen, gepaard met een hoop 
lol, werken aan de fysieke of 
mentale klachten.

Tijdens het bezoeken van de be
woners kom ik regelmati g de 
mantelzorgers tegen. Op 10 
 november vieren we “De dag 
van de Mantelzorger”! Wat een 
prachti g moment om sti l te 
staan bij alle taken die deze 
mensen verrichten. In Neder
land zijn er ongeveer 3,7 mil
joen mensen die voor een an
der zorgen. De meeste vinden 
het vanzelfsprekend om voor 
hun naaste te zorgen, maar lo
pen wel tegen een tal van pro
blemen aan. Zo is het bij
voorbeeld moeilijk om de zorg 
te combineren met en betaalde 
baan en maken veel mantel
zorgers extra kosten.

Wat mogen wij dankbaar zijn 
voor deze lieve mensen. Ik hoop 

dat u op 10 november iemand 
in het zonnetje kan zett en, het 
zal hem/haar zeker goed doen!

Ter afsluiti ng wil ik zeggen dat 
het ongelofelijk belangrijk is, 
om eens in de week, aandacht 
te hebben voor jezelf. Hoe zit je 
erbij en wat heb je nodig? 
 Wanneer je jezelf oplaadt, kun 
je weer even met een ‘volle’ 
batt erij de dag/week door. 
Momenteel heb ik mijn aan
dacht even verlegd op het vol
groeien van een kleine spruit in 
mijn buik. Misschien is ze er al 
uit wanneer u dit leest... (ik 
hoop het). 

Door Eva Paternott e
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Hoe klein is de wereld?

Aankondiging reisbureau

Als veertienjarig meisje ging ik 
met mijn grote broer en zus 
mee naar dansles bij Alphenaar, 
op het Steenschuur in Leiden. 
Vanaf de eerste les had ik een 
vaste danspartner. Martin was 
zijn naam en hij was een van de 
vrienden van mijn man (die 
toen nog ‘slechts’ mijn vriendje 
was). Elke week hadden we les 
en iedere zondag gingen we 
vrijdansen met de hele club 
vrienden. Na twee jaar ver
ruilden we de dansles, om in 
plaats daarvan uit te gaan in 
Noordwijk, waar we vele leuke 
avondjes beleefden. Naarmate 
we ouder werden ging iedereen 
zijn eigen weg en kwamen we 
elkaar zo nu en dan nog tegen 
in de stad of met drie oktober. 

Een aantal jaren later, ik was 
toen begin twintig, kregen we 
het verdrietige nieuws dat Mar
tin, mijn danspartner en vriend 
van mijn man, bij een nood
lottig ongeval om het leven was 
ge komen. 26 jaar jong was hij 

nog maar. Met iedereen van 
vroeger en met de familie en 
vrienden hebben we afscheid 
van hem genomen. 

Nu is het zo, dat ik kort geleden 
bij een voetbaltoernooi was, 
waar ik een van de voetbal
maten van mijn man hevig ont
roerd in gesprek zag met een 
andere, mij on bekende, man. 
De tranen liepen over zijn wan
gen. Op een later moment 
vroeg ik hem of het weer een 
beetje ging, omdat ik had ge
zien dat hij erg verdrietig was. 
Hij begint mij te vertellen dat hij 
vroeger een vriend had met wie 
hij een autoongeluk heeft ge
had en waarbij die vriend toen 
is overleden. De man waarmee 
hij eerder die dag in gesprek 
was, was de broer van die 
vriend. Het toeval wil dat hij het 
over mijn vroegere danspartner 
Martin had! Ondanks dat wij el
kaar al enkele jaren kennen en 
elkaar regelmatig tegenkomen 
op de diverse feestjes, wisten 

wij dit niet van elkaar. Natuur
lijk ging hij ook broer Frank erbij 
roepen, en kwam ook mijn man 
erbij, met zijn vieren hebben 
we geproost op Martin en el
kaar een knuffel gegeven. Frank 
en ik hebben glimlachend een 
dansje gedaan. Ik had nooit ge
dacht dat ik nog eens zou dan
sen met de broer van mijn vroe
gere danspartner. 

Wat een bijzondere mooie dag 
is het geworden, vier mensen 
met een plekje in hun hart voor 
dezelfde persoon die her
inneringen hebben gedeeld. 
Met een warm hart hebben we 
elkaar gedag gezegd en beloofd 
dat, als we elkaar ergens tegen 
komen, we altijd zullen  proosten 
op Martin.

Door Diana Lek

We gaan weer richting decem
ber. Daarom organiseert Reis
bureau Roomburgh op 23 en 24 
november een uitstapje naar de 
kerstmarkt van de Intratuin in 
Ter Aar. Hier kunt u het prach
tige oudHollandse kerstdorp 
bewonderen en natuurlijk ook 
 allerlei leuke kerstinkopen 
doen! We drinken uiteraard een 

kopje koffie!

