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Gedicht

Van de redactie
Deze dubbele editie van het Magazine heeft als thema: vrijheid.
Vrijheid komt in allerlei vormen. Vrij zijn van je werk, vrij zijn om te kunnen doen en zeggen wat je
wilt, vrij zijn van zorgen, enzovoort.
Daarnaast komt vrijheid ook in grotere vraagstukken. Wij leven in een vrij land. Dat is niet altijd
zo geweest en ook in landen om ons heen is de vrijheid in gevaar. Denk aan de oorlog in Oekraine
bijvoorbeeld.
In Roomburgh hebben mensen ook te maken met een vermindering van fysieke vrijheid. Het
lichaam wil niet meer doen wat de geest wel wil. Deze vrijheid inleveren kan ook grote impact
hebben op het leven, maar in dit Magazine leest u hoe iedereen in en om Roomburgh meewerkt
aan een zo vrij mogelijk leven voor iedereen!
Veel lees- en kijkplezier gewenst!
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Voorwoord

Het thema deze maand is vrijheid. Deze uitgave van ons
maandblad is iets dikker dan u gewend bent, vanwege de
vakantieperiode. Vakantie is voor velen een symbool van
vrijheid, vrij van alle verplichtingen, vrij van het drukke
bestaan dat velen leiden.
Wat betekent vrijheid voor u? Voor sommigen betekent het
‘kunnen doen en laten wat je wilt’. Maar is dat écht vrij zijn?
Voor anderen heeft vrijheid een veel zwaardere lading. Ik
denk daarbij aan de mensen in Oekraïne bijvoorbeeld, of
aan mensen die verslaafd en dus a�ankelijk zijn en niet vrij
zijn om zelf de regie weer te kunnen nemen.
Uit heel veel van wat er momenteel speelt in het nieuws
blijkt hoe wij als mensen met elkaar zijn verbonden via
politiek, economie, gezondheid en cultuur. Dit vergroot het
risico dat wij overvleugeld worden door het collectief, door
wat de omgeving vindt of doet. Wij laten ons dan met de
stroom meevoeren, terwijl wij eigenlijk iets anders zouden
willen of vinden. Echt vrij zijn wij dan niet.
Om écht vrij te zijn, is het nodig om goed bij onze eigen
identiteit te blijven, onszelf te zijn, en daar is kracht voor
vereist en moed. Weten wie u in uw kern bent en wat voor u
belangrijk is, geeft bovendien een heldere leidraad in uw
leven. Mensen die deze leidraad volgen, vallen vaak op,
omdat zij authentiek zijn en accepteren hoe zij zijn.
Wanneer wij ons niet vooral laten leiden door de omgeving,
door wat anderen vinden, ervaren wij een grote vrijheid.
Persoonlijk vind ik het heel interessant om hier met collega’s
of met bewoners over te praten. Ik ervaar hierbij hoe
moeilijk het vaak is woorden te plakken op dit thema. Als ik
zelf de vraag moet beantwoorden: Wie ben ik in de kern?, is
dat niet eenvoudig. Het zoeken naar een antwoord op deze
vraag is een fascinerende zoektocht. Deze tocht is vaak het
mooiste wanneer we hem samen met iemand anders gaan.
Vaak snijdt hier het mes aan twee kanten: Ik leer de ander
beter kennen en ik leer mijzelf beter kennen. Hoe dichter
men bij de kern komt en hoe meer men deze accepteert, hoe
vrijer men wordt.
Er zijn getuigenissen van mensen die in de gevangenis
hebben gezeten, wat toch hét symbool van onvrijheid is,
maar die tot de kern van zichzelf kwamen, tot de kern van
hun hart en ziel, en daar een ongelooﬂijke vrijheid hebben
ervaren, ook al zaten ze achter
tralies...
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Deze vorm van vrijheid wens ik u
allen toe en tevens wens ik u een
mooie tocht naar deze kern.
Ik hoop dat dit magazine u
hiertoe kan inspireren!
Bert Buirma
Directeur Roomburgh
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Expositie: LEIDEN IN BEELD
Leiden heeft heel veel mooie
plekjes om te fotograferen. En
als je zoals ik al vele jaren in de
stad komt met een camera bij
de hand, heb je al heel wat
moois vastgelegd. Daarvan hangen nu ACHT foto’s beneden in
de gang, vlakbij de nieuwe kapel.
Je kunt op heel verschillende
manieren Leiden fotograferen.
In deze serie van acht foto’s zijn
er vij die op een bijzondere ma- Een paar foto’s zijn bijvoorbeeld
nier zijn gemaakt.
gemaakt op de hoek van de Vismarkt en de Maarsmansteeg.
Door gebruik te maken van Daar was jaren geleden een klespiegeling ontstaat er iets heel dingzaak gevestigd, nu is het
anders dan wanneer je recht- een ijssalon en pizzeria.
toe rechtaan een foto maakt.
Het kan de spiegeling in een Er stond toen een etalagepop
winkelruit zijn, of een echte voor de deur, en een bijzonderspiegel die toevallig in een eta- heid: het glas van de deur was
lage hangt, of gewoon het wa- (en is nog steeds) gebogen. Zo
ter in de gracht, dat door rimpe- zie je de paspop scherp in beeld
lingen alles toch heel anders en de spiegeling van Hoogstraat
maakt. En zo ontstaat een met (toen nog) The Australian is
nieuw beeld. Soms bijna ab- vervormd door de bolling van
stract.
de glazen deur.
In dit zelfde pand hing toevallig
ook een mooi versierde spiegel
in de etalage. Als je die fotografeerde, zag je het spiegelbeeld
van de overkant, de Nieuwe
Rijn, met het pand waar Dende
nu zit.

