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Voor dit februarinummer is het thema: geluk. Geluk zit in kleine dingen, zegt men vaak, maar 
wanneer je dan vraagt wat die kleine dingen zijn krijg je de meest uiteenlopende antwoorden. 
Gezondheid, een warme familie, een leuke baan, shoppen, geld, het gevoel van thuiskomen. Zoveel 
mensen, zoveel wensen.
Wij hopen dat de arti kelen en foto's in deze editi e u (meer dan) een klein beetje geluk mogen 
brengen en mogen inspireren om wellicht op nieuwe manieren geluk in uw leven te vinden.

Onze vertrouwde rector, mgr. Hofstede, heeft  te kennen gegeven de taak van de maandelijkse 
overwegingen te willen overdragen. Wij danken hem voor zijn inbreng al die jaren! Meer hierover 
leest u op pagina 8.
Ook een dankwoord aan pastor Theo Blokland csd1 die voor deze editi e van het Magazine deze taak 
op zich heeft  genomen en ons voorziet van een mooie overweging. 

Veel leesplezier!
1 CSD staat voor Congregati o Septem Dolorum: de Nederlandse congregati e van broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven 

Smarten.

Van de redactie

Gedicht

Soms overdenk ik in mijn bed, wat het leven eigenlijk is,
over geluk, pijn en verdriet en alles wat ik mis.

Maar je ervaring maakt je sterk, en je toekomst wordt bepaald,
door wat je vandaag beleeft, en uit je leven haalt.

Denk goed na over wat je wilt, en bepaal je nieuwe doelen,
als je verleden kunt vergeten, dan kun je echt weer voelen.

Wees oprecht en eerlijk voor jezelf en in het algemeen,
verplaats je in gevoelens van mensen om je heen.

Leer je grenzen te bewaken, en durf anders te zijn,
je aan principes houden, geen water bij de wijn.

Je werkelijke kracht om gelukkig te kunnen leven,
is niet bang of boos te blijven, maar berusten of vergeven.

Leer als je geluk wilt vinden, al heb je nog zo'n pijn,
alsof je nooit gekwetst bent, weer verliefd te kunnen zijn.

Al heb je nu veel zorgen, hou de toekomst in je hoofd,
en zie dat alles mogelijk is als je er maar in gelooft.

Door Sammy Geerts, ingezonden door Willy Bakker



Voorwoord Inhoud
Wat is geluk? Dat is een vraag die interessant is om alleen of 
met anderen over na te denken. Ik ben afgelopen januari 60 
jaar geworden en ti jdens het diner had mijn jongste dochter 
12 vragen voor mij over de afgelopen 60 jaar. Dat waren 
vragen in de trant van ‘op welke momenten in uw leven 
heeft  u echt geluk ervaren?’
Het begrip geluk omschrijven is best lasti g. Want stel je 
iemand de vraag: wat betekent geluk voor jou, voor u, dan 
krijg je verschillende antwoorden. Variërend van voorspoed 
ervaren, een reep chocolade eten, tevreden zijn met je 
huidige leven, tot een goede gezondheid en/of samenzijn 
met dierbaren en leuke dingen doen. Kortom, een 
omschrijving geven van geluk is niet zo eenvoudig en is voor 
eenieder anders.
Sommigen omschrijven geluk als “mazzel hebben”. Hier 
wordt geluk uitgelegd als toevalligheid. Voorspoed die je 
hebt zonder dat je er invloed op uitoefent. Bijvoorbeeld als 
je bij de bingo een mooie prijs wint, of als je onderweg pech 
hebt en iemand helpt je. Het zijn kleine gelukjes, mazzeltjes, 
meevallers of positi eve ervaringen. Die overkomen je zonder 
dat je er wat voor doet. Dergelijk toevallig geluk kun je 
moeilijk nastreven, maar men kan er wel heel dankbaar voor 
zijn, wat dan gelukkiger stemt. 
Een andere omschrijving voor geluk is niet ongelukkig zijn. Je 
bent tevreden over je huidige leefomstandigheden. Je voelt 
je gelukkig en niet ontevreden. Je ervaart daarbij allerlei 
positi eve emoti es als: je voelt je vrolijk, bent ontspannen, 
vredig, vreugdevol.
Volgens anderen is geluk het nastreven van genot. Daarbij is 
de insteek: maak plezier en geniet. Een lekker kopje thee of 
drankje of goede maalti jd. Hier is natuurlijk niets mis mee, 
maar het geeft  vaak wat kortstondig geluksgevoel, het is niet 
diepgaand.  Een andere uitleg van geluk is het vervullen van 
nog diepere verlangens. Denk aan het krijgen van kinderen 
of het doen van iets betekenisvols voor de ander. Een 
diepgaande relati e met een echtgenoot, partner of goede 
vriend(in). Vaak wordt gedacht dat voldoende fi nanciële 
middelen hebben bijdraagt aan het geluk. Maar, wat blijkt? 
Meer bezit najagen en streven naar meer rijkdom, maakt 
helemaal niet gelukkiger. In een onderzoek onder 
vermogende mensen met meer dan 10 miljoen euro geeft  
eenderde zelfs aan dat het geld juist meer sores veroorzaakt 
dan dat het oplost. 
Velen van ons in dit huis vinden het geluk in de relati e met 
God de Vader, een relati e met Jezus. Zij vinden geluk en rust 
in het gebed of in de kapel. Geluk is vaak immaterieel.  
Geluk bestaat uit momenten die het leven betekenis geven, 
momenten van liefde en 
dankbaarheid. 
Ik wens u veel geluk en ik wens u 
ook toe dat u dat geluk kunt 
delen met anderen. Denken aan 
en praten over geluk uit het 
verleden, brengt het geluk weer 
naar het heden. Ik hoop dat dit 
magazine u hiertoe weet te 
inspireren.        Bert  Buirma
      Directeur Roomburgh
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Carnaval

Warmetruiendag

Van 26 februari tot en met 1 
maart is het carnaval!
Carnaval is het feest dat voor
afgaat aan de Veertigdagentijd 
(de Vastentijd). Het wordt met 
name gevierd in katholieke lan
den en streken. Vermommin
gen, optochten, de oprichting 
van een narrenrijk en uitbun
digheid tekenen het feest.
De benaming 'carnaval' wordt in 
de zeventiende eeuw in Europa 
de vaste benaming voor de fees
ten voorafgaand aan de vasten. 
De oorsprong van het woord is 
onzeker. Eén van de verklarin
gen herleidt het woord op de 
carrus navalis, een scheepskar 
die in de vastenavondtijd door 
de straten werd getrokken, met 
aan boord vermomde vierders.
In andere verklaringen wordt 
de relatie tussen dit uitbundi
ge feest en de daarop volgende 

vastentijd gelegd. Het woord 
carnaval zou dan bijvoorbeeld 
komen van het Latijnse carne 
vale, dat 'vlees vaarwel' bete
kent. Meest waarschijnlijk is 
dat het woord is afgeleid van 
carne(m) levare, ofwel 'verwij
deren van vlees'. Deze uitleg 
wordt al in het jaar 965 in Italië 
vermeld.

