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Voor het Roomburgh Magazine van april is het thema talent.
Iedereen heeft  zijn of haar eigen talenten. Dit kan op creati ef gebied zijn, culinair, kunstzinnig, 
maar ook op emoti oneel en communicati ef gebied zijn er veel talenten te bedenken.
We hopen in deze editi e van het Magazine zo veel mogelijk kanten van talent aan de orde te 
brengen en hopen ook dat het lezen hiervan u mag inspireren uw eigen talenten te vinden, te 
waarderen en verder te ontwikkelen.

Ook zijn we dankbaar voor het grote talent van eenieder die mee heeft  gewerkt aan de realisati e 
van onze nieuwe kapel. Op de voorkant van dit Magazine ziet u het resultaat van al het harde 
werk. Verderop in het Magazine ziet u een vier pagina's tellend fotoverslag van de opening en 
wijding van de kapel door de bisschop van het bisdom Rott erdam, Zijne Hoogwaardige Excellenti e 
Monseigneur Johannes van den Hende. Wij danken Harry Stuurman voor de fotografi e!

Veel leesplezier!

Van de redactie

Gedicht

Je eigen talent
Moet je horen,
ik ben geboren als een pak.
Een soort cadeau.
En in dat pak zit alles al klaar,
uitpakken maar!

Maar oh, wat gaat dat traag,
je moet er zelfs voor naar school,
soms tegen je zin, soms ook graag.

En het allerdiepst in dat pak
zit je talent.
Je weet soms zelf niet dat je het hebt.
Alsof iemand het met opzet
in dat pak verborgen stak.

Het is het mooiste wat je kreeg.
Maar je moet er iets mee doen,
anders blijft  je leven leeg.

door Geert de Kockere
ingezonden door Willy Bakker



Voorwoord Inhoud
Deze keer is het thema talent. Talent is iets wat je krijgt en waar je 
al dan niet iets mee kan doen. In het Bijbelboek Matheus staat een 
mooi verhaal over talenten. Voor hen die het niet kennen geef ik 
het verkort weer.

Een man die op reis ging, riep drie dienaren bij zich en het geld dat 
hij bezat gaf hij aan hun in beheer. Aan de een gaf hij vijf talenten, 
aan de ander twee, en aan de laatste één, ieder naar wat hij 
aankon. 

Na lange ti jd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun 
wat zij met de talenten hadden gedaan. Degene die vijf talenten 
ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem vijf 
talenten erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talenten in 
beheer gegeven, alstublieft , ik heb er vijf talenten bij verdiend.” 
Zijn heer zei tegen hem: “Voortreff elijk, je bent een goede en 
betrouwbare dienaar. 

Ook degene die twee talenten ontvangen had, kwam naar hem toe 
en zei: “Heer, u hebt mij twee talenten in beheer gegeven, 
alstublieft , ik heb er twee talenten bij verdiend.” Ook hij kreeg 
waardering van zijn baas. 

Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, 
hij zei: “Heer, uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft , 
hier hebt u het terug.” Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een 
slechte, laff e dienaar.”

Voor een aantal mensen is dit verhaal een voorbeeld en sti mulans 
om goed te kijken naar hun talenten en deze in te ze� en, voor 
zichzelf of, nog mooier, voor anderen. Het is een realiteit dat de 
een meer talenten heeft  dan de ander, maar dit verhaal maakt 
duidelijk dat dat niet uitmaakt. Wat belangrijk is dat je iets doet 
met de talenten die je hebt.

Dan de man die zijn talent begraaft . Dat is niet de bedoeling. Nu 
hebben velen van ons de neiging om hierbij iemand anders voor 
ogen te halen over wie wij oordelen dat die persoon zijn talent 
verspilt. Een andere benadering die ik u voor wil houden is dat wij 
misschien allemaal talenten hebben die wij wel inze� en, maar ook 
één of meer talenten die wij onder de grond stoppen en waar wij 
niets mee doen.

Als wij ouder worden zijn er talenten die wij vroeger wel hadden, 
maar nu misschien moeilijker kunnen inze� en. Dat bedoel ik 
natuurlijk niet. Wat ik wel bedoel is dat u wellicht nog onontdekte 
talenten hebt die nog kunnen worden aangeboord. Er zijn bewoners 
die nu pas gaan schilderen en daar heel veel plezier aan beleven, 
of naar muziek luisteren, zo kan ik door gaan. Hopelijk inspireert 
dit nummer van ons magazine u om niet kijken naar de talenten 
die niet meer ingezet kunnen worden, 
maar naar die talenten waarbij dat 
nog wel kan en mogelijk zelfs de 
talenten die tot nu toe begraven 
waren.

Veel leesplezier. 

Bert  Buirma
Directeur Roomburgh
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Van de cliëntenraad

De nieuwe kapel

Hier weer eens bericht van de 
cliëntenraad. In het jaar 2021 
is een aantal malen vergaderd 
met de directi e. Zo zijn wij op 
de hoogte gehouden omtrent 
de voortgang van de verbou-
wing van de vierde etage, de 
verbouwing van aanleunwonin-
gen en de bouw van de kapel.  
Ook zijn wij betrokken geweest 
bij de te nemen coronamaatre-
gelen en op de hoogte gebracht 
van de jaarplannen. 

De samenstelling van de cliën-
tenraad is inmiddels veranderd. 
Helaas is de heer Joop Goddijn, 
vertegenwoordiger van de af-
deling somati ek overleden, en 
is de heer Frans Fisser, verte-
genwoordiger van de afdeling 
somati ek, verhuisd naar de af-

deling Kleinschalig Wonen. En 
zo zitt en wij zonder vertegen-
woordiging van de afdeling so-
mati ek. Hopelijk melden er zich 
gegadigden. 

Helaas heeft  Gerry Pohl, verte-
genwoordiger van de aanleun-
woningen, om persoonlijke re-
denen besloten de cliëntenraad 
te verlaten. Wij zullen haar goe-
de input en zorgvuldigheid mis-
sen.  Aangezien de moeder van 
Hett y Verboom is overleden, 
kan zij de afdeling Kleinschalig 
Wonen niet meer vertegen-
woordigen, wel zal zij voorlo-
pig aanblijven als secretaris en 
administrati eve ondersteuning. 
Haar opvolger is al bekend. Dit 
is Maria van den Akker-
Carpaij. Wij hopen pretti  g met 

haar samen te werken. 

Nog even dit. Mocht u vragen 
hebben of op- of aanmerkin-
gen,  schroom dan niet om deze 
neer te leggen bij de voorzit-
ter,  Frans Lardee, of bij de se-
cretaris, Hett y Verboom. Zij zijn 
te bereiken via  de volgende 
emailadressen:

franslardee18@gmail.com
hett yverboom@gmail.com

Hier blijft een lichtje branden, dag en nacht

wie naar binnen gaat werd al verwacht.

Hier wordt gebeden, hier wordt geloofd,

hier wordt het licht nooit meer gedoofd.

Een nieuwe tijd is aangebroken,

de band met de oude kapel verbroken.

Met weemoed zie ik dit alles aan.

Gelukkig blijven de beelden van Maria en Joseph

in onze herinnering staan.

Het is het begin van een heel nieuwe termijn,

Moge de nieuwe kapel ons tot zegen zijn!
Door een bewoonster

Foto door Harry Stuurman Fotografi e



Woord van de pastorale dienst

Nu ik in de pen klim om deze paar woorden tot u te richten, ben ik nog helemaal vol 
van de wijding van onze nieuwe Sint Josephkapel. Een prachti g feest met de bisschop 
en zovelen die betrokken zijn bij deze nieuwe aanwinst voor Roomburgh: de 
bedenkers, de gulle gevers, de bouwers en natuurlijk degenen die er met regelmaat 
gebruik van zullen maken.

Bijzonder hoe een gemeenschap de handen ineen slaat om een Godshuis tot stand te 
brengen, om voor de Heer een huis te bouwen waar wij Hem mogen ontmoeten. In 
het dankwoord noemde Ruud Stuurman (hij was er op afstand bij!) verschillende 
mensen die aan de totstandkoming van de kapel hebben gewerkt: velen hebben hun 
talenten ingezet om tot dit bijzonder fraaie resultaat te komen.

Talenten: de Heer heeft  ze ons toevertrouwd, opdat we elkaar kunnen dienen en ons 
steentje kunnen bijdragen aan het geheel. Sommige talenten zijn direct zichtbaar, 
andere meer op de achtergrond. Toch hoor ik wel eens mensen zeggen dat ze geen 
talenten hebben. Afgezien van het feit dat ik denk dat ze met hun neus kijken, komt 
dit misschien ook door een te eenzijdige kijk op wat talenten zijn. Het is gemakkelijk 
om talenten te noemen die een zichtbaar resultaat neerzett en. Maar dat zijn niet de 
enige talenten en wellicht eens niet de belangrijkste…

De grootste talenten, de grootste gaven die God ons geeft , zijn verborgen. Het zijn de 
gaven van geloof, hoop en liefde, ‘de grote drie’, die wij ontvangen door de genade 
van het doopsel. Ze worden ons gegeven als een verborgen kracht om ons leven van 
binnenuit te doordringen van Gods genade en ons gelijkvormig te maken aan Jezus: 
goed worden, zoals Hij. Dankzij deze talenten wordt onze mensengemeenschap 
omgevormd tot een gelovig vertrouwende, hoopgevende en liefdevolle plek plaats 
waar mensen elkaar dragen en aansporen om in liefde te leven als kinderen van God. 

Als christenen is dat allereerst onze roeping: leven vanuit die goddelijke talenten en 
zo te getuigen van de Hoop die in ons leeft . Zo mogen we Gods Liefde uitdragen aan 
alle mensen, vrede brengen, het licht van Christus alle duisternis laten verdrijven. En 
niemand kan zeggen dat hij of zij die talenten niet gekregen heeft , want zodra we er 
naar verlangen zendt God zijn Geest om ons op weg te 
helpen. Zo mag ieder van ons met deze verborgen talenten 
aan de slag gaan om ze te laten groeien en ze vrucht te 
laten dragen voor onszelf en onze naasten. 

Moge de nieuwe Sint Josephkapel ons in staat stellen om 
het geloof, de hoop en de liefde te laten groeien en zo ons 
hele zorgcentrum te bezielen met Gods genade!
             Pater Thomas
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Fotoverslag wijding Sint Josephkapel 
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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

Roomburgh Magazine | 10



Roomburgh Magazine  | 11

Nieuws van het Roomburgh Reisbureau
Lieve bewoners,

Wanneer u dit stukje leest, zit 
het eerste uitstapje er al weer 
op. Op 30 maart hebben we een 
prachti ge bollenrit gemaakt, 
met uiteraard de bekende tus-
senstop voor koffi  e en lekkers 
bij restaurant De Engel.

Maar we gaan nog meer doen! 
Eind juni gaan wij "een dagje 
Leerdam" doen. We gaan naar 
Leerdam. Daar zullen we van 
de kade op een prachti ge boot 
stappen en een geweldige vaar-
tocht over de Linge gaan ma-
ken. Deze tocht duurt ongeveer 
twee uur. Op de boot drinken 
we koffi  e en/of thee met daar-
bij een heerlijke punt appelge-
bak. Na de tocht eten we even 
een broodje in de bus en dan 
gaan we naar de Glasblazerij. 

We krijgen daar een demon-
strati e glasblazen. Daarna gaan 
we weer richti ng huis.

Naast dit uitje gaan we ook een 
middag  naar Avifauna, het vo-
gelpark, dat u allen waarschijn-
lijk wel bekend is.

We hebben ook een uitstapje 
naar het schapenscheren op de 
kinderboerderij in de Meren-
wijk en een middagje naar Kat-
wijk om een terrasje te pakken 
op het programma staan. Daar-
na zijn we al weer zover verder 
in het jaar en komen de, inmid-
dels beroemde, kersenritt en er-
aan.

Wij denken dat we weer leu-
ke tochtjes op het programma 
hebben staan.  U zal begrijpen 
dat de kosten uiteenlopend 

zullen zijn. Wij hopen dat dit 
geen belemmering zal zijn. Het 
leven is een stukje duurder ge-
worden, maar we moeten dat 
accepteren, anders komen we 
nooit meer het huis uit. Na de 
afgelopen jaren snakt iedereen 
toch weer naar leuke tochtjes.

Ik hoop dat ik jullie enthousiast 
gemaakt heb! Wij hebben er in 
ieder geval zin in!

Een hartelijke groet namens 
Sonja, Jan en Cor.

Door Joyce Terpstra
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Activiteitenkalender april

Vaste activiteiten in de lounge
maandag   10:30 uur  Wandelclub
    14.00 - 16.30 uur Kaartclub in de lounge
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 april
1 april       Fopdag en wandel naar je werk-dag
6 april    18.00 uur  Roompot
10 april    10.30 uur   Begin Goede week*
12 april   14.30 uur  Klassieke muziek-middag in de lounge
14 april      Witte Donderdag*
15 april      Goede Vrijdag*
16 april      Stille Zaterdag met Paaswake*
17 april      Hoogfeest van Pasen*
19 april      Landelijke dag tegen pesten
       Start Nationale Museumweek
20 april   10.30 uur  Lezing in de lounge: Rembrandt
22 april   10.30 uur  Gespreksgroep in het theater
    14.30 uur  KSW-viering in de kapel
24 april      Zondag van Barmhartigheid
27 april      Koningsdag
29 april   19,00 uur  Filmavond.       

   
*Voor de ti jden van de verschillende vieringen: houd de infoborden in de gaten.

Ook voor verdere acti viteiten verwijzen wij u naar de infoborden.

27 april      
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Talent
Liefde is als vijf vissen en twee 

broden. Nooit genoeg tot je 
die begint weg te geven.

Je talent inzetten om de ander 
te laten merken dat je hem/
haar ziet staan. Voor een ander 
klaar staan en net dat stapje 
harder lopen. Binnen Room-
burgh hebben we vele talenten 
lopen en samen proberen we 
een zo fijn en warm mogelijke 
sfeer in huis te creëren. Een fijn 

der wat moe bleek te worden 
en ook de muziek het begaf, 
kwam mijn collega op het idee 
om samen te gaan zingen. 
De liedbundels werden uit de 
kast gehaald en om en om wer-
den nummers gekozen.
De sfeer was heel fijn en liefde-
vol.  Er werd samen gezongen, 
maar ook naar elkaar geluis-
terd.

Door Eva Paternotte

thuis voor de bewoners en een 
fijne werksfeer voor de werkne-
mers.

Van de week heb ik samen met 
de bewoners gewerkt met mu-
ziekstokken.  Opnieuw een 
groot succes. De bewoners wer-
den opgezweept door de mu-
ziek, ze zwaaiden en stampten 
erop los. Het ritme was zó aan-
stekelijk dat stilzitten lastig 
bleek. Nadat de een na de an-
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IN MEMORIAM

mevrouw P. Vlasveld | 25 februari 2022

de heer J.F. Hinfelaar | 8 maart 2022

mevrouw C.N. Koff eman-Okkerse | 9 maart 2022

mevrouw E.G.T. Klarenbosch-Beekwilder | 11 maart 2022

Gedicht

Nog een korte tijd

dan vieren wij

alweer het Paasfeest.

Wat gaat het vlug!

Met wat weemoed

denk ik terug aan al

die jaren hiervoor,

met repetities en een 

groot gemengd koor.

Machtig, prachtig klonk

het Alleluia!!

In die jaren een massale

uiting van dankbaarheid,

geloof en vreugde!

Die eer aan God onze

Verlosser moet weer terug-

komen,

of mag ik daar alleen maar

van dromen?

“Hij overwon het kwaad –

en Hij geeft ons raad.

Kom bij mij die belast en 

beladen zijt, en Ik

zal U verkwikken!

Hij is de weg – de waarheid –

en het leven.

Laten we aan Hem

alle eer geven! 

Zalig Pasen

Door Jan Biesjot
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De Goede Week
Op 10 april begint De Goede 
Week. Wat is de Goede Week 
en waarom is die ‘goed’?
De Goede Week duurt van 
Palmzondag tot en met Stille 
zaterdag, het zijn de laatste ze-
ven dagen van de 40-dagentijd. 
In deze week worden de laatste 
dagen van Jezus’ leven op aar-
de herdacht. De Bijbellezingen 
in de kerk gaan daar allemaal 
over. Jezus probeert zijn vrien-
den duidelijk te maken dat Hij 
zal sterven, maar ze begrijpen 
niet wat Hij zegt. 
Een aantal belangrijke dagen in 
deze week zijn Witte Donder-
dag, Goede Vrijdag en Stille Za-
terdag: het zogenaamde Heilig 
Triduüm. (Drie Heilge dagen)

De Kerk herdenkt op Witte Don-
derdag ‘het laatste avondmaal’ 
(het Pesachmaal) van Jezus en 
zijn vrienden. Jezus leefde er 
heel bewust naartoe en bereid-
de zijn leerlingen voor op het 
afscheid. Hij bukte zich om hun 
vuile voeten te wassen, iets wat 
eigenlijk werk voor een slaaf 
was en geeft nog een laatste les 
mee: “Heb elkaar lief, dien el-
kaar.” In de kerkelijke viering op 
deze avond, wast de priester de 
voeten van een aantal mensen.
‘Het laatste avondmaal’, wordt 

in de Katholieke Kerk gezien als 
het eerste Misoffer. In navolging 
daarvan wordt dat iedere dag in 
de Kerk opgedragen en worden 
de woorden die Jezus toen zei 
uitgesproken. De viering is so-
ber en stemmig omdat het be-
gin van Jezus’ lijdensweg wordt 
herdacht. Na de viering kunnen 
mensen een poosje in de kerk 
blijven bidden, omdat Jezus aan 
zijn vrienden vroeg: “Kunnen 
jullie een uur met Mij waken.”

Na Witte Donderdag komt Goe-
de Vrijdag. In de nacht van ‘het 
laatste avondmaal’ werd Jezus 
door een van zijn vrienden, Ju-
das, verraden en uitgeleverd. 
Jezus wordt opgepakt en voor 
het gerecht gebracht. Al zijn 
vrienden vluchten weg. On-
danks dat Jezus niets dan goede 
daden deed, wordt Hij veroor-
deeld tot de doodstraf, in die 
tijd was dat de kruisdood, iets 
gruwelijks.

hele land, die drie uur duurt. 
Jezus bidt: “Vader vergeef het 
hun, want zij weten niet wat zij 
doen.” Dan sterft Jezus met de 
uitroep “Het is volbracht”. Het 
dode lichaam van Jezus wordt 
in een lijkwade gelegd en in een 
rotsgraf gelegd. 

In de Kerk is op deze dag geen 
H. Misoffer. Het is de sober-
ste dag van het kerkelijk jaar. 
Rond 15.00 uur wordt op vele 
plaatsen een wake gehouden 
of wordt de Kruisweg gebeden. 
Aan de hand van afbeeldingen 
van de situatie, zoals hierboven 
beschreven, wordt er gebeden 
en gemediteerd. In de avond is 
er een indrukwekkende viering 
waarin deze gebeurtenissen 
worden herdacht. Goede Vrij-
dag is voor katholieken een dag 
van vasten.

Stille Zaterdag is een dag van 
stilte en wachten, of beter ge-
zegd verwachten. De kerken 
zijn dicht, herdacht wordt dat 
Jezus in Zijn graf ligt. 
Pas ‘s avonds laat wordt die 
stilte doorbroken en kan de 
Paaswake beginnen. Die begint 
met het ontsteken van vuur 
in het donker, buiten de kerk. 
De Paaskaars wordt ontstoken 
en het Licht - Christus - wordt 
doorgegeven aan de mensen 
in de kerk, van kaars tot kaars. 
Zo wordt het Licht van Pasen 
verspreidt door de kerk. Er zijn 
meerdere Bijbellezingen, die 
samen een rode draad vormen 

Het laatste avondmaal

De kruisiging

Jezus wordt gemarteld en moet 
zelf de kruisbalk dragen naar de 
plaats waar Hij gekruisigd zal 
worden, Golgotha. 
Het is tussen 8 en 9 uur in de 
ochtend als Jezus op Golgotha 
wordt gekruisigd. Om 12 uur 
valt er een duisternis over het 
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Talent in zorg

Talent is iets wat je hebt en kunt 
ontwikkelen. Durf te dromen en 
echt naar jezelf te kijken en luis-
teren. Op die manier kun je dat-
gene ontdekken waarin jij kunt 
uitblinken. Je talent kan van al-
les zijn:

- Muzikaliteit
- Aanvoelen
- Anticiperen
- Amuseren
- Creativiteit

Al dit soort talenten kun je in 
je werk in de zorg zeker gebrui-
ken. Je moet er voor open staan 
en er iets mee kunnen en willen 
doen.

Op de afdelingen Kleinschalig 
Wonen (KSW) hebben we vele 
bewoners, allen met hun eigen 
talenten. Er zijn bewoners die 
prachtig schilderen, tekenen en 
knutselen. Andere bewoners 
hebben aanleg voor allerlei 
spelletjes die we samen spelen.

Het is aan ons om de talenten 
van onze bewoners te signale-
ren. De familie kan een grote 
hulp zijn door ons te laten we-
ten welke talenten haar naas-
ten altijd hebben gebruikt. Zo 
kunnen we hun talenten benut-
ten en ze deze ook laten gebrui-
ken in de woongroep.

Talenten kun je combineren in 
de activiteiten. Koken en crea-
tiviteit door bijvoorbeeld koek-
jes te bakken en deze samen te 
versieren. 

Ook leuke schilder- en/of an-
dere kunstwerken maken over 
een bepaald thema is iets wat 
we regelmatig doen.

Hiernaast ziet u een voorbeeld 
van een leuke creatieve acti-
viteit die we hebben gedaan, 
waarbij borden besmeerd wer-
den met lijm en waar vervol-
gens mooie figuren op geplakt 
werden.

Naast creativiteit is kunnen 
praten en luisteren ook een be-
langrijk talent. Enkele dames 
in de woongroep praten graag 
met elkaar en met de zorg. Het 
is aan ons om dan goed te luis-
teren en de ondervindingen 
met elkaar te delen. Zo ontdek 
je wat de bewoners fijn vinden 
en houd je een gezellige en fijne 
sfeer op de groep.

Door Willy Bakker

van de schepping tot de ontdek-
king van het lege graf. Want dat 
is Pasen: de Kerk viert dan dat 
Jezus is opgestaan uit de dood, 
dat God sterker is dan de dood. 
In de Paaswake worden vaak 
kinderen en volwassenen ge-
doopt. Het is een groot feest, 
het grootste feest binnen de 
Kerk.
De zondag van Pasen is een 
Hoogfeest. In de kerk worden 

gelovigen begroet met een 
vreugdevol: Christus is verre-
zen! Ja, Hij is wáárlijk verrezen!

Met Paaszondag begint de 
50-daagse paastijd, die duurt 
tot Pinksteren. Deze hele pe-
riode staat voor de tijd waarin 
Jezus tastbaar aan zijn vrien-
den en anderen verscheen en 
zij maar langzaamaan beseften 
dat Hij het echt was.

Door Harriët van Dijk
De verrezen Christus
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Moppen

Spreuken

Talent krijgt 
pas waarde 

wanneer je het 
benut!

Waar je talenten 
en de behoeften 
van de wereld el-
kaar kruisen, daar 

ligt je roeping!

Wanneer je passie 
en je talent gaan 

 samenwerken, maak 
je een meesterwerk

Talent bezitten is mooi,
talent ontdekken in ande-

ren is nog mooier!

Jantje tegen Keesje: ‘Weet jij het verschil tus-
sen een koe en een brievenbus?’ Keesje: ‘Eh… 
nee.’ Jantje: ‘Dan kun je beter geen postbode 
worden!’

Op school krijgen de leerlingen les in beleefd-
heid. De juf vraagt: ‘Anton, als je per ongeluk 
op de voet van een mevrouw gaat staan, wat doe 
je dan?’ Anton: ’Dan zeg ik: “Pardon, mevrouw”. 
Heel makkelijk!' Juf: ‘Heel goed. En als ze jou 
nu wat geld wil geven omdat je zo beleefd bent, 
wat doe je dan?’ Anton: ‘Dan ga ik op haar an-
dere voet staan om te zien of ik daar ook geld 
voor krijg.’

Waarom zijn vissen zo slim?
Omdat ze in een school zwemmen!
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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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Verloop van tijd - een serie schilderijen door Paul Joormann

Vanaf 23 maart hangen er be-
neden in de gang zes schilde-
rijen uit de serie “Verloop van 
tijd”. 

Om ons heen spelen zich al-
lerlei processen af in de tijd. 
Het wordt ’s morgens licht, het 
wordt ’s avonds donker, aan het 
strand beweegt de zee in het 
ritme van eb en vloed, wij be-
leven de tijd op een bepaalde 
manier, enz.
In deze reeks schilderijen pro-
beer ik deze processen weer te 
geven in min of meer abstracte 
schilderijen, een soort grafie-
ken waarin b.v. horizontaal de 
24 uren van een etmaal worden 
weergegeven.
Zo heb ik het verloop van dag 

Maar dit is zoals wij er als bui-
tenstaanders tegenaan kijken, 
met ons besef van tijd, herinne-
ringen aan een verleden, ver-
wachtingen van een toekomst.
Ik stel me voor dat iemand die 
dement is alleen leeft in een 
vaag bewustzijn, in een duiste-
re omgeving. Zonder begrip van 
wat vooraf ging, of wat zou kun-
nen volgen. (Zie figuur 3)

Figuur 1: dagennachtendag / zomer

Figuur 3: dement

Figuur 2: dementie

en nacht niet weergegeven in 
zonsopkomst en -ondergang, 
maar met kleurbanen die het 
licht en het donker aangeven. 
(zie figuur 1)

En in de winter zijn de dagen 
korter dan in de zomer, en is het 
licht koeler: zo kwam ik tot een 
‘tweede versie’.
Er zijn ook processen die zich 
niet in ‘de buitenwereld’ afspe-
len, maar in de beleving van 
een mens. Zo kan mijn zus die 
dementie heeft, zich niet veel 
meer herinneren van vroeger 
en heeft ook niet veel besef 
meer van tijd en toekomst. Zij 
leeft als het ware in het nu. En 
dat wordt dan slechts één balk-
je in de ‘grafiek’. (zie figuur 2)

Dit schilderij heb ik andere af-
metingen gegeven en geen 
‘tijdsindeling’.

De speciale structuur van deze 
schilderijen is gemaakt door de 
verf er met een paletmes op te 
brengen. Daardoor wordt het 
oppervlak niet egaal en komt 
op sommige plaatsen de onder-
grond er doorheen.
Daarna zijn de ‘tijdslijnen’ er-
overheen gezet.

Mocht u belangstelling hebben 
voor één (of meerdere..) van 
deze schilderijen, neem dan 
contact op via  pauljoormann@
casema.nl.



Roomburgh Magazine | 20

Bij de receptie
Mevrouw komt bij de receptie 
met de vraag of ik een telefoon-
nummer van een verzorgings-
huis in Utrecht voor haar kan 
opzoeken. Natuurlijk doe ik dat. 
Ik schrijf het nummer op een 
briefje en geef het aan haar.
Ze vertelt dat daar een oude 
vriendin en buurvrouw woonde 
en dat ze eens wil bellen om te 
vragen of die mevrouw nog 
leeft, want ze wil haar graag 
een kaartje sturen. Nu het met 
de gezondheid van haar man 
slechter gaat, denkt zij vaak te-
rug aan vroeger en speciaal aan 
deze buurvrouw. Mevrouw be-
gint te vertellen over vroeger, 
dat deze buurvrouw als enige 
een televisie had en dat alle kin-
deren uit de straat daar regel-
matig binnen liepen om tv te 
kijken. Ze vertelt dat haar drie 
kinderen ook regelmatig naar 

de buren met de tv gingen na-
dat hun kleine zusje was gebo-
ren.
De jongste van het gezin was 
niet gezond en zou niet heel 
lang bij hen blijven. Na bijna zes 
maanden kwam het meisje te 
overlijden.  De zusjes en het 
broertje uit het gezin zijn wel 
mee geweest naar de uitvaart-
dienst in de kerk om afscheid te 
nemen. Maar na de Mis zeiden 
papa en mama dat ze met de 
buurvrouw mee mochten om tv 
te kijken en lekkere dingen te 
eten, omdat de mensen papa 
en mama nu een hand wilden 
geven.

Wat mij opvalt is dat mevrouw 
mij haar verhaal vertelt met 
een glimlach op haar gezicht, 
terwijl het verliezen van een 
kindje toch heel heftig en ver-

drietig moet zijn. Ik zeg dan ook 
tegen haar dat ik het heel bij-
zonder vind dat zij dit vertelt 
met een glimlach. Meteen zegt 
ze, “Oh maar dat is niet altijd zo 
geweest, ik ben echt heel ver-
drietig en boos geweest maar 
uiteindelijk hebben mijn gezin 
en mijn geloof me hier door-
heen geholpen en heb ik er vre-
de mee. Ons meisje is op een 
mooie plek en ooit zien we el-
kaar weer.”