Roomburgh Magazine | 4

Enkele andere foto’s zijn gemaakt in en om de Meelfabriek.
Dat was voor dat er verbouwd
ging worden en je op monumentendag het gebouw mocht
bezoeken.

Bij de tentoonstelling ligt een
A4’tje met informatie over alle
foto’s. Ook kunt u daar uw commentaar in het schriftje schrijven.

Heeft u belangstelling om een
foto te kopen, of wilt u meer informatie, neem dan contact op
met: inekedanes@casema.nl
Door Ineke Danes

Woord van de pastorale dienst
EEN GREEP UIT HET ARCHIEF
Het is vakantietijd. Veel mensen gaan weer op reis, op retraite of maken dagtochtjes
of een bedevaart. Ons reisbureau is alweer actief op het gebied van leuke uitstapjes,
hopelijk pakken we spoedig ook weer de draad van bedevaarten op!
Er werden in de loop der jaren veel busreisjes gemaakt, op 5 mei 1976 had het reisje
een ander karakter, het was een bedevaart naar Egmond-Binnen, naar het
Liobaklooster. Mevrouw Van Heugten vertelt: “Op de prikborden was het
aangekondigd, eindelijk was het dan zover. Er was veel animo voor. We gingen met
twee bussen en daar zaten ruim ‘8500’ jaren in. Begrijpt u het?”
Ze beschrijft de busreis langs de mooie bollenvelden, richting Alkmaar, Uitgeest,
Castricum en tenslotte naar het klooster van de Lioba Stichting, de zusters
Benedictinessen. De Latijnse H. Mis werd gecelebreerd door de abt van de
Benedictijnen, samen met rector Van der Stap.
“Er waren 14 zusters die mooie koormantels droegen die zij zelf maken, allemaal
verschillende. De zijderupsen worden bij het klooster gekweekt. De abt hield een
preek waarin hij de bejaarden met kloosterlingen vergeleek.
Binnenkort zal er een zuster naar Roomburgh komen om het één en ander te laten
zien van wat zij maken. Vervolgens gingen we naar Limmen waar we koﬃe, soep en
spiegeleieren met ham en brood voorgeschoteld kregen. Ongeveer half negen waren
we weer thuis en konden we terugzien op een fijne dag. Ik denk dat iedereen volop
genoten heeft. ’t Was deze keer eens heel iets anders.”
“De afdeling Zuid-Holland van de KBO organiseerde op 19 mei 1992 een bedevaart
naar De Zoete Lieve Vrouwe in Den Bosch. Het vertrek was vroeg, om 7.00 uur.
Onderweg een stop voor koﬃe met gebak en in Den Bosch werd de Hoogmis gevierd.
’s Middags was er een Dank-lof en tot slot een sfeervol diner in Waalwijk. De kosten
voor dit alles: ƒ.50,- p.p.” aldus een bewoner.
Rector Hofstede organiseerde ook bedevaarten. Op 3 mei 2016 ging de bedevaart
naar Onze Liever Vrouw ter Nood in Heiloo. Paus Franciscus had een Jaar van
Barmhartigheid uitgeroepen en overal ter wereld waren Heilige Deuren aangewezen
om juist die plaatsen te bezoeken om dit jaar te gedenken. Er was een Mis,
biechtgelegenheid, de kruisweg werd gebeden en na aﬂoop in Roomburgh nog een
heerlijk diner. Daarna volgden nog vier bedevaarten. Drie naar Kapellen-St Jozef, om
te bidden voor de bouw van een nieuwe kapel en eentje naar Lidwina van Schiedam,
in het kader van Het Jaar van Barmhartigheid.
Bij katholieken is het altijd: “het nuttige met het aangename”: koffie en gebak en een
heerlijk diner mogen nooit ontbreken!
Door Harriët van Dijk
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Vrijheid
Leven in vrijheid is niet zomaar
vanzelfsprekend. Dat zien we in
alle tijden in de wereld en in de
landen om ons heen. Denk aan
de twee wereldoorlogen die
hebben plaatsgevonden, en
ook aan de oorlog in Oekraïne
op dit moment. Dat wij hier in
vrijheid kunnen en mogen leven is een zegen en een groot
geluk.