In Roomburgh vieren we nor
maal gesproken ook een gezel
lige carnavalsmiddag. Helaas is 
het nu geen 'normale' tijd, met 
het coronavirus dat nog rond
gaat. Of de festiviteiten kunnen 
doorgaan is daarom nog niet 
bekend, maar we zullen dat te
gen die tijd aangeven via de in
formatieborden. 

Elk jaar gaan we energieverspilling te lijf met de grootste kli
maatactie van Nederland: Warmetruiendag. Op vrijdag 11 fe

bruari 2022 is het de 16e Warmetruiendag! 

Meedoen is simpel: zet de verwarming lager, trek een extra war
me trui aan en bespaar 6% energie en CO2 per graad. Als heel 
Nederland op 1 dag 1 graad lager stookt, besparen we 6,3 mil

joen kilo CO2! Doen we dat een heel stookseizoen lang, dan be
sparen we maar liefst 1 megaton CO2! Doet u mee?



Woord van de pastorale dienst

OVERWEGING

Halverwege deze maand februari worden ons uit het evangelie van Lucas 
enkele ‘zaligsprekingen’ voorgehouden. Volgens de Nieuwe Bijbelvertaling 
zegt Jezus: Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen (Lc 6, 21). Wat een geluk 
dat deze lezing juist deze maand op het rooster staat; het thema van het 
Roomburgh Magazine is immers ‘geluk’. 

‘Geluk’ is zo’n eenvoudig woord. Het omvat echter veel betekenissen. Het 
meest vertrouwd zijn wel toeval, voorspoed en tevredenheid. 
Bij die eerste omschrijving past dit gezegde: ‘Geluk ligt in een klein hoekje’. Als 
we zelf even niet oplett en is het gelukkig net de ander die uitkijkt. 

Petrus en zijn metgezellen hebben de hele nacht gevist, maar niets gevangen. 
Wat een geluk dat Jezus die ochtend bij toeval aanwezig is en hen opnieuw het 
meer opstuurt…. ze vangen zo’n massa vissen dat de nett en dreigen te 
scheuren (Lc 5, 47).

Wanneer we elkaar bij verjaardagen geluk wensen, bedoelen we dat het 
nieuwe jaar voorspoedig mag zijn, vanuit de gedachte dat ‘zonder geluk 
niemand wel vaart’. Of met Bijbelse woorden: Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal 
geven wat je hart verlangt (ps 37, 4).
Iemand noemen we gelukkig wanneer hij/zij tevreden is met de huidige 
omstandigheden van leven, tevreden met Gods richtlijnen. Psalm 119 zegt: 
groot is de vrede voor wie uw wet beminnen, zij vinden geen hindernis op hun 
weg (ps 119, 165).

Denk nu niet dat geluk zomaar komt aanwaaien. Bij mij thuis hangt een 
wandtegeltje met de tekst: ‘Je moet af en toe bukken….  om het geluk te 
kunnen plukken’.
Aanpakken, dat bedoelt Jezus als hij mensen gelukkig noemt. Gelukkig zijn er 
mensen om je heen, zijn we zelf zulke mensen, die bidden en ervoor zorgen dat 
ongerechti gheid verdwijnt. Mensen die bidden en 
zorgen voor gelijke verdeling van wat God ons 
schenkt, zodat er geen armen meer zijn. Zo deed 
Jezus. 
De basis voor vrede en een lach.
Wat een geluk.
        
        
        Br. Theo Blokland csd
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Muziektherapie

Hierboven leest u zomaar een 
uitspraak van een bewoner met 
dementie tijdens een 
 muziektherapiesessie. Eigenlijk 
is deze uitspraak niet 'zomaar'. 
Het is een uitspraak recht uit 
het hart, een uitspraak waar
over nagedacht is.  

Inmiddels zit ik in de vierde 
maand van mijn tijdelijke func
tie als muziektherapeut in 
Roomburgh. Hierin werk ik met 
bewoners met dementie en 
met bewoners op somatiek met 
chronische klachten. Er wordt 
geluisterd naar muziek en er 
wordt samen muziek gemaakt. 
Muziek houdt geen rekening 
met ouderdom of gebreken. 
Het mooie van muziek is dat het 
gebied in de hersenen waar 
muziek aan wordt gelinkt heel 

Vooral als de bewoners elkaar 
vertrouwen en zich op hun ge
mak voelen bij elkaar kan er een 
(postieve) discussie ontstaan 
als reactie op de muziek en op 
elkaar. Dan is een sessie vol
maakt. Het is ook zeer waarde
vol als een familielid of andere 
naaste van een bewoner 
meekomt naar de sessie. Het fa
milielid ziet dan wat de muziek 
met zijn dierbare doet en deel
name aan de sessie levert het 
familielid een nieuwe er varing 
met zijn dierbare op: een erva
ring om te koesteren. Het is 
heel mooi om te zien wat mu
ziek met iemand kan doen

Ik krijg nog even de tijd om het 
leven van de bewoners met 
muziek te verrijken en daar ben 
ik erg blij mee, omdat muziek 
mijn passie is en ik de levens 
van de bewoners zo extra be
tekenis kan geven.  

