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Voor het Roomburgh Magazine van maart is het thema bewondering gekozen.
Wat of wie bewonderen wij in het leven? Een mooi schilderij, een mooi muziekstuk, een bijzondere 
wolkenlucht of een prachti g stuk natuur. Al deze dingen kunnen onze aandacht grijpen en ons even 
sti l laten staan. Dan zijn we vol bewondering.
We kunnen ook mensen om ons heen bewonderen. Bijvoorbeeld onze medewerkers. Zij staan 
iedere dag (en nacht!) weer klaar om alles te doen voor onze bewoners.

Ook zijn we vol bewondering voor het werk dat alle bouwers hebben geleverd om onze nieuwe 
kapel vorm te geven. Deze wordt in maart, de maand van de H. Jozef die op de voorkant van dit 
Magazine staat, gewijd door de bisschop. Nog even geduld en dan kunnen we in deze prachti ge 
ruimte dank aan God brengen voor alle bewondering die wij in onze levens mogen beleven!

Veel leesplezier!

Van de redactie

Gedicht

Applaus voor jezelf 
en de anderen
Er is geen tweede zoals jij.
Uniek, enig in je soort,
gans oorspronkelijk en onherhaalbaar.
Je gelooft  het niet
maar er is geen tweede zoals jij
in de eeuwen der eeuwen.
Wanneer je van iemand houdt
dan is die iemand
geen gewoon mens meer,
dan pas merk je hoe uniek hij is,
hoe beoeiend en vol verrassingen!
Je wordt er zelf anders door!
Dan kun je zeggen:
voor mij hoef je niet volmaakt
te zijn en zonder gebreken
want ik hou van je.

Auteur onbekend, ingezonden door Willy Bakker



Voorwoord Inhoud
Het interessante van het maandelijkse thema dat gekozen 
wordt door de redacti e is dat het vaak aanzet tot wat dieper 
nadenken over een woord. Volgens het woordenboek is 
bewondering iets met goedkeuring en verbazing beoordelen. 
Naar mijn smaak dekt dat niet helemaal de lading. Voor mij is 
bewondering sterker dan alleen maar goedkeuring en 
verbazing. 
Wanneer spreekt men van bewondering? Wanneer spreekt u 
over bewondering? Eigenlijk is dat natuurlijk het belangrijkste. 
Het is interessant te weten wat anderen bewonderen, maar 
wat bewonder ik zelf eigenlijk? Deze vraag zou u zich als lezer 
kunnen stellen.
Ik bewonder bijvoorbeeld de dagelijkse inzet en toewijding 
van de collega’s in ons huis, die zich inze� en voor onze 
bewoners en cliënten. Het is, denk ik, belangrijk om je 
bewondering ook regelmati g te uiten. Daarom bij dezen: mijn 
bewondering geuit!
Het interessante van bewondering is dat het zo divers is. 
Bewondering kan gaan over muziek, hoe kan iemand zo’n 
mooi muziekstuk componeren of uitvoeren? Het kan gaan 
over een fi lm of schilderij, maar ook iets in de natuur. Van 
bewondering is sprake wanneer men positi ef geraakt wordt 
door iets.
Dit positi ef geraakt worden door iets kan voor eenieder 
verschillend zijn. Het heeft  te maken met ons karakter en wat 
wij allemaal hebben meegemaakt.  
Bij vrijwel alles wat wij meemaken kunnen wij positi eve en 
negati eve emoti es hebben. Voor de een is het half gevulde 
glas half vol, voor de ander is dit half leeg. Hierin verschillen 
wij als persoon. 
Het goede nieuws voor mensen die van nature naar het 
negati eve neigen is dat er wel degelijk iets aan bij te sturen is. 
Ik geef twee ti ps, die leiden tot positi viteit en daarmee 
bewondering.
1. Als wij in onze communicati e meer positi eve woorden 
gebruiken, ervaren wij ook meer positi viteit, worden wij 
sneller positi ef geraakt. Je hoeft  niet te wachten totdat er 
eindelijk eens iets positi efs gebeurt in je dag. Je kunt het nu 
zelf creëren. En zoals gezegd, positi viteit trekt positi viteit aan. 
Voor je het weet krijg je een glimlach, een compliment of een 
helpende hand terug. 
2. Hoe meer je je aandacht richt op de kleine, fi jne dingen 
in je dag, des te blijer en positi ever je je voelt. Beoefen 
dankbaarheid, bijvoorbeeld door het delen van je 
dankbaarheid aan een medebewoner, collega of aan bezoek. 
Dankbaarheid leidt tot meer blijdschap, tevredenheid en een 
grotere opmerkzaamheid voor de dingen die goed gaan in je 
leven. Dit maakt je niet alleen gelukkiger, het helpt je ook 
positi ever te worden.

Ik bewonder de mensen die er in slagen 
deze positi viteit over te brengen 
en ik wens u allen veel inspirati e 
deze maand om met bewondering 
de dagelijkse zaken te ervaren.
Ik hoop dat dit magazine u hiertoe 
weet te inspireren.

Bert  Buirma
Directeur Roomburgh

Roomburgh Magazine | 3

2 Gedicht
Van de redacti e

3 Voorwoord
Inhoud

4  Winter Wonderland
 KSW-viering
5  Woord van de pasto- 
 rale dienst
6 Bewondering
7 Uit de oude doos
 Weetje uit de school- 
 banken
8 Even voorstellen
 Sparen voor een
 tabernakel
9 De keeltjes zijn
 gesmeerd
 "Overal bakken ze  
 brood"
11 De Stem van Leiden
12 Acti viteitenkalender
13 Fotoverslag
14 Gedicht
 In memoriam
15 Zorgpersoneel
 De nieuwe kapel
16 Week van de Poëzie
17 Moppen
 Spreuken
19 Café DoodGewoon
20 Memory Lane
 Een eeuw!
21 Veranderingen deel 2
23 Contact &
 informati e
24 Woordzoeker



Roomburgh Magazine | 4

Winter Wonderland

Viering voor KSW

Het stormt en het regent de 
laatste tijd als nooit tevoren, 
maar de sneeuw is ver te zoe-
ken geweest deze winter. De 
bewoners vonden dit jammer, 
want ze hadden wel weer eens 
zin in ouderwetse sneeuwpret 
als sneeuwballen gooien en 
sneeuwpoppen maken.
Om deze wens uit te laten ko-
men hebben we daarom de 
winter maar in huis gehaald en 
zijn we ijverig aan de slag ge-
gaan met wol en verf.