Dit gegeven moeten wij beschermen en koesteren! Ook
moeten we zorgen dat wij deze
vrijheid voor anderen mogelijk
blijven houden.

fietstochtjes maken. Zo kon ik
me dan toch vrij voelen en daarvan genieten. Voor mij is dat
een belangrijke factor in het leven.

Helaas waren wij de afgelopen
twee jaar ook beperkt in onze
vrijheid door de coronapandemie. We konden geen uitjes
maken, geen vakantiereizen
maken, geen musea bezoeken,
Voor deze vrijheid is dan ook zelfs geen dagje naar de stad.
hard gestreden en veel mensen
hebben hiervoor met hun leven De vrijheid om deze dingen te
of het leven van dierbaren moe- kunnen doen heb ik wel gemist.
ten betalen. Dankzij hen kun- Gelukkig woon ik dicht bij het
nen wij hier vrij onze mening strand en de duinen en het bos,
uiten en doen wat wij willen. dus ik kon toch veel wandel- en

Vakantie hebben is ook een
vorm van vrijheid: vrij zijn van je
werk en geen verplichtingen
hebben. Je laat het echt even
los! Daarnaast rust je uit en laad
je jezelf op met positieve energie. Dit heb je als zorgmedewerker nodig om het vol te houden.

Vijf generaties
Onze moeder, Maria
Koens, woont al drie
jaar in Roomburgh, en
is nu trotse betovergrootmoeder
geworden.
Hiernaast zien jullie de
jongste telg van de familie,
Anna,
twee
maanden oud, en onze
moeder, bijna 98 jaar
oud, en de drie generaties daartussen. Er zit
bijna 98 jaar tussen de
oudste en de jongste.
Door Leny Koens
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Door Willy Bakker