Door Laura Smits

lang intact blijft. Als mensen 
niet erg doof worden kunnen zij 
dus lang van muziek genieten. 
Dit kan muziek uit hun jeugd 
zijn, waar zij mee zijn opge
groeid, of juist muziek die voor 
hen nieuw is. Om muziek
therapie te kunnen volgen hoef 
je niet muzikaal te zijn of noten 
te kunnen lezen. Ongemerkt 
krijgt de muziek vat op je. Ik zie 
voeten die meetippen op de 
maat van de muziek, handen 
die in beweging komen,  hoof
den die meedeinen, een li
chaam dat meebeweegt met de 
melodie, ogen die meer glans 
krijgen en contact zoeken of 
ogen die even gesloten worden 
en weer voorzichtig opengaan. 
Ook ogen die tranen komen 
voor, emotie mag er zijn.  Een 
sessie kan fijn en intiem zijn. 

“NAAR MUZIEK LUISTEREN IS MOOI,
MUZIEK MAKEN IS EEN KUNST”
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Wat een geluk!

Kerst is (nu echt) voorbij

Wat een heerlijk onderwerp 
voor het maandblad. Streef je 
persoonlijke versie van geluk 
na: dan ben je  als je het mij 
vraagt  het gelukkigst. Ik word 
altijd erg gelukkig van plannen. 
Noem het stom, noem het han
dig, het is wat het is. Met plan
nen kan ik mijn hoofd op orde 
brengen en kan ik het voor mij
zelf visualiseren. Dit geeft mij 
rust. Ik heb een extraverte per
soonlijkheid, maar hou enorm 
van rust en overzicht. Achter
grondmuziek of klassieke mu
ziek met een dromerig karakter 
vind ik bijvoorbeeld heerlijk. Al 
kan ik ook heel blij worden van 
eens lekker te dansen met col
lega’s op een opzwepend ritme 
om zo de bewoners even ‘wak
ker te schudden’ en lekker gek 
te doen. Al moet dit niet te lang 
duren.
Gelukkig is de muziekkeuze in 
mijn vak heel divers.

Ik voel mij erg gelukkig in het 
vak dat ik uitoefen als mu
ziektherapeut en ik ben dan 
ook erg blij om straks weer aan 
de slag te kunnen. Daarnaast 
mis ik iedereen ook wel. Uiter
aard ben ik ook ontzettend ge
lukkig met mijn dochter en 
man. Van hen heb ik de afgelo
pen weken optimaal kunnen 
genieten. Nu moet ik echter 
wel zeggen dat het een drukke 
bedoening is hier thuis. Een 
kleintje terwijl je nét bent ver
huisd vraagt om multitasking. 
Daar word ik niet altijd gelukkig 
van, maar ik word er gelukkig 
wel steeds beter in.
Ik ben erg benieuwd hoe het 
straks gaat zijn als ik weer aan 
het werk mag gaan. De laatste 
keer dat ik even met mijn doch
ter kwam buurten werd ik zó 
hartelijk ontvangen. Het deed 
mij beseffen wat een rijkdom 
het is om lieve, gezellige colle

ga’s te hebben. Je brengt toch 
een groot deel van je week met 
ze door, dus je kunt het onder
ling maar beter fijn hebben. Via 
deze weg wil ik iedereen enorm 
bedanken voor de kaarten en 
appjes!

Door Eva Pret

Bij de meesten van u zal de kerst
versiering al op 6 januari, Drie
koningen, zijn opgeruimd (als 
het niet al eerder is gebeurd), 
maar wist u dat de Kersttijd 
eigenlijk pas op 2 februari ein
digt? Op 2 februari viert de Kerk 
het feest van de Opdracht van 
de Heer. Dit feest gedenkt dat 
Jezus, net als alle andere Joodse 
jongetjes, in de tempel aan God 

wordt op   ge dragen. In de katho
lieke traditie heet het feest ook 
wel Maria Lichtmis. Deze naam 
is ontstaan door de wijding van 
de vele kaarsen die vervolgens 
in een plechtige processie naar 
de Mis werden gedragen door 
geestelijken en kerkgangers. 
Dus ondanks dat de kerstlichtjes 
al opgeruimd zijn is er vandaag 
toch nog wat feestverlichting. 

Ook is het op deze dag traditie 
dat er pannenkoeken gegeten 
worden! De vorm en kleur van 
de pannenkoeken verwijzen 
daarbij naar de zon en het licht. 
Dus vandaag vieren we toch 
nog een beetje Kerst! Weet u 
al of u een zoete of een hartige 
pannenkoek neemt vandaag?

Door Rik van Steenoven
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Ventileren kun je leren

De pen overdragen

Corona houdt heel Nederland 
nu al twee jaar bezig en wat 
zijn we deze ongenodigde gast 
ontzett end beu. Het is u waar
schijnlijk niet ontgaan, binnen 
Roomburgh zett en wij alles op 
alles om het virus buiten de 
deur te houden. We houden 
afstand, komen niet in groepen 
samen, dragen mondkapjes en 
we wassen heel vaak onze han
den. Maar er zijn ook maatre
gelen die minder zichtbaar zijn.

Zo meten we de CO2waar
den in de lucht. Wanneer de 
CO2waarde in de lucht hoog 
is, dan wijst dit op onvoldoen
de venti lati e in de ruimte. Er is 
dan onvoldoende beweging in 
de lucht en hierdoor kunnen 
ziektekiemen langer in de lucht 

blijven hangen. Uit onderzoek 
blijkt dat in deze situati e Co
rona meer kans krijgt. Nu be
schikken wij in Roomburgh over 
een gecerti fi ceerd venti lati e
systeem, maar door meten tot 
weten! Erwin en ik waren al
lebei nieuwsgierig en hebben 
weken met een CO2meter het 
gebouw bestudeerd. 