Het blijft toch heel bijzonder 
dat bewoners en bezoekers af 
en toe heel mooie en intense 
verhalen aan mij vertellen. 
Mooi is het dan ook om deze 
verhalen op te schrijven en met 
alle lezers van het Magazine te 
delen.

Door Diana Lek

Weetje uit de schoolbanken

Wanneer wij praten over onze 
talenten, dan worden wij ons 
meer bewust van onze eigen 
talenten én die van de ander. 
Wanneer onze talenten bekend 
zijn bij de mensen om ons heen, 
dan kunnen we die talenten in-
zetten (Wolf, 2019).

Als u kijkt naar de volgende ta-
lenten, welke zijn dan op u van 
toepassing?

Ik ben artistiek

Ik ben behulpzaam

Ik heb doorzettingsvermogen

Ik heb geduld

Ik heb gevoel voor humor

Ik kan goed schrijven

Ik vertel mooie verhalen

Ik ben creatief

Ik ben muzikaal

Ik kan goed rekenen

Er zijn vast talenten die u her-
kent bij zichzelf. Weten de 
mensen om u heen dat u deze 
talenten heeft? Zou u het leuk 
vinden om deze talenten meer 
te gebruiken in het dagelijkse 
leven?

Door Lidwine Tax
Social Worker in opleiding
Bron: Wolf, J. (2019). Krachtwerk. Metho-
disch werken een participatie en zelfre-
gie. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
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45 verhaaltjes later

Lieve mensen,

Toen mijn man begin 2018 
overleed had ik tijd over en be-
gon als afleiding verhaaltjes te 
schrijven.
Ik wist dat het niet meevalt voor 
een redactie van een maand-
blad om elke maand zo’n tijd-
schrift te vullen.
Het leek mij goed om per 
maand een bladzijde voor mijn 
rekening te nemen.
Het eerste verhaaltje werd in 
maart 2018 geplaatst, het laat-
ste in maart 2022. We zijn nu 
45 maanden en 45 verhaaltjes 
verder.
Ik heb het erg leuk gevonden 
om te schrijven, maar nu ben ik 
91 jaar en wordt het tijd om te 
stoppen.
Hartelijk dank voor jullie reac-
ties en het ga u goed!

De redactie vroeg of ik ter af-
sluiting nog drie vragen wilde 
beantwoorden:

1. Waarom zei u ja op het ver-
zoek om een stukje te schrij-
ven?
2. Waar haalt u de inspiratie 
vandaan?
3. Wat zou u tegen een eventu-
ele opvolger willen zeggen en 
hem/haar aanraden?

1.  Ik heb eigenlijk geen ver-
zoek gekregen om een stukje te 
schrijven. Het leek mij zelf wel 
leuk om een bladzijde van het 

maandblad te vullen.
Als maatschappelijk werkster 
heb ik altijd veel moeten schrij-
ven, dus daar heb ik ervaring 
mee.
Op deze leeftijd, wonende in 
een zorgcentrum, heb ik er ook 
alle tijd voor. Het prettige is dat 
je volkomen vrij bent om een 
onderwerp te kiezen De 45 ver-
haaltjes die ik schreef waren 
dan ook heel divers. Ik koos ge-
woon wat op mijn pad kwam.

Wat is er leuk aan schrijven? Het 
feit, dat het creatieve arbeid is 
Je schept iets wat er eerst niet 
was. Elke vorm van creativiteit 
geeft voldoening, of dat nu een 
appeltaart bakken of een sok 
breien is.
Elke maand, als ik het artikel op 
de computer verstuurde, gaf 
dat weer een voldaan gevoel.
Tegenwoordig heb je veel hulp 
van de vraagbaak op internet: 
Google. Letterlijk alles kun je 
vragen, bijvoorbeeld:
‘Wanneer is Mozart geboren’, 
‘Wanneer begon de AOW’ of 
‘Hoeveel inwoners heeft Leeu-
warden?’.
Daar kun je tijdens het schrij-
ven veel gemak van hebben. Ik 
heb veel gebruik gemaakt van 
Google voor mijn stukjes.

2.  Inspiratie vind ik een wat 
'overdreven' woord voor deze 
verhaaltjes. Het was geen be-
zieling, hooguit een ingeving. 
Soms voelde het als een gezellig 

praatje met een medebewoner.

3.   Ik heb geen idee of ik een 
opvolger krijg. Ik weet alleen 
dat ik er plezier aan beleefd heb 
en dat wens ik een eventuele 
opvolger ook toe.

Door Anke Cornelissens

Van de redactie:
Wij willen mevrouw Cornelis-
sens hartelijk danken voor haar 
bijdragen de afgelopen jaren. 
Ieder stukje was een waarde-
volle toevoeging aan ons Maga-
zine!
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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-
interesseerd is in nieuws over Room-
burgh.

HOOFDREDACTIE
Harriët van Dijk & Rik van Steenoven

REDACTIE
Willy Bakker, Diana Lek & Eva Pret

VORMGEVING
Rik van Steenoven

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden

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

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

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

Vertrouwenspersonen
Harriët van Dijk &   T | 071-589 22 00
Annemiek Florisson  E | vertrouwenspersoon@roomburgh.nl

Contactpersonen thuiszorg
Wijkverpleegkundigen Tim & Marleen
E | wijkverpleegkundige@roomburgh.nl

Contactpersoon dagbesteding, maaltijden & individuele begeleiding
Wijkcoördinator Leo Cremers
E | wijkcoordinator@roomburgh.nl

Contactpersonen wonen in Roomburgh
Zorgadviseurs Judith, Leo, Manouk & Sanne
E | zorgadviseur@roomburgh.nl

Contactpersoon huishoudelijke ondersteuning
Coördinator Wmo Natascha Qamboui
E | plannerwmo@roomburgh.nl

Contactpersonen dementie
GVP’ers (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie)
E | gvp@roomburgh.nl

Contactpersoon vrijwilligers
Coördinator Vrijwilligers Willeke Wieman
E | wwieman@roomburgh.nl

Contactpersonen overledenenzorg
Donna Whitehouse & Wilma van der Horst
E | overledenenzorg@roomburgh.nl
T | 06-11784278 (24 uur per dag bereikbaar)

Openingstijden

Restaurant
Dagelijks:     10.30 - 17.00 uur

Kapsalon     
dinsdag, donderdag en vrijdag    09.00 - 16.00 uur
     
Bibliotheek (in de lounge, lidmaatschap bedraagt 5 euro per jaar)
woensdag      13.30 - 14.30 uur 

Giften
De kosten van Roomburgh worden vergoed vanuit de overheid of door de 
verzekeraars. Soms willen wij echter iets extra’s doen voor onze bewoners 
of voor onze medewerkers. Mocht u als blijk van waardering een bedrag 
willen schenken, dan kunt u uw gift overmaken aan onze vrienden 
stichting: IBAN-nummer NL77 TRIO 0788 8146 80  ten name van de 
stichting Vrienden van Zorgcentrum Roomburgh. Roomburgh Magazine | 23



WOORDZOEKER
Talent

AANLEG    GEDREVENHEID    PRESTATIE 
AMBITIE    GENIE     PUNCTUEEL 
BEGAAFDHEID   KNOBBEL     SCHERPZINNIG 
BEKWAAM    KUNDIGHEID    SPREEKVAARDIG 
CAPACITEIT   KWALITEIT     TALENT 
COACHING    LEERGIERIG    VAARDIG 
CREATIVITEIT   LUISTEREN     VERNUFT 
DOORZETTER   MENSENKENNIS    VOLBRENGING 
ERVARING    NATUURTALENT    VOORTGANG 
GAVE    ONTWIKKELING    WILSKRACHT 
 
D E K Y U E S P R E E K V A A R D I G Q O C M E G 
I T I E T I L A W K N M M Q L U I S T E R E N W N 
W U P Y B T Q C R K I Z A E S T B H E J C H N O I 
Z S K C E I J D J D L I A M O Y S K U M H V H Q L 
M X I N L B V S G T D M W C L I A M T J B N M P E 
V P T N D M V Z G I K Y K X L K V F V P Q J R D K 
K D U H N A L E E R G I E R I G N I R A V R E F K 
A B B N P E D H N K N O B B E L I X S T B E J N I 
Q U A Y C F K I V T H C A R K S L I W A U G J T W 
W P I V U T U N Q B V A D N M K E K H H F E F I T 
J C S F C F U Q E O C G N I H C A O C O H N C E N 
R F A T V K R E U S T L G T T A B D R A G H C V O 
S T D P V O D G E L N A A D T F E T A L E N T I M 
G I O U A I L D F L V E A G Z K L R X G N A D W D 
E E P R M C D B O E V U M S C H E R P Z I N N I G 
D T J X P I I E R R T U U S E X V V L P E W E R O 
R I Y L W L E T M E V O O R T G A N G F E H E B N 
E V U D J I H P E I N P R E S T A T I E D T E B G 
V I M F N T G A N I Y G T S F X R T Y F T G D X G 
E T J O Y Z I L O H T N I U F R D D A E Q B Q E H 
N A U N Z X D C D Y X W N N M G I A Z Q E U J B H 
H E W P Z W N V U G O R B M G R G R P U R F Z G Y 
E R E O B J U B X C E G A K T E O W H Q A L Z P W 
I C Z H U D K F U V S J X U B O U Y Z D U U G E P 
D N A T U U R T A L E N T M D Q D C W H Z E I G B 
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