Oud geleerd, jong gedaan!
Woensdag 15 juni jl. was het kritisch denken, het was tendan eindelijk zover, we gingen slotte een college filosofie. Kriterug in de schoolbanken.
tisch denken bestaat simpel gezegd uit twee vragen:
Met twaalf deelnemers volgden
we de eerste les uit de serie ‘fi- 1. Wat zijn de feiten?
losofie & biologie’, een college- 2. Hoe weten we of die feiten
reeks die ons leert om kritisch
waar zijn?
te denken over vreemde zaken.
Vandaag ging het over het Het is dus de vraag of wat we
‘monster van Loch Ness’. Het waarnemen altijd waar is of dat
college werd gegeven door stu- ons brein soms zaken zo indentdocent Arthur Bijl.
kleurt dat we zien wat we willen
Bestaat het monster van Loch zien.
Ness, hoe ziet het er uit, is het
mogelijk dat zo’n groot monster
in een meer kan leven én als het
geen monster is, wat is het dan
wél wat mensen daar hebben
gezien?
We leerden in dit college vooral

Er was een mooie interactie
tussen de deelnemers en de docent. Sommige deelnemers
dachten dat het monster van
Loch Ness een fabel was om de
toeristen naar het plaatsje te
lokken. Iemand anders vroeg
zich af hoe zo’n groot beest voldoende voedsel zou kunnen
vinden in een meer. En het
beest zou ook ouders gehad
moeten hebben, zijn die nooit
gesignaleerd?
Kortom, het was een boeiende
ochtend en we zien uit naar het
vervolg.
De data voor de volgende colleges ziet u op pagina 12 in de activiteitenkalender.
Door Harriët van Dijk

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan streeft naar
een maatschappij waarin een leven lang leren
voor iedereen in Nederland de norm is. Om hieraan een impactvolle bijdrage te leveren, organiseren ze interactieve seniorencolleges, gegeven door
studenten.
Doelen:
• Het (intellectuele) welzijn van (mindervalide)
ouderen verhogen.
• Jong en oud bij elkaar brengen, hen van
elkaar laten leren en vooroordelen wegnemen.
• Eenzaamheid onder senioren verminderen en
geestelijke achteruitgang remmen.
• Studenten relevante (vrijwilligers-)werkervaring aanbieden.
• Studenten kennis laten maken met de zorgsector.
Meer info vindt u op www.oudgeleerdjonggedaan.nl
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Gesprekken over vrijheid
Ik praat met bewoners over vrijWanneer voelt u zich vrij?
heid. Hier leest u een aantal “Ik ben eigenlijk altijd wel vrij.
antwoorden.
Soms zitten er mensen in je nek,
dat je dingen moet doen, vooral
‘s ochtends. Dat was thuis niet.
Toch was het daar drukker dan
hier, door de kinderen. Maar ik
voelde me nooit gebonden.”

Wat betekent vrijheid voor u?
“Vrijheid is dat je alles kan wat
mogelijk is.”
“Vrijheid was er na de oorlog.
Toen kon je weer naar school. In
de oorlog was er geen vrijheid.
We moesten altijd schuilen voor
de bommen. We hadden angst
voor de bommenwerpers. Dat
is maar niets, oorlog, dat kan je
beter niet meemaken.”
“In Roomburgh ben je zo vrij als
een vogel. Ik mag altijd naar
buiten, maar je moet wel op tijd
binnen zijn, anders mag je niet
meer. Daarom neem ik altijd
een horloge mee, alleen die
heb ik nu even niet.”
Door Dagmar Meijvogel

Maaldtijdﬁets
Sinds enige tijd worden de
maaltijden in de wijk regelmatig bezorgd op de fiets! Er is
een mooie bak aangeschaft die
precies past op de rolstoelfiets.
Dus wanneer deze niet gereserveerd is voor een fietstocht met
een bewoner, gaan de maaltijden erop! Handig, nu we tien
weken niet over de Wilhelminabrug kunnen, goed voor de
vitaliteit van de bezorgers, en
tot slot ook nog eens goed voor
het milieu! In alle opzichten
duurzaam!
Door Rik van Steenoven
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Pater Titus Brandsma
Naar aanleiding van de heiligverklaring van Titus Brandsma
gingen wij ons wat meer verdiepen in wie hij was en wat hij
schreef.
Pastoor Smith heeft op 25 mei
een mooie inleiding over Titus
Brandsma gehouden en er was
een mini-expositie te zien die
twee weken in de Sint Josephkapel heeft gestaan. In het vorige Magazine hebben we ook al
een en ander geschreven over
pater Titus.
Op 8 juni kwam Marlène
Falke-de Hoogh, pastoraal
werkster van de parochie Petrus & Paulus, ons binnenleiden
in het gedachtegoed en de innerlijke beleving van pater Titus. Dat deden we aan de hand
van een prachtig gebed dat hij
schreef. Een print van dit gebed
hangt in de gang richting de
aanleunwoningen.