We kunnen concluderen dat 
het venti lati esysteem binnen 
Roomburgh goed zijn werk 
doet. Enkele kantoren voldoen 
niet aan de gewenste waarden. 
Hier gaan we mee aan de slag. 
Ook plaatsen we in iedere ge
zamenlijke ruimte een CO2me
ter, opdat we de luchtkwaliteit 
goed kunnen blijven monitoren 
wanneer we weer in groepen 

samen mogen komen. 
Woont u buiten Roomburgh? 
Denkt u ook eens na hoe dit bij 
u thuis geregeld is, venti leert u 
voldoende? En een beetje extra 
als u visite krijgt? 
Nog een grote mijlpaal om te 
noemen: vorige maand hebben 
we ons eigen personeel en vrij
willigers die dat wilden kunnen 
vaccineren met de booster. Wat 
is het fi jn om met elkaar te wer
ken naar een uitweg uit deze 
pandemie.
We hebben nog een aantal kou
de weken voor de boeg, waarna 
de lente weer zal aantreden en 
dus het virus hopelijk minder 
op de voorgrond zal zijn. Wat 
kijk ik daar ontzett end naar uit! 
En tot die ti jd; Let een beetje 
extra op elkaar!  

Door Eline van ‘t Kruis

Het is u wellicht al opgevallen, 
de rubriek ‘Woord van de rec
tor’ heeft  een andere schrijver 
dan we gewend zijn. Rector 
Hofstede heeft  te kennen ge
geven deze taak graag over te 
dragen en dat respecteren wij 
uiteraard. 
Vanaf 2007 schreef Rector Hof
stede een woord in het Maand
blad en later in het Roomburgh 
Magazine. Het is een mooie 
traditi e vanaf de oprichti ng van 
Roomburgh dat de rector iets 
schrijft . Iedere rector deed dat 
op zijn eigen manier en in ei
gen sti jl. In de beginjaren van 
Roomburgh schreef rector Van 

der Boog veel over de ontwik
kelingen en gebeurtenissen 
rondom de kapel. Van onze rec
tor Hofstede zijn we gewend 
een sti chtelijk woord te ont
vangen dat met een katholieke 
feestdag of de ti jd van het jaar 
te maken heeft  en dan ook met 
een beweging naar onszelf toe, 
voor de ti jd waarin wij leven en 
wat er in het heden speelt. Wij 
hebben het alti jd met belang
stelling gelezen en zullen dit ze
ker gaan missen. 
Pastor Blokland csd is bereid 
gevonden een tekst voor dit 
Magazine te schrijven. We zul
len pater Thomas en diaken 

Clavel hiervoor in de toekomst 
ook uitnodigen. Van hen kunt u 
de komende maanden een bij
drage verwachten. 
Wij danken rector Hofstede van 
harte voor zijn mooie bij dragen 
van de afgelopen  jaren!

Door Harriët van Dijk
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Kunstzinnig

Café DoodGewoon

In de bijeenkomsten van kunst
zinnige therapie beeldend heb
ben we afgelopen maand verf 
met een schuursponsje op het 
papier gedept. Zo kun je mooie 
egale ondergronden maken. 
Het is ook een goede techniek 
wanneer het moeilijk is om 
voor langere ti jd een penseel 
vast te houden. Deze techniek 
hebben we onder andere ge
bruikt om driekoningenkronen 
te schilderen, die daarna zijn 

versierd. Het was super om te 
zien wat een creati viteit hierbij 
naar boven kwam.
Voor het thema van dit num
mer hebben we stempels van 
aardappels gesneden. De vraag 
was: Welke symbolen passen 
er bij geluk? Natuurlijk ken
nen we het klavertjevier of het 
hoefi jzer, maar wist u dat ook 
een huis voor geluk kan staan? 
Misschien kunt u nog andere 
gelukssymbolen ontdekken op 

de foto? Wat is geluk eigenlijk? 
Als grapje vroeg ik: ‘Heeft  u 
wel eens de loterij gewonnen?’ 
Toen kwam het antwoord: ‘Nee, 
het is alleen maar betalen, be
talen, betalen, maar je zal nooit 
iets krijgen!’ Misschien is het 
volgende antwoord ook voor 
veel mensen herkenbaar: ‘Mijn 
grootste geluk was toen de 
kleinkinderen kwamen.’ 

Door Dagmar Meijvogel

• Cafe ‘Doodgewoon’ is er vier keer per jaar
• Hapje en een dranke;
• Onderwerpen met betrekking tot verlies, rouw, palliati eve 

zorg, levenseinde en wat er geregeld moet worden rondom 
de uitvaart.

• Spannend? Zwaar? Welnee!
• Datum en ti jd: 18 februari, 16.00 uur
• In het theater
• Begeleiding: Harriët van Dijk, pastoraal medewerker
• Aanmelden: Graag, bij de recepti e vóór 16 februari



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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Liesbeth stelt zich voor

Liesbeth de Man is sinds sep
tember 2020 degene die de 
klassiekemuziekmiddagen or
ganiseert. Tijd om wat meer 
over haar te weten te komen.
Liesbeth is 55 jaar en woon t in 
Leiden, samen met haar twee 
katten. Zij is werkzaam als inko
per bij het Mini sterie van Eco
nomische Zaken. Momenteel 
werkt ze, zoals zovelen, thuis 
vanwege de coronamaatrege
len. Vanaf haar jonge jaren is 
zij al een muziek liefhebster, van 
popmuziek tot klassiek en alles 
wat er tussenin zit. Met name 
de laatste jaren is zij erg van 
klassieke muziek gaan houden.

Hoe is het in Roomburgh be
gonnen? Liesbeth zag een ad
vertentie staan die haar aan
sprak. Zij besloot te reageren. 
“Het leek me leuk om verschil-
lende redenen: mijn  liefde voor 
muziek natuurlijk en ik wilde 
graag iets voor anderen beteke-
nen in de vorm van vrijwilligers-
werk. Ook zou het voor mijzelf 
leerzaam zijn.” Ze werd aange

nomen en sindsdien is ze iedere 
maand in Roomburgh.
Voor iedere muziekmiddag 
neemt ze een ander thema als 
uitgangspunt voor haar muziek
keuze. Zij laat zich inspireren 
door thema’s als Kerstmis, Pa
sen, Nieuwjaar, de seizoenen, 
verre landen, reizen, Valentijn, 
etc. Ook probeert ze iedere 
keer muziek uit ver schillende 
tijdsperken ten gehore te bren
gen. In het begin vonden som
mige bewoners de muziek ‘wat 
zwaar’, daar heeft ze naar geluis
terd en nu wordt er wat lichte
re muziek gekozen, maar soms 
als een muziekstuk echt heel 
erg mooi is, wordt het toch ge
draaid en kunnen de be woners 
het vaak wel waarderen. “Rus-
sische muziek wordt vaak als 
zwaar ervaren en muziek uit de 
20-ste eeuw zal ik niet snel kie-
zen omdat ik het niet zo bij de 
doelgroep vindt passen.”

Bewoners laten na afloop re
gelmatig weten wat ze ervan 
vonden en dat ze hebben geno

ten. “Soms roept het bepaalde 
herinneringen bij hen op. Som-
mige bewoners vinden maar 
één componist mooi, dan is het 
juist leuk hun eens iets anders 
te laten horen.”

Liesbeth luistert graag op Radio 
4 naar de Muziekfabriek. Daar 
hoort zij ook veel informatie en 
achtergronden over de muziek 
en de componisten. Dit kan zij 
dan weer doorgeven aan de be
woners. Het noemen van een 
lievelingscomponist blijkt erg 
moeilijk. “Hoe meer je luistert, 
hoe meer je gaat waarderen”, 
zegt ze.

Tot slot stellen we haar de vraag 
die hoort bij het thema van dit 
Magazine: wat betekent ge
luk voor jou? “Geluk zit voor 
mij vooral in momenten”, zegt 
Liesbeth: “momenten dat je het 
idee hebt dat alle dingen op hun 
plaats vallen. Dat je denkt: hier 
wil ik zijn en nergens anders. Ik 
ervaar het vaak als ik op reis ben 
en dan op een mooie plek ben, 
maar ook als ik samen met an-
deren naar muziek luister, even 
samen helemaal in het moment 
zijn. Ik ben vaak tevreden, geluk 
zit in momenten.”

De klassieke muziekmiddag is 
elke 2e dinsdag van de maand 
om 14.30 uur in de lounge. U 
bent van harte welkom!

Door Harriët van Dijk
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Activiteitenkalender februari

Vaste activiteiten in de lounge
maandag   10:30 uur  Wandelclub
dinsdag    10.30 uur   Gezellig samenzijn voor
       bewoners van de aanleunwoningen
    14.30 uur  Klassieke-muziekmiddag
       (iedere 2e dinsdag van de maand)

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 februari
2 februari      Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
8 februari   14.30 uur  Klassieke-muziekmiddag
11 februari      Warmetruiendag (zie pagina 4)

14 feruari      Valentijnsdag
16 februari   10.30 uur  Gespreksgroep "Het geschenk van het geloof"
18 februari   16.00 uur  Café DoodGewoon (zie pagina 9)

25 februari   19.00 uur  Filmavond: The Two Popes
26 februari   14.00 uur  Carnaval: Optreden Gösta van den Burg

Alle acti viteten zijn onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen.
Houd u daarom de informati eborden in de gaten.

Gespreksgroep "Het geschenk van het geloof"

Klein geluk

Visite
Opa verschijnt voor de gelegenheid in een 

stemmig zwart overhemd met een rij opvallen
de witt e knoopjes. Zijn kleinzoon van vier valt 

even sti l als hij binnenkomt. Dan vraagt hij met 
ademloze bewondering: 'Heb je die allemaal 
zelf dichtgedaan?...' Een held zijn is echt niet 

alti jd zo moeilijk.
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Fotoverslag

Zoals u wellicht weet wordt er hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe Sint 
Josephkapel. Deze gaat de huidige kapel, die zich in onze kelder bevindt, ver
vangen. Na voltooiing van de bouw beschikken we over een prachtige kapel die 

meer geschikt is en beter past bij de behoeften van onze bewoners.
Als alles goed gaat, wordt de nieuwe kapel in maart 2022 opgeleverd. Wij 

 kijken ernaaruit!

Op maandag 17 januari was het Blue 
Monday. De maandag van de voor laatste 

volle week van januari wordt geken
merkt als de dag waarop de meeste 

mensen zich treurig, neerslachtig of wee
moedig voelen. Dit zou te maken hebben 
met het feit dat het uitvoeren van goede 
voornemens mislukt is en de vakanties 
ver weg lijken. Daarnaast zijn de dagen 
nog donker en is de maandag voor veel 
mensen de eerste dag van de werkweek. 

Vanuit de werkgroep vitaliteit heeft 
team Werkplezier op deze dag een op
kikker voor de collega’s rondgedeeld en 

Blue Monday omgezet naar Happy
Monday.

De kunstenares van etage 3 
is tot koningin gekroond met 

een zelfgeschilderde drie
koningenkroon! Driewerf 

hoezee!
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IN MEMORIAM

de heer C.C. Berg | 23 december 2021

de heer J.E. Hoogervorst | 1 januari 2022

mevrouw H.M. van der Luitvan Gelderen | 6 januari 2022

Gedicht
‘k Heb voor de dood al meer dan eens

een lief gedicht geschreven

ik neem hem wel eens op m’n schoot

hij hoort zo bij het leven

ik weet hoe bang ik was als kind

wat heb ik ‘m geknepen

hij was m’n vijand, nu mijn vrind

nu heb ik hem begrepen

hij heeft mij zijn geheim verteld

en zo ben ik m’n angst ontgroeid

voor mij is hij een open veld

waar hemelhoog het voorjaar bloeit

Toon Hermans
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Geluk is voor mij...

“Voor mij is geluk 
het samen met mijn 
man wonen in goe
de gezondheid. En 
dat mijn zoon iedere 
week komt en mijn 
dochter uit Frank
rijk bijna iedere dag 
belt. En ook dat mijn 
kleindochter op be
zoek is geweest en 
dat ze vroeg of ze 
over 14 dagen weer 
kan komen.” Me
vrouw Hinfelaar

“Geluk is voor mij een goede 
gezondheid, mijn dochters en 
kleinkinderen. En door hier 
te wonen en in commissies te 
zitten voel ik mij nuttig en 
gelukkig. Ook word ik ge
lukkig van wandelen en lek
ker winkelen.” Mevrouw Van 
Duijn

“Geluk voor mij is meer dan tevre
den zijn; het blijven echter mo
menten! Dit in tegenstelling tot 
tevredenheid. Geluk gaat om je 
innerlijke gesteldheid. Hoe sta je 
tegenover je medemens? Geluk zijn 
ook mensen die je heel na staan. 
Ik heb een vriendin die ik al ken 
vanaf klas 1 van de lagere school, 
met haar is er soms een geluks
moment.” Mevrouw Pohl

“Voor mij is geluk een goe
de gezondheid, goed contact 
met de kinderen en familie. 
En ook het hier in huis naar 
mijn zin hebben en een goede 
verzorging krijgen!” Mevrouw 
Braxhoven

“Geluk is voor mij een goede 
gezondheid en geen problemen 
hebben. En natuurlijk het goed 
omgaan met de kinderen. Als 
de kinderen het goed hebben 
ben ik ook gelukkig. Ik heb 
niks meer nodig!” Mevrouw 
Groeneveld



Beste broeders en zusters,
In de Kerk genieten wij, bij 
de grati e Gods, de voor
spraak van vele heiligen. De 
heiligen zijn geen volmaak
te modellen, maar mensen 
door wie God is gegaan en 
door wie Hij zichtbaar wordt. We kunnen hen vergelijken met de kerkramen die licht in verschillende 
kleurnuances binnenlaten. De heiligen zijn onze broeders en zusters die het licht van God in hun hart 
hebben verwelkomd en aan de wereld hebben doorgegeven, elk volgens zijn of haar eigen “ti nt”. Ze 
waren allemaal alti jd al transparant, maar ze vochten om de vlekken en de duisternis van de zonde te 
verwijderen, zodat het zachte licht van God door ze heen kon schijnen. Dit is het doel van het leven: 
Gods licht doorlaten. Dit is ook het doel van ons leven.
Jezus spreekt in het Evangelie tot zijn volgelingen, tot ons allemaal, om ons te vertellen dat we "ge
zegend" zijn (Mt 5:3). Het is het woord waarmee hij zijn preek begint, het “Evangelie”, het Goede 
Nieuws, omdat dit het pad van geluk is. Zij die bij Jezus zijn, zijn gezegend, zij zijn gelukkig. Echt geluk 
zit niet in iets hebben of iemand worden; waar geluk is om bij de Heer te zijn en uit liefde te leven. 
Geloof je dit? We moeten hierin blijven geloven. De in grediënten voor een gelukkig leven worden 
Zaligsprekingen genoemd: gezegend zijn de eenvoudigen, de nederigen die ruimte maken voor God, 
die kunnen huilen voor anderen en om hun eigen fouten, die zachtmoedig blijven, die vechten voor 
gerechti gheid, die barmharti g zijn voor iedereen, die de zuiverheid van hart beschermen, die alti jd 
aan vrede werken en verblijven in vreugde, die niet haten en die kwaad beantwoorden met goed, 
zelfs als zij lijden.
Dit zijn de Zaligsprekingen. Ze vereisen geen opvallende gebaren, ze zijn niet voor supermensen, 
maar voor degenen die de beproevingen en het zwoegen van elke dag doormaken, voor ons. Dit is 
hoe de heiligen zijn: zoals iedereen ademen ze lucht in die vervuild is door het kwaad dat er in de 
wereld is, maar op hun reis verliezen ze nooit de routekaart van Jezus uit het oog, die aangegeven 
is in de Zaligsprekingen, die de routekaart van het christelijk leven is.
De eerste Zaligspreking zegt: zij zijn “arm van geest” (Mt 5,3). Wat betekent dit? Dat ze niet leven 
voor succes, macht en geld, ze weten dat mensen die schatt en voor zichzelf opzij zett en, niet rijk zijn 
voor God (vgl. Lc 12:21). Ze geloven veeleer dat de Heer de schat van het leven is, en dat liefde voor 
de naaste de enige echte bron van winst en geluk is.
Soms zijn we ongelukkig vanwege iets dat we missen, of maken we ons zorgen als we niet worden 
beschouwd zoals we zouden willen, laten we dan niet vergeten dat onze Zaligheid niet hier is, maar 
in de Heer en in liefde: alleen met Hem, alleen door lief te hebben, leven we als gezegend en geluk
kig.
Als laatste zou ik nog een Zaligspreking willen aanhalen, die niet in het Evangelie maar aan het einde 
van de Bijbel staat, en die spreekt over het einde van het leven: “Zalig de doden die sterven in de 
Heer” (Op 14:13). Wij zijn als katholieken geroepen om onze overledenen met gebed te ver gezellen, 
zodat ze voor alti jd gelukkig mogen zijn in de Heer. Laten we onze dierbaren met dankbaarheid ge
denken en voor hen bidden. Moge de Moeder van God, Koningin van de Heiligen en Poort van de 
Hemel, voor ons ten beste spreken op onze reis van heiligheid en voor onze geliefden die ons zijn 
voorgegaan en die al vertrokken zijn naar het hemelse Vaderland.   Bron: popefrancishomilies.com/happiness
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Moppen uit de oude doos

De Bijbel over geluk

Vind uw diepste 
geluk in de Heer 

en uw harts
verlangen vervult 

Hij.
Psalm 37:4

Mijn plan met jullie staat 
vast spreekt de Heer: Ik 
heb uw geluk voor ogen, 
niet uw ongeluk; Ik zal u 
een hoopvolle toekomst 

geven.
Jeremia 29:11

Maar Hij sprak: 'Veeleer 
gelukkig die naar het 

woord van God luisteren 
en het onderhouden.

Lucas 28:11

Onderwijzer: “Welke voor
delen heeft het tijdperk van de 
auto met zich meegebracht?”
Marijn: “De paardendiefstal
len gingen achteruit, mees
ter!"

In het restaurant.
Klant: Ober, heeft u kikkerbillen?”
Ober: “ja, meneer."
Klant: “Spring dan eens om een 
broodje kaas."

Meneer de baron heeft een auto 
aangeschaft en nodigt een van zijn 
pachters uit om samen een ritje te 
maken. De boer is zeer onder de 
indruk, tot de baron in een bocht 
de macht over het stuur verliest 
en tegen een boom belandt. On
gedeerd kruipen ze uit het voer
tuig.
Boer: “Het was erg mooi meneer 
de baron, maar hoe stopt u wan
neer er geen bomen staan?”

Ook 31 jaar geleden was er 
al een moppenrubriek in het 
Roomburgh Magazine (dat 
toen nog het maandblad heet
te). Hier een greep 'uit de oude 
doos'.



Roomburgh Magazine | 18

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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Column

ALLES GOED

Kent u dat, dat je wordt begroet met de woorden: “Alles goed?” Ik raak er alti jd een beetje 
door in verwarring. Wil iemand oprecht weten hoe het gaat of zijn het wat loze beleefdheids
woorden om daarna weer gauw verder te kunnen gaan?
Jaren geleden kwam ik eens een kennis tegen die ik lang niet had gezien. “Ben je gelukkig?”, 
vroeg hij me direct op de vrouw af. Spontaan sprongen de tranen in mijn ogen om die op
rechte belangstelling voor mij, na zo’n lange ti jd. 
Geluk is het thema van deze maand. Wat bedoelen we daarmee? Het is een thema dat in ge
sprekken regelmati g terugkomt en dan vaak in de tegenovergestelde vorm: “Ik voel me niet 
gelukkig.” Het zoeken naar geluk is iets van alle ti jden. Vele fi losofen hebben ernaar gezocht 
en geprobeerd er woorden aan te geven. Het is een “ingeschapen” verlangen en het is meer 
dan een gevoel. 
In een land als Nederland lijkt het geluk soms een beetje maakbaar. “Als je wilt kun je alles!”, 
maar dat is natuurlijk niet zo. Psychiater De Wachter schreef een boekje met de ti tel: “De 
kunst van het ongelukkig zijn”. Hij vraagt zich af waarom er zo veel mensen met problemen, 
verdriet en moeilijkheden professionele hulp zoeken in een maatschappij die goed lijkt te 
zijn. Hij stelt: “Het probleem van deze wereld is de obsessie met gelukkig zijn. Wij kunnen de 
lasti gheden van het leven niet meer goed plaatsen.” Hij was zelf verbaasd over het succes 
van het boekje omdat er eigenlijk niets bijzonders in staat. “Blijkbaar stelt het mensen ge-
rust om van een hoogleraar te horen dat ongelukkigheid ook bij het leven hoort”, zei hij: “De 
maatschappij geeft  de indruk dat het leven alti jd feest moet zijn.”
Wat ons ongelukkig maakt is vaak dat wij vinden dat er iets in ons leven ontbreekt. Soms 
denken wij dat het zit in iets materieels, maar vaak zit het ongelukkig zijn in het gemis aan 
verbinding. Een mens is een sociaal wezen en wil graag ergens bij horen, ergens onderdeel 
van zijn, in relati e staan. Als dat niet het geval is, wordt een mens ongelukkig. Want zo heeft  
God de mens geschapen, gemaakt om in contact te zijn.
Veel mensen voelen zich eenzaam. Eenzaam word je als je niet echt wordt gezien en ge
hoord, als mensen na “Alles goed?” geen eerlijk antwoord willen horen en doorlopen. We 
hebben allemaal onze moeilijkheden, als we dat niet kunnen of durven delen of niemand 
vinden die echt wil luisteren, dan worden wij ongelukkig. “Het is juist in de lasti ge momenten 
van het leven dat we elkaar nodig hebben en er liefde verschijnt. Het lasti ge leven kan een 
uitnodiging zijn om samen verbindend te zijn! Dát zorgt voor betekenis, zin en geluk.”, aldus 
De Wachter.
Je wordt niet gelukkiger als je voortdurend situati es wilt veranderen, maar deze leert aan
vaarden en er vrede mee hebt. Je wordt gelukkiger als je je centrum verschuift , van het ‘ik’ 
naar de ‘Ander’ en van daaruit naar de ander. 
De meesten van ons hebben er een heel leven voor nodig om daartoe te komen. Maar je 
bent nooit te oud, laten we er vandaag nog mee beginnen!

Harriët van Dijk
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Weetje uit de schoolbanken

Bij de receptie
De decembermaand ligt alweer 
even achter ons, maar ik wil 
hier toch nog iets over vertel
len. Afgelopen december was 
voor veel mensen een lastige 
maand met alweer een lock
down en met beperkingen 
rondom bezoek met de feestda
gen. Voor ons allemaal bete
kende dit wederom dat we de 
kerstdagen en het oud en 
nieuwjaar niet konden vieren 
zoals we dat het liefste doen, 
namelijk met veel vrienden en 
familie. Ook binnen Roomburgh 
kon in december niet alles, wat 
anders zo normaal is, doorgang 
vinden. Hoe mooi is het daarom 
dat we zoveel warmte mochten 
ontvangen op ons werk. Room
burgh is altijd al een fijne plek 
om te werken, waar we bij de 
receptie regelmatig lieve be
richtjes of een snoepje krijgen 

en een gemeend 'dankjewel' 
horen. Maar in de maand de
cember werden we wel heel erg 
verwend. Zoveel kleine en grote 
blijken van waardering die we 
mochten ontvangen, terwijl we 
bij de receptie toch ook maar 
gewoon ons werk doen. Een 
mooie bos bloemen met een 
hartverwarmend kaartje , een 
kerststukje van een bewoner 
voor thuis, een prachtig kerst
stuk voor op de balie, heerlijke 
chocoladerepen, grote en klei
ne dozen Mercichocolade, lie
ve kaartjes met de allerbeste 
wensen en bijzondere persoon
lijke cadeautjes van collega’s. 
Namens mijzelf en het receptie
team wil ik iedereen bedanken 
voor al die kleine beetjes geluk. 
Met een goed gevoel denk ik: 
als er overal, net als in Room
burgh, een beetje naar elkaar 

omgekeken zou worden, zou de 
wereld een klein beetje mooier 
zijn.

Door Diana Lek

Dopamine, een woord dat u 
wellicht wel eens voorbij heeft 
zien komen. Dopamine is een 
hormoon en neurotransmitter 
die een rol speelt bij het erva
ren van blijdschap. Dopamine 
komt vrij als je blijdschap er
vaart. Bij mij is dit wanneer ik 
buiten zwem, zelfs in de kou! 
Niet iedereen zal blij worden 
van een duik in het koude wa
ter, maar er zijn genoeg andere 
dingen te doen buiten. 
Wanneer we aanwezig zijn in de 
buitenlucht heeft dit een hoop 

positieve effecten op ons, na
melijk:

• We kunnen bijkomen van 
stress

• Er kan een positieve stem
ming ontstaan

• De natuur stimuleert ons te 
bewegen (zeker als het wat 
fris is)

• We kunnen beter slapen

‘Even een wandelingetje maken 
in de buitenlucht’ kan soms nog 
best een opgave zijn. Gelukkig 

is een mooie plant in huis halen 
of uitkijken op een mooie tuin 
ook genoeg voor het verminde
ren van stress, negatieve gevoe
lens of vermoeidheid.
Of het nu zo eentweedrie 
werkt is lastig te zeggen, maar 
met deze kennis heb ik vandaag 
wel een mooie, groene plant in 
huis gehaald: eens kijken of het 
me geluk brengt!

Door Lidwine Tax, Social Worker 
in opleiding
Maas, J., Visscher, R. & Westen, K. (2021). Green 
mental health. Amsterdam: Boom Uitgevers. Rigter, 
J. (2020). Basisboek psychologie. Sociaal verbonden 
Bussum: Uitgeverij Coutinho.
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Veranderingen
Ik wil de komende paar keer 
iets schrijven over de vele ver
anderingen die ti jdens mijn le
ven hebben plaatsgevonden. Ik 
weet zeker dat bij velen die dit 
lezen herinneringen boven zul
len komen.

Voor de oorlog had prakti sch 
niemand een douche. We kre
gen pas na 1945 een badkamer. 
Voor die ti jd gingen kinderen op 
zaterdagmiddag in de teil.
Voor de kachel werd ruimte ge
maakt. Er werden ketels warm 
water in de teil gegoten. Na de 
wasbeurt kreeg ik een schone 
pyjama aan en pantoff eltjes. 
En tot slot zelfs een door mijn 
moeder gebakken krenten
boterham. Ik heb er warme her
inneringen aan.

In de kachel gloeiden de kool
tjes achter de micaruitjes.
Naast de kachel stond een zwar
te kolenkit. In de schuur was 
een kolenhok. Elke dag moest 
de kolenkit worden gevuld. Om 
de zes weken kwam een man 
met een leren schouderstuk 
waarop een zak steenkool rust

te het kolenhok vullen.
In de tuin was een waslijn waar 
de was aan hing wanneer het 
weer dit toeliet. Als het regen
achti g weer was stond om de 
kachel een opvouwbaar houten 
droogrekje, de was moest dan 

binnen gedroogd worden.
Voor een groot gezin (wij wa
ren met zeven kinderen) was de 
was een hele opgave. Met strij
ken erbij nam het al gauw drie 
dagen in beslag.
In de tuin stond een teil met 
blauwsel, daar moesten witt e 
lakens en slopen in om ze extra 
mooi wit te maken.
In de keuken een grote houten 
wastobbe met een slinger er
aan. Eén van de kinderen moest 
daarmee honderd slagen heen 
en weer slingeren om de was 
schoon te draaien, dan pas kon 
de was door de wringer. Als de 
was droog was, werd er gestre
ken. Er waren manden vol strijk
goed met pyjama’s, hemden en 
overhemden etc.
Tegenwoordig strijk ik bijna 
niets en dat gaat ook prima.

De huisvrouwen van toen zou
den niet willen geloven dat wij 
nu een heus wasapparaat, een

wasmachine, in huis hebben. Je 
vuile goed achter een deurtje 
stoppen en voilà, na een paar 
uur  zonder je handen nat ge
maakt te hebben  komt het er 
gespoeld, gecentrifugeerd en 
brandschoon uit.
Laten we onze zegeningen tel
len! Wie weet, hoe we over 
honderd jaar met de was om
springen!

Door Anke Cornelissens
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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
Harriët van Dijk (pastoraal T | 071589 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 | 071589 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 | 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. Roomburgh Magazine | 23



WOORDZOEKER
Geluk

BOF     HEIL     TOEVAL 
BONHEUR    HOOP    VEINE 
BUITENKANS   LIEFDE    VERRUKKING 
EMOTIE    MAZZEL    VOORSPOED 
ENDORFINE   MEEVALLER   VREUGDE 
FORTUIN    ONTSPANNEN   VROLIJKHEID 
GELUKKIG    PLEZIER    WELVAART 
GENOT    POSITIEF    WELZIJN 
GEVOEL    SUCCES    ZALIGHEID 
HEERLIJKHEID   TEVREDEN    ZEGEN 
 
Z R E M T P Z A P W H Q P W D O E M F L B Y P J E 
O U H X S O B P Z K W J L W I M B E A X E L T V E 
A H P E K E E P H R H K X X X R V E I N R O J V F 
V A F G S W C V M T D P R S N H K V Y R R C V S E 
O G P Z E G E N A X F Z G B W B M A E X J T V E M 
H U I P Y T I P C L D W N A L V Q L N L R X V D G 
E C T Z X A E D G U E R V X C P L L I Z H T W L C 
E O F M A M B G I M R E T S L T V E F H W A Q W D 
R Y V Q N M B A O A W F Y L L F O R R M G M U D I 
L D F C Q N X T R K B O Y W H Z O N O W E G V A N 
I I N D Y I I L I E H R K H J Y R S D K N Q Q J P 
J E N I P E F J Z T W T Q F H H S N N C O O I F B 
K H Z E T T L G I K K U L E G W P A E T T Z G V G 
H G Z H Y R E F W S M I N I C S O K U R L A F K F 
E I V K N B A Z W S P N Y T K U E N R E I Z E L P 
I L N J J O Q A N A C A K I Z C D E W D G Q N H O 
D A A I L F R I V U R F Q S A C J T C N J P U S O 
P Z T L T B L I P L M E J O G E F I T P L X G K H 
O N E O E E V U E Q E W U P K S R U E I Z I B W Y 
G J V R W W S Z Z V V W B S Q W M B Q D G U U W T 
D F R V S T Z V P A E R U E H N O B J J F Z Q I W 
Y G E U E A N L J P I N L W B L V I Z V V E H Y O 
R B D I M K S A D F N E N N A P S T N O A A I I M 
X U E A V S I W I F E V D P Q N D D T I U G Q L L 
K F N C T O C D I W T L V E R R U K K I N G Q X N 
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