Houd de posterborden in 
de gaten voor aanvullende 
 informatie!

Door Joyce Terpstra
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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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Mijn kleinzoon, die werkzaam is 
in het LUMC, vroeg mij of ik zin 
had om geïnterviewd te worden 
door studenten van de vakgroep 
ouderengeneeskunde. Zij moe
ten inzicht krijgen in het leven 
van ouderen en moeten leren de 
juiste vragen te stellen aan oude
ren met medische problemen.
Zoiets heb ik nog nooit gedaan, 
maar ik hou wel van een uit
daging, dat maakt het leven van 
een oudere een beetje boeiend.

Begin september ging ik naar het 
onderwijsgebouw van het LUMC. 
Het was me nooit opgevallen, 
maar het is een enorm gebouw 
tussen het ziekenhuis en de par
keergarage. Het is te herkennen 
aan een gouden schijf aan de 
voorkant. In dit gebouw kan je 
opgeleid worden in alle be
roepen van het LUMC.

twintig jaar jonger waren dan ik 
en ook geïnterviewd zouden 
worden.

De studenten werden in twee 
groepen verdeeld, een 
nederlands talige en een engels
talige. Ik werd ingedeeld bij de 
eerste groep. Zij hadden de leef
tijd van mijn kleinkinderen. De 
studenten waren pas een week 
geleden begonnen aan deze op
leiding.
Ouderengeneeskunde is een on
derdeel van de artsenopleiding, 
naast kindergeneeskunde, car
diologie, orthopedie, chirurgie 
etc. Is men afgestudeerd als arts 
dan kan men zich specialiseren in 
een van die onderdelen. Kiest 
men ouderengeneeskunde dan 
wordt men later verpleeghuis
arts, geriater of gerontoloog.

De studenten waren oprecht 
 geïnteresseerd in mijn leven als 
oudere. Zij wilden weten hoe het 
was om in een zorgcentrum te 
wonen, wat mijn gezondheids
problemen waren en hoe ik daar 
mee omging. Er kwamen uit

eenlopende vragen.
Van te voren was toestemming 
gevraagd om tijdens het inter
view te mogen filmen, de inhoud 
kon dan ook voor latere colleges 
gebruikt worden.
Alles bij elkaar vond ik het een 
leuke ervaring.
Ik kreeg ook de kans om iets over 
fietsmaatjes te vertellen. Ik nam 
de kans waar om studenten te 
strikken voor vrijwilliger. Er zijn 
veel aanmeldingen van ouderen, 
maar er is een tekort aan vrijwil
ligers om de duofiets te be
dienen.
Ik mocht een plakkaat ophangen, 
het  fietsen is goed voor de con
ditie van de studenten en ze 
 kunnen ongedwongen onderweg 
met ouderen praten.
Tot slot kregen de geïnter
viewden een lunch aangeboden 
in het restaurant van het LUMC. 
Het was voor mij een leerzame 
ochtend en ik hoop een kleine 
bijdrage geleverd te hebben aan 
de opleiding van de toekomstige 
ouderenartsen.

Door Anke Cornelissens

Ouderengeneeskunde

Ouderengeneeskunde zetelt op 
de 7e verdieping.

Ik werd met koffie ontvangen en 
voorgesteld aan drie heren die 
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Moppen

Een dief staat voor de rechter. Die vraagt hem: ‘Ik zie hier dat u niet alleen geld,
maar ook horloges en juwelen hebt gestolen, klopt dat?’
‘Jazeker’, zegt de dief. ‘Mijn vader zei altijd: van geld alleen word je niet gelukkig!’

Een vrome vrouw bidt dagelijks langdurig hardop tot God. De buurman, die atheist is, kan haar 
door de dunne muur heen horen en treitert haar daar vaak mee, maar ze blijft bidden.
Op zekere dag hoort hij haar bidden om eten, omdat ze bijna geen geld meer heeft. Dan ziet hij zijn 
kans schoon. Hij koopt een mand vol lekker eten, zet die voor haar voordeur, belt aan en verstopt 
zich in de bosjes ernaast. De vrouw doet open en roept: “Dank u Heer, dat u mijn gebed hebt 
verhoord!” Dan springt de atheist uit de bosjes en roept: “Dat heb ík gekocht! Zie je wel dat jouw 
God onzin is?” Tot zijn verbazing is ze nu nog veel blijer...
Ze rent de straat op, luid “Alleluia!” roepend.
Hij vraagt haar ontsteld: “Waarom ben je zo blij?”
Antwoord: “Het is prachtig dat God mijn gebed om eten verhoort,
maar het is nog mooier dat hij er de duivel voor heeft laten betalen!”

Een ei vraagt aan een ander ei: ‘Hoe is het met je vader?’
‘Goed,’ antwoordt het andere ei: ‘hij is nu advocaat!’

Spreuken

Het meest oprechte compliment
dat we kunnen schenken

is aandacht.

Alles wat je aandacht geeft 
groeit!

Daadwerkelijke 
aandacht  kenmerkt 
de  oprechte mens.

Leraren zijn 
net baby’s, als 
je ze niet ge-

noeg aandacht 
geeft gaan ze 
schreeuwen!
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Op 1 november viert de Katholieke kerk het Hoogfeest van Allerheiligen. 
Oorspronkelijk was dit een dag waarop alle martelaren van de kerk werden 

herdacht. Het feest wordt al sinds de vierde of vijfde eeuw gevierd. Aanvankelijk 
vond het feest jaarlijks plaats op 13 mei. In 844 verving paus Gregorius IV die 
datum door 1 november, volgens de regel van Benedictus de begindag van de 

winterperiode. 

Met “alle heiligen” worden al die overledenen bedoeld waarvan op aarde hun 
heiligheid alleen bij God bekend was en niet bij de mensen. Het betreft  hier dus 

die heiligen die door het jaar geen eigen feestdag hebben.

Gelovigen kunnen de voorspraak inroepen van heiligen, en vragen of zij hun 
gebed kracht willen bijzett en; of zoals dat vertrouwelijk heet: een goed woordje 
voor ons doen bij Onze Lieve Heer. Ontelbaar zijn de verhalen waarin gelovigen 

vertellen hoe hun gebed werd verhoord door tussenkomst van deze of gene 
heilige. Voor een overledene offi  cieel heiligverklaard wordt, moet er sprake zijn 

van dergelijke gebedsverhoringen of zelfs wonderen die kunnen worden 
toegeschreven aan de bemiddeling van deze vereerde persoon. Er is dus geen 

sprake van dat heiligen worden aanbeden: dat komt alleen aan God toe!

Welke heiligen zijn er allemaal? Priester Michel Remery, de auteur van ‘Twitt eren 
met God’, schreef er een mooi toegankelijk boek over. Het werd aanbevolen door 

paus Franciscus. Dit boek biedt een ontmoeti ng met 100+ Heiligen. Hun 
inspirerende levensverhalen zijn gekoppeld aan vragen en antwoorden voor deze 

ti jd. Het is een boek voor jong en oud en zeer de moeite waard. 

Een inkijkexemplaar is in te zien bij ondergetekende en ook daar kan het boek 
besteld worden! 

Iets voor u of voor uw (klein)kinderen?

Harriët van Dijk, pastoraal medewerkster

Roomburgh Magazine | 21

Allerheiligen en heiligen online?!
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Advertenties



Colofon
Roomburgh magazine is het 
 maandelijkse magazine van R.K. 
Zorgcentrum Roomburgh, 
bedoeld voor cliënten, bewoners, 
mantelzorgers, medewerkers, vrij
willigers en voor iedereen die ge
ïnteresseerd is in nieuws over Room
burgh.

HOOFDREDACTIE
Harriët van Dijk & Rik van Steenoven

REDACTIE
Willy Bakker, Diana Lek &
Eva Paternotte

VORMGEVING

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden

T | 071 589 22 00
W | www.roomburgh.nl
E | info@roomburgh.nl

Contact & informatie
Pastorale dienst
Mgr. H.J.M. Hofstede  T | 071582 01 19
  
Cliëntenraad
Dhr F. Lardee (voorzitter) E | franslardee18@gmail.com
Mw. H. Verboom (secretaris) E | hettyverboom@gmail.com  

Vertrouwenspersonen
Harriët van Dijk &   T | 0715892200
Annemiek Florisson  E | vertrouwenspersoon@roomburgh.nl

Contactpersonen thuiszorg
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.
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I G B I O N D V Z U M QQ X YY M R R S E YY S L H U YY
D R R W E G H T R QQ W QQ N G M E E V J N A D O QQ A
E Z O O L T E N E S P M N C D M T N Z N K R G L A
E Z Z H Z Z I M V T F Z W I U M N K G K T X I P R
L A QQ V W R D L O Z P D S H L O I S M L D I D K D
N D E V O T I E A N H N T O U K T YY O O K U L C I
E X W X D A W N C YY O N O G T E E T N O D K U E G
M R D S A I D QQ Z C O S C I L B J I P E N Z V X H
I W B QQ J O L F Z E K L O L L I YY S D E W G G YY E
N L F D T X C G YY YY T T I P L I G K QQ V B I R K I
G C I Z H T H C A M G N C V D N E H E D QQ M O I D
P N P A T H M X H J G A D J W D M F W D R S Z L B
G Z J F U A Z F L J R B T QQ H N M O D P G A L B O
L R E Z E H N V E M S A I S U O H T N E W F F S I
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