Marlène vertelde eerst kort de
omstandigheden waarin het gebed geschreven werd. Dat was
in de gevangenis in Scheveningen op 12 of 13 mei 1942. Pater
Titus was door de Duitse bezetters opgepakt omdat hij de
kranten had opgeroepen geen
advertenties van NSB’ers te
plaatsen.

Op die manier kwam hij tot het
inmiddels bekende gebed.
De tekst van het gebed laat zien
dat het voor pater Titus geen
gemakkelijke periode was, maar
dat hij desondanks vol hoop en
vertrouwen bleef.
We bespraken het gebed:
• Wat staat er precies?
• Welk woord of welke zin
spreekt je aan of valt je op?
• Het gebed spreekt over lijdensmoed. Wat is dat en
hoe kunnen we dat beleven?
• Pater Titus schrijft : “Ik ben
gelukkig in mijn leed.” Wat
bedoelde hij hiermee?
Het was een zeer mooie ochtend. We zullen de komende
maanden meer lezen en horen
over deze bijzondere heilige.

Pater Titus probeerde zijn tijd in Door Harriët van Dijk
zijn cel zo goed mogelijk door te
komen. Hij organiseerde voor
zichzelf een dagindeling zoals
hij dat in het klooster gewend
was. Ook maakte hij van een
stuk karton en enkele bidprentjes die hij had een klein
altaartje waarbij hij kon bidden.
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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
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Wereldouderendag
“Op hoge leeftijd zullen zij vrucht dragen.”

De Werelddag voor Grootouders en Ouderen, op
24 juli 2022, vestigt de aandacht op de waarde
van de oudere generatie als geschenk voor de
Kerk en de samenleving.
Er is voor deze tweede Werelddag gekozen voor
het thema: Op hoge leeftijd zullen zij vrucht dragen uit het Boek der Psalmen (92,15).
In een tweet schrijft paus Franciscus bij deze gelegenheid dat wij de ouderen moeten koesteren
als een schat van de mensheid: “Zij zijn onze
wijsheid, ons geheugen. Het is cruciaal dat kleinkinderen dicht bij hun grootouders blijven, die
als wortels zijn waaruit ze het sap van menselijke
en spirituele waarden putten.”

In het communiqué met de aankondiging van de
Werelddag staat dat ouderen nog te veel naar de
rand verdrongen zijn in onze kerkelijke gemeenschappen en in onze samenleving, terwijl hun levenservaring en geloof juist een belangrijke bijdrage kan leveren tot de opbouw van onze
samenleving en de uitbouw van een meer solidaire samenleving.
De Werelddag werd door de paus ingesteld om
duidelijk te maken dat de pastorale zorg voor ouderen een prioriteit van de wereldkerk moet zijn.
Tegelijk is het een kans om de oma’s en opa’s en
alle ouderen eens extra in de bloemetjes te zetten.
De Werelddag wordt elk jaar op de vierde zondag
van juli gevierd en valt rond de feestdag van de
Heiligen Joachim en Anna, de ouders van Maria
en dus de grootouders van Jezus.				
		
Bron: Vaticannews.va/CNS
			

Weetje uit de schoolbanken
In 1948 werd de Universele
Verklaring van de Rechten van
de Mens aangenomen door de
leden van de Verenigde Naties.
De verklaring geldt als morele,
internationale standaard van de
mensenrechten. Als basis voor
vrijheid, gerechtigheid en vrede
gelden de mensenrechten voor
iedereen (Amnesty International, z.d.): voor u, mij, inwoners
in ons eigen land en landen als
Oekraïne.

heid ervaren. Ervaren wij dit als
lastig is mijn leven te navigroep niet, dan ontstaat er ongeren?
enigheid en gebrek aan motiva- 2. Wij kan mij helpen om in
tie (Hoey, 2021).
vrijheid en met veiligheid te
leven?
Vrijheid is echter niet vanzelf- 3. Waar kan ik op gezonde wijsprekend. Wij hebben die nodig
ze controle in vinden?
om ons eigen leven te navigeren. Als dit niet lukt, bijvoor- Amnesty International. (z.d.). Universele Vervan de Rechten van de Mens
beeld door situaties waar wij klaring
(UVRM). Geraadpleegd van: https://www.amgeen controle over hebben, dan nesty.nl/encyclopedie/universele-verklaringervaren wij een gebrek aan vrij- van-de-rechten-van-de-mens-uvrm
heid (Sunstein, 2019).
Hoey, J. (2021). Citizens, Madmen and Child-

Wij leven met elkaar samen in
kleinere en grotere groepen. In
landen, buurten en gemeenschappen. Als groep functioneren wij het meest efficiënt
wanneer wij vrijheid en gelijk-

Als wij meer vrijheid willen ervaren als groep en individu, dan
kunnen we onszelf de volgende
vragen stellen:

ren: Equality, Uncertainty, Freedom and
the Definition of State. Ontario, Canada: Cheriton School of Computer Science

Sunstein, C. (2019). On Freedom. New Jersey,Verenigde Staten: Princeton University
Press.

1. Wie kan mij helpen als het Door Lidwine Tax
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Activiteitenkalender juli/augustus
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
				
13.30 - 14.30 uur Bibliotheek geopend lounge
				13.30 - 14.30 uur Breiclub			lounge
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			
10.30 - 11.00 uur Gymnastiek groep 1 inloop
				11.30 - 12.00 uur Gymnastiek groep 2 inloop

Activiteiten juli
zaterdag 2 juli 		

12-17 uur		

Zomerbraderie

maandag 4 juli		

14.00 uur		

FRANSE DAGEN: Film ‘Les Choristes’

dinsdag 5 juli			

14.00 uur		

FRANSE DAGEN: Optreden van Guido

							van de Meent
donderdag 7 juli					Dag van het Sprookje: tijdens de lunch
							

wordt er in de lounge een sprookje 		

							voorgelezen
dinsdag 12 juli		

14.00 uur		

Klassieke-muziekmiddag in de lounge

zondag 24 juli					Wereldouderendag
woensdag 27 juli		

10.30 uur		

Oud geleerd, jong gedaan: Platte Aarde

Activiteiten augustus

woensdag 3 augustus
10.30 uur		
Oud geleerd, jong gedaan: Alternatieve
											
geneeswijzen
woensdag 10 augustus

10.30 uur		

Oud geleerd, jong gedaan: Klimaat

maandag 15 juli					Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
In de zomer zijn er minder activiteiten vanwege de vakantie. Dit betekent niet dat het
bovenstaande overzicht alles is. Houd voor extra activiteiten de informatieborden in de gaten!
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Gek op bloemen!

Het is al een tijdje geleden, maar afgelopen april kon na een aantal jaren het bloemencorso in Voorhout weer doorgaan. Er waren
prachtig versierde wagens. Hier ziet u een selectie van de foto’s
die ik heb gemaakt! De vrolijke kleuren passen helemaal bij dit
zomernummer!
							 Door Irma Strijk
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Gedicht

Roodborstje
De aarde is vochtig,
uit het zachte mos
verrijst een boom en
uit zijn lijf wat twijgjes,
waaruit zich krullend
bladeren schikken,
vastberaden alle
kanten uit te schieten.
Opeens sluipen door
wolken aarzelende
zonnestralen, druipen
langs stammen, takjes
en het roodborstje, dat
rechtop fluitend als
een uitbundig kind ach, veel lichter nog over de grond huppelt.
Ik volg het vogeltje,
dat zomaar verder,
vliegt, met de kleur van
regen op zijn vleugels
en pootjes broos als
het zijden ochtendrood.
door Sylvia Schiechel
ingezonden door Willy Bakker

IN MEMORIAM
mevrouw C.T. Hogenelst-Rip | 10 juni 2022
mevrouw E.J. van Diemen-van der Poel | 10 juni 2022
mevrouw C. Lek-de Graaf | 17 juni 2022
Roomburgh Magazine | 14

Gebed voor de “Derde leeftijd”
Liefste God,
leer mij elegant oud te worden.
Help mij inzien
dat de gemeenschap mij geen onrecht doet
als zij de verplichtingen van mij afneemt,
als zij niet langer mijn standpunten zoekt.
Bevrijd mij van de illusie,
dat ik onmisbaar ben.
Help mij,
Terwijl U mij langzaam vrij maakt
om in te zien wat Uw bedoeling is
met de levenstijd die ik heb.
Leer mij te onderscheiden
hoe verrassend het leven zich vernieuwt.
En, als het mag, Heer,
laat mij nog van dienst zijn
door mijn hoop en optimisme en goedheid
door mijn gebeden voor hen
die nu aan het roer staan.
Heer, vergeef mij
als ik eerst, nu ik tot rust kom,
begin te weten hoeveel U van mij houdt,
en hoe U mij altijd geholpen hebt.
Geef mij een helder en diep begrip
van de vreugde die U mij hebt bereid,
mij stap voor stap leidend naar U.
Heer, leer mij oud worden langs deze weg.
Gebed voor de „Derde leeftijd”
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Dag van het Sprookje
De Dag van het Sprookje is een
initiatief van de Efteling waarbij
aandacht wordt gevraagd voor
het sprookje. De Efteling wil als
hoeder van het sprookje optreden en vraagt, door middel van
een jaarlijkse speciale dag op 7
juli, aandacht voor het (voor)
lezen van sprookjes. De datum,
de zevende van de zevende,
werd gekozen omdat het getal
zeven vaak een belangrijke
rol speelt in de volksverhalen:
zo zijn er onder andere zeven
geitjes, zeven dwergen en ook
zevenmijlslaarzen.
De eerste Dag van het Sprookje vond plaats op 7 juli 1999, in
het jaar waarin de Efteling drie
nieuwe sprookjes opende in het
Sprookjesbos en het jaarthema
Schatkamer van de Sprookjes
was. Daarna bleef het enkele
jaren stil op deze datum.
Sinds 2006 wordt er vrij consequent jaarlijks aandacht be
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steed aan de dag.
Weetjes over sprookjes:
•
De bekendste sprookjes
zijn van Grimm bijvoorbeeld:
Sneeuwwitje, Hans en Grietje,
De wolf en de zeven geitjes, Het
dappere snijdertje (kleermakertje), De Bremer Stadsmuzikanten, De Kikkerkoning en
nog héél veel meer!
•
De oudste Europese
sprookjes kennen we van Giambattista Basiles Lo cunto de
li cunti overo lo trattenemiento
de peccerille, (Het sprookje van
de sprookjes of het vermaak
van de kleinen) die ons voor het
eerst de geschiedenissen van
Rapunzel, Assepoester en de
gelaarsde kat vertelt.
•
In de Duitse stad
Schwalm, waar de gebroeders
Grimm hun verhaal over Roodkapje schreven, staat een mo
nument voor Roodkapje en de
Grijze Wolf. En er is hier ook een

heel interessante traditie: alle
meisjes dragen rode hoeden
voor de feestdagen en de jongens dragen wolvenmaskers.
•
Wat kun je leren van
sprookjes? Troost, hoop, zelfinzicht: kinderen leren veel van
sprookjes. Het verhaal van Klein
Duimpje vertelt je bv. dat je brein belangrijker is dan je lengte.
Volgens Bert Voorhoeve, schrij
ver van sprookjes, zijn sprookjes goud waard, ‘brengen
sprookjesbeelden het denken
in beweging en stimuleren ze
de verwondering. ‘ Sprookjes
prikkelen en ontwikkelen ook
de fantasie van de lezer waardoor de verbeeldingskracht
geactiveerd wordt en de lezer
nieuwe beelden voor zichzelf
kan creëren.

Zomer-sprookjesquiz
Wat weet u nog van de spookjes uit uw kindertijd? Doe mee! De winnaar ontvangt een prijs!
1. Met welke zin begint een sprookje vaak?
A.
Er was eens…
B.
100 jaar geleden…
C.
In het begin…
2. Wie zou de wolf graag opeten?
A.
Hans en Grietje
B.
De drie biggetjes
C.
Het lelijke eendje
3. De wolf kon één geitje niet vinden. Waar zat
dat geitje?
A.
In de klok
B.
Onder de tafel
C.
Onder het bed

4. Hoe heten de laarzen van de reus van Klein
Duimpje?
A.
Zevenkilometerslaarzen
B.
Zevenmijlslaarzen
C.
Reuzenlaarzen
5. In welk sprookje komt geen wolf voor?
A.
Roodkapje
B.
De gelaarsde kat
C.
De drie biggetjes
6. Hoe heet het mannetje dat goud kan spinnen?
A.
Windekind
B.
Goudhaartje
C.
Repelsteeltje

7. Waarom kreeg Assepoester de naam Assepoester?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
8. Waardoor lukt het veel prinsen niet om bij Doornroosje te komen?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
9. Hoe zorgde de wolf (wolf en de zeven geitjes) ervoor dat zijn stem zacht werd?
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
10. Wie moet er voor middernacht thuis zijn en waarom?
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
U kunt de antwoorden inleveren vóór 10 augustus bij de receptie t.a.v. Harriët van Dijk.
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Advertenties

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

WAAR DE BIEFSTUK ZO HÉÉRLIJK MALS IS

IJsselkade 44, 2314 VM Leiden
Telefoonnummer: 071-5418787
E-mail: info@echteslager.nl
Roomburgh Magazine | 18

Uit de oude doos - juli 1996
Ik heb een heel mooi kippenhok,
achter in mijn vaders tuin,
waarin ik zeven kippen fok.
Het is groen geverfd en het dak loopt
schuin.
Maar o, ik wurg ze, die twee kippen,
niets anders dan twee pestgrieten.
Een hele stijve en een hippe;
beiden zijn niet te genieten.
Altijd ruzie, altijd vechten,
o, wat doen ze mij verdriet.
O, kippenboer, waarom twee slechte,
manieren hebben die twee niet.
Verleden tijd is nu de ruzie
om de grootste korrel graan.
Niet lang echter was mijn illusie,
Want nu vechten ze om de haan.
Antonio

Blijven leren
Bianca Alkemade, teamleider
van KSW, geeft dit jaar voor elke
discipline in ons zorgcentrum
een les over dementie en hoe
men daarmee om moet gaan.
Zij vertelt:
“Ik stem mijn les af op de doelgroep. Iedereen in het huis
heeft hiermee te maken. Denk
aan de zorg op de afdelingen,
maar ook aan de receptie die
vragen krijgt van bewoners die
door het huis lopen. Ook de
huishoudelijke hulp in de wijk

is een belangrijke schakel. Die
mensen zien de eerste signalen
van dementie, maar welke zijn
dat en wat is dan de volgende
stap? Wanneer en bij wie meld
je veranderd gedrag van een client.”

tie? Het gedrag van de bewoners kunnen we niet aanpassen,
maar ons eigen gedrag wel.”

“Ook het MT moet eraan geloven en wordt in de omgang met
dementie geschoold. Hoe kan zij
de zorg ondersteunen? En we“We kunnen bij Roomburgh ten de mensen ervan wel voor
niet zonder onze vrijwilligers. welke dilemmas de zorg op de
Zij verzorgen de wandelclub en werkvloer dagelijks staat?”
ondersteunen bij uitjes, maar
waar moeten zij rekening mee Door Bianca Alkemade
houden bij mensen met demenRoomburgh Magazine | 19

UITNODIGING: Zomerbraderie

ZOMERBRADERIE
Zaterdag 2 juli
12.00 - 17.00 uur
R.K. Zorgcentrