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Voor het Magazine van mei is het thema 'levenskunst'.
Dat het leven niet alti jd van een zogenaamd leien dakje gaat kunnen de meesten van ons wel 
beamen. Het mag dan ook daadwerkelijk een kunst heten om van iedere dag weer het beste te 
maken in de omstandigheden waarin eenieder van ons zich bevindt. Door te blijven doen waar we 
blij van worden, door te blijven uitspreken wat belangrijk is voor ons, door hulp te vragen wanneer 
dat nodig is kunnen we de kunst van het leven blijven beoefenen.

In deze editi e van het Magazine ziet u hoe we de levenskunst in Roomburgh beleven. Er is een 
retraite gevolgd om de spirituele kant van het leven te voeden en er is een heerlijk Paasontbijt 
geweest om het lichaam te voeden. Verder leest u wat Team Welzijn allemaal doet om het leven in 
Roomburgh aangenaam te maken. 

Veel leesplezier!

Van de redactie

Gedicht

Levenskunst

Boetseer je bestaan tot een heerlijk verhaal

bol van dolle dingen.

Laat je niet kneden, dan is er niets aan.

Laat je innerlijke kind olijk zingen.

Verwacht van de wereld een wonderlijk spel

waar veel mooie spelers in spelen.

Probeer te genieten

dan merk je vanzelf  wel

met wie je je kunstwerk mag delen.

Door Andy B.



Voorwoord Inhoud
In het nieuwe nummer van Filosofi e Magazine én op de 
website fi losofi e.nl staat een lang interview met Joep Dohmen 
over levenskunst. Levenskunst is een klassiek fi losofi sch 
discipline, waarin het draait om de vraag hoe een waarachti g 
en zinvol leven te leiden. Innerlijke vrijheid – aldus Dohmen: 
"Uiteindelijk draait het om de vraag of je heer of slaaf bent."

Ik hoop dat u in uw leven momenten heeft  gehad waarbij u 
voluit bewust was van de zinvolheid, de betekenisvolheid van 
een gebeurtenis. Er is vaak een verschil tussen deze  momenten 
te ervaren, te voelen en in staat zijn de zinvolheid ervan 
daadwerkelijk te benoemen. Om voor uzelf en voor anderen 
duidelijk te maken wat echt betekenisvol is, is het belangrijk 
om het ook te benoemen. De ander kan het niet raden. 
Bovendien brengt het vertellen van iets dat betekenisvol was 
voor u, de herinnering aan dat moment terug. U geniet dus 
eigenlijk twee keer.

Betekenisvolle zorg bieden is een belangrijke kernwaarde 
voor wat wij willen zijn als Roomburgh. Het is echter geen 
eenvoudige kernwaarde om aan te voldoen, omdat dit 
enerzijds voor ieder individu anders kan zijn, gelet op 
verschillende behoeft en, en anderzijds omdat dit vaak 
moeilijk onder woorden te brengen is. 

Het goede nieuws is dat ook voor hen die dit niet zo goed 
kunnen, of dit eigenlijk nog nooit hebben geprobeerd, het 
wel is te leren. Om dit te leren kan men gewoon vertellen aan 
iemand anders waar u van genoten hebt op die dag. 
Tegelijkerti jd is het een kunst voor de ander om dit te 
ontvangen. Luisteren met aandacht voor de ander is 
essenti eel. Heeft  u weleens ervaren hoe fi jn het is als er echt 
geluisterd wordt?

Betekenisvol leven suggereert mogelijk dat het om hele grote 
dingen gaat. Je bent pas betekenisvol als je heel veel succes 
hebt bijvoorbeeld. Ik wil niets afdoen aan ieders succes en 
eenieder met succes wil ik daar van harte mee feliciteren, 
maar betekenis zit heel vaak niet in succes, maar in kleinere 
dingen, alledaagse dingen. De betekenis zien en ervaren in 
een mooie ontmoeti ng, een mooi gesprekje, een mooie 
tekening van een kind, iets moois in de natuur, een bloemetje 
op tafel, enzovoort, dat is een kunst. Dit is een kunst waar wij 
een heel leven aan kunnen 
werken. Ja, in feite is het een 
levenskunst.

Dit is een kunst die ik iedereen 
gun en ik hoop dat dit nummer
u hierbij kan inspireren.

Veel leesplezier.

Bert  Buirma
Directeur Roomburgh Roomburgh Magazine | 3
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40-dagenretraite

En mooi compliment

Voor de gelovigen in Room-
burgh wordt er ieder jaar, voor-
afgaand aan het Paasfeest, de 
mogelijkheid geboden om een 
retraite bij te wonen.
Als de 40-dagentijd (de vasten-
tijd) is aangebroken, wordt er 
op vrijdagmorgen een uurtje 
vrijgemaakt voor bezinning en 
meditatie over het lijden en 
sterven van de Heer Jezus Chris-
tus.
Dit jaar werd de retraite ge-
houden aan de hand van de 
Mattheüs Passion. Dit was heel 
mooi uitgekozen, omdat de 
Mattheüs Passion op muzikale 
wijze het lijdensverhaal vertelt 
van Jezus zoals dat beschreven 
staat in het Bijbelse Evangelie 
van Mattheüs.
De retraite bestond uit vier bij-
eenkomsten. Aan de hand van 
de hoofdstukken 26 en 27 uit 

het Evangelie van Mattheüs 
werd een korte toelichting ge-
geven, zodat we Jezus konden 
volgen op Zijn weg naar het 
Kruis. We hoorden daarbij frag-
menten uit de Mattheüs Passi-
on. De hele retraite werd door 
de retraitanten in stilte gevolgd, 
waardoor we de teksten van 
de solisten en koren konden 
volgen bij het Lijdensverhaal. 
Tussendoor werden verbin-
dingsteksten voorgelezen door 
Harriët van Dijk, de pastoraal 
medewerker van Roomburgh.
De aanwezigen hebben de re-
traite als bezinnings- en bete-
kenisvol ervaren. Het was een 
heel mooie opmaat naar het 
grootste feest van onze Kerk, 
het Paasfeest!

Door Gerry Pohl

Er komt een meneer door de voordeur. Meneer heeft gehoord 
over onze nieuwe kapel en vertelt dat hij graag een kaarsje wil 
branden voor een kennis die vandaag een zware operatie moet 
ondergaan. Ik vertel hem dat de kapel voor iedereen toeganke-
lijk is en wijs hem de weg naar de kapel en de kaarsjes. Na een 

tijdje komt meneer weer aan de balie staan. Hij vertelt
 dat hij de nieuwe kapel prachtig vindt.  "Het is een aanwinst 
voor Roomburgh en de wijk." Ik hoor een trilling in zijn stem 
wanneer hij dit zegt. Geëmotioneerd voegt hij er aan toe: “ik 

vind het zo mooi dat ik er emotioneel van word."
Ik bedank meneer voor zijn mooie compliment en zeg dat hij 

 altijd welkom is in onze kapel. 

Lijkwade van Turijn.
Bron: Kathedraal van Joh. de Doper, Turijn, Italië



Woord van de pastorale dienst
DEZE MAAND VOLGEN WE DE VERDERE ONTWIKKELINGEN RONDOM DE 
BEGINJAREN VAN DE ROOMBURGHKAPEL.

We hebben nu een prachti g nieuw orgel in de sint Josephkapel, maar het orgel dat in 
1972 werd aangeschaft  was ook niet mis volgens de rector van toen. Wist u trouwens 
dat we het huidige orgel geschonken hebben gekregen? Hannie Verschagen en haar 
familie hebben hier voor gezorgd, waarvoor veel dank!

NIEUW ORGEL
In mei 1972 kwam er een nieuw orgel in de kapel. Inmiddels was rector J. van der 
Stap aangetreden. Deze schrijft : “Zelfs de meest onmuzikale onder ons had al 
opgemerkt, dat er iets mis was met ons orgel.” Het orgel dat aangeschaft  werd voor 
de opening van de kapel was tweedehands omdat er geen geld voor handen was 
voor zo’n kostbaar instrument. Rector Van der Stap vervolgd: “Intussen heeft  u zoveel 
gespaard, dat een nieuw orgel kon worden gekocht. Het Viscount C180 orgel is 
voorzien van een royale registrati e, speciaal op het pedaal en hoofdmanuaal. Al deze 
gegevens zeggen mij niet zoveel, ik laat het geluid maar op mij a� omen en vind het 
mooi. Ik overdrijf niet, als ik zeg, dat we hiermee ’n mooie aanwinst hebben gedaan 
voor de kapel. Vakmensen zeggen: het is een juweeltje en ik geloof dat ze gelijk 
hebben.”

HUWELIJKEN IN DE KAPEL
Er zijn meerdere huwelijken in de Roomburghkapel gesloten. Wie weet wordt deze 
traditi e weer in het leven geroepen!
Een bewoonster schrijft : “Verzorgster Gwennie trouwde op 20 oktober 1970 in de 
Roomburghkapel met Pieter. Onder het orgelspel van de heer Rijnbeek, kwamen ze 
naar het altaar, waar een H.Mis tot hun intenti e werd opgedragen door de Eerwaarde 
Heer Pastoor Verhoeckx, terwijl het koor de ‘Roomburgh’-Mis zong. ’t Was een 
ontroerend moment toen Gwennie, die er beeldig uitzag, samen met haar stoere 
echtgenoot neerknielde voor het beeld van Maria. Het koor deed zijn best om het 
Ave Maria zo mooi mogelijk te laten klinken.”

OLIEWIJDING
Een andere heel bijzondere gebeurtenis was de oliewijding in de Roomburghkapel. 
Op 14 april 1976, de avond voor Witt e Donderdag, kwam Mgr. Simonis, de bisschop 
van het Bisdom Rott erdam naar Roomburgh om een gezongen H.Mis op te dragen. 
Hij werd geassisteerd door Mgr. Bâr en rector Hagemans. Tijdens deze Mis werd 
Heilige Olie voor de doopleerlingen en zieken als ook het Heilig Chrisma gewijd. Een 
bewoonster, mevrouw Van Heugten, schrijft : “Dit ging er heel plechti g aan toe. Wij 
hebben dit nog nooit gezien en zullen het ook nooit meer zien. Ik hoef er verder niet 
over uit te weiden, want iedereen uit ons Huis, die niet in de kapel aanwezig kon zijn, 
kon via de huisomroep alles volgen. Na afl oop was er in de lounge een traktati e in de 
vorm van thee met krentenbrood.”

Roomburgh Magazine  | 5
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Van Team Welzijn

Paasontbijt

ROLSTOELFIETS
Wat is er nou leuker dan op een mooie zonnige 
lentedag een stukje te gaan fietsen? Dit kan! U 
kunt samen met onze vrijwilliger Marcel Mali-
paard op de rolstoelfiets: hij trapt en u geniet.
U wordt van uw kamer opgehaald in een rolstoel 
en zo op de rolstoelfiets gezet, goed vastge-
maakt en het genieten kan beginnen.

Wilt u ook, samen met vrijwilliger Marcel, een 
rondje maken door Leiden? Geef u dan op bij 
Marjolein.
Borrelmiddag

BORRELMIDDAG
Elke vrijdagmiddag is er op de 6e etage om 
14:15 uur een gezellige borrelmiddag. De 
ene keer doen we spelletjes, de andere keer 
kijken we een film, luisteren we naar oude 
bekende liedjes, doen we een quiz of een 
is er een gezellige bingo. Dit alles natuurlijk 
onder het genot van een lekker drankje en 
een hapje. (het advocaatje met slagroom is 
nog altijd favoriet.)
Deze middag wordt ondersteund door onze 
vrijwilligers Mike en Eman. Via deze weg een 
hartelijk “dank jullie wel Mike en Eman!” na-
mens de bewoners en mij.

Door Marjolein du Prie

Op eerste Paasdag werd er een 
Paasontbijt georganiseerd.
Er kwamen 20 personen genie-
ten van deze heerlijke verwen-
nerij. Ikzelf kan beamen dat het 
er geweldig uitzag en dat het 
ontzettend lekker was en heb 
de leiding van de keuken be-
dankt voor het fantastisch initi-
atief.
Door Frans Lardee
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Levenskunst

105 kaarsjes

Levenskunst, de kunst van het 
leven.
Een leven waarin je de dingen 
doet die het allemaal de moeite 
waard maken. Levenskunst is 
onder andere dingen die je hebt 
laten versloffen weer oppakken 
en, eventueel samen met ie-
mand anders, te kijken wat er 
nog mogelijk is. Oude liefdes, 
vergeten hobby’s en nieuwe 
wensen. De kunst van het le-
ven!

Een van de bewoners bij wie ik 
om de zoveel tijd langskom 
heeft vroeger in een band ge-
speeld. Wanneer hij hier over 
vertelt kan ik aan zijn spranke-
lende gezichtsuitdrukking zien 
dat hij van die tijd genoten 
heeft. “Maar nu kan ik dat niet 
meer hoor, dat is geweest’’. 
Naar aanleiding van deze op-
merking van meneer vroeg ik 
hem heel voorzichtig of hij iets 

aan zijn handen mankeerde. Hij 
begon te lachen en zei: ‘’nee, 
mijn handen doen het gelukkig 
nog prima.’’ “O”, zei ik, “is er 
dan iets met uw hoofd waar-
door u zegt dat het spelen in 
een band niet meer wil luk-
ken?”. Weer schudde de man 
lachend zijn hoofd. Hij begreep 
waar ik naar toe wilde: er was 
geen echte reden waarom er 
niet meer gespeeld kon wor-
den. We hebben daarom afge-
sproken voorzichtig het mu-
ziekspel weer op te pakken.
De eerste keer was helemaal 
niet eerst weer wennen, maar 
juist ontzettend vertrouwd. Dit 
geheel tegen de verwachting 
van meneer in. De kunst van 
het leven: oppakken en door-
gaan!
Toevallig is mijn man, Rahsaan, 
nu ook bezig met een project 
dat 'levenskunst' als thema 
heeft.

Hij zet kunstprojecten uit in 
verpleeghuizen zodat mensen, 
ongeacht hun leeftijd, in staat 
worden gesteld om te blijven 
leren en te ontdekken.
Bij velen leeft de gedachte dat 
kunst iets is dat in een museum 
aan de muur hangt. Een laag-
drempelig aanbod van actieve 
kunstbeoefening, op maat ge-
maakt voor ouderen, verkleint 
de kloof tussen de mensen en 
het culturele leven in de stad. 
Hierdoor wordt de participatie 
aanzienlijk vergroot en dat 
heeft een positieve invloed op 
het welzijn van de mensen. 
Kunstactiviteiten roepen ge-
voelens van plezier en emotie 
op die zorgen voor afleiding en 
ontspanning. Dit geeft (extra) 
kleur aan het leven. 

Door Eva Paternotte

Mevrouw Brussee is op 31 maart 
105 - ja, dat leest u goed - jaar 

oud geworden!
Wethouder Ashley North kwam 

daarom, namens de burgemeester 
van Leiden, een bloemetje brengen.
Wij wensen mevrouw Brussee alle 
goeds en veel gezondheid toe en 

 feliciteren haar van harte!
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Fotoverslag Goede Week
De Goede Week begon met 
Palmzondag. Deze zondag staat 
in het teken van de intocht van 
Jezus in Jeruzalem. De menigte 
die hem ontving strooide palm-
takken voor Hem uit. Hij werd 
ontvangen als koning. In de 
plechtigheden van deze zondag 
vindt ook een processie plaats 
met gewijde takjes. In ons geval 
buxustakjes, want palmen heb-
ben we niet veel in Nederland.

De volgende grote plechtig-
heid in de Goede Week is de 
viering van Witte Donderdag. 
Op deze dag staat de Kerk stil 
bij het Laatste Avondmaal dat 
Jezus met zijn apostelen hield. 
De Kerk leert ons dat dit de 
eerste H. Mis was. Jezus stelt 
de Eucharistie in wanneer hij 
brood en wijn in Zijn handen 
neemt en zegt: "Dit is Mijn Li-
chaam" en "Dit is Mijn Bloed". 
Na de plechtigheid wordt het 
altaar ontbloot (alles gaat er af, 
de hele kapel is sober) en gaat 

Palmzondag: De priester en de acolieten gaan in processie door de 
kapel met de gewijde takjes.

Palmzondag: Na de processie wordt de H. Mis opgedragen.

Witte Donderdag: De plechtigheden zijn afgelopen, het altaar is ont-
bloot en de kapel is volledig ontdaan van versiering.

Witte Donderdag: De voetwas-
sing zoals Jezus dat deed bij zijn 
apostelen.
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het H. Sacrament naar een zo-
genaamd rustaltaar. Daar kun-
nen de gelovigen met Jezus wa-
ken zoals Hij aan Zijn leerlingen 
vroeg in het Evangelie: "Mijn 
ziel is dodelijk bedroefd; blijft 
hier en waakt." (Markus 14:34)

Dan komt Goede Vrijdag. Dit is 
de dag waarop Jezus Zijn leven 
voor ons geeft op het Kruis. Op 
deze dag is er geen H. Mis. Er 
zijn twee plechtigheden in de 
vorm van de Kruisweg (het bid-
dend overwegen van de weg 
die Jezus met het Kruis op Zijn 
schouders heeft afgelegd voor-
dat hij gekruisigd werd) en de 
Namiddagdienst waarin het lij-
den en sterven van Jezus wordt 
herdacht. Deze dienst bestaat 
uit de volgende delen:
• Het lezen van het Passie-

verhaal volgens het Evange-
lie van Johannes

• Gebeden voor de Kerk en de 
wereld

• De Kruisverering 
• De H. Communie

Nu volgt Stille Zaterdag. Op deze 
dag zijn er geen plechtigheden 
tot laat in de avond. Jezus ligt 
in het graf en wij gedenken dat 
in stilte. In de avond is er de 
Paaswake. We vieren dat Jezus 
deze nacht uit de dood is op-
gestaan. Het is Pasen. Het Licht 
der wereld is ontstoken. Dit 
verzinnenbeeld de Paaskaars in 
de kapel. Tijdens de Paaswake 
wordt het licht van deze Paas-
kaars verspreid door de kapel 
door kaarsjes die de gelovigen 
vasthouden.

De prietser brengt het H. Sacra-
ment naar het rustaltaar.

Het bidden van de Kruisweg. Dit 
gaat volgens de staties (de schil-
derijtjes die u rondom in het inte-
rieur van de kapel ziet hangen).

Besprenkeling met het nieuwe 
wijwater.

De Paaskaars is ontstoken.

Het rustaltaar. De plaats waar 
Jezus in de Hostie verblijft.

De Kruisverering. Priester en 
acoliet houden het Kruis gereed 
opdat het door de gelovigen ver-
eerd kan worden.



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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Titus Brandsma
Op 15 mei a.s. wordt de Zali-
ge Titus Brandsma Heilig ver-
klaard. Heel bijzonder dat een 
Nederlander heilig verklaard 
wordt. Wie was Titus?

Titus Brandsma werd in 1881 
geboren als Anno Sjoerd 
Brandsma in Oegeklooster een 
gehucht in Friesland nabij Bols-
ward. Het gezin Brandsma be-
stond uit vier meisjes en twee 
jongens, van wie Titus de op 
één na jongste was. Vijf van de 
broers en zussen zouden later 
kiezen voor het religieuze leven. 
Het gezin had een melkveebe-
drijf, en verkocht melk en kaas 
die op de boerderij zelf werden 
gemaakt. Anno’s vader zette 
zich in voor het behoud van de 
Friese cultuur en was actief in 
de lokale politiek.

Op 17-jarige leeftijd koos Titus 
voor intrede in de Karmel orde. 
Hij begon zijn noviciaat in Box-
meer in september 1898 en 
nam de naam van zijn vader, 
Titus, aan als zijn kloosternaam. 
In oktober 1899 legde hij zijn 
eerste professie af en op 17 juni 
1905 werd hij tot priester ge-
wijd. 

Al in de eerste jaren van zijn 
kloosterleven kwam hij in con-
tact met mystieke geschriften. 
In 1923 werd Titus Brandsma 
benoemd tot hoogleraar wijs-
begeerte en mystiek aan de 
Katholieke Universiteit in Nij-
megen. Hij heeft baanbrekend 

werk verricht met de verzame-
ling en beschrijving van middel-
eeuwse mystieke geschriften. 
Zijn interesse was echter niet 
alleen studieus gericht. Hij was 
zeer bewogen om de persoon-
lijke godsrelatie van mensen en 
ook had hij een grote belang-
stelling voor journalistiek, twee 
gebieden die, samen met zijn 
academische bezigheden, een 
groot deel van zijn levenswerk 
zouden uitmaken. 

Eind 1935 werd hij de geeste-
lijk adviseur van de bond van 
katholieke journalisten. In deze 
functie stimuleerde hij het ver-
zet tegen de publicatie van na-
zi-propaganda in katholieke 
kranten en in de pers in het al-
gemeen. In de jaren ’30 heeft 
Titus bij vele gelegenheden ge-
waarschuwd tegen de gevaren 
van het opkomend Nationaal-
socialisme. Tijdens de eerste 
bezettingsjaren bleef Titus zich 
verzetten, vooral via onderwijs 
en journalistiek. 

Op 19 januari 1942 werd hij 
door de Gestapo gearresteerd 
en beschuldigd van sabotage-
activiteiten. Er volgden enige 
weken ondervraging op het bu-
reau van de Sicherheitsdienst 
op het Binnenhof in den Haag. 
In deze periode schreef hij o.a. 
het geschrift ‘Mijn Cel: Dagboek 
van een gevangene’. 

Niet lang daarna begon zijn laat-
ste reis, via verschillende gevan-

genissen, richting het concen-
tratiekamp Dachau. Onder het 
strenge regime daar ging zijn 
gezondheid snel achteruit en 
kwam hij in de derde week van 
juli in de ziekenbarak terecht. 
Hij verdroeg zijn martelgang ge-
lijkmoedig en bemoedigde zijn 
medegevangenen. Op 26 juli 
1942 werd hij gedood met een 
dodelijke injectie.  

Bij Pater Michael Driscoll, kar-
meliet (Florida) werd 14 jaar ge-
leden een agressief, kwaadaar-
dig melanoom geconstateerd 
met uitzaaiingen. Hij werd ge-
opereerd en kreeg zware be-
stralingen. Hij had vanaf zijn 
jeugd een grote devotie voor Ti-
tus Brandsma, daarom wendde 
hij zich tot hem. Hij werd gene-
zen. Door dit wonder kwam de 
weg vrij tot de heiligverklaring.

Door Harriët van Dijk

Bron: titusbrandsmamemorial.nl



Activiteiten mei
zondag 1 mei      Dag van de Arbeid (Sint Jozef Arbeider)

maandag 2 mei     Dag van de lach

    14.00 uur  Klompen schilderen  

dinsdag 3 mei  10:30 uur  Lezing 'Rembrandt', in de oude kapel

    14.00 uur  Rembrandt-placemats maken in de   

       lounge

woensdag 4 mei     Dodenherdenking

donderdag 5 mei     BEVRIJDINGSDAG

zondag 8 mei      Moederdag

dinsdag 10 mei  14.30 uur  Klassieke-muziekmiddag in de lounge

woensdag 11 mei   17.30 uur   KBO Diner  

donderdag 12 mei     Dag van de Zorg

vrijdag 13 mei  16.00 uur  Café DoodGewoon in het theater*

weekend van 14/15 mei    Nationale Molendagen

vrijdag 20 mei  14.30 - 15.00 uur KSW Viering in de kapel* 

woensdag 25 mei  19.00 uur  Filmavond*

donderdag 26 mei     Hemelvaartsdag

           *onder voorbehoud
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Activiteitenkalender mei
Vaste activiteiten in de lounge
maandag   10:30 uur  Wandelclub
    11.00 uur  Gymnastiek in de oude kapel inloop
    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
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Fotoverslag

17 april was het Pasen. Om de afdeling te versieren hebben we een creatieve 
paasactiviteit gedaan met de huiskamerbegeleider.

Met behulp van de zorg hebben we leuke paasversieringen gekleurd en de 
paastakken versierd. Het was een hele gezellige middag!

Op maandag 4 april kwamen dames Meike en Eli-
ne van Incluzio gym gegeven aan de bewoners van 
Roomburgh. Het was een sportieve ochtend: je vin-

gers op de grond krijgen, fietsen met je armen, 
appels plukken, ballen gooien naar elkaar en opvan-
gen, allerlei actieve oefeningen passeerden de revue.

Spannende momenten 
op 19 april. De nieuwe 
gondel voor de glazen-
wassers werd op het 

dak geplaatst. Een hele 
onderneming!

Ook het Paasbloemschikken was een groot succes!
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IN MEMORIAM

de heer H.J. Verberg | 29 maart 2022

mevrouw C.H. Koevoets-van Haasteren | 4 april 2022

Gedicht

Heer, als ik eens afscheid moet nemen
Van dit tijdelijke aardse leven

Wilt U mij dan Uw genade geven?
En dat ik Uw nabijheid mag vernemen.

Heer, als ik eenmaal sterven moet
Wanneer weet niemand, maar op Uw tijd

O, Heer, maak mij dan hiertoe bereid
Om U te ontmoeten, dan is het goed.

Heer, als ik hier niet meer zal zijn
Wilt U dan aan mijn geliefden denken

En aan hen Uw zorg en liefde schenken ?
Wilt u voor hen de Vaste Rots zijn ?

Heer, als mijn laatste stonde slaat
Wees mij dan nabij in die laatste uren

Dat angst en pijn niet te lang zal duren
Ik vertrouw op U, dat U mij niet verlaat.

Dank Heer, dat we zeker mogen weten
Dat de dood niet het einde is

Maar dat er licht is in de duisternis
Zalig leven, altijd, heerlijk dat te weten.
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Elkaar ontmoeten
Roomburgh heeft haar eigen cli-
entenraad. Deze houdt toezicht 
op alles omtrent onze bewoners 
en zorgafnemers. Om op de 
hoogte te blijven van alles wat 
speelt zijn twee afgevaardigden 
van deze raad, Frans Lardee en 
Leny Kastel, op vrijdag 25 maart 
op bezoek geweest op de afde-
ling somatiek onder leiding van 
Marjolein du Prie. Hier leerden 
zij de bewoners kennen.

Zo vertelde mevrouw Polanen 
en mevrouw Mizee beiden heel 
erg van gezelligheid te houden. 
Zij genieten van spelletjes doen 
zoals rummicub en bingo. Ook 
zijn ze dol op muziek draaien.
Mevrouw Polanen heeft vroe-
ger hard gewerkt. Ze heeft, zo-
als zoveel andere vrouwen, lan-
ge kousen gemaakt.

Aan de overkant van de tafel zat 
mevrouw Van der Willigen. Zij 
heeft veel naaiwerk gedaan en 
heel veel kantoren schoonge-
maakt.

Mevrouw Kortman was er ook.  
Zij vertelde dat haar ouders en 
zijzelf oorspronkelijk uit Den 
Haag komen. Ze verrast ons 
wanneer ze laat horen nog een 
aardig woordje Frans te spre-
ken! Ze houdt erg van Frankrijk.

Tot slot was er mevrouw Mans-
veld. Zij vertelde dat ze vroeger 
les heeft gegeven aan de kinde-
ren van de eerste klas. Ze leerde 
de kinderen schrijven.

Het was een hele gezellige och-
tend met de dames. We kijken 
ernaar uit meer van u te mogen 

ontmoeten!

Van de cliëntenraad

Weetje uit de schoolbanken

Bij levenskunst draait het om 
het creëren van eigenaarschap 
over uw leven, vanuit eigen au-
tonomie en met als doel het le-
ven van een ‘mooi leven.’ 

Tijdens de lessen op school 
wordt het belang van reflecte-
ren steeds herhaald. Het gaat 
dan om reflectie op je opdrach-
ten, maar eigenlijk ook op het 
hele leven. Voorafgaand aan 
een nieuwe reflectieopdracht 
ben ik veelal wat sceptisch; ben 
ik me intussen niet al bewust 

van alle denkprocessen?

Het is bijzonder hoe het reflec-
teren toch steeds tot nieuwe 
conclusies leidt en tot het zien 
van mijn eigen verantwoorde-
lijkheid in situaties. Dit helpt bij 
het creëren van eigenaarschap. 
Het reflectiemodel dat op 
school veelal gehanteerd wordt 
is het spiraalmodel van Kortha-
gen uit 1982. Dit model is sa-
men te vatten in drie vragen, 
welke u op de volgende wijze 
zou kunnen stellen:

• Wat is er precies gebeurd?
• Wat was daarin belangrijk 

voor mij?
• Welk voornemen heb ik nu?

Het lijkt misschien simpel, maar 
wellicht herkent u de verassen-
de werking van reflectie ook. 

Door Lidwine Tax, Social Worker 
in opleiding

Bron: Schmid, W. (2000). Schönes Leben. Einführung in die 
Lebenskunst. Frankfurt am Main, Duitsland: Suhrkamp.
Korthagen, F.A.J. (1982). Leren reflecteren als basis voor de 
lerarenopleiding, een model voor de opleiding van leraren, 
in het bijzonder wiskundeleraren. 's-Gravenhage: Stichting 
voor Onderzoek van het Onderwijs. 
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Lenteborrel
Genoten, dat hebben wij met 
en van elkaar tijdens de lente-
borrel op 14 april jongstleden.
 
Na twee jaar corona konden 
we eindelijk weer een avondje 
organiseren voor bewoners en 
hun dierbaren. Met behulp van 
vrijwilligers en veel collega’s 
hebben wij er een gezellige bor-
relavond van gemaakt.
Het was heel fijn om te zien hoe 
iedereen hiervan genoot en er 
volgden veel complimentjes. 
Er werd zelfs gevraagd of wij 
zoiets als deze avond niet iede-
re maand of zelfs iedere week 
konden organiseren.

Wij kijken alweer uit naar de 
volgende borrel en wij hopen 
jullie ook!

Door Team KSW etage 2
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Moppen

Spreuken
Dans met je angsten,

spreek met je zorgen.

Hoe moeilijk het ook 

lijkt, het wordt altijd 

weer morgen.

Er zijn maar twee dagen in 
het jaar warop men niets 
kan doen, dat zijn giste-

ren en morgen. Daarom is 
vandaag de juiste dag is 
om te doen en te leven!

Levenskunst is:
genieten van wat is.

Een priester sterft en wanneer hij bij de hemelpoort komt, ziet hij een taxi-
chauffeur uit New York die meer kronen heeft dan hij. Hij zegt tegen de engel: 
"Dit snap ik niet. Ik heb mijn hele leven gewijd aan mijn congregatie."
De engel zegt: "Wij belonen resultaten. Luisterden de leden van uw congregatie 
altijd met aandacht naar uw preek?"
De priester zegt: "Nou ja, er viel ook wel eens iemand in slaap."
De engel zegt: "Precies. En wanneer mensen meereden in de taxi van deze man 
bleven ze niet alleen wakker, maar gewoonlijk baden ze ook nog!"

De meester geeft natuurkundeles. “Bij hitte zet iets 
uit, maar bij kou krimpt iets. Wie kan daar een goed 
voorbeeld van geven?” Mark: “De zomervakantie duurt 
acht weken, maar de kerstvakantie duurt maar veertien 
dagen, meester!”

Waarom is alle honing uit Belgische supermarkten gehaald?
Er zat een bijsmaak aan!
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Advertenties

IJsselkade 44, 2314 VM Leiden
Telefoonnummer: 071-5418787

E-mail: info@echteslager.nl

WAAR DE BIEFSTUK ZO HÉÉRLIJK MALS IS

Schoonheidssalon Ilona
Al ruim 12 jaar ben ik een begrip als
pedicure/manicure/schoonheidsspecialiste
in Roomburgh met een goede
prijs-kwaliteitsverhouding.

Ik kom bij U thuis of  ontvang U in mijn salon 
te Leiderdorp voor:
Pedicure werkzaamheden
Manicure werkzaamheden
Gezichtsbehandelingen

Ik ben bereikbaar via:
06-28921731
Salonilona1@gmail.com

Ilona Heuts-van Basten
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Column: Steen

Ik heb een steen gekocht. Een steen in Amsterdam. 
Een steen met een naam erop van een meisje dat maar vijf jaar mocht worden.
Harriet Meta de Metz heet ze. 
Ik kon kiezen uit talloze namen en typte mijn eigen naam, zonder verwachti ng dat die er ook 
tussen zou staan.

Harriet de Metz, een Joods meisje, heeft  slechts een steen in het Amsterdamse Holocaust 
Namenmonument. Verder is er niets, zelfs geen foto van haar....

Zij werd op 15 juni 1938 geboren in Amsterdam, op 2 juli 1943 sti erf zij in Sobibor. Ook haar 
vader Mauritz en haar moeder Lea sti erven op die dag…
Er is één foto van vader Mauritz, hij was handelsreiziger en had een marktkraam op het Wa-
terlooplein. Er is een foto van zijn zuster en zijn vader en een inboedellijst: 

Eén kamer: balatum vloerbedekking, ijzeren eenpersoonsledikant met
beddengoed, stoel, staande kast met linnengoed.

Een heel leven in een klein beknopt document. 
102.000 namen, 102.000 mensen, 102.000 verhalen, 102.000 stenen…

Nooit meer oorlog! was een slogan na de Tweede Wereld oorlog en terecht. 
Sindsdien zijn er nog vele oorlogen geweest en nog steeds. 
Zelfs weer een nieuwe, eentje dichterbij huis. Eentje die ons raakt en zorgen baart.
Er zullen weer velen vallen. 
Families verscheurd, mensen getraumati seerd, naamloze graven.... 
En misschien straks weer een nieuw monument met nieuwe namen van mensen waar geen 
foto en verhaal meer van bestaat.

“Mijn God mijn God waarom hebt U mij verlaten?!”, die roep klonk aan het Kruis en klinkt al 
de eeuwen door en ook in de Goede Week hebben we het weer gehoord.
God-zij-dank mogen wij geloven dat iedere naam geschreven staat in Gods hand. Dat iedere 
mens gekend en bemind is en dat God nooit vergeet en loslaat wie Hij uit liefde tot leven 
heeft  geroepen, ook niet als het aardse leven te vroeg door mensenhanden afgebroken is.

Harriet du Metz, haar naam staat geschreven op een steen in Amsterdam en op een plakkaat 
in mijn huis. 
Haar korte leven was waardevol en mag niet vergeten worden! 
Liefde is sterker dan de dood, dat hebben we net met Pasen gevierd. 
Daarom heeft  de roep van de verlatenheid nooit het laatste woord!
We blijven de namen noemen, zo worden zij niet vergeten en bidden daarbij om vrede.

"Wens elkaar vrede", we horen het iedere zondag. 
Laten we dat oprecht doen: Shalom! Vrede! 

Door Harriët van Dijk
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Bij de receptie
DE VOORJAARSSCHOONMAAK

Het is pas april, maar er schijnt 
al een heerlijk zonnetje buiten. 
Mevrouw komt langs de recep-
tie en vraagt of ik vanmiddag 
lekker in de zon ga zitten. “He-
laas” zeg ik, “ik moet nog een 
beetje poetsen thuis, dus ik heb 
niet zo veel tijd om in de zon te 
zitten”.

“Poetsen...”, zegt ze, en ze be-
gint te vertellen over hoe dat er 
vroeger thuis aan toe ging wan-
neer de zon in het voorjaar ging 
schijnen.

“Zo tegen het einde van de win-
ter begon het al te kriebelen bij 
mijn moeder. De lente kwam er-
aan en dan kreeg het hele huis 
een grote beurt: tijd voor de 
grote schoonmaak. Al vroeg in 

de morgen merkten wij al aan 
onze moeder dat er iets voor-
handen was. We werden vroeg 
naar school gestuurd, want 
moeder had de hele dag nodig 
om het huis op zijn kop te zet-
ten. Voor de middagpauze kre-
gen we brood mee naar school, 
dat we op het schoolplein op-
aten.”

“Zodra wij de deur uit waren 
ging zij aan de slag. De gordij-
nen gingen eraf, de stoelen 
stonden op de kop op tafel, de 
matten gingen naar buiten en 
de mattenklopper kwam te-
voorschijn. Er werd geboend, 
geveegd en gesopt. Alle hoekjes 
en gaatjes kwamen aan de 
beurt. Daarna ging ze me de ka-
chel aan de slag, de aslade werd 
leeggemaakt en het apparaat 
werd behandeld met kachel-
poets. Daarmee werden gietij-
zeren kachels of metalen on-
derdelen weer mooi opgepoetst 
en zwart gemaakt. 
Echt alles in huis kreeg die dag 
een poetsbeurt. Wanneer we 
dan uit school kwamen stond 
alles weer netjes op dezelfde 
plek, alsof er niets gebeurd 
was.”

Ze vertelt verder dat het huis-
houden vroeger echt een dag-
taak was, met elke week een 
vast patroon van werkzaam-
heden. “Maandag wasdag, 
dinsdag strijkdag, woensdag 
was de kelder aan de beurt en 
op donderdag werden de slaap-

kamers en de voorkamer onder 
handen genomen. Om de week 
werden de ramen binnen of 
buiten gelapt en op vrijdag 
stonden de woonkamer en de 
eetkamer op de kop. Wanneer 
het uitkwam werd ook het stra-
tje geschrobd, want de buurt 
moest er netjes uitzien. Ook 
werden tussendoor de keuken 
en de gang onder handen geno-
men en op zaterdag werd de 
tuin weer netjes gemaakt. Daar-
na kwam de rustdag. Op zondag 
luidde de kerkklok en gingen we 
naar de H. Mis. Daarna was er 
rust.” 

Een manier van huishouden die 
je je vandaag de dag bijna niet 
meer voor kan stellen, zegt me-
vrouw. "Nu komt er zo af en toe 
een stofdoek tevoorschijn, de 
robotstofzuiger gaat in een uur-
tje het huis door en in de was-
machine draait de was. De was-
lijnen zijn er niet meer, daar 
hebben we nu een droger voor 
en van het met de hand afwas-
sen is alleen het spoelen nog 
over, de rest doet de afwasma-
chine. De buitenruimte schrob-
ben doet al helemaal niemand 
meer. Die laat men liever groen 
worden."

Kortom, mevrouw vindt dat, 
met het oog op het huishouden 
van tegenwoordig, ik vast wel 
even tijd heb om van het zonne-
tje te genieten.

Door Diana Lek
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Uit de oude doos

Oproep!

Gekomen is de lieve mei… Maria
en op het veld een bloemensprei... Maria

Liedjes die we in vrolijke klanken
meezongen al vanaf de schoolbanken.

Velen van ons zullen dat nog heel goed weten.
Hoewel Maria nooit is vergeten

en we nog spontaan haar liedjes zingen
is er toch wel iets verloren gegaan…

Maar gelukkig worden nog dagelijks
vele honderden kaarsjes

voor haar beeltenis ontstoken en 
delen wij al biddend onze zorgen aan haar mee.

Ook nu is het weer het maandje mei
en staan wij voor haar beeld dat glanst
in ’t kaarslicht dat rondom haar danst

ieder uur, iedere week hoort zij ons aan,
want Maria laat ons niet in de steek.

Door Toos Kop (1991)

Wij zoeken deelnemers voor 
een braderie!

Op 2 juli start de Franse Week. 
Deze beginnen we op zaterdag 
met een gezellige braderie.
Er zullen verschillende kraam-
pjes staan met divers aanbod.

We zijn nog op zoek naar jou! 
Heb je een leuke hobby waar-

bij je mooie producten maakt 
en wil je die op 2 juli verkopen 
vanuit je eigen kraampje? Meld 
je dan aan bij mij via welzijn@
roomburgh.nl, graag vóór 25 
juni.

Ook zijn we op zoek naar kinde-
ren die op deze dag op de kin-
dervrijmarkt met een kleedje 
willen staan.

Vinden jouw kinderen dit leuk 
en willen ze wel een extra zak-
centje verdienen?
Schrijf ze dan in bij mij via wel-
zijn@roomburgh.nl, ook het 
lieft vóór 25 juni.

Wij kijken er naar uit!

Door Marjoolein du Prie
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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
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
Willeke Wieman  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 & 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.
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WOORDZOEKER
TaartAARDBEIENSLOF   CHEESECAKE    MARSEPEINGEBAK 

AARDBEIENVLAAI  CHIPOLATA    MOKKAGEBAK 
APPELPUNT   CHOCOLADESCHUITJE   MOORKOP 
APPELTAART   CARROTCAKE    PETITFOUR 
BANANENBOOTJE  CUPCAKE     REDVELVET 
BANANENSOES   ECLAIR     RIJSTEVLAAI 
BOSSEBOL    GEVULDEKOEK    SLAGROOMPUNT 
BOTERKOK    HAZELINO     TOMPOUCE 
BROWNIE    KIRSCHPUNT    TRUFFELPUNT 
CARAMELGEBAKJE  KWARKTAART    VRUCHTENVLAAITJE 
 
L H J C Z B J J W P E T I T F O U R T U X U T Q C 
V B E H M L F K E O K E D L U V E G N D F D Q J A 
D B M O K K A G E B A K D E R S G V U X K K T U A 
U A Y C T A C A R R O T C A K E Z D P W E I O W R 
N N S O U B A N A N E N B O O T J E M K I R M F D 
I A B L Z K T N U P L E P P A M C Q O M Z S P O B 
W N V A D C I Z R A S Z G U B L Q K O Q I C O J E 
T E U D E K U W M Q G X I T A D V Z R W M H U M I 
O N N E U E C P A T E B V I N I A U G J I P C A E 
C S O S P O P H C K R R R B G I A M A K U U E A N 
K O T C C K E U Z A O A D Y H K G J L A A N M R S 
W E S H G R J B R W K C A E R T E U S B Y T D D L 
A S L U N E K R Y R E E K T I I N W Q E X Y W B O 
R A B I Z T A O Q V R A A H L D J F O G K C B E F 
K T A T U O B W H Q C M A Q X E C S O N E H F I U 
T N Y J E B E N A E U U G F Q P P N T I D I B E W 
A U D E F V G I S H Z F I G B S I P W E A P N N A 
A P P Y U F L E I Y T R H V S L E V A P V O I V G 
R L O P K W E E C A P R O T C O K E E E A L B L F 
T E K E F H M J V G X P O Z Z Q V T W S H A A A N 
Z F R P C V A O D D G C A E E G V S O R E T V A S 
B F O Q G T R N E N E H R N T V B V L A P A H I I 
V U O W K R A F T B V R C R E H E I A M R U S Q Z 
P R M U A G C I E T W E J D R B O S S E B O L I Q 
J T G I F X M L E J T I A A L V N E T H C U R V T 
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