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Voor de eerste maand van het nieuwe jaar is het thema "dromen". Zo aan het begin van 2022 
hebben wij vast en zeker persoonlijke dromen. Dat het coronavirus spoedig onder controle 
mag zijn, dat we onze familie (meer) mogen zien, heimelijke dromen die we nog nooit hebben 
uitgesproken, levenswensen.
Ook zullen we wellicht dromen van mensen die we vorig jaar nog bij ons hadden en die ons nu 
ontvallen zijn. Of dromen we van mooie dan wel droevige momenten die we vorig jaar hebben 
meegemaakt. Belangrijk hierin is dat we deze dromen accepteren en een plek geven, maar dat we 
er niet in blijven hangen. Het leven is hier en nu, en te lang in een droomwereld blijven hangen kan 
ons te ver van de realiteit afsturen. Hoe dan ook wensen wij dat al uw dromen dit jaar uit mogen 
komen. En waar we kunnen, helpen we daar ook in dit nieuwe jaar uiteraard weer een handje 
mee!

We wensen u nogmaals een Zalig 2022!

Veel leesplezier!

Van de redactie

Gedicht

Ik droomde eens en zie ik liep 
aan ’t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen 

want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen zo het leven door 

en lieten in het zand
een spoor van stappen twee aan twee

de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij 
en zag mijn levensloop

in tijden van geluk en vreugd’ 
van diepe smart en hoop.

Maar toen ik goed het spoor bekeek 
zag ik langs heel de baan

daar waar het juist het moeilijkst was
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen: “Heer, waarom dan toch 
juist toen ik U nodig had,

juist toen ik zelf geen uitkomst zag 
op het zwaarste deel van ’t pad."
De Heer keek mij vol liefde aan
gaf antwoord op mijn vragen:

“M’n lieve kind toen ’t moeilijk was
toen heb ik jou gedragen."



Voorwoord Inhoud
"Droom-burgh"
Dit magazine is het eerste van het nieuwe jaar. 2022 is 
begonnen. Ik wens u en de uwen een heel gezegend 
nieuwjaar. Een rati onalist zal zeggen dat een nieuw jaar niet 
anders is dan een nieuwe dag, zoals iedere dag nieuw is. En 
geef deze rati onalist maar eens ongelijk. 
Een dromer, een romanti cus, ziet een jaarovergang als iets 
heel bijzonders. Als iets met een nieuw begin, nieuwe 
voornemens, nieuwe kansen, enzovoort. Ook een 
aantrekkelijke perspecti ef.

Dromen is iets wat ons overkomt in de slaap, wij kunnen dit 
niet echt sturen. Het kunnen fi jne dromen zijn of nare 
dromen. Dromen kan ook een bewuste acti e zijn, dromen 
van een vakanti e, de droomvakanti e, wegdromen in 
herinneringen, enzovoort. Dit zijn min of meer bewuste 
dromen: ofwel fi jne gedachten.
Voor nu concentreer ik mij op de laatstgenoemde soort 
dromen, fi jne gedachten, goede voornemens. 

In mijn rol als bestuurder probeer ik de balans te vinden 
tussen enerzijds het dankbaar terugkijken op wat er bereikt 
is en dit te vieren, en anderzijds ook vooruit te kijken, het 
liefst niet dromerig maar realisti sch, naar wat wij nog 
kunnen doen om de missie van Roomburgh verder te 
brengen. Daar zijn wij nooit mee klaar.
Er is gelukkig heel veel reden om dankbaar terug te kijken. 
Dit zie ik niet alleen, maar dat wordt bevesti gd door 
auditors, cliëntt evredenheidsonderzoeken, Zorgkaart 
Nederland, de Inspecti e Gezondheidszorg, enzovoort. Dit is 
te danken aan iedereen die zich dagelijks inzet voor 
Roomburgh: de collega’s, de vrijwilligers, de mantelzorgers, 
en zeker ook de bewoners zelf, die zich inzett en om een 
betekenisvol leven te realiseren met elkaar.

Er is ook nog genoeg te wensen, er is nog genoeg te dromen. 
Als wij naar alle plannen voor het komende jaar kijken zit 
daar veel ambiti e in. Duidelijk zichtbaar is bijvoorbeeld de 
opening van de 4de etage voor mensen met een PG-
indicati e. Een verbouwde etage, met een prachti ge nieuwe 
woonkamer. Heel bijzonder zijn hier ook de 
echtparenkamers, waar wij echtparen waarvan beide 
personen een indicati e hebben, kunnen ontvangen om te 
komen wonen. De kapel zal begin maart worden geopend en 
er is een grote renovati e gaande komend jaar van de 
aanleunwoningen. 
Wij dromen ervan het komende jaar weer mooie momenten 
met elkaar te kunnen beleven.
Momenten die het leven betekenis
geven, momenten van liefde en
dankbaarheid, momenten van
hoop en verwachti ng, troost en
vreugde. Zulke dromen wens ik u
toe en laten wij er vooral met
elkaar voor zorgen dat deze dromen 
geen bedrog zijn.
    
Bert  Buirma
Directeur Roomburgh

Momenten die het leven betekenis

elkaar voor zorgen dat deze dromen 
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Slapen als Jozef

Van het reisbureau

Wijziging tarief Roomburgh Busvervoer
Per 1 januari 2022

Voor vervoer in Leiden en Leiderdorp is de prijs:
Enkele reis €3.00
Retourreis €5.00

Voor bestemmingen buiten Leiden en Leiderdorp is de prijs
€0.30 per km met een minimumprijs van €6.00.

Meer informati e bij Jan Kleijn
(eventueel bereikbaar via de recepti e van Roomburgh)

Paus zijn is een grote verant-
woordelijkheid en brengt ook 
grote zorgen met zich mee. Hoe 
gaan we om met zorgen in ons 
leven? Paus Franciscus heeft  
een goede raad: vraag aan Sint 
Jozef om voor je te bidden. Zelf 
schrijft  hij zijn probleem op een 
brie� e en legt het onder een 
beeldje van Jozef. Zowel in zijn 
werkkamer, als in zijn slaapka-
mer heeft  hij een beeldje van 
Sint Jozef staan. Maar niet een 
beeld zoals we meestal zien, 
een beeld van de Heilige Jozef 
met het Kindje Jezus op de arm, 
maar een beeld van een slapen-
de Jozef. Hij legt dus het brief-
je met zorgen onder een beeld 
van Jozef die slaapt.
Waar komt die a� eelding van 
de slapende Heilige Jozef van-
daan? In de Bijbel lezen we dat 
God Jozef iets duidelijk maakte 

verschijnt er aan Jozef een en-
gel in zijn droom die spreekt: 
"Sta op, neem het Kind en zijn 
moeder, vlucht naar Egypte en 
blijf daar tot ik u waarschuw, 
want Herodes komt het Kind 
zoeken om het te doden. Hij 
stond op en week in de nacht 
met het Kind en zijn moeder 
naar Egypte uit."
Wij liggen nogal eens wakker 
als we zorgen hebben. Maar 
van Jozef lezen we dat hij gaat 
slapen. Een man van vertrou-
wen. De meesten van ons krij-
gen geen droom met een engel 
die zegt wat we moeten doen, 
maar we kunnen wel leren, zo-
wel van Jozef als van Paus Fran-
ciscus, dat we onze zorgen aan 
God mogen toevertrouwen en 
dan rusti g kunnen gaan slapen. 
Wij mogen er op vertrouwen 
dat God voor ons zorgt!

Door Harriët van Dijk

Zij zal een zoon ter wereld bren-
gen die gij Jezus moet noemen, 
want Hij zal zijn volk redden uit 
hun zonden." God geeft  in een 
droom, door middel van de en-
gel, inzicht aan Jozef en hij luis-
tert hiernaar en gehoorzaamt. 
Later gebeurt dit nog eens, als 
koning Herodes de pasgeboren 
Jezus wil vermoorden. Weer 

via dromen. Als Jozef ontdekt 
dat Maria in verwachti ng is, be-
sluit hij in sti lte van haar weg 
te gaan. Dan verschijnt in zijn 
droom een engel die zegt: "Jo-
zef, zoon van David, wees niet 
bevreesd Maria, uw vrouw, tot 
u te nemen; het kind in haar 
schoot is van de heilige Geest. 



Woord van de rector

VOL VREDE EN VREUGDE HET NIEUWE JAAR IN

Kerstmis ligt nog maar net achter ons en de kerstti  jd loopt nog door tot 
Driekoningen en, heel precies genomen, zelfs tot Maria Lichtmis (2 februari). 
Daarom toch nog iets over Kerstmis.

Wij kennen heel veel kerstliedjes, hoewel? Nu er steeds minder mensen de 
kerk bezoeken (je kunt immers ook online een kerkdienst volgen, op je bank 
met een lekkere kop koffi  e in de hand) wil ik u de tekst van een minder bekend 
kerstlied geven. Dit lied is geschreven en gecomponeerd door een broeder van 
de congregati e van Maastricht, bij wie ik op school zat in de Haagse 
Roosenboomstraat. De school was gewijd aan de jeugdheilige, de H. Aloysius.
De tekst luidt als volgt:

“Door de liefde laat U wekken,
Herders, laat uw schaapjes staan,

Om naar Bethlehem te trekken
En om naar de stal te gaan.

Vrede, vrede, vrede op aard’ aan alle mensen
Die van goede wille zijn”.

Deze laatste regel gaat terug op het Evangelie van Lucas waar de engelen de 
herders de blijde Boodschap brengen, namelijk dat de Verlosser is geboren: 
Jezus Christus. En zo vervolgt het Evangelie, dat de herders zich naar 
Bethlehem spoedden en alles bevonden, zoals de Engel hun gezegd had.

Van harte wens ik u een gezegend en voorspoedig nieuwjaar en voor bij wie 
alles niet zo voor de wind gaat, veel sterkte.
Dat het Kers� eest dat wij pas gevierd hebben toch vrede op uw weg mag 
brengen!

In de vrede van Christus,

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

Op maandag 15 november vier-
de broeder Adri zijn laatste Mis 
in Roomburgh en op vrijdag 19 
november hielden we een af-
scheidsfeestje in de lounge met 
koffie en gebak.
Er waren maar liefst drie spee-
ches. Mevrouw Pohl was de 

Broeder Adri was er sprakeloos 
van en waardeerde het allemaal 
zeer. Hij zei dat Roomburgh ei-
genlijk een beetje zijn echte 
eerste parochie was en dat hij 
zich altijd erg thuis heeft ge-
voeld en dat hij ons zeker zal 
missen. Wij hem ook, maar na-
tuurlijk wensen we hem alle 
goeds en Gods zegen bij zijn ta-
ken in Zoetermeer. 

Door Harriët van Dijk

eerste die hem toesprak en 
haar waardering uitsprak na-
mens alle kapelbezoekers, Har-
riët van Dijk bedankte hem voor 
zijn trouwe dienst aan Room-
burgh en overhandigde hem 
namens de kapelbezoekers 
twee cadeaus: een prachtige Jo-
seph-icoon en een gedichten-
bundel. Broeder Adri is zelf ook 
dichter! Tot slot sprak Bert Buir-
ma en hij overhandigde hem 
het jubi leumboek.

Nog even terugkijken

Nog heel even over Sinterklaas.
Wanneer u dit leest zijn we al in 
het nieuwe jaar aangekomen, 
maar ik wil het nog heel even 
hebben over de sinterklaas-
viering die dit jaar geen door-
gang kon vinden.
U zult allen begrijpen waarom 
het dit jaar niet mogelijk was. 
De goede Sint is een oude man 
die het bij ons oudjes te gevaar-

lijk vond. Dit uiteraard vanwege 
het vervelende coronavirus dat 
nog altijd over de wereld rond-
gaat.
Dit vonden Mieke en Marjolein 
wel heel erg jammer en dus 
hebben zij een heerlijke sinter-
klaas-high tea georganiseerd 
voor de bewoners van soma-
tiek. Deze high tea-middag was 
een heel groot succes! Wat 

hebben de bewoners genoten 
van al het lekkers en vooral ook 
van de gezelligheid. Namens 
de bewoners: heel erg bedankt 
Mieke en Marjolein, een heel 
groot compliment voor jullie!

Door Joyce Terpstra
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Dromen

Het nieuwe jaar gezond beginnen

Dromen zijn een soort video’s 
die zich in je geest afspelen ter-
wijl je slaapt. Dromen doen we 
allemaal, zowel bewust als ook 
onbewust. Sommigen kunnen 
zich hun dromen levendig her-
inneren, anderen hebben geen 
idee meer wat zich in hun dro-
men heeft afgespeeld. Zelf heb 
ik weinig dromen die ik me nog 
actief kan herinneren en naver-
tellen, maar voor iedereen heb-
ben dromen een betekenis.
Echter, de meningen daarover 
lopen uiteen. Je kan namelijk 
grootse dromen hebben, maar 
komen die ook ooit uit?
Iedereen heeft zo zijn of haar 
dromen over de toekomst, over 

In deze tijden van corona is het 
belangrijk om goed in beweging 
te blijven want dat houdt ons 
langer gezond.
Maar, hoe doe je dat als je 
 beweeglijkheid wat minder 
wordt en je in een zorgcentrum 
woont? Geen enkel probleem. 
Tegenover de receptie van 
Roomburgh is een ruimte waar-
in een prachtige beweegfiets 
staat waar elke bewoner ge-
bruik van kan maken. 
Het is niet zomaar een fiets 
maar een virtuele beweegfiets 
waarmee u meteen een uitstap-
je kan maken.
U rijdt door prachtige plaatsen 
of natuurgebieden, denk hierbij 

wat iemand graag zou willen 
hebben, bereiken, meemaken, 
delen, en zo maar door. Zelf 
droomde ik bijvoorbeeld van 
een gezin met twee of vier kin-
deren en ik wilde graag boerin 
worden. Maar ja, die dromen 
bleven dromen, want het leven 
liep toch anders. Uiteindelijk 
ging ik zorgopleidingen volgen 
en zo kwam ik in de ouderen-
zorg terecht, bij u allen!

Ook privé heb je zo je ideeën en 
dromen, maar het is goed om 
in de realiteit te blijven zien wat 
je al hebt. Goede vrienden en 
familie, hobby’s, cultuur en na-
tuur brengen je veel plezier en 

bijvoorbeeld aan Giethoorn, 
Alkmaar, Den Haag, (de grach-
ten van) Amsterdam of de Efte-
ling. Of gaat u liever over de 
grens naar Aix les Bains, Lour-
des of San Malo in Frankrijk, of 
zelfs buiten Europa?
Bij al deze keuzemogelijkheden 
ontbrak echter een tour door 
ons eigen Leiden.
Momenteel werken Jan Blok en 
Gé Brands aan een mooie fiets-
route door de stad Leiden zodat 
deze route ook op de televisie 
beschikbaar is. 
U kunt dan dus zo vanuit het 
zorgcentrum een leuke fiets-
tocht maken door Leiden. Veel 
bewoners zullen mooie herin-

het is mooi om dat te onthou-
den. Als je dat doet ben je al 
snel een tevreden en gelukkig 
mens. Dat wil niet zeggen dat 
dromen fout is, integendeel!
Even heerlijk wegdromen bij 
bijvoorbeeld mooie muziek is 
echt heerlijk en gezond!  Dan 
beleef je de muziek echt en dat 
geeft je ontspanning en rust.
Marco Borsato zong er lang ge-
leden al over, “de meeste dro-
men zijn bedrog”! Maar zo 
zwart/wit is het niet. Het is 
maar net welke betekenis en in-
vulling wij geven aan onze dro-
men!

Door Willy Bakker

neringen aan deze stad heb-
ben.
Aart van Helden, Ton van Berge 
Henegouwen en Monique van 
Trigt zijn de vrijwilligers die u 
graag wegwijs maken bij het 
fietsen. 
Bent u nieuwsgierig en wilt u 
het nieuwe jaar gezond begin-
nen, meldt u dan  aan om een 
keertje de fiets uit te proberen. 
U zult er geen spijt van krijgen. 
Aanmelden kan op de afdeling 
of bij de receptie. De vrijwilliger 
zal dan met u een tijdstip af-
spreken.

Door Monique van Trigt
Coördinator beweegfiets
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Nieuwe expositie
Waar de afgelopen 3 maanden 
foto’s van park Matilo hingen, 
hangen nu diverse kleurrijke 
olieverfschilderijen. Dit zijn 
schilderijen van Paul Joormann. 
Ze hebben als overeenkomst 
dat ze voornamelijk gemaakt 
zijn met restjes verf.

het een abstracte compositie. 
Met een paletmes schraapte ik 
de verf van mijn palet af en 
‘smeerde’ die op klein-formaat 
papier.
Nadat ik dat aan mijn medecur-
sisten had laten zien, werden zij 
niet geïnspireerd om dit ook te 
gaan doen, maar kreeg ik aan 
het eind van de cursusavond 
wel de restjes verf van hun pa-
letten. Dat gaf meer materiaal 
en kleuren die ik zelf helemaal 
niet in voorraad had. Om de 
natte verf mee naar huis te ne-
men gebruik ik een plat filmblik 
waar mijn palet precies in past.

Op een gegeven moment ben ik 
op groter formaat en op doek 
en paneel gaan werken. Nu niet 
meer zo maar verf opbrengen 
(‘smeren’), maar met vooraf 
een idee wat het moest gaan 
worden.
Een van de eerste dingen was 
“Overweldiging”: een grote golf 
dikke ‘bagger’ die over een 

Aan het einde van een cursus-
avond is er altijd nog verf over 
op mijn palet. “Afschra-
pen-en-weggooien is zonde,” 
dus ben ik met die restjes iets 
nieuws gaan maken. Afhanke-
lijk van de kleuren die ik over 
had kon ik er bloemen van ma-
ken, of een landschap, of bleef 

klein persoon uitgestort wordt. 
Een ander schilderij probeert 
de tegenstelling uit te beelden 
tussen de onrust van alledag en 
een moment van bezinning: de 
onderste helft een chaotisch 
berglandschap, de bovenste 
helft een verstilde nachtlucht 
met een soort maan. 
Ook de overige schilderijen zijn 
zo ontstaan: begonnen met 
restjes verf die ik in de loop van 
diverse weken meegekregen 
had, daarna een finishing touch 
met ‘nieuwe’ verf.
Mocht u een schilderij willen 
kopen, neem dan contact op via 
pauljoormann@casema.nl 

Door Paul Joormann
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Driekoningen

Naar de gym!

Op 6 januari vieren we Drie-
koningen, oftewel het Hoog-
feest van Epifanie of Openba-
ring des Heren. 
De Katholieke Kerk herdenkt 
dan drie belangrijke momenten 
uit het leven van Jezus:

• dat Hij als kind aanbeden 
werd door Wijzen uit het 
Oosten;

• dat God Hem bij zijn doop-
sel in de Jordaan zijn Zoon 
noemde;

• dat Hij als gast op een brui-
loft water in wijn verander-
de.

