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Voor de maand december is het thema "sti lstaan". Een breed begrip. Sti lstaan kan bij het verleden, 
bij mooie of belangrijke herinneringen. Maar sti lstaan kan ook bij het nu. Waar ben ik op dit 
moment mee bezig? Wat zijn de dingen die mij in het nu sterken, hoop geven, blij maken, etc. En 
uiteraard kan men sti lstaan bij de toekomst. Wat wil ik nog doen? Wat wil ik nog zeggen?
Sti lstaan kan ook in fysieke vorm. Even sti l blijven staan om een mooi natuurverschijnsel te 
bewonderen. Even sti l blijven staan om de ti jd te nemen om met iemand te praten. 
In deze vreemde ti jd, met het coronavirus dat nog alti jd onder ons is en het leven beperkt met 
maatregelen, is er wellicht wel meer ti jd om sti l te staan en te refl ecteren. Laten we van deze 
mogelijkheid gebruik maken, vooral ook in de feestmaand die weer voor ons ligt. Daarover 
gesproken: 

We wensen u een gezegende en inspirerende Adventstijd toe en alvast 
Zalig Kerstmis en een Zalig 2022!

Veel leesplezier!

Van de redactie

Gedicht

Even stil staan

De stille dagen komen eraan
tijd om even stil te staan
overdenken en bezinnen

afsluiten of  opnieuw beginnen

Wat te doen met wensen of  dromen
dingen die jou zijn overkomen

laat ze zijn en laat ze achter
de ergste worden zachter

de mooiste krijgen een plaats
in je hart

Maak ieder jaar een nieuwe start
begin aan je oude of  nieuwe dromen

laat het leven op je af  komen
heb lief, bewonder en geniet

meer dan dit leven heb je niet

Ingezonden door Willy Bakker



Voorwoord Inhoud
Afgelopen maand hebben wij sti lgestaan bij 55 jaar 
Roomburgh. Het is belangrijk om de geschiedenis te kennen, 
want deze heeft  ons gevormd. Tegelijkerti jd is het belangrijk 
om niet in de geschiedenis te blijven hangen, het leven gaat 
ook weer door en de ti jd staat niet sti l. Wij bouwen aan de 
nieuwe kapel die in maart gereed zal zijn. Wij verbouwen de 
vierde verdieping, om meer bewoners met dementi e te 
kunnen ontvangen. Hiervoor bestaan in onze regio grote 
wachtlijsten. Dit zal in december klaar zijn. In december zal 
ook gestart worden met de renovati e van de 
aanleunwoningen. Een fl inke ingreep die meer dan een jaar 
zal duren. Kortom, op dit vlak staan wij ook niet sti l.

De teamleiders hebben afgelopen maand hun jaarplannen 
gepresenteerd en hebben ook allerlei ideeën en initi ati even 
om het leven in Roomburgh steeds weer een beetje beter te 
kunnen maken. Men kan zich afvragen: houdt dit niet een 
keertje op? Het antwoord is neen en dat komt omdat de 
omstandigheden steeds veranderen. Er komen steeds 
nieuwe bewoners, met ieder weer hun eigen achtergrond en 
leven en zorgen waarop wij als organisati e op in willen 
springen, persoonsgerichte zorg betekent maatwerk zorg.

Zo gezien is sti lstaan geen opti e, het leven gaat door en wij 
passen ons daar steeds bij aan.

Toch heeft  sti lstaan ook een heel belangrijke positi eve 
dimensie. Sti lstaan is in positi eve zin verwant aan het vorige 
thema “aandacht”. Aandacht kan niet snel, dat moet traag. 
Sti lstaan bij iets betekent ook gedenken, terugblikken op 
een gebeurtenis, een vriendschap, een partner een kind. In 
ons huis, waar de gemiddelde leeft ijd van de bewoners 
boven de 84 ligt, bevindt zich natuurlijk een enorme berg 
herinneringen waarvan het waardevol is om er regelmati g 
bij sti l te staan. Deze herinneringen kunnen redenen zijn 
voor dankbaarheid en een diep gevoel van vreugde. 

Overigens kan een vergelijkbare vreugde ook worden 
ervaren als men sti l staat bij het heden. Dagelijks kunnen er 
momenten zijn om echt even bij sti l te staan. Een mooie 
ontmoeti ng met iemand, een mooie zonsopgang of 
zonsondergang, iets in de natuur. Allemaal momenten die de 
kans hebben om ons te ontgaan als wij daar niet bij 
sti lstaan.  

Om dit bewust te ondergaan is het belangrijk een geschikte 
plaats hiervoor te zoeken. Een rusti ge plaats het liefst. Wist 
u dat de kapel alti jd open is?

Ik hoop dat deze editi e van ons 
Roomburgh Magazine u mag 
inspireren om vaak sti l te staan 
en de vreugde te ervaren.

Bert Buirma
Directeur Roomburgh
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Gulden Mis

Tegen de ti jd dat u deze editi e 
van het Magazine in uw handen 
heeft  is de Advent weer begon-
nen; de belangrijke voorberei-
dingsti jd voor het grote Hoog-
feest van Kerstmis. Maar ook de 
ti jd van donkere dagen en dus 
meer licht en kaarsjes!
Nu is er een traditi e waarin deze 

twee werelden mooi samenko-
men: de Missa Aurea, oft ewel 
de Gulden Mis. Naar eeuwen-
oud gebruik wordt op de qua-
tertemperwoensdag van de Ad-
vent (de woensdag na de 3e 
Adventszondag) de Mis van 
Onze Lieve Vrouw in de Advent 
opgedragen. De Roratemis, zo 

genoemd naar het eerste woord 
van het Intredegezang van de 
Mis: "Roráte, cæli, désuper, et 
nubes pluant justum", "Dauwt, 
hemelen, uit den hoge; wolken, 
regent de Gerechte".

Deze Gulden Mis wordt opge-
dragen voor zonsopkomst, en 
de kerk is uitsluitend door kaar-
sen verlicht. Een bijzondere er-
varing! In Leiden wordt jaarlijks 
een Gulden Mis opgedragen in 
de H. Lodewijkkerk (waar onze 
eigen Nico van Steenbergen 
koster is en de kerk voorziet van 
honderden kaarsen). Dit jaar is 
deze op woensdag 15 decem-
ber om 7.00 uur in de ochtend. 
U bent van harte welkom.

Adventgedachte(n)

In verwachting zijn is voor elke vrouw

een blijde belevenis,

Zowel geestelijk als lichamelijk.

En manlief  is er ook bij betrokken.

Ze zijn “in verwachting”!

Zo ook bij ons – U – en ik zijn collectief  in verwachting

én afhankelijk om zo goed mogelijk voorbereid te zijn

op de komst van de “kleine Jezus.”

Die wij – juist in deze weken verwachten!

Juist die “kleine Jezus” is onze  “grote God”,

die al onze fouten of  zonden op zich neemt!

Aldus, een goede voorbereiding in gebed of

anderszins toegewenst!

Door Jan Biesjot



Woord van de rector

CHRISTUS - KONING VAN HET HEELAL

Erfenissen komen niet zomaar uit de lucht vallen en vallen je meestal niet zomaar 
ten deel. Je kunt er fi nancieel door uit de zorgen raken of juist in de ‘penarie’ 
terecht komen. Iets dus om even bij sti l te staan (thema van deze maand).
Er is ook zoiets als erfschuld, afgezien van het ontvangen van een erfelijke ti tel of 
een functi e die van vader op zoon overgaat.

Op de feestdag van Christus Koning, de laatste zondag van oktober, lees ik iets in 
de lezing van de Eucharisti e waar staat: “Blijmoedig danken wij God, de Vader, 
omdat Hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de Heiligen in het licht.”
Daarvoor deelden we al in een erfenis, welke niet zo een gelukkige was, maar een 
last die wij allen droegen en welke in de Heilige Schrift  bekend staat als de 
erfschuld van de eerste mens Adam.
Al gaat het hier niet aan om te spreken over een persoonlijke schuld, het bracht 
ons wel tot verval en wij behoorden als mensdom tot een ‘berooide familie’.
Maar we worden uit deze staat van verval opgeti ld. We werden immers uit het 
domein van verval en duisternis opgeti ld en overgebracht (en ingelijfd) in het 
Koninkrijk van Zijn Geliefde Zoon. Onze bevrijding is verzekerd en de oude last die 
op ons drukte, is van onze schouders genomen.

En nu zijn wij erfgenamen, opnieuw, van de nieuwe Adam, die Christus is.
Hij is het beeld van de onzichtbare God, de “Eerstgeborene van heel de schepping”.
In Christus zijn we in onze oude rechten hersteld, méér nog: wij mogen ook delen 
in Zijn zoon-schap en we zijn kinderen van de Genade, echt begenadigde wezens.
Het Koningschap van Jezus dat we op de laatste zondag van oktober vieren, 
betekent dus ook het heugelijk herstel van onze oude voorrechten. Wij zijn mede-
deelgenoot van de mooiste erfenis die wij ons maar konden wensen.

Is dit op deze zondag geen profi ciat waard?
Bij dezen dus: van harte!

      H.J.M. Hofstede, rector
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In beeld

Afgelopen maand ben ik als 
kunstzinnig therapeut gestart 
ter vervanging van Eva die met 
zwangerschapsverlof is. Eén 
dag in de week loop ik rond in 
Roomburgh. Ik ben meestal te 
vinden op één van de eerste 
drie verdiepingen. Ik ben te her-
kennen aan een enorme tas on-
der mijn arm. Hierin heb ik ver-
schillende verf- en tekenspullen 
bij me. Ik heb met verschillende 
bewoners kennis gemaakt en zij 
met mij. Sommigen vinden de 
materialen erg mooi en doen 
enthousiast mee. Dat is erg 
leuk. Helaas merk ik ook dat ve-
len een drempel ervaren om te 
gaan tekenen of schilderen, 
vaak omdat ze geloven dat ze 
het niet goed genoeg kunnen. 

En dit is jammer! Daar gaat het 
namelijk helemaal niet om. Het 
gaat om de ervaring van gezellig 
samen bezig zijn aan de hand 
van een thema in de groeps-
therapie, of om de één-op-één 
aandacht in de individuele 
 therapie waar ruimte is voor ge-
voelens en gedachten. Ik pro-

beer opdrachten aan te bieden 
waar iedereen aan mee kan 
doen. Om te laten zien welke 
mooie dingen de afgelopen tijd 
door de bewoners zijn gemaakt 
heb ik wat foto’s toegevoegd. U 
ziet geverfde herfstbladeren, 
huizen en een prachtige zee.

Door Dagmar Meijvogel

Weetje uit de schoolbanken
Laatst had ik een gesprek met 
de bezoekers van dagbesteding 
‘De Waterkant’ over het favo-
riete moment van de dag. Al-
hoewel ik veel energie heb en 
graag bezig ben, betrapte ik me-
zelf erop dat één van mijn favo-
riete momenten van de dag is 
het moment dat ik in bed lig en 
voel dat ik in slaap ga vallen. In 
de nacht, wanneer ik slaap, sta 

ik stil, alles 
staat stil en 
ik rust uit. 

Toch zijn er genoeg mensen die 
in de nacht niet zo goed slapen. 
Wanneer men overdag actief 
is en, indien mogelijk, wakker 
blijft, dan slaapt men beter in de 
nacht. Te inactief zijn of langdu-
rige slaapjes gedurende de dag 
verslechterd de nachtrust. Los 
van hoe onze biologische klok 
werkt wordt de mens ook moe 
van de donkerheid van de avon-

den. Dit zou u kunnen merken 
aan uw energielevel sinds de 
klok laatst verzet is; het wordt 
sneller donkerder en daardoor 
kunnen we in de avonden wat 
meer moeheid ervaren. 
Merkt u dat u soms beter slaapt 
en soms weer wat minder 
goed? Heeft u een idee hoe dit 
komt?
De Vries, M. & De Weijer, T. (2020). Hand-
boek leefstijlgeneeskunde. De basis voor 
iedere praktijk. Houten: Bohn Stafleu van 
Loghum. 

Door Lidwine Tax
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Stilstaan

Festiviteiten

Stilstaan, wat is dat eigenlijk? 
Niet in beweging zijn, niet ver-
der lopen, vastgeroest, wel of 
niet stilstaan bij wat je aan het 
doen bent, of gaat doen. Iets in 
de gaten hebben, ergens be-
wust van zijn.
Svend Brinkmann, hoogleraar 
Psychologie aan de Universiteit 
van Aalborg, schrijft in zijn boek 
‘Standvastig’ onder andere:

“Schiet vaker wortel en blijf stil-
staan. Waarom zijn snelheid en 
innovatie een doel op zich ge-

worden? Zijn de mensen die 
stilstaan, niet juist degenen die 
het beste kunnen omgaan met 
de toekomst?” 

Wanneer is het genoeg? Door 
juist te aarden, wortel te schie-
ten, te discussiëren en na te 
denken, kom je misschien wel 
verder. In onze drukke en hec-
tische tijd, waarin digitalisering 
een grote rol speelt, houden 
we niet veel tijd meer over.
Maar juist nu, aan het einde 
van het jaar en aan de voor-

avond van het nieuwe jaar, is 
een mooi moment om eens 
even stil te gaan staan. Om te-
rug te kijken naar het afgelopen 
jaar. Heb ik niet te weinig stil-
gestaan? Neemt het leven, de 
telefoon, de tablet, het werk, 
studies, sport etc. niet teveel 
tijd in en vergeet ik zelf tot rust 
te komen? Door in de gaten te 
hebben waar we misschien te 
kort geschoten zijn in stilstaan 
kunnen we beter in leven en 
werk komen te staan.

Door Willy Bakker

Vanaf zondag 7 november heb-
ben we de 55e verjaardag van 
Roomburgh gevierd. Alle etages 
hebben hun eigen activiteiten 
ge organiseerd. Hier een extra 
fotoverslagje!

Op maandag 8 november hebben de be
woners van Somatiek cupcakes versierd. 

Nadia en Marjolein hadden deze al gebakken 
zodat we gelijk konden beginnen.

Het werden 40 mooie versierde cupcakes die 
uitgedeeld zijn over somatiek. Althans… het 
werden er iets minder, want er is flink ge

snoept!

Op Kleinschalig Wonen 
werd ook feest gevierd. 
Zoals u ziet werd er 
 fanatiek gesjoeld! 

Voor de vrijwilligers is er 
een groot buffet verzorgd, 
want zonder hen zijn wij 

nergens. Vrijwilligers
werk is van onschatbare 

waarde voor de dagelijkse 
gang van zaken in en rond 

Roomburgh.
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Het belang van rust
Stilte is gratis, maar ongelofelijk 
kostbaar. Dagelijks hebben we 
zo’n 50.000 gedachten per dag. 
Ervan uitgaande dat we 8 uur 
slapen, zijn dat ruim 50 (!) ge-
dachten per minuut. Dat komt 
mede doordat we voortdurend 
aan het scrollen zijn en 1000 
dingen tegelijk doen, waardoor 
we constant véél te veel doen in 
een véél te korte tijd. Zouden 
we niet eens wat vaker in stilte 
moeten leven?
We hebben dit heel goed met 
z’n allen kunnen ervaren aan 
het begin van de coronacrisis 
waarin de wereld werd stil-
gezet. Man, wat een ver-
andering kwam er op ons af en 
wat hebben we met z’n allen 
hard moeten werken om dit fy-
siek en mentaal aan te kunnen.
Helaas zijn we nog steeds niet 
uit de crisis, al kunnen we hier 
al veel beter mee omgaan.
Door alle invloeden om ons 
heen is het des te meer van be-
lang om een rust moment in de 
week te bouwen.

In de Bijbel wordt er ook over 
gesproken. "Op de zevende dag 
had God zijn werk voltooid, op 
die dag rustte hij van het werk 
dat hij gedaan had. God zegen-
de de zevende dag en verklaar-
de die heilig, want op die dag 
rustte hij van heel zijn schep-
pingswerk." (Genesis 2:2-3, 
NBV2004)
Het woord ‘rust’ roept bij som-
mige mensen de associatie met 
saai op, terwijl het eigenlijk es-

sentieel is om rust te nemen zo-
dat je jezelf kan opladen voor 
nieuwe doelen of prestaties. 
Sterker nog, wanneer je dit niet 
doet zul je vroeg of laat de ge-
volgen ervan ondervinden.
Voor veel mensen is december 
vaak dé uitgesproken maand 
om stil te staan. 
Een beeld, geur of muziek zor-
gen voor het ophalen van her-
inneringen en die herinnerin-
gen worden vaak weer 
geanalyseerd. Door af en toe 
de stilte op te zoeken, geef je je 
lichaam en geest de kans op te 
herstellen van dagelijkse in-
spanningen en indrukken. Je 
spieren ontspannen, je bloed-
druk daalt en je ademhaling 
vertraagt. Daarnaast schijnt je 
afweersysteem en je spijsverte-
ring beter te werken en word je 
creatiever, positiever en pro-
ductiever.

In mijn vak als muziektherapeut 
zet ik muziek in om samen stil 
te staan. Juist samen stilstaan 
kan helpen om de gedachten of 
herinnering te ordenen. Stilte is 
voor de geest wat slaap is voor 
het lichaam, zowel voedend als 
opwekkend. Ook kan praten of 
samen spelen op instrumenten 
erg opluchten. 

Eigenlijk heeft eenieder graag 
invloed op zijn/haar eigen le-
ven. Stiekem zijn we allemaal 
control freaks.

Op het moment dat ik dit stukje 
schrijf ben ik nóg steeds op de 
komst van mijn dochter aan het 
wachten. Dit doet mij steeds 
meer stilstaan bij het besef dat 
ik weinig tot geen invloed heb 
op haar komst. Al had ik dit stie-
kem wel gehoopt. Momenteel 
staan mensen in de supermarkt 
soms letterlijk stil om mij aan te 
spreken, gezien ze bang zijn dat 
ik daar terplekke ga bevallen (u 
kunt zich hiermee vast mijn for-
maat buik inbeelden).
Dat geheel terzijde, wat ik al 
schreef is muziek één van de 
dingen die eenieder kan laten 
stilstaan bij een herinnering/ 
gedachten. Door aandachtig te 
luisteren naar de tekst of melo-
die kun je je gedachten beter 
ordenen en tot nieuwe inzich-
ten komen. Dit gezegd hebben-
de ga ik maar eens opzoek naar 
een muziekstuk dat mij door de 
laatste loodjes heen helpt (leu-
ke herinnering voor later). Ho-
pelijk volgt er snel feest-nieuws 
van mijn kant.

Door Eva Paternotte
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Brandveiligheid

Beste bewoners van Room-
burgh en de aanleunwoningen,

Graag zou ik, John, de aandacht 
vestigen op een aantal zaken 
m.b.t. uw woonomgeving. Het 
is heel uitnodigend en ook leuk 
om de gangen op te fleuren met 
plantenbakken of om zitjes te 
creëren. Binnen het kader van 
brandveiligheid is het niet toe-
gestaan!

De gangen en trappenhuizen 
moeten te allen tijden vrij ge-
houden worden van obstakels. 
Dit betekent: geen rolstoelen, 
rollators, meubels die weg kun-
nen op de galerijen of in de gan-
gen plaatsen. Ook niet tijdelijk.

Ook de uitgangen van de trap-
penhuizen, dit zijn nooduitgan-
gen, moeten vrij blijven.
Wij kunnen ons voorstellen dat 
er wordt gedacht: ik neem toch 
de lift bij een brandalarm, dus 
waarom moet dit? Tijdens een 
brandalarm werken de liften 
niet en moet er gebruik ge-
maakt worden van de trappen. 
Als deze gebarricadeerd zijn, is 
dat levensgevaarlijk!

We wensen u allen fijne en vei-
lige feestdagen!

Vriendelijke groet,
John van der Meel | Hoofd BHV

Dan nog wat veiligheidstips
voor de feestdagen:

• Gebruik led-verlichting;
• Geen losse snoeren of kabels over de vloer;
• Geen stekkerdozen verlengen of doorlussen;
• Gebruik vaste snoeren;
• Geen versieringen laag onder het plafond 

maar verticaal aan de muur;
• Laat u op de hoogte brengen of de versiering 

geïmpregneerd (brandvertragend) is;
• Gebruik van open vuur, dus kaarsen, 

is verboden in het zorgcentrum Roomburgh 
en sterk af te raden voor de aanleunwonin-
gen. Neem geen risico!

• Zorg voor voldoende loopruimte;
• Houd gangen  en deuren van uw 

appartement vrij;
• Dek geen verlichting af met kleedjes om 

meer sfeer te creëren;
• Controleer of de stekkers en snoeren nog 

heel zijn, ze hebben een jaar ongebruikt 
in de kast gelegen;

• Niet te veel elektrische attributen op één 
stopcontact aansluiten. Dit voorkomt 
overbelasting!



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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Uitgevlogen

Bingonieuws

In Roomburgh wordt het nooit 
saai!
Een van onze bewoners uit de 
aanleunfl at hield plotseling niet 
meer zoveel van haar gele par-
kiet Moppie. “Hij moet weg 
want hij maakt teveel lawaai…”

Goede raad was duur want 
waar kon Moppie zo snel heen?
Het beestje laten vliegen was 
een wat al te rigoureuze oplos-
sing en dus kwam Natascha met 
de vraag bij mij. “Jij kent toch 
een vrijwilliger die contacten 
heeft  met de volière in Mati lo”?
Dat klopt antwoordde ik en ging 
aan het werk. Op reis om asiel 
te zoeken voor dit beestje.
Helaas kon Moppie niet ge-

plaatst worden in Mati lo omdat 
hij als mannetje niet bij 2 kop-
peltjes kon wonen. Dat wordt 
vechten hoorde ik en was dus 
te gevaarlijk. Via de vrijwilliger 
kreeg ik het adres van de kin-
derboerderij in de Merenwijk. 
Na weer een heleboel gebel 
kreeg Moppie toestemming 
voor asiel en toen was het af-
wachten wanneer het gele 
vriendje met de juiste papieren 
en kooi en al gehaald kon wor-
den. Na alle voorbereiding ging 
“Moppie” toen echt op reis.
Afscheid van zijn vrouwtje, kooi 
gedemonteerd om alles in de 
auto te krijgen en toen reed hij 
weg naar een nieuwe be-
stemming. En niet zo maar een 
bestemming: de prachti ge vo-

lière in het Plantsoenpark aan 
de Zoeterwoudsesingel. In de 
prachti ge kooi krijgt hij gezel-
schap van andere parkieten-
vriendjes en met zijn mooie 
gele kleur valt hij echt op tussen 
al zijn blauwe en groene kame-
raadjes. Dat past bij Moppie,  
want hij heeft  natuurlijk een bij-
zondere komaf. Niet alle vogels 
kunnen immers zeggen dat zij 
uit Roomburgh komen en dus 
valt Moppie wel op en is heel 
bijzonder! Hij woont nu dus 
prachti g aan de Leidse  singel. 
Daar is hij niet alleen, maar hij 
vindt het vast fi jn om eens be-
zoek van je te krijgen! 

Door Willeke Wieman
Coördinator vrijwilligers

Noteer in uw agenda,
donderdag 16 december om 14.00 uur:

KERSTSWINGO

Een swingende editie van de normale bingomiddag.

Let op: de bingomiddag op 23 december vervalt.

Een swingende editie van de normale bingomiddag.

donderdag 16 december om 14.00 uur:
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Activiteitenkalender december

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 december (Tijden van H. Missen worden via de infoborden bekend gemaakt)

2 december   14.30 uur  Viering KSW in de kapel
3 december   14.30 uur  Sinterklaas high-tea voor somatiek
    16.00 - 17.00 uur Adventretraite + Workshop
       (voor wie zich heeft  aangemeld)

5 december      2e Zondag van de Advent
10 december   16.00 - 17.00 uur Adventretraite + Workshop
       (voor wie zich heeft  aangemeld)

12 december      3e Zondag van de Advent ~ Gaudete
14 december   14.00 - 15.00 uur Advent-Kerstviering door pater Thomas  
       in de lounge
17 december   16.00 - 17.00 uur Adventretraite + Workshop
       (voor wie zich heeft  aangemeld)

16 december   14.00 uur  Kerstswingo in de lounge
19 december      4e Zondag van de Advent
21 december   16.00 - 17.00  Afsluiting Adventretraite + Workshop
       (voor wie zich heeft  aangemeld)

22 december   19.00 uur  Kerstfi lm in de lounge
23 december   14.30 uur  Kerstviering KSW in de kapel + koffi e/ 
       thee nadien. Familie van harte welkom!
24 december      Kerstavond
25 december      Hoogfeest van Kerstmis
26 december      2e Kerstdag
31 december      Oudjaarsdag  

Afsluiting Adventretraite + Workshop

Advent-Kerstviering door pater Thomas  
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Fotoverslag activiteiten

Op KSW werd een heerlijke high tea georganiseerd door Lindsay en haar 
 collega’s. De bewoners hebben aan een gezellig gedekte tafel genoten van 

zoetig heden, hartige hapjes, een heerlijk sapje en, natuurlijk, thee!

Op KSW werd ook gezellig feest gevierd om de 55e 

verjaardag van Roomburgh te vieren. Er werden 
koekjes versierd en leuke spelletjes gedaan.

Op zondag 7 no vember 
trad La Familia op . Het 

was een mooi, ont
roerend concert.

Op vrijdag 29 oktober was er een Workshop op 
 somatiek in het kader van Allerzielen.

We spraken over wat Allerzielen ook al weer is? 
Daarna hebben we een herdenkingstuintje gemaakt 

met bladeren en bloemen en een kaarsje.

2 november: Allerzielen
viering. De gedachtnis

kruisjes van de overl edenen 
zijn uitgedeeld.
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IN MEMORIAM
mevrouw J. Rijsbergen-Noordervliet | 26 oktober 2021

de heer M. van Tilburg | 27 oktober 2021

mevrouw M. van der Horst | 29 oktober 2021

de heer A.F. Kuijken | 6 november 2021

de heer J.L. Buzing | 6 november 2021

de heer T.H.M. van der Klein | 6 november 2021

mevrouw W.A. Gerritsen-van Harteveld | 7 november 2021

mevrouw Aaltje Nievelstein-van Mansom | 18 november 2021

Gedicht

Het doodsbericht

Langzaam zie ik hen gaan

die ik nog bij mij had,

de bocht om van het pad.

Wat gouddoorschenen stof,

dan wordt het in de hof

nog stiller dan voorheen.

De liefsten. Eén voor één.

Door Ida Gerhardt
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Jubileumpreek pastor Blokland

Op 7 november jl. op het Feest 
van de H. Willibrord, begon de 
Jubileumfeestweek met een H. 
Mis in de kapel. Een Mis met 
maar liefst drie heren, rector 
Hofstede, pastor Blokland als 
hoofdcelebrant en pater Tho-
mas als concelebrant.
Pastor Blokland hield een mooie 
preek waar we hieronder een 
samenvatting van geven:

Een van de teksten van de H. 
Willibrordus luidt: ‘in Gods 
naam gelukkig’. Dat schreef 
hij ter herinnering aan zijn bis-
schopswijding. Boeiend hoe dit 
vandaag gevierd wordt bij het 
begin van een feestweek ter 
gelegenheid van het 55-jarig ju-
bileum van Roomburgh. Twee 
zinnen die je voor geschoteld 
krijgt als je de website van 
Roomburgh opent: De mede-
werkers van Roomburgh staan 
dagelijks voor u klaar. Op goede 
zorg moet u kunnen rekenen. 
Dat is waar R.K. Roomburgh 
voor staat.

We hadden het graag willen uit-
zingen, de corona belemmert 
dat nog steeds, dus hebben 
we ze uitgesproken de woor-
den van psalm 96: Verkondigt 
het heil van de Heer alle dagen. 
Meldt aan de naties zijn heer-
lijkheid, zijn wondere daden aan 
alle volken… Wat kun je nou ei-
genlijk dat goede nieuws – dat 
evangelie – noemen? ‘Bemin 
God, de Heer en de naaste als 

jezelf; meldt de vrede…’ De H. 
Willibrord trok met zijn gezellen 
vanuit Engeland over de Noord-
zee naar uitgestrekte gebieden 
van West Europa. Graag noem 
ik ook bijzonder Sint Jeroen, die 
eveneens – ruim een eeuw la-
ter – overzee met enkele mede-
broeders naar onze streken trok 
en zich vestigde in Noordwijk. 
Zowel de H. Willibrord als Sint 
Jeroen hielden het niet alleen 
bij mooie woorden. Op prach-
tige wijze onderstreepten zij de 
betekenis van het verkondigen 
van verlossing en vrede en heil. 
Eenmaal bisschop wijdde Wil-
librord zijn kerk in Utrecht toe 
aan de Allerheiligste Verlosser, 
ook de patroon van de pause-
lijke bisschopskerk in Rome, 
nog altijd. De allerheiligste Ver-
losser, die zijn leven gaf om ons 
tot heil en vrede te brengen. 
En Jeroen wijdde zijn kerkje in 
Noordwijk toe aan Sint Maar-
ten, de man die zijn mantel in 
tweeën sneed om daarmee een 
bedelaar in de kou een beetje 
warmte te bieden. Een prachtig 
gebaar van liefde tot je naaste, 
de kern van het goede nieuws. 
Of zoals Jezus dat ooit samen-
vatte: Al wat je gedaan hebt aan 
de minste van mijn broeders of 
zusters, heb je aan Mij gedaan.

Waarom haal ik deze woorden 
aan? Hiermee wordt de identi-
teit van dit huis onderstreept, 
dienstbaarheid vindt nog im-
mer plaats, want zo kun je lezen 

op de website van de 55-jari-
ge Roomburgh: ‘Zorgcentrum 
Roomburgh zet zich in voor ou-
dere mensen die vanwege hun 
gezondheid ondersteuning no-
dig hebben. Wij willen hen hel-
pen om een leven te leiden dat 
betekenisvol is en zo veel moge-
lijk aansluit bij de eigen behoef-
te. In alles willen wij zorgzaam, 
betrokken, liefdevol en gastvrij 
zijn!' De levensbeschouwelijke, 
RK signatuur van ons huis is een 
geïntegreerd onderdeel van de 
algehele identiteit, die is geba-
seerd op de woorden van Je-
zus uit Mattheus 25. Dit heilza-
me nieuws kwam tot ons door 
mensen als de H. Willibrord 
en talloze volgelingen na hem. 
Marcus sloot zijn evangelie af 
met de volgende woorden: Zij 
trokken uit om overal te predi-
ken, en de Heer werkte met hen 
mee en schonk kracht aan hun 
woord. Dat de Heer, nu we zijn 
verkondiger Willibrord en zijn 
gezellen gedenken, ook in onze 
dagen mee werkt met allen die 
uittrekken om het evangelie te 
verkondigen en de harten van 
mensen opent, zodat deze heil-
zame woorden in de harten van 
mensen mogen binnen komen.
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Stil, bijzonder, Godswonder

Door de Alblasserwaard

Wat een bijzonder moment 
dat ik na het schrijven van het 
vorige stukje ook in ditzelfde 
maandblad mag vermelden 
dat ik inmiddels (op 9 novem-
ber 2021 om 9.58 uur) beval-
len ben van mijn dochter Nina 
Lott e.

Het is het mooiste en het hef-
ti gste wat ik tot nu toe heb 
meegemaakt in mijn leven. 
Mijn leven zal vanaf nu nooit 
meer hetzelfde zijn, maar wat 
ben ik trots!
Ze doet het ontzett end goed 
en steelt elke dag de show.

Door Eva Paternott e

Wij feliciteren Eva en haar man 
Rashaan met de geboorte van hun 
prachtige dochter en wensen hen 

alle goeds!

Half oktober hebben we - met 
helaas een klein gezelschap - 
een rondrit gemaakt door de 
Alblasserwaard en wat was het 
mooi!
We hadden het weer mee, een 
heerlijk zonnetje vergezelde 
ons. We hebben dus in volle glo-
rie kunnen genieten van de uit-
zichten op mooie boerde rijen, 
kleine dorpjes en de prachti ge 
natuur met vele vogels. Het is 
geweldig dat er nog dit soort 
gebieden zijn waar wij als stads-
mensen soms helemaal geen 
weet van hebben.

Op een gevel van een boerderij 
waren tegels ingemetseld die 

aangaven dat er ook in vroege-
re ti jden overstromingen waren 
en niet alleen nu. 

Halverwege  hebben we een 
lekker kopje koffi  e/thee ge-
dronken buiten op het terras. 
Uiteraard met een heerlijke 
punt appeltaart erbij!

We hebben een heerlijke dag 

gehad en ik hoop dat we een 
volgende keer meer bewoners 
hiervoor enthousiast kunnen 
maken. We hebben plek ge-
noeg in de bussen!

Een hartelijke groet, ook na-
mens Sonja, Jan en Cor.

Door Joyce Terpstra
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Moppen

Versje

Op de snelweg houdt een agent een gevaarlijk zigzaggende auto 

staande. Het raampje van de auto gaat naar beneden en een walm van 

alcohol komt hem tegemoet. 

"Hebt u gedronken, meneer?" vraagt de agent toch maar.

"Yes sir", antwoordt de man met een lallende tong. "Deze ochtend... 

is mijn dochter getrouwd... heb tevoren drie biertjes gedronken... 

Daarna, tijdens het banket heb ik drie flessen wijn gekraakt... en 

om het feest goed te beëindigen heb ik daarna nog twee flessen 

whisky soldaat gemaakt."

"U weet dat ik politieagent ben en u heb laten stoppen voor een 

alcoholtest?", vraagt de agent.

De meneer antwoordt: "En u... weet dat... dit een Engelse auto 

is... en dat mijn vrouw aan de andere kant rijdt?"

Charlie Chaplin ontmoette op een dag Albert Einstein en tijdens het 

gesprek merkte de geleerde op: "Wat ik het meest in uw kunst 

bewonder, is het internationale ervan. De hele wereld begrijpt 

haar." "Zeer juist", zei Chaplin, "maar uw roem is nog veel 

verbazingwekkender, professor, want hoewel de hele wereld u 

bewondert, begrijpt niemand u."

In deze tijd moet ik altijd weer terugdenken aan een 
verhaal van een collega. Hij was wat klein behuisd, 

en daarom sliepen zijn drie zoontjes samen op één ka-
mer. 's Morgens waren ze altijd al vroeg wakker, en ze 
vermaakten elkaar dan met allerlei grapjes en raad-
sels. Op een dag vroeg de één of ze alle drie een versje 
konden bedenken met hun naam er in. Nou, Jan was 
gauw klaar: "Daar komt Jan de groenteboer." En voor 
Piet was het ook niet zo moeilijk: "Piet de smeerpoets, 
ga je toch eens wassen!". Maar nu Aart nog. Het was 
lang stil, maar toen hadden ze het: "Er is een kindeke 

 geboren op Aart!"
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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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Gespreksgroep

Op 6 november was de tweede 
bijeenkomst van de gespreks-
groep. Deze keer met het the-
ma: “Ware wijsheid vinden”.
We keken naar een mooie video 
over dit thema en spraken daar 
met elkaar over. 
Het ging o.a. over keuzes ma-
ken, hoe kun je dat het beste 
doen? De volgende punten 
kwamen daarbij naar voren:

1. Niet meteen reageren 
op een probleem of vraagstuk. 
Eerst stilstaan en nadenken. Dat 
geeft ruimte om even naar bin-
nen te kijken, te luisteren naar 
ons hart en geweten: wat ver-
lang ik echt?
2. Praten met wijze men-
sen. Zij kunnen objectief mee-
denken en goede vragen stellen 
zodat je tot een weloverwogen 
keuze kunt komen.
3. Bidden. En dan vooral 
aan de heilige Geest om wijs-
heid en leiding vragen.

4. De Bijbel lezen. De Bijbel 
is een gids voor het leven. 

We spraken ook over identiteit. 
Wie ben je? Wat zeg je als je 
deze vraag wordt gesteld.
We deden een rondje en er 
kwamen mooie verassende ant-
woorden zoals: ik ben zorgvul-
dig, ik ben een Godskind, maar 
onvolmaakt, ik ben een oude 
man die overal belangstelling 
voor heeft, ik ben leergierig, ik 
ben bescheiden en belangstel-
lend.
Mooi om dit zo van elkaar te 
horen. Vaak vinden we onze 
identiteit in wat we doen, maar 

het gaat om wie we zijn en nog 
een stapje verder, wie we zijn in 
Gods ogen.
“Onze diepste identiteit is om 
een heilig leven te leiden”, werd 
in de video gezegd. We mogen 
de beste versie van onszelf wor-
den.

De volgende bijeenkomst is op 
11 december om 10.30 uur in 
het Theater. Wilt u deze bijzo-
nen? Meld u dan aan bij Harriët 
van Dijk. U bent van harte wel-
kom!

Door Harriët van Dijk

Van de Sint
Op zaterdag 13 november was 
de sint weer in het land.  Hij 
had haast en bracht meteen op 
etage 1 een leuke mand voor de 
goede zorgen van het afgelopen 
jaar. 
Want ook afgelopen jaar ston-
den wij voor onze bewoners 
weer klaar. 
Lieve sint en zijn pieten, 
Wij zullen ervan genieten. 
Liefs van etage 1!
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Kerstgedachte(n)

25 december is Jezus geboren!

En dat zullen wij zeker vieren en horen,

in onze kerken en de koren.

Over de hele wereld zingt men:

Gloria in excelsis Deo!

Kom gaan wij “Hem” aanbidden en vereren

met een “dankbaar gemoed”;

die ons in de kribbe glimlachend begroet

Vrede! En Zalig Kerstfeest! Is Zijn wens,

over de hele wereld! van mens tot mens!

Aan u allen, Zalig Kerstfeest, Jan Biesjot

Vriendschap
Wat bijzonder om te zien hoe 
belangrijk vriendschap kan zijn. 
Laatst kwam er een dame op 
bezoek bij haar vriendin die bij 
ons in Roomburgh woont. In ge-
sprek met de dames vertelden 
ze mij dat ze al meer dan 80 jaar 
vriendinnen zijn en hoe dat zo 
gekomen is.
Ze vertelden dat de vriendschap 
was ontstaan doordat ze als 
jong meisje beiden nog geen 
vriendinnetjes hadden. De 
moeders gingen bemiddelen en 
regelden dat ze bij elkaar kwa-
men spelen. Dit groeide uit tot 
een hechte vriendschap waarin 
ze lief en leed deelden. Na de 
schoolperiode trouwden ze en 
kregen ze kinderen. Ook de bei-
de echtgenoten raakten be-
vriend en zodoende kwamen ze 

om de week op de zaterdag bij 
elkaar op bezoek. Door alle 
drukte, kinderen en werk zagen 
ze elkaar minder dan daarvoor, 
maar de vriendschap bleef be-
staan. Ook steunden ze elkaar 
na het verlies van hun echtge-
noten. In deze moeilijke tijd 
konden ze ook bij elkaar te-
recht. Nu woont de ene vrien-
din nog zelfstandig en de ande-
re in Roomburgh en komt ze 
regelmatig even op bezoek. Ge-
zellig even een kopje koffie of 
thee en even bijkletsen en her-
inneringen ophalen.

Prachtig om te zien dat ze na al 
die jaren nog steeds een be-
langrijke rol in elkaars leven 
spelen. En vooral ook om te 
zien dat vriendschap niet aan 

tijd gebonden is. Zo’n vriend-
schap, zo bijzonder, zo lang en 
onvoorwaardelijk. Wat een ge-
luk dat ik dit mocht aanschou-
wen en dat de dames mij deel-
genoot maakten van hun 
jarenlange vriendschap. Ik zelf 
ben ook, sinds we elkaar op de 
gymnastiekvereniging leerden 
kennen als meisjes van 8 jaar, 
vriendinnen met hetzelfde 
meisje. Dus het verhaal van 
deze dames sprak mij erg aan, 
al het gedeelde plezier, lief en 
ook leed te kunnen delen met 
iemand die zo lang in je leven is 
en blijft heel mooi en bijzonder.  

Door Diana Lek
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Taizé

Taizé is een dorpje in Bourgon-
dië (Frankrijk).
De jonge theoloog Roger Stolz 
(25 jaar) maakte een trektocht 
door Europa. Hij vertrok uit Ge-
nève. Als hij in Taizé aankomt 
breekt de oorlog in Frankrijk uit.
Hij besluit in het dorp te blij-
ven en hij biedt onderdak aan 
vluchtelingen in het door nazi’s 
bezette land.
Na de oorlog richt hij een 
 oecumenische kloostergemeen-
schap op. Tegenwoordig wonen 
daar protestantse en rooms- 
katholieke broeders uit meer 
dan twintig landen.

In 2005 werd de 90-jarige op-
richter frère Roger tijdens het 
avondgebed neergestoken door 
een vrouw met psychiatrische 
problematiek.
Protestante en katholieke kerk-
leiders hebben geschokt ge-
reageerd op de moord. Kar-
dinaal Simonis typeerde de 
Taizé-oprichter als een “icoon 
van de jongeren en van de een-
heid van de christenheid. Het is 
tragisch dat deze man, die niets 
anders heeft gedaan dan het 
verkondigen en voorleven van 
de vrede op deze wrede wijze 
tot zijn einde is gekomen.”

Ik ben twee keer in Taizé ge-
weest, eerst met enkele vrien-
dinnen en twintig jaar later met 
mijn man. In de enorme kerk 
zijn drie keer per dag gebeds-
diensten. Je zit of knielt naast 
elkaar op de grond, met de des-
tijds nog levende broeder Roger 
in het midden. 
De bijeenkomsten hebben mij 
diep ontroerd.
De liederen van Taizé bestaan 
uit een eenvoudige zin die vaak 
herhaald wordt en hebben dus 
vooral een meditatief karakter. 
Veel jongeren hebben een mu-
ziekinstrument bij zich, zo nu en 
dan klinkt er een prachtige solo.
Elke dag waren er Bijbelbijeen-
komsten, je kon je aansluiten in 
een Duitse, Engelse of Franse 
tent.
Ik had soms kantinedienst, dan 
schepte ik de soep op voor 
 lange rijen jongeren, een vro-

lijke boel. Als jongeren sliepen 
we in slaapzalen of tenten.
Met mijn man kregen we on-
derdak in een van de vervallen 
huizen in het dorp. Toen wij de 
eerste dag arriveerden, sloeg 
ik het dek van het bed open en 
trof daar een muizennest aan 
met een stel roze friemelende 
babymuisjes. We hebben toen 
maar vlug een ander onderdak 
gezocht.

Er worden in Nederland nog 
geregeld Taizé vieringen ge-
organiseerd, waarin de mooie 
liederen worden gezongen, 
zoals onlangs nog op 14 no-
vember jl. in de Petruskerk.
Een aanrader als je de kans 
krijgt en de mogelijkheid hebt 
om deze te bezoeken!

Door Anke Cornelissens

Het klooster trekt jaarlijks on-
geveer 200.000 jongeren uit 
alle delen van de wereld, ook 
uit Nederland.
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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 Pret.

VORMGEVING
Rik van Steenoven

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden

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

Contact & informatie
Pastorale dienst
Mgr. H.J.M. Hofstede  T | 071-582 01 19
Harriët van Dijk (pastoraal T | 071-589 22 00
  medewerkster)  

Cliëntenraad
Dhr F. Lardee (voorzitter) E | franslardee18@gmail.com
Mw. H. Verboom (secretaris) E | hettyverboom@gmail.com  

Vertrouwenspersonen
Harriët van Dijk &   T | 071-589 22 00
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 | 06-11784278 (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: IBAN-nummer NL77 TRIO 0788 8146 80  ten name van de 
stichting Vrienden van Zorgcentrum Roomburgh. Roomburgh Magazine | 23



WOORDZOEKER
Oud & Nieuw

WOORDZOEKER OUD EN NIEUW 
APPELFLAP   MERKELDAG    OUDJAARSDUIK 
APPELBEIGNET  NIEUWJAARSCONCERT   PROOSTEN 
CARBIDSCHIETEN  NIEUWEJAARSDUIK  RECEPTIE 
CHAMPAGNE  NIEUWJAARSDAG   SCHANSSPRINGEN 
DRANKJES   NIEUWJAARSGEZANG  SPEKDIK 
DUIVEKATERS  NIEUWJAARSKAART  VUURWERK 
GELUKWENSEN  OLIEBOLLEN   VOORNEMENS 
HAPJES   OUDEJAARSCONFERENCE VOORSPOED 
JAARWISSELING  OUDEJAARSSTUNT  VREUGDEVUUR 
KNIEPERTJE  OUDJAARSDAG   WEERSPREUKEN 
 
U U B N I E U W J A A R S K A A R T Y K T Z F W H 
J E N I E U W J A A R S G E Z A N G E S L D V M N 
L N R Z X I V D Y K O X S P E K D I K I C E U R G 
S R E C N E R E F N O C S R A A J E D U O O C X R 
Q E Y J N R S T V R E U G D E V U U R E Y P S F X 
E X J W E E R S P R E U K E N V R A N L E S M U W 
G H H K A V Q M W B A U N C B N D C J N V R R C J 
A U J Y N G Y Z L J G J I G K F E A L R U O C A S 
O U D J A A R S D U I K E S P C T J O C U O D R S 
I N E V C D R G A W Y L P M C X P I J I R V D B T 
A E X O V K M D O P U X E V U H P A K Q W X U I I 
P G D O B R O A R K L R R T F T A B K R E T I D T 
P N C R E X N O W S K Z T I B R L M F H R U V S N 
E I Z N M L O E B E E F J R W Q F W P M K U E C U 
L R J E C S N V L F K T E I F F L G M A C V K H T 
B P M M T S H D L Z T C S S B R E Q M R G F A I S 
E S Z E E W A E H H E S O T N L P C X R X N T E S 
I S N N W G T S A P E Z Q T Q W P C E J Z Z E T R 
G N T S Z O N P T L K B T E P W A O W A I E R E A 
N A J Q V B J I I D I V I V S S C U J N N T S N A 
E H O Z R E E N L T H K Y G A D S R A A J D U O J 
T C I S S G G T S N N I E U W J A A R S D A G L E 
Q S M N E L L O B E I L O F I L P I L O K Q N Y D 
N I E U W J A A R S C O N C E R T M D U F C C X U 
P Y Q T U B Y U M K I U D S R A A J E W U E I N O 
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