Op 25 januari jl. was er weer 
een viering voor de bewoners 
van KSW.
Deze viering werd goed be-
zocht. Diaken Clavel was de 
voorganger.
De overweging stond in het the-
ma van het Feest van de heilige 
apostel Paulus.
Er werd gezongen, uit de Bijbel 
gelezen en iedereen kon een 
gebedsintentie opgeven. 
Het was een mooie viering.
De volgende viering is op 11 
maart om 14.30 uur. U bent van 
harte welkom!

Als we geen sneeuwpop-
pen van sneeuw kunnen 
maken, dan schilderen 
we ze wel! Meer foto's 
hiervan ziet u in het 

 fotoverslag op pagina 13.

Door Nancy Houwer

Ria van de breiclub heeft kleine truitjes, sjaaltjes 
en mutsjes gebreid om de winterse sfeer in huis te 
brengen. Deze werkjes werden secuur opgehangen!



Woord van de pastorale dienst

In deze rubriek zullen de komende maanden pastor Blokland, pater Thomas en 
diaken Clavel iets schrijven óf we duiken even in de geschiedenis en laten een oud-
rector aan het woord uit de beginti jd van Roomburgh.

De eerste rector was de eerwaarde heer P.A.A. Verhoeckx. Hij bleef tot 1970. In het 
C.O.R. (Contact Orgaan Roomburgh), zoals het Maandblad in de beginti jd genoemd 
werd, schreven de rectoren in het voorwoord regelmati g over de kapel, waardoor wij 
een mooi inzicht hebben gekregen in de verschillende ontwikkelingen.

Rector Verhoeckx werd offi  cieel benoemd tot rector van Huize Roomburgh op 1 juni 
1965. De bouw was nog niet afgerond. Bij zijn 12,5 jarig jubileum blikt hij terug: “Als 
de dag van vandaag kan ik mij nog herinneren dat het dak erop kwam en dat alles 
voor de winter glasdicht was, ook dat de 7e etage werd omgeturnd voor bewoners. 
Eerst was het plan om de 7e etage te bestemmen voor religieuzen die het 
zorgcentrum zouden besturen, daar werd op het laatste moment van afgezien. Zelf 
had ik van het bestuur fl at nr. 149 toegewezen gekregen, waar ik mijn intrek nam en 
waar ik mij voorlopig behielp met een looplamp, die in de bouwkeet werd 
aangesloten."

Zangkoor
In het jaar 1967 krijgt Roomburgh een kapelkoor. Een koorlid schrijft :
“Ja, ‘Huize Roomburgh’ heeft  een kerkelijk zangkoor. Toen in april 1966 de eerste 
bewoners hier hun intrek hadden genomen, werden er ’s zondags wel eens 
gemeenschappelijk een Gloria en een Credo gezongen, maar ze waren heus niet mooi 
genoeg om over naar “huis” te schrijven, wat zonder leiding ook wel te begrijpen 
was.”
Rector Verhoeckx, die toen nog pastoor genoemd werd, en de adjunct-directrice 
mejuff rouw Groot Koerkamp, brachten mensen bij elkaar die een koor gingen 
vormen. Er werd een orgel aangeschaft  en een organist gevonden in de heer 
Rijnbeek. Het koorlid vervolgt: “Onder zijn bekwame leiding is ons koor, bestaande uit 
24 dames en één heer, thans na een jaar oefenen in staat, op een zeer behoorlijke 
manier vier H.Missen en nog enige liederen te zingen. Wij repeteren elke week op 
vrijdagmiddag een half uur. Ik durf gerust te zeggen, dat allen graag komen en met 
volle overgave geven wat zij kunnen. Buiten onze eigen vreugde die wij in het zingen 
hebben, is toch ook het doel ervan, de mensen ti jdens de Mis de bekende zangen mee 
te laten zingen. AD MAJOREM DEI GLORIAM (Tot meerdere eer en glorie van God)." 

Bij gelegenheid van het eerste lustrum van het koor werd op 21 september 1971 een 
uitstapje gemaakt. In de bus werd vrolijk gezongen. In Lage Vuursche werd een 
glaasje gedronken op het terras en er was een diner in de Goude Leeuw te 
Voorschoten. “Na een speech van onze rector, waarin het koor een pluim op de hoed 
werd gestoken en na het zingen van enige zelfgemaakte tafelliederen, lieten we ons 
de maalti jd, besproeid met een glaasje wijn, goed smaken. Wat heb ik in de 
eerstvolgende dagen nog vaak gehoord: “Wat was het toch gezellig, we hebben een 
onvergetelijke middag gehad.””, aldus mevrouw Schmitz.
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Bewondering
Als ik aan het thema bewonde-
ring en muziek denk, dan denk 
ik aan een artiest die je gewel-
dig vindt. Een artiest waar je 
uren naar kan luisteren en die 
muziek maakt waar je helemaal 
in op kan gaan. Dit kan een zan-
ger zijn, maar ook een muzi-
kant. Zowel zang als instrumen-
tale muziek kun je bewonderen. 
Mijn schoonouders bewonder-
den bijvoorbeeld een grote 
multi-instrumentlist op zo'n 
wijze, dat ze mijn man naar hem 
vernoemd hebben: Rahsaan 
Roland Kirk (zie foto). Dit was 
een saxofonist die op drie saxo-
foons tegelijk wist te spelen. 
Zelf neem ik me vaak voor om 
eindelijk eens naar een concert 
te gaan van een bepaalde groep 
die ik fantastisch vind, maar he-
laas is het er nog niet echt van 
gekomen. Gelukkig ben ik wel in 
een warm bad terecht gekomen 
bij mijn schoonfamilie, zij zijn 

voor stuk talent!
Een lied dat heel bekend is bij 
velen is het lied “Zing, vecht, 
huil, bid, lach, werk en bewon-
der” van Ramses Shaffy. Dit 
prachtige stuk bevat veel emo-
tie. Hij zingt over eenieder 
apart: “voor degene…”. Toch 
concludeert hij dat we samen 
een geheel vormen. Het is mooi 
om iemand te bewonderen om 
hoe hij is en wat hij doet, maar 
laten we vooral niet vergeten 
dat we er allemáál toe doen. Ie-
dereen heeft zijn of haar speci-
aliteiten en we vullen elkaar 
aan. Uiteindelijk is iedereen no-
dig.

Door Eva Pret

namelijk allemaal muzikaal aan-
gelegd. Daarnaast hebben ze 
een pianobedrijf waardoor ze 
weer connecties hebben met 
heel veel muzikanten. Ze geven 
regelmatig ‘huiskamerconcer-
ten’ in het grote huis van mijn 
schoonouders. Hierdoor raak je 
in gesprek met veel andere mu-
zikanten en kom je op plekken 
waar je vroeger nooit kwam. Zo 
kon ik een keer bij de Ladies of 
Soul naar de afterparty, waar de 
grote sterren een borreltje 
dronken. Naast dat ik het gezel-
lig en bijzonder vind dat ik deze 
kansen krijg, word ik er ook re-
gelmatig onzeker van, want wat 
hebben die grote artiesten stuk 

Voor degene in z'n schuilhoek achter glas

Voor degene met de dichtbeslagen ramen

Voor degene die dacht dat-ie alleen was

Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Voor degene met 't dichtgeslagen boek

Voor degene met de snelvergeten namen

Voor degene met 't vruchteloze zoeken

Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Ramses Shaffy
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Uit de oude doos (2018)

Weetje uit de schoolbanken

Soms tref ik mensen verward 
aan als ik ze kom helpen met 
het huishouden. Dan merk ik 
dat zij de structuur kwijt zijn, ze 
willen heel graag alles onder 
controle houden en het huis-
houden zelf doen. “De regie in 
handen”, 
net als 
vroeger, 
en dat 
begrijp 
ik heel 
goed. 
Tegelij-
kertijd 
merken 
ze zelf 
dat het 
niet meer gaat, weten ze niet 
wat ze aan het doen zijn en zijn 
ze o zo blij een bekend gezicht 
te zien van iemand die komt 

helpen. Een bekend gezicht 
van iemand die hen begrijpt en 
vooral ook geduld heeft. Vaak 
zie ik een zucht van verlichting 
dat er aandacht besteed wordt 
aan het huishouden en dat er 
tijd is om even het hart te 

luchten. 
Hoe mooi 
is het om 
een cliënt 
te horen 
zeggen: 
“Kind wat 
ben ik bij 
dat je er 
bent”! 
Daar doe 
je het toch 

voor? De mensen bij wie ik 
thuis kom om te helpen, heb-
ben vaak al een hoge leeftijd 
en dus een heel leven achter 

zich. Prachtige verhalen komen 
vaak naar boven. Soms ook de 
minder mooie verhalen, maar 
dat is het leven. Ook hier helpt 
een luisterend oor, het schept 
een band en geeft vertrouwen. 
Nu lijkt het misschien alsof ik 
de helft van de tijd zit te ‘ver-
kletsen’, maar dat is zeker niet 
zo. Het huishoudelijk werk is 
(fysiek) best zwaar en ik werk 
keihard om alles zo fris en 
schoon mogelijk achter te 
laten. Ik zeg u eerlijk: ik heb 
nog nooit een baan gehad die 
mij zo veel voldoening geeft! 
Hoe fijn is het om een tevre-
den cliënt in een heerlijk fris 
en opgeruimd huis achter te 
laten.

Door een medewerker van de 
huishoudelijke zorg

"Ook hier
helpt een
luisterend
oor, het

schept een band
en geeft

vertrouwen."

De laatste jaren ben ik veel 
mensen tegengekomen voor 
wie ik échte bewondering heb. 
Als ik denk aan hoe zwaar het 
leven soms kan zijn voor som-
mige mensen, terwijl deze men-
sen zo veel innerlijke kracht ver-
tonen, dan verwondert mij dat. 
Die ontmoetingen doen mij me 
altijd afvragen: hoe komen zij 
aan die innerlijke kracht? Heb 
ik die ook? Hoe kom ik aan die 
innerlijke kracht? Bij mijn col-
lega’s en medestudenten zie ik 
ook deze kracht. Zij motiveren 
mij om zelf te groeien in mijn 
werkzaamheden en mijn werk 

beter uit te voeren. Op school 
doen wij dit door te reflecteren.

Reflecteren is een woord dat ik 
dagelijks hoor, een middel dat 
op school vaak ingezet wordt. 
Soms doe ik iets en denk ik 
later: dit was niet zo handig. 
Soms kan ik juist trots terugkij-
ken op een ervaring. Dat her-
kent u vast wel! Iets waarvan u 
achteraf denkt: dat is me toch 
maar mooi gelukt! 
Reflecteren gebeurt tijdens 
overleggen, supervisie of tij-
dens het uitvoeren van werk-
zaamheden. Dit laatste spreekt 

mij het meest aan. Wanneer 
een bezoeker op de dagbeste-
ding zegt dat ik iets goed doe of 
iets beter kan doen, dan leer ik 
daar erg veel van. 
Uit boeken kun je van alles le-
ren, maar wanneer je direct 
hoort wat iemand nodig heeft 
of anders wil, dan is dat toch 
veel waardevoller. Zo'n open 
houding vind ik mooi, dan kun 
je echt iets betekenen voor el-
kaar. 

Door Lidwine Tax

Bron: Brok, M. & Vollbracht, E. (2016). 
Werken met hoofd, hart en handen. 
Kracht van de sociale professional. Am-
sterdam: SWP.
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Even voorstellen

Sparen voor een tabernakel

In dit maartnummer stellen 
Wilma van der Horst en Donna 
Whitehouse zich voor.

"Wij zijn Wilma en Donna, bei-
den werkzaam op de afdelingen 
somatiek van Roomburgh.
Roomburgh is een bijzonder 
zorgcentrum  in alle aspecten. 
Het is nog altijd een zelfstandig  
zorgcentrum met een eigen ka-
pel, en ook een eigen rouwka-
mer", vertellen zij.
Wilma en Donna bieden, naast 
de dagelijkse zorg, ook de laat-
ste zorg aan onze bewoners. Dit 
doen zij op een professionele  

en liefdevolle  manier.
"Omdat wij met veel bewoners 
en hun families bekend zijn, zijn 
wij ook op de hoogte van de 
wensen rondom de laatste zorg. 
Deze bekendheid zorgt voor een 
prettig en vertrouwd gevoel 
voor zowel ons als ook voor de 
familie."
Donna en Wilma zijn beiden op-
geleid om op een professionele 
manier laatste zorg te verlenen. 
"Omdat ook de laatste zorg een 
zeer persoonlijk iets is, geven 
wij de familie advies en helpen 
wij praktisch waar dat nodig is. 
De uitvaartondernemers met 

wie wij samenwerken vinden 
het allen zeer bijzonder hoe de 
laatste zorg door ons geleverd 
wordt."

Wilma en Donna zijn dag en 
nacht bereikbaar. Voor meer 
informatie over hun werk kunt 
u bij de receptie of op de afde-
ling vragen naar hun informa-
tieboekje. Hierin vindt u ook de 
contactgegevens.

Spaarzame kapelbezoekers,
Zoals u weet is de nieuwe ka-
pel al bijna klaar en zal deze op 
zaterdag 19 maart a.s. gewijd 
worden door de bisschop van 
het bisdom Rotterdam, mgr. 
Van den Hende.
De kapel zal na deze plechtig-
heid dag en nacht toegangkelijk 
zijn voor iedereen. 
Bij de bouw van de eerste kapel 
werd er door de kapelbezoekers 
gespaard voor de aanschaf van 
het St. Jozefbeeld. Later werd er 
gespaard voor een nieuw orgel. 
Die traditie willen we voortzet-
ten door te gaan sparen voor 
een Aanbiddingstabernakel. 
Een Aanbiddingtabernakel is 
een tabernakel waar een mon-
strans in is verwerkt. Dat be-
tekent dat ook op momenten 
dat er geen priester aanwezig 
is, een persoon die daar toe is 

aangesteld, het deurtje van het 
Tabernakel kan openen om ge-
legenheid te geven voor Eucha-
ristische Aanbidding. 
U begrijpt dat dit enige investe-
ring vraagt en daarom willen we 
hiervoor sparen. Als u dit initi-
atief wilt ondersteunen kunt u 
een gift overmaken op bankre-
keningnummer:

NL78 INGB 0007 0106 49 t.n.v. 
Stichting Sint Josephkapel on-
der vermelding van "taberna-
kel" of u kunt na afloop van 
de vieringen bij de acoliet van 
dienst een Noveenkaars kopen 
van St. Jozef. Graag dan wel 
contant en gepast betalen. Per 
stuk € 6.- Veel dank alvast voor 
uw bijdrage.
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De keeltjes zijn gesmeerd

"Overal bakken ze brood"

Op vrijdag 11 februari was het 
dan zo ver: er kon weer geoe-
fend worden met het kapelkoor.
De vaste organist, de heer De 
Coo, was uiteraard ook weer 
van de partij. Hij moest dan wel 
in de gaderobe zitten omdat 
het nieuwe orgel daar tijdelijk 
opgeslagen staat, maar dat was 
geen probleem. Hij was hele-
maal in zijn nopjes toen hij het 
mooie nieuwe orgel zag.
Mevrouw Timmerman heeft 

haar taak als dirigente over-
gedragen aan mevrouw Over-
meer, maar blijft natuurlijk wel 
meezingen. Haar prachtige 
sopraanstem kan niet gemist 
worden. Er zijn koorleden bij-
gekomen en dat maakt het koor 
weer meer op sterkte.
De komende periode wordt er 
geoefend voor de Wijdingsmis 
van de nieuwe kapel en daar-
na hoopt het koor weer iedere 
Zondagsmis te gaan zingen. 

Houdt u van zingen? Kom ge-
rust eens mee-oefenen. De re-
petities zijn  iedere vrijdagmid-
dag om 14.00 uur bij de kapel. 

De titel van dit stukje is weer een krasse uitspraak van een bewoonster die er niet voor schroomde 
om te emigreren naar een ander land, Curaçao, haar man, marineman achterna. Als ik dan nadenk 
over bewonderen, bewonder ik die mevrouw: al het vertrouwde opgeven en gaan, mee met je ge-
liefde op avontuur om elders een nieuw leven op te bouwen.
Maar ook bewonder ik de mensen die nu in verpleeghuis Roomburgh wonen. De meesten hebben 
er niet vrijwillig voor gekozen om hier hun laatste levensjaren door te brengen. Toch wonen ze hier, 
hebben ze goede en slechte dagen, fijne en minder fijne momenten. 

Bewonderenswaardig!         

Door Laura Smits



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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De Stem van Leiden
ZWEMLES IN EEN KERK EN 
SPELEN MET EEN BLEDDER

Nieuw boek over het Leiden 
van vroeger

Vrijwilligers van De Stem van 
Leiden interviewen mensen 
van 75 jaar en ouder over het 
Leiden van vroeger. Hun levens-
geschiedenissen worden opge-
tekend en zijn te raadplegen via 
de site van Erfgoed Leiden en 
Omstreken. 
Afgelopen februari verscheen 
een boek met een selecti e uit 
de ruim honderd levensverha-
len. In korte stukjes vertellen 
24 Leidenaars over hun herin-
neringen. (Eén van hen is onze 
eigen meneer Jan Biesjot).

De herinneringen zijn belang-
rijk om te bewaren voor volgen-
de generati es, want zij zijn een 
waardevol onderdeel van de 
Leidse geschiedenis.
Ieder verhaal is uniek. Plekken 
en gebeurtenissen uit vroegere 
ti jden komen weer tot leven, 

zoals het Elisabethziekenhuis 
aan de Hooigracht waar vele 
Leidenaars zijn geboren. Maar 
ook: kinderen die oude veters 
krijgen om hun tollen te slaan 
of op straat spelen met een 
bledder als bal, een varkens-
blaas. Velen leren zwemmen in 
De Overdekte aan de Haarlem-
mersstraat, de oude Mon Père-
kerk. 
Blauwe en gele trams rijden 
door de stad  en in het begin 
zelfs nog trapbakfi etsen voor 
de bezorging van brood. Het 
politi ebureau staat aan de Zon-
neveldstraat, en aan de Groe-
nesteeg en de Janvossensteeg 
zijn nog veel winkeltjes. 
Leiden was in de jeugd van de 
geïnterviewden nog een echte 
industriestad en veel bewoners 
waren arm. 
Natuurlijk zijn ook oorlogsher-
inneringen opgeschreven. En 
er is aandacht voor de weder-
opbouwti jd, met woningnood 
en nieuwe wijken in aanbouw. 
Een geïnterviewde is zonder te 
verhuizen Leidenaar geworden. 

Zijn wieg stond in de jaren twin-
ti g aan de Vlietweg en dit Zoe-
terwoudse gebied is jaren later 
door de gemeente Leiden gean-
nexeerd. 

De Stem van Leiden – Vieren-
twinti g levensverhalen. Uit-
geverij Ginkgo / ISBN 978-90-
807009-0-1 / € 15,00 - Voor 
leden HVOL à € 12,50 te verkrij-
gen via winkeltje@oudleiden.nl 

De Stem van Leiden maakt deel 
uit van de Historische Vereni-
ging Oud Leiden (HVOL) en is 
alti jd op zoek naar mensen die 
hun Leidse herinneringen wil-
len delen. Interesse? Neem 
dan contact op met Maaike 
van Soest of Cees Meijer via 
destemvanleiden@oudleiden.
nl

Door Maaike van Soest

De
Stem
van

Leiden
Vierentwintig levensverhalen
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Zweminrichti ng De Overdekte 1977, 
ELO, Jan Holvast
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Activiteitenkalender maart

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 groep 1 inloop
    11.00 - 12.00 uur Gymnastiek groep 2 inloop
Activiteiten maart
dinsdag  1 maart    Nationale Complimentendag
woensdag  2 maart    Aswoensdag (Vasten- en onthoudingsdag)

dinsdag  8 maart 12.30 uur  Voorleeslunch: Bert Buirma leest voor in  
       de lounge tijdens de maaltijd
    14.00 uur  Klassieke-muziekmiddag
woensdag 9 maart 17.00 uur  Roompot
vrijdag  11 maart 14.00 uur  NLDoet High Borrel voor somatiek
       (uiterlijk 4 maart aanmelden bij de recepti e of bij Marjolein)

    14.30 uur  KSW-viering in de kapel
zaterdag  12 maart 14.30 uur  NLDoet: High Tea voor de aanleun-
       woningen
       (uiterlijk 4 maart aanmelden bij de recepti e of bij Marjolein)

woensdag 16 maart 10.30 uur  Gespreksgroep: Het bestaan van God
       (aanmelden bij de recepti e)

zondag  20 maart    Start van de lente
dinsdag 22 maart 14.00 uur  KBO-middag
donderdag  24 maart    Nationale dag van de muziek
vrijdag  25 maart    Feest van Maria Boodschap
    19.00 uur  Filmavond: De Beentjes van Sint
       Hildegard
zondag 27 maart    Zomertijd: de klok gaat één uur vooruit!
dinsdag  29 maart 14.00 uur  Fidescomiddag met Miriam en Johannes  
       Witt

Voor verdere acti viteiten: houd de informati eborden in de gaten.

Nationale Complimentendag
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Fotoverslag

Naast sport en spel is er natuurlijk ook ruimte voor creativiteit!
Daarom werden er op een leuke manier schilderijen van sneeuwpopjes ge-

maakt. Eerst werden de doeken afgeplakt met tape om zo speelse vlakken te 
creëren. Daarna de sneeuwpop erop, en voilá! De resultaten mochten er zijn!

Sportiviteit, vitaliteit en beweging zijn van groot 
belang. Nathalie organiseerde daarom weer een 

sportmiddag. Deze keer werd er fanatiek getennist! 
En wel met een ballon als tennisbal. 

Ook een spelletje hoort erbij! De dames van de der-
de etage hebben onwijs genoten van een middagje 

Domino!

Van al dat sporten 
kregen we trek, dus 

 werden er verse koekjes 
 gebakken!

Mw. Van den Hoed ge-
noot van een heerlijke 

zelfgebakken appeltaart 
met haar dochter!
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IN MEMORIAM

mevrouw B. Versel-Steennis | 3 februari 2022

mevrouw T.M. Regeer | 4 februari 2022

Gedicht

Als je over de dood zwijgt

blijft het dood,

maar als je erover praat

gaat het leven.

Als je alle mooie dingen benoemt en ervaart

wordt en is het een mooie dood

en zal het in je herinneringen blijven leven.
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Zorgpersoneel

De nieuwe kapel

Bewondering, een interessant thema!
Ik heb veel bewondering voor al mijn collega’s in en om Roomburgh, maar ook daarbuiten, voor alle 
zorgmedewerkers, verplegers en ziekenhuispersoneel. De afgelopen twee jaar, met het coronavirus 
dat onder ons was, hebben we het allen zwaar gehad. Het werk is van zichzelf al zwaar en mond-
kapjes, beschermende kleding en het vele testen maakten het werk niet makkelijker. Maar, als altijd, 
stond de gezondheid en veiligheid van bewoners en cliënten voorop.
Om er niet aan onderdoor te gaan was het extra belangrijk om in de vrije tijd goed de rust te pakken. 
Ik deed dat door veel naar buiten te gaan. Naar de duinen en het strand. Zowel lopend als op de fiets.
Vanwege alle beperkte contacten vond ik - en ik denk velen met mij - het bestaan best eenzaam de 
afgelopen jaren.
Nu echter ziet het er positief uit en blijkt het dat we ons er doorheen hebben gesleept! Daarom ben 
ik vol bewondering voor alle collega’s en ook voor mezelf!

Door Willy Bakker

Op zaterdag 19 maart, het 
Feest van de H. Jozef, de pa-
troon van de nieuwe kapel, zal 
deze kapel gewijd worden door 
de bisschop van het Bisdom 
Rotterdam, mgr. Johannes van 
den Hende. Hier naast ziet u 
een fotoverslagje van de laatste 
weken van de bouw. Met name 
van de prachtige verlichting die 
geplaatst is. Dank aan Frans Lar-
dee voor de foto's!
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Week van de Poëzie
Op 28 januari ging we gedich-
ten maken in het kader van de 
‘Week van de poëzie’.
Er zijn veel manieren om een 
gedicht te schrijven in verschil-
lende vormen, zoals sonnetten 
en haiku’s. Voor beginnende 
dichters zijn vooral de volgende 
tips van belang:

1. Kies een thema waar-
over je wilt dichten. Dit kan 
van alles zijn, over verliefdheid, 
over verdriet, over je kijk op de 
wereld, over een dier. Het on-
derwerp maakt niet uit.
2. Schrijf woorden op. Noteer 
alle woorden die je te binnen 
schieten als je aan het onder-
werp denkt. 
3. Schrap alle bedachte po-
etische woorden. Een gedicht 
moet niet mooi of knap wor-
den, maar zoveel mogelijk je 
gevoel en je waarnemingen uit-
drukken. 
4. Gebruik metaforen. 
Denk na over de beeldtaal die 
bij je past.
5. Maak korte zinnen. Probeer 
elke zin iets inhoudelijks te ge-
ven. Soms kan dat zelfs met één 
woord.
6. Ga niet rijmen. Het ge-
forceerd zoeken naar rijmwoor-
den maakt een gedicht gekun-
steld. Rijmen mag alleen als het 
vanuit je gevoel is ontstaan.
7. Maak een omkeerpunt. 
Schrijf halverwege je gedicht 
iets onverwachts. Dit zorgt er 
voor dat lezers of toehoorders 
er de aandacht bij houden.

Wij deden een poging en het 
viel nog niet mee. Uiteindelijk 
hebben we toch drie gedicht-
jes gemaakt die we graag met u 
willen delen:

Ik wou dat ik ging 
zwemmen

met mooi weer aan het 
strand.

Ik was niet meer te
temmen

en zat met mijn voeten 
in het zand

Ik droomde vannacht dat 
het licht kapot was

Toen bleek dat ik niet in 
mijn bed maar in mijn 

luie stoel lag

Ik hoop dat ik
gezond blijf

zodat ik lang geniet
van mooie innerlijke 

gedachten
Dat is het

belangrijkste
dat staat buiten kijf
Ik word vrolijk van 

een lied
Daarvan kan ik ver-

wachten
Veel liefde en geluk!

Familie is belangrijk
Dat is je geschiedenis

De liefde van vader
en moeder

je zuster en je broeder
Dat geeft gezelligheid
Een goede opvoeding 

is een goede start
Het geeft je veel liefde 

in je hart!
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Moppen

Spreuken

Bewondering 
is de beleefde 
erkenning dat 
een ander op 

ons lijkt

De zin van het leven 
bestaat voor een groot 

gedeelte uit de be
wondering voor en de 
verwondering over de 

kwaliteiten van anderen

Bewonder de natuur: 
Zij heeft nooit 

haast en toch komt 
alles altijd af!

Bewondering:
jaloezie in zondagspak?

Jantje bestelt een pizza bij de pizzeria. 'Wil 
je hem in 4 of 12 stukken?, vraagt de pizzabak-
ker. 'Graag in 4, antwoordt Jantje, 'want 12 kan 
ik er echt niet alleen op.'

Een oen zit in de auto en komt bij een 
stoplicht. Het wordt rood. “Mooi kleur-
tje!” zegt hij. Het stoplicht wordt oran-
je. “Ook een mooi kleurtje!” zegt hij. 
Dan wordt het stoplicht groen. “Nog een 
mooi kleurtje!” zegt hij weer. Daar-
na wordt het stoplicht opnieuw rood. “Hè 
saai, die kleur heb ik al gezien” zegt de 
oen, en hij rijdt door.

Waarom zit er een stuur op je fiets?
Omdat je anders de bel in je hand moet 
houden!
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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



nende beelden van een gezin 
dat zijn jonge dochter/zus uit-
geleide deed en een vrouw die 
bij de gedenksteen stond van 
haar babybroertje, dat niet be-
graven mocht worden!

We hebben een fi lm gezien, 
waar we nog even over konden 
napraten. Uiteindelijk kwamen 
we uit op onze eigen rouwver-
werking van overleden dierba-
ren en hoe je je eigen uitvaart 
graag zou willen zien.
Het antwoord op de vraag hoe 
iedereen de bijeenkomst heeft  
gevonden: allen waren het er-
over eens dat dit onderwerpen 
zijn waar iedereen mee te ma-
ken heeft  en dat ze bij het leven 
horen. Maar ook dat deze mid-
dag niet zwaar en beladen was, 
wat men aanvankelijk gevreesd 
had.

Door Gerry Pohl
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Café DoodGewoon

Vrijdag 18 februari jongstleden 
was er in het Theater een bij-
eenkomst met een spannende 
aankondiging... Café DoodGe-
woon.  In de komende  vier 
bijeenkomsten van dit jaar zul-
len onderwerpen aan de orde 
komen, die te maken hebben 
met de dood. Dit klinkt zwaar 
en beladen en zou een reden 
kunnen zijn om de uitnodiging 
terzijde te leggen. Echter stond 
in de aankondiging ook, dat het 
geheel in een ontspannen sfeer 
zou plaatsvinden met een hapje 
en een drankje. Dat was niet te 
veel gezegd... bij binnenkomst 
stonden er op een gezellige tafel 
al bordjes met kleine hapjes en 
drankjes klaar. Harriët van Dijk 
heett e ons welkom en vertelde 
wat de bedoeling zal zijn van 
deze bijeenkomsten. Door mid-
del van een fi lm, deze keer een 
van Joris Linssen, wordt er iede-
re keer een onderwerp aange-
sneden, dat te maken heeft  met 
de dood. Op het grote scherm 
zagen we het onderwerp van 
deze keer: "UITVAARTEN, hoe 
de rouw- en uitvaartcultuur de 
afgelopen eeuw veranderde."

De fi lm begon al heel indruk-
wekkend! We kregen een uit-
vaart te zien, zoals die vroeger 
in Vlieland plaatsvond. Het 
hele dorp was erbij betrokken. 
Iedereen liep mee in de stoet. 
Voor nabestaanden was het een 
goed gevoel, dat het verdriet 
om het gemis van hun dierbare 

zo door de eilandbewoners ge-
deeld werd. 
Hoe een uitvaart in Nederland 
in de vorige eeuw ging is bijna 
onvoorstelbaar voor mensen 
van nu. De overledene werd 
ten grave gedragen, gevolgd 
door familie en vrienden die 
allen in zwarte rouwkleding wa-
ren en achter elkaar achter de 
baar aan liepen. De vrouwen 
waren onherkenbaar en zagen 
eruit alsof ze gekleed waren in 
boerka’s.
Ook zagen we een Surinaam-
se uitvaart. Daar ging het wat 
vrolijker aan toe. De overle-
dene werd gedragen door een 
stel dansende mannen. Men 
gaat ervanuit dat de ziel van de 
overledene nog boven aarde is 
en dus alles kan meemaken wat 
er gebeurt.
Tegenwoordig is bij uitvaarten 
veel mogelijk. We kregen veel 
te zien in deze fi lm. Ook schrij-
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Een eeuw!

Memory Lane

Het is 12 januari als ik samen 
met mijn beste vriendin aan 
een wandeling door het nieuwe 
Leidse Singelpark begin. De sin-
gelparkwandeling is ongeveer 
zes kilometer en verbindt alle 
parkjes en pleintjes door de 
stad aan de binnenzijde van de 
Leidse singels. We zouden eerst 
met meer wandelaars gaan, 
maar de andere vriendinnen 
voelden zich niet zo lekker door 
de boosterprik die zij een dag 
eerder hadden gehad. We start-
ten dus met ons tweetjes bij het 
Plantsoen. Vanaf de eerste brug 
die we tegenkomen zien we 
onze Rik in de tuin van zijn hofje 
staan die ons direct uitnodigt 
om even zijn huisje te bekijken. 
Daarna vervolgen we onze weg. 
Het is erg leuk om Leiden vanaf 
de andere kant van de Singels 
te bekijken. Door de verschil-

lende parkjes, langs Begraaf-
plaats de Zijlpoort vervolgen we 
onze weg. We komen aan op de 
Maresingel waar het ouderlijk 
huis van mijn wandelgenootje 
staat. Mijn vriendin komt uit 
een gezin van vijf personen en 
verdrietig genoeg is zij hiervan 
nog maar als enige in leven. 
Vandaag is zowel de geboorte- 
als sterfdag van haar lieve pap-
pa. “Ik zou wel eens binnen wil-
len kijken”, zegt ze en we bellen 
aan bij het oude huis. Dit had-
den we nooit gedaan als de an-
dere vriendinnen er ook bij wa-
ren geweest, dus ik denk dat 
het vandaag zo moest zijn dat 
zij niet mee gingen. Er woont 
een jong stel en zij vinden het 
zó leuk dat we aangebeld heb-
ben. Ze nodigen ons uit om 
even binnen te komen. Het huis 
is inmiddels opgesplitst in twee 
appartementen. In het apparte-
ment waar we nu zijn was vroe-
ger de woonkamer. Het voelt 
vreemd maar toch ook ver-
trouwd. Er liggen veel mooie 

herinneringen in dit huis. We 
zien zo weer voor ons waar de 
bank en het dressoir stonden.
Daar is nu een slaapkamer ge-
creëerd, maar we herkennen 
toch veel details die bewaard 
zijn gebleven. De bewoners vin-
den het heel speciaal om te ho-
ren hoe het er hier vroeger uit 
zag. Na ons bezoekje steken we 
de weg over, geven elkaar een 
knuffel en branden vier kaars-
jes. We vervolgen onze weg 
langs 'memory lane' en komen 
nog langs haar oude basis-
school. Onderweg halen we nog 
een patatje met, wat voor mij 
dan weer nostalgie is, omdat 
mijn ouders een snackbar in 
Leiden hadden. Bij het eindpunt 
van de wandeling lopen we ook 
nog even binnen bij mijn doch-
ter die daar vlak bij woont. Al 
met al was het een bijzondere 
wandeling op een bijzondere 
dag. Eén waar ik met een warm 
hart aan terug denk.

Door Diana Lek

Je wordt maar één keer 100! Onze 
bewoonster, mervrouw Antje van der 

Tuin, heeft deze respectabele leeftijd op 
21  januari jongstleden bereikt. Daar 

hoort uiteraard een mooie bos bloemen 
van de burgemeester bij! Wij wensen 
mevrouw het allerbeste en een goede 

gezondheid!
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Veranderingen deel 2
Voor de oorlog werd er vaak bij 
de voordeur aangebeld.
Bijna alles werd aan huis be-
zorgd door diverse leveran-
ciers: de bakker, de melkboer, 
de slager en de visboer. De 
groenteboer had een wagen 
met een paard ervoor. Je liep 
rond de wagen en zocht groen-
te en fruit uit. De keuze van le-
verancier werd in die tijd vaak 
niet bepaald door kwaliteit of 
prijs, maar door geloof of over-
tuiging: je kocht bij je “eigen” 
mensen.

Eén aan-huis-beller herinner ik 
mij nog goed: de scharensliep. 
Dat was een man om messen 
en scharen bij te laten slijpen. 
Onder de kar liep een hond om 
die kar te trekken. Ik had mede-
lijden met het dier en gaf het 
een plakje worst. Een andere 
regelmatige bezoeker was de 
fondsbode. Hij haalde de pre-
mie voor het ziekenfonds op. 
Dat vereist een nadere toelich-
ting. Je was vroeger tot een 
bepaalde loongrens in het zie-
kenfonds, daarboven was je 
“particulier” verzekerd. 
Er was een duidelijk verschil in 
behandeling van ziekenfonds-
patiënten en particulier verze-
kerden. Ziekenfondspatiënten 
stonden, weer of geen weer, ’s 
morgens vanaf acht uur buiten 
in de rij te wachten tot om half 
negen het spreekuur begon en 
zij naar binnen mochten, terwijl 
particulier verzekerden bij de 
doktersassistente een afspraak 

konden maken.
Ook bij opname in het zieken-
huis bleek er een groot verschil 
te zijn. Ziekenfondspatiënten 
lagen op zaal, particulieren op 
kamers met twee of drie bed-
den. Ziekenfondspatiënten be-
taalden premie aan de fonds-
bode, particulieren betaalden 

per consult. Nu is dit verschil 
gelukkig verdwenen. In het 
jaar 2006 kwam de zorgverze-
keringswet tot stand. Iedereen 
moet sindsdien een basisver-
zekering afsluiten en kan deze 
aanvullen met een ver zekering 
naar keuze.

Een andere verandering: het 
loon werd in die tijd per loon-
zakje uitbetaald. Een ronduit 
tragische kant hadden die loon-
zakjes, wanneer vader met het 
geld de kroeg in ging en vrouw 
en kinderen de dupe waren. 
Een dronken man in huis en 
geen geld voor eten of kleding. 
Bekend is het lied van de Leid-
se Zangeres Zonder Naam: ‘Ach 
vaderlief, toe drink niet meer.’
Dat gaat zo: 

Een moeder stil bij het fornuis,
aan het raam staat verdrietig 

haar kind.
Want nog steeds is vader niet 

thuis, omdat hij het weekloon 
verdrinkt.

Dan rent plots het kind door 
de kou en hoort in de kroeg 

vaders stem
en pakt bedeesd hem bij de 

mouw en vraagt met bevende 
stem:

toe vaderlief, toe drink niet 
meer, ik vroeg het al zo me-
nige keer, want moesje huilt 

telkens weer!
O vaderlief, toe drink niet 

meer!

Verstandige mensen gingen 
sparen. De postspaarbank gaf 
boekjes uit. Alle bedragen wer-
den zorgvuldig genoteerd bij 
het loket en elk jaar werd de 
rente bijgeschreven.
Als kind vond je het gewichtig 
met het zakgeld in je knuist en 
het boekje in jde andere naar 
de bank te gaan.

Er is wat geld betreft veel veran-
derd. We kunnen met ons be-
taalpasje boodschappen doen 
in de supermarkt.
Ook nu kunnen we sparen via 
de bank met dit verschil:
toenterijd kregen we rente over 
ons spaartegoed, nu kunnen we 
daar alleen nog van  dromen!

Door Anke Cornelissens
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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
VoorjaarsbloeiersAGAPANTHUS   GLADIOLEN    LENTEKLOKJE 

AMARYLLIS    GLOXINIA    LUPINE 
ANEMOON    HORTENSIA    NARCISSEN 
BEGONIA    HYACINT    ORNITHOGALUM 
BLAUWEDRUIF   IRIS     PIOENROOS 
CYCLAMEN    KEIZERSKROON   RANONKEL 
DAHLIA    KLAPROOS    SNEEUWKLOKJE 
EREMURUS    KROKUSSEN   SIERUI 
FREESIA    LAMPENPOETSER   TULPEN 
GIPSKRUID    LELIETJES    WINTERAKONIET 
 
S P C S Z D F P D M U L E L I E T J E S N N B T J 
O N E N E K H E K J X Q U V N A H L K U V K R C L 
K K Y E Z H A K X T K E Z J P C S O P W L U G R D 
G E D E X C V S L G O R Z V C K K L A P R O O S I 
S I S U R Z E J N F F Q A Q H Y A C I N T I P Y U 
N Z J W G O T N M X T E I N O K A R E T N I W A R 
B E S K H A H O R T E N S I A D K G O D K Y Z Y K 
I R G L M B H G M S A L E N T E K L O K J E H S S 
V S Y O G L N U C O N G X K J A I A H W B D M M P 
P K G K P I V C R L E K N O N A R D H W I T B R I 
R R G J Z S B H S H M Y D J B A I I I S U O L W G 
E O C E M I U R C C O V D W X I S O D L R R A L D 
S O E N F L A H K L O L K K Y I L L P A E N U R D 
T N C I Q D Y X T K N A R C I S S E N G I I W U K 
E W G P I Q X P Y N I Q B A C U N N O Z S T E H R 
O A X U Q U P M T L A G B S I Q X I B A U H D L X 
P Q G L W A H M H K X P Y Q I N E S S U K O R K A 
N Q V K E T J A B L I D A U J V I G X N E G U M I 
E S W K E T D I F K P N H G E Z D X W G E A I I N 
P L B W A Z P L G R B F T J A A T Z O R P L F Q O 
M L F S U R U M E R E R T B E U E R R L Q U Q L G 
A N L R H U L E B P N E M A L C Y C O D G M V T E 
L G Z L P N E E T U L D S U B H P Z Z J G E L J B 
G R W G Q E V Q Q J C T P I O E N R O O S Z B O U 
D Y B E L H P L V V K D H T A J A M A R Y L L I S 
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