Het is al een heel oud feest dat 
onstaan is in de 2e of 3e eeuw en 
dus ouder is dan Kerstmis, dat 
pas in de 4e eeuw werd inge-
voerd. Het was van oorsprong 
een oosters feest dat de Griek-
se naam Epiphaneia droeg, dat 
'verschijning' betekent. Epifanie 
herdacht oorspronkelijk alleen 

de doop van Jezus in de Jor-
daan.
De kerken van het Westen na-
men Epifanie in de 4e eeuw 
van de oosterse kerken over en 
maakten van Epifanie vooral 
het feest van de Aanbidding der 
Wijzen. In de Middeleeuwen 
vertelde een legende dat die 
wijzen of magiërs de gedaan-
te hadden van drie oosterse 
koningen: Caspar, Melchior en 
Balthasar.
Op het Hoogfeest van de Open-
baring des Heren ontvangen we 
weer de huiszegen. In andere 
landen zien we dat nog regel-
matig met krijt op de deurpost 
geschreven:  C+M+B en het 
jaartal van het pas begonnen 
jaar. Dit jaar dus 20 C+M+B 22. 

De letters betekenen: Christus 
Mansionem Benedicat (Chris-
tus zegene dit huis) en ze ver-
wijzen ook naar de namen van 
de drie wijzen die Christus wie-
rook, mirre en goud kwamen 
brengen. De letters verwijzen 
tenslotte ook naar de bovenge-
noemde feesten: de bruiloft in 
Kana (Cana), de aanbidding van 
de Wijzen (Magi) en de Doop 
van de Heer in de Jordaan (Bap-
tisma). Hiermee loopt de kerst-
tijd af en kunnen de stalletjes 
weer worden opgeruimd. In de 
kalender van de buitengewone 
ritus loopt de kersttijd tot op 
het feest van Maria Lichtmis (2 
februari), als u die volgt kunt u 
er dus nog wat langer van ge-
nieten.

Door Harriët van Dijk

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/huiszegen

Christus        +        Zegene        +        Dit huis

20 CMB 22
Christus     +     Mansionem     +     Benedicat

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/huiszegen

Christus        +        Zegene        +        Dit huis

20 CMB 22
Christus     +     Mansionem     +     Benedicat

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/huiszegen

Christus        +        Zegene        +        Dit huis

20 CMB 22
Christus     +     Mansionem     +     Benedicat

Waarom is het goed voor oude-
ren om te bewegen?

Het is goed voor de bloedcircu-
latie, ademhaling, spieren, ge-
wrichten en botten. 
Het verbetert de loopsnelheid, 
je voelt je fitter, energieker en 
slaapt beter
Het stimuleert de stofwisseling 
en heeft een positieve invloed 

op het gewicht. 
Het verhoogt de weerstand 
en helpt om stress kwijt te ra-
ken. Door lekker te bezig te zijn 
maak je je hoofd leeg.

Kom daarom naar de gym!
Deze is iedere zaterdagochtend 
van 10.00 uur tot 11.00 en een 
tweede groep van 11.00 uur 
tot 12.00 uur in de lounge. Het 

is naast het bewegen ook nog 
eens heel gezellig met koffie na 
afloop.

Paul Mentink is al jaren be-
weegcoach in Roomburgh en 
houdt rekening met uw grenzen 
en/of beperkingen.

Komt u ook?
Door Harriët van Dijk



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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Goed slapen

Fotoverslagje kerst-walkthrough

Om 's nachts te kunnen dro-
men, moeten we eerst kunnen 
slapen. Slaaponderzoekers zijn 
het erover eens; een goede 
nachtrust is essentieel voor ge-
zonde hersenen. Hoewel we 
over het algemeen lang genoeg 
slapen, zijn we helaas geen goe-
de slapers. Ook jongeren slapen 
vaak te kort en slecht, wat in-
vloed heeft op hun hersenont-
wikkeling. Piekeren, laat slapen 
door huiswerk, en mediage-
bruik zijn de belangrijkste oor-
zaken.

Wist u dat:
• we 1/3 van ons leven slapend 
doorbrengen?
• de gemiddelde Nederlander 
07:12 uur slaapt?
• 63% van de Nederlanders on-
tevreden is over de slaapkwali-
teit?

Slapen gaat niet alleen over de 
slaapkwantiteit (hoeveel uur je 
per nacht slaapt) maar juist om 
je slaapkwaliteit (hoe effectief 
je slaap is). Tijdens het slapen 
spoelen je hersenen als het 

ware schoon. Goede slaap be-
tekent dat je hersenen de tijd 
en de kans krijgen om zich te 
reinigen. Ook zorgt een goede 
nachtrust ervoor dat je je emo-
ties van de dag goed kan ver-
werken en dat je onthoudt wat 
je overdag hebt geleerd. (bron: 
hersenstichting)
Goed slapen willen we alle-
maal, maar het is niet voor ie-
dereen even eenvoudig. 

Wat kun je doen om je slaap-
kwaliteit te verbeteren?
1. Ga elke dag op dezelfde tijd 
naar bed en sta op dezelfde tijd 
op. Ook in het weekend. Een re-
gelmatig slaappatroon helpt je 
om op een vast tijdstip signalen 
af te geven, waardoor je ‘s 
avonds makkelijk in slaap kunt 
komen en ‘s morgens prettig 
wakker wordt.
2. ’s Avonds trek? Houd het bij 
een lichte snack.  Een zware 
maaltijd kort voor het slapen-
gaan is niet verstandig. Je spijs-
vertering moet dan hard aan 
het werk, waardoor je lichaam 
actiever blijft en het moeilijker 

is om in slaap te vallen.
3. Cafeïne beïnvloedt je biologi-
sche klok, zelfs al drie uur voor-
dat je gaat slapen. Je kunt pas 
later in slaap vallen en je slaapt 
korter en onrustiger. Ook alco-
hol zorgt ervoor dat je veel min-
der diep slaapt. Daardoor word 
je ‘s ochtends alsnog vermoeid 
wakker.
4. Slaap voldoende uren. Hoe-
veel uren je zou moeten slapen 
verschilt per persoon en per 
leeftijd. Volgens de Amerikaan-
se National Sleep Foundation 
hebben de meeste volwasse-
nen 7 tot 9 uur slaap per nacht 
nodig.

Naarmate mensen ouder wor-
den, verandert hun slaappa-
troon. Ouderen worden name-
lijk vaker wakker, slapen lichter, 
hebben tijdens hun slaap meer 
last van geluiden en brengen 
minder tijd door in hun diepe 
slaap. Desalniettemin hebben 
ouderen evenveel slaap nodig 
als jongere mensen. Dit is de re-
den waarom veel ouderen een 
middagdutje doen. 

(Zie pagina 15 voor meer!)
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Activiteitenkalender januari

Vaste activiteiten in de lounge
maandag   10:30 uur  Wandelclub (tijdens lockdown uitgesteld) 
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 Januari
1 januari      Nieuwjaarsdag
6 januari      Hoogfeest van Driekoningen
       (de Mis van Driekoningen wordt op 9 januari gelezen in de kapel.)

21 januari   10.30 uur  Gespreksgroep. Thema: De Bijbel
26 januari      Start van de Nationale Voorleesdagen
27 januari      Start Week van de Poëzie
28 januari      Gedichtendag
    19.00 uur  Filmavond

Zoals u ziet is de kalender nog erg leeg. Dit heeft uiteraard te maken met de onzekerheid rondom 
het coronavirus. Houd de informatieborden in de gaten voor aanvullende activiteiten!
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Fotoverslag activiteiten

Op dinsdag 14 december was de jaarlijkse Advent- & Kerstviering in de 
lounge. Dit jaar werd deze geleid door pater Thomas van de Broeders van St. 
Jan. Er werd gebeden en gezongen onder prachtige harpbegeleiding. We be-

danken in het bijzonder mw. Pohl en mw. Hinfelaar voor hun bijdrage.

Op etage 1 zijn de voorbereidingen voor Kerst al 
vroeg begonnen. Op 14 december hebben de bewo-

ners kerststukjes gemaakt!

Op maandag 29 novem-
ber hebben we op de 6e 

etage kruidnootjes
gebakken.

Harriët van Dijk heeft op Somatiek een workshop 
gegeven waarin men aan de hand van vragen zijn 
of haar levensverhaal in kleur tot uiting kon bren-
gen. De kleurpatronen waren erg uiteenlopend en 

dat gaf aanleiding tot mooie gesprekken.

Er was weer de jaarlijk-
se Adventretraite. Aan 

de hand van vier thema’s 
werd een creatieve op-

dracht gemaakt.
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IN MEMORIAM

mevrouw I.M.L. Koch-van der Linden | 1 december 2021

de heer F.J. Kasper (oud-collega) | 7 december 2021

mevrouw C.M.T. Klein Schiphorst-Stockmann | 11 december 2021

mevrouw C.J.H. Pleij-den Hollander | 12 december 2021

Gedicht
GEBED

'k Heb Hem gezocht,

in 't donker en in 't licht,

wanneer ik voelde dat mijn tak was afgebroken.

Ik heb gebeden

met mijn oogjes dicht

en van mijn laatste geld een kaarsje opgestoken.

Ik blijf Hem zoeken tot de laatste dag,

niet in het lof zozeer, de hoogmis of de zegen.

Want juist op plekken waar ik Hem niet had verwacht,

daar kom ik Hem in volle glorie tegen

Toon Hermans
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Advent- & Kerstviering 2021

Kerst-walkthrough

Dit jaar was er een mooi pro-
gramma voor de Advent- en 
Kerstviering georganiseerd.  
De lounge in een prachtige 
kerstsfeer, tafels en stoelen op 
gepaste afstand én een ruime 
opkomst zorgden ervoor dat 
het er gezellig uitzag en het een 
mooie middag beloofde te wor-
den! De viering begon om twee 
uur. De middag werd geleid 
door pater Thomas en de voor 
Roomburgh bekende harpiste
Carla Bos verzorgde de muziek. 
Aangevuld met acoliet  Ruben 
Stolker was dit het perfecte 
team om het programma te 
verzorgen.
Het programma bestond uit 
twee delen met een tussenpau-
ze. In het eerste deel verwel-
komde pater Thomas iedereen 
met een woordje en konden 

we daarna Carla Bos horen, die 
op haar prachtige goudkleurige 
harp, heel mooie kerstliederen 
speelde.    
Acoliet Ruben las  in beide de-
len van het programma een 
schriftlezing en pater Thomas 
heeft zowel een Advents- als 
Kerstbeschouwing gegeven. 
Dat deed hij heel mooi, door 
hoop en vertrouwen te laten 
doorklinken.
Er was aan twee bewoners, 
mevrouw Hinfelaar en me-
vrouw Pohl, gevraagd om  hier-
na een respectievelijk kerst- en 
 adventsgedicht voor te dragen.
De harpiste besloot het eerste 
deel met het spelen van een 
prachtig muziekstuk.
Onder het genot van thee of  
koffie met een heerlijk gebakje 
was  er een pauze.

Het tweede deel liet een soort-
gelijke opzet zien als deel één.
Opvallend was de rust en aan-
dacht van het publiek tijdens de 
viering. Het spel van de harpiste 
was  buitengewoon.   Heel se-
reen en bij tijd en wijle krachtig!
De harpiste speelde heel zacht-
jes tijdens de lezingen, die de 
acoliet las. Dat was mooi om 
te horen!  Nadat pater Thomas 
een slotwoord en de zegen gaf 
was deze hele mooie Advents- 
& Kerstviering afgelopen.  Uiter-
aard niet nadat de harpiste en 
pater Thomas een aardigheid 
kregen in de vorm van bloemen 
en wijn.
Dank aan onze pastoraal mede-
werker Harriët, die de hele mid-
dag georganiseerd had!

Door G. Pohl
(zie foto's op pag. 13)

Voor het tweede jaar op rij kon 
de jaarlijkse kerstborrel niet 
doorgaan. Normaal gesproken 
worden tijdens deze borrel de 
kerst geschenken uitgedeeld.
Toch was er dit jaar iets bij-
zonders: een heuse kerst-
walkthrough. Het parkje achter 
de parkeerplaats was omge-
toverd tot een kerstmarktje! 
Vanaf de parkeerplaats liep 
men het marktje op om daar 
ontvangen te worden door de 
Kerstman zelf. Die leidde hen 
vervolgens naar kraampjes met 
worstenbroodjes, snert, marsh-
mallows, chocomelk of glüh-

wein, Jägermeister, live kerst-
muziek, prachtige kerststukjes, 
een fotomuur en uiteraard de 
kraam met de kerstgeschen-
ken! Dank aan iedereen die dit 
georganiseerd heeft. Ik hoop 
stiekem dat een nieuwe traditie 
is geboren!
Door Rik van Steenoven
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Uit de oude doos (Roomburgh maandblad 2002)

Dromen van Leiden

Rugzak

We hebben allemaal een rug-
zak. Deze rugzak krijgen we bij 
de geboorte uitgereikt. Dit mo-
ment is de start van een leven 
waarvan je niet weet wat het je 
brengen zal.
Daarom de rugzak, hierin stopt 
men al de ervaringen waar een-
ieder mee te maken krijgt op 
zijn of haar levensweg.
Als kind leer je ontzettend veel 
en al je ervaringen maken je 
tot een persoonlijkheid. Al mijn 
herinneringen zitten in mijn 
rugzak en tijdens familiebijeen-
komsten gooien we onze rug-
zakken op tafel en halen we ver-
schillende situaties, met groot 

plezier, weer even tevoorschijn.
Het blijkt dan ook dat ieders er-
varing anders kan zijn en dus is 
ieders rugzak persoonlijk.

Maar naarmate ik m’n leven 
leef zijn er ook momenten die 
pijnlijk zijn of met veel verdriet. 
En dan is de bagage die ik te 
dragen heb te zwaar. Te zwaar 
voor mij alleen. Gelukkig zijn 
er dan mensen die mijn rugzak 
samen met mij willen dragen, 
waardoor ik verder kan.

Na een bepaalde tijd worden de 
fijne herinneringen gemengd 
met de moeilijke perioden en 
komt er weer balans in mijn 
rugzak.

Maar alles draag je mee en 
wordt een onderdeel van je 
persoonlijkheid. Belangrijk is 
echter ook dat je bewust leeft, 
want een lege rugzak levert 
weinig op. Er zijn zat momen-
ten op een dag die belangrijk 
genoeg zijn om mee te nemen.
Want als ik ouder ben en soms 
veel tijd heb om rustig na te 
denken, dan pak ik mijn over-
volle rugzak en hoop ik dat ik 
met een tevreden gevoel ouder 
kan zijn!

Door een “werkende” moeder
Ingezonden door Diana Lek

Leiden wat ben je toch mooi!,
met je singels en grachten.

Echt, je blijft steeds in mijn gedachten,
al ben ik van hier, in bos of heide,

dan denk ik nog aan ‘”mijn” mooie Leiden.
Ik ben er ook geboren, en daarom, 

heb ik ook mijn hart aan Leiden verloren.
Tussen de deftige Rapenburgers,
de rijke Witte Singel, hoorde ik

vaak het stadhuis geklingel.
Doezastraat, een levendige straat,

met vele winkels, een gezellige loop.
Een gewoon steegje , Molensteeg bij de Vliet

heb ik gewoond en als kind gespeeld,
in die jaren heb ik mij nooit verveeld.

Wij hadden geen speeltuin of clubhuis,
we vermaakten ons op straat of thuis.

Touwtje springen, tikkertje, bokje springen, hoepelen.
Je ziet het niet meer, ik weet het,

het zijn andere tijden.
Maar of dat leuk is of niet,

Ik vergeet die tijd van vroeger niet!
  

Ingezonden door B.  van Voorthuijzen
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Moppen

Spreuken

Jantje droomt dat hij over een brug loopt.

Als hij op het midden van de brug staat, wil hij weer terug.

Maar daar staat een leeuw.

Dan besluit hij maar verder te lopen, maar aan de andere kant staat 

een tijger.

Zal ik dan maar in het water springen denkt hij.

Nee, kan ook niet, daar zwemmen krokodillen.

Wat moet Jantje nu doen?

Antwoord: Wakker worden!

Een man gaat naar de dokter en zegt: “Ik kan ‘s nachts niet goed 

slapen. Ik heb allemaal rare dromen.”

Dokter: “Wat droomt u dan allemaal?”

Man: “Ik zie allemaal schapen die aan het voetballen zijn.”

“Oké,” zegt de dokter, “ik geef u pillen en die moet u vanaf 

vandaag slikken.”

“Kan ik die pillen ook niet vanaf morgen gebruiken?” vraagt de man.

“Waarom?” zegt de de dokter verbaasd.

“Wel,” zegt de man, “vandaag spelen ze de finale.”

Als je het kan 
dromen, dan 
kun je het ook 

doen!

Door Walt Disney

Mensen zeggen 
wel eens: "volg je 

dromen".

Dus ben ik weer 
naar bed gegaan.

Januari:
De J van Jaag je 
dromen na zit 

weer in de maand!

Droom niet je leven,
leef je dromen!
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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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Wellicht dat u ook wel eens 
goede voornemens voor het 
nieuwe jaar heeft gehad. Om 
wellicht ergens mee te stoppen 
of om juist met iets nieuws te 
beginnen. Lukt het u dan ook 
om vol te houden? Uit onder-
zoek is gebleken dat bijna vier 
op de vijf mensen goede voor-
nemens maakt, maar slechts 
een zeer klein gedeelte houdt 
zich er ook daadwerkelijk aan. 
Omdat het bij mij ook vaak is 
voorgekomen leek het mij leuk 
om eens uit te zoeken hoe ik 
het in 2022 anders zou kunnen 
aanpakken. 
Een van de belangrijkste  re denen 
dat mensen zich niet houden 
aan goede voor nemens, is dat ze 
hun wensen niet concreet ge-
noeg for muleren. Als iemand 
bijvoorbeeld zegt ‘ik wil meer 
gaan sporten’ of ‘ik wil afvallen’, 
dan is de kans groot dat het 
misgaat. Zonder concrete invul-
ling van die doelen, is het heel 
lastig om gemotiveerd te blij-
ven. Wat beter is om te doen is 
een datum kiezen in het jaar 

waarop je bijvoorbeeld in staat 
wil zijn om een rondje van vijf 
kilo meter of tien kilometer af te 
leggen bij het joggen, of een da-
tum waarop je vijf kilo aan ge-
wicht wil zijn kwijtgeraakt.
Ook zijn mensen geneigd voor-
nemens negatief te formuleren. 
Bijvoorbeeld: ‘Ik wil komend 
jaar niet meer ongezond eten.’  
Door je voornemen zo te for-
muleren, blijf je steeds denken 
aan datgene wat je niet meer 
wilt doen. Komt de roze olifant 
u bekend voor? “Denk niet aan 
een grote roze olifant.” De roze 
olifant wordt vaak gebruikt om 
aan te tonen dat je door iets 
heel nadrukkelijk niet te willen, 
je juist het tegenovergestelde 
bereikt: probeer eens niet aan 
een grote, roze olifant te den-
ken en het eerste waar je aan 
denkt is een grote, roze olifant.  
Probeer een voornemen daar-
om positief te formuleren. Als 
je ongezond eten wilt vermij-
den, kun je dus beter zeggen: ‘Ik 
wil elke dag groentesnacks eten 
, zoals worteltjes, komkommer 

en paprika.'
We zijn snel geneigd om voor 
onszelf excuses te verzinnen 
waarom het geoorloofd is om 
niet meer aan onze goede voor-
nemens te werken. Bijvoor-
beeld: bij onverwachte drukte 
kan het voornemen om vaker te 
gaan sporten toch niet door-
gaan. Of wanneer wij een ver-
velende situatie mee maken en 
ons daarom weer even belonen 
met een sigaret of een reep 
chocola. Wat ons hierbij kan 
helpen is dat we ons erop voor-
bereiden! Ons brein brengt ons 
af en toe lekker in de war en 
dan komt het vervelende stem-
metje dat roet in het eten gooit. 
Ken uzelf goed en weet welke 
verzinsels u gaat verzinnen als 
de goede voornemens zwaar-
der zijn dan u dacht. Deel het 
eventueel ook met anderen, zo-
dat zij u erop kunnen wijzen!
Ik hoop dat dit u kan helpen bij 
het volhouden van uw voorne-
mens het komende jaar. 

Door Tim Brussee

Goede voornemens volhouden

Kerstmiddag kaartclub

Op maandagmiddag 13 de-
cember had het bestuur van 
de kaartclub een gezellig uurtje 
georganiseerd voor de leden 
van de kaartclub. Het kaarten 
kan momenteel niet doorgaan 
vanwege corona, maar ge lukkig 
kan er wel gezellig koffie ge-
dronken worden met wat lek-

kers erbij, uiteraard gevolgd 
door een drankje. Wat is er van 
deze gezelligheid genoten. Ie-
dereen had het reuze naar zijn 
zin en dat is heel belangrijk in 
deze tijd. Aan het einde was er 
nog een heel leuke en mooie 
verrassing. Er was een prachtig 
kerststukje voor iedereen. Op 

volgorde van het aantal pun-
ten dat men behaald heeft in 
het afgelopen kaartseizoen kon 
iedereen zijn of haar stukje uit-
zoeken. Goed gedaan, Jan en 
Cor!

Door Joyce Terpstra
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Weetje uit de schoolbanken

Bij de receptie
Het is zondagmiddag als me-
neer bij ons binnenkomt. Ik ken 
zijn naam niet maar hij woont 
in de wijk en komt elke maand 
even langs om een maandblad 
op te halen. Altijd maakt hij wel 
even een praatje. Deze keer be-
gint hij te vertellen over zijn 
grote liefde. Hij vertelt hoe hij 
75 jaar geleden als jonge vent 
een baan had als vertegen-
woordiger en huis aan huis bij 
de mensen langs ging om verze-
keringen te verkopen. Op een 
dag, het was erg slecht weer - 
het regende pijpenstelen en hij 
leek net een verzopen kat - bel-
de hij bij een huis aan. De deur 
werd opengedaan en daar 
stond het mooiste meisje van 
de wereld. Hij was op slag ver-
liefd en had geen last meer van 
de regen, want vanaf die dag is 
de zon in zijn leven gaan schij-

nen. Hij vertelt dat hij heeft 
moeten praten als Brugman te-
gen haar vader, maar uit-
eindelijk vond deze het goed 
dat hij met zijn dochter uitging.
Op een zondagmiddag 14.00 
uur gingen ze samen een ijsje 
eten in de plaatselijke ijssalon. 
Aangezien hij  zijn zuurverdien-
de centjes moest inleveren 
thuis om het gezin draaiende te 
houden en verder alleen zak-
geld kreeg was hij, na deze mid-
dag, de rest van de week plat-
zak. Maar dat gaf allemaal niks 
want hij was uit met het mooi-
ste meisje van de wereld. Het 
was echte liefde op het eerste 
gezicht en hij is met hetzelfde 
mooie meisje getrouwd en 
daarna heeft  de zon 68 jaar 
voor dit stel geschenen.
‘’Ik was en ben nog steeds tot 
over mijn oren verliefd op haar, 

maar 2 jaar geleden is de zon 
ondergegaan en heb ik afscheid 
van mijn mooie meisje moeten 
nemen’’. Hij valt even stil,  en 
ondanks zijn glimlach zie ik een 
traan in zijn ogen. Hij kijkt mij 
aan en ziet aan mijn gezicht dat 
zijn verhaal mij emotioneert en 
zegt: ‘’Ik zie dat wat ik vertel 
iets met je doet, dat zegt mij dat 
het met jouw liefde ook wel 
goed zit.”.
Met een glimlach op mijn ge-
zicht bedank ik hem voor het 
delen van zijn liefdesverhaal. 
Wanneer ik later die dag thuis 
kom geef ik mijn man een zoen 
en vertel ik hem waarom hij zo 
bijzonder voor mij is, nog even 
denkend aan de man die mij 
zijn verhaal van de liefde heeft 
verteld.

Door Diana Lek

Dromen, iedereen heeft ze wel. 
Dromen heb je in de nacht, 
maar ook in het leven. Wan-
neer ik droom, dan droom ik 
over wat de toekomst me zal 
brengen, hopelijk mijn diploma 
en mooie reizen naar het bui-
tenland. 
Zijn er dromen die u heeft? Wat 
zijn uw dromen?
Abraham Maslow was een Ame-
rikaanse psycholoog in de 20e 
eeuw. Hij bedacht een theorie 
waarmee hij duidelijk maakte 
hoe wij onze dromen kunnen 

waarmaken. Maslow legt in 
zijn theorie uit dat dromen pas 
waar kunnen worden als ons 
leven aan een hoop dingen vol-
doet. Hij zegt dat de volgende 
zaken eerst in orde moeten zijn, 
voordat we onze dromen waar 
kunnen maken:

• Fysiek voor onszelf (laten) 
zorgen

• Ons veilig voelen
• Ons verbonden voelen met 

anderen
• Eigenwaarde hebben.

Nou, dat is nogal wat! Waar 
kunnen we beginnen? Heeft 
u ideeën over hoe u fysiek ge-
zond(er) kan worden? Heeft u 
misschien een idee over hoe u 
zich meer verbonden kan voe-
len met de mensen om u heen? 
Mooi om aan het begin van een 
nieuw jaar bij stil te staan.

Door Lidwine Tax
Student Social Work
Bron: Maslow, A.H. (1977/1943). Een theorie 
van de menselijke motivatie. In Dominantie: 
Kerngeschriften over dominantie, eigenwaar-
de en zelfverwerkelijking (pp. 185-210). Rot-
terdam: Lemniscaat.
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Vitaliteit

Een docente van de vakgroep 
ouderengeneeskunde stuurde 
een e-mail. Er werden colleges 
over vitaliteit gegeven. Mocht 
een van de studentes telefo-
nisch een uur met mij over vita-
liteit praten?

Vitaliteit is een belangrijk on-
derwerp in de studie ouderen-
geneeskunde: een vitaal mens 
is immers een gelukkig mens.
Vorige keer moest ik naar het 
collegegebouw toe, nu kon ik 
thuis blijven in een makkelijke 
stoel met een telefoon in mijn 
hand, dus daar had ik geen be-
zwaar tegen.
De studente die ik kreeg toege-
wezen was 25 jaar. We zouden 
op een dinsdag van 10 tot 11 
uur met elkaar praten.
Ik zat klaar op de aangegeven 
tijd.
Allereerst vroeg zij toestem-
ming om het gesprek te mogen 
opnemen. Zo hoefde zij geen 
aantekeningen te maken en kon 
zij het gesprek nog eens afluis-
teren.
Alle studenten van de groep 
moesten een verslag maken, de  
komende vrijdag gaf de docen-
te dan commentaar.
Er volgden heel veel vragen. 

Vitaliteit komt van het Latijnse 
Vita, dat leven betekent.
Hoe vitaal voelde ik mij? Wat 
deed ik om zo vitaal mogelijk te 
blijven? Daar gingen we eerst 
maar eens dieper op in.
Vooraf was ik nagegaan wat ik 

zoal doe in de week om vitaal te 
blijven. Dat was best veel.
In mijn slaapkamer heb ik een 
hometrainer staan. Toen ik last 
ondervond van mijn knieën 
door artrose kreeg ik die van 
mijn kinderen. (Er is voor alle 
bewoners op de parterre een 
virtuele fiets beschikbaar, die 
kun je reserveren bij Monique 
van Trigt via de receptie).

het  niet meer om zo lang mee 
te fietsen, ik hou dan mijn be-
nen stil, want het lukt mijn 
 maatje gelukkig goed om alleen 
te fietsen met de elektrische 
ondersteuning.
Op woensdag heb ik gymles in 
het Buurthuis Matilo.
Ik ben de oudste van de groep 
en ben na afloop bekaf.
Op zaterdag biedt Roomburgh 
gymles aan door Paul Mentink. 
Ooit waren er twintig deel-
nemers, nu drie of vier. Hoe 
komt dat? Een half uur rekken 
en strekken is toch prima?
Ook probeer ik elke week een 
uur met mijn scootmobiel er-
opuit te trekken, nooit naar 
de stad, altijd door de polder, 
heerlijk! 
Ten slotte krijg ik op donder-
dag een half uur krachttraining 
bij fysiotherapie. Een heel pro-
gramma dus en na het doorne-
men daarvan was ook het uur 
van het interview om.

Zo vitaal mogelijk blijven is best 
wel hard werken als je er zo 
over nadenkt, maar het levert 
ook veel op.
Een gezonde geest in een ge-
zond lichaam, dat wisten de 
oude Romeinen al.
Ik wenste de studente veel suc-
ces! Met dank nam zij afscheid.

Door Anke Cornelissens

Elke morgen begin ik met tien 
minuten fietsen op de home-
trainer. 
Om tien uur kijk ik naar het 
nieuws, aansluitend doe ik mee 
met “Nederland in beweging”, 
nie mett alle oefeningen kan ik 
meedoen, maar dat hoeft ook 
niet.
Elke middag ga ik met de rol-
lator een half uur wandelen in 
het Matilopark. Vorig jaar was 
dat nog een uur, maar dat lukt 
me nu  niet meer.
Eens in de week ga ik twee uur 
met de duofiets van fietsmaat-
jes op pad. De laatste tijd lukt 
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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, Tim Brussee 
& 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
Dromen

BEELD    GEVOELENS    REVERIE 
BELEVEN     IDEAAL     SLAPEN 
DROMENVANGER   ILLUSIE     SOEZEN 
DROMERIJ    MIJMEREN     SUFFEN 
DROOMLAND    MOOI     TOVERBEELD 
DRUMMEN    NACHTBEELDEN    VERBEELDING 
EMOTIES    ONDERBEWUSTZIJN   VERWACHTING 
FANTASIE    PEINZEN     VISIOEN 
GEDACHTEN   REFLECTIE    WAANVOORSTELLING 
GELUK    REMSLAAP    WENS 
 
A D G H J L B N T T C O U M I O B P M H J A P M N 
I E B E L E V E N P D W J K Q T K A B N B T E V H 
T N A R E J J E U H R R U O M I U A I G M D K I G 
N A B J G Z Z C K Y U U R P O O D L A R I M D S I 
J C A W F Z U W P W M H M J M C C S C J J W L I W 
I H N K G F X L K A M L E Y V U J M F M M G E O J 
Z T X W G N I D L E E B R E V R L E B T E X E E O 
T B L R G Z I U Q Y N U U I V B F R D V R K B N I 
S E I F J U Y L C S U T X E C Z E P O H E I R R M 
U E D H G T A R L R T L E M O T I E S Y N R E M D 
W L M V M A A I S E G S S S B B L D Q E E V V E N 
E D O N E K S H I S T Z J P T E Q B Z G J R O B A 
B E O D U N S O D A Z S H V N A P E N Q P E T C L 
R N I L E I F V H A X E R S O N O A Z M N F V H M 
E L E W L D R O M E R I J O E S V T Q O G L H L O 
D G N Z B M R S Q X W R O X O N F K F H N E M W O 
N X P X N M A T S X K E B K E V D N A C I C R I R 
O H N H M I F J B J H V F M U F N A N U T T G I D 
V F M A E G E O Q U W E O M W X V A T H H I H F O 
B Z K R H O W P L N D R H N E J B V A G C E L U D 
C E I L L U S I E W D M L I Z O Z I S W A E X A E 
A G E D Y O R P O B K A R A I Y T X I B W E I O Y 
Z M B L I X A N X L N N U S D Q M D E I R J O B D 
R V A B D L N E T H C A D E G S D B T Q E N R A N 
T Z D G S S U F F E N S I X X Q M U L A V E Z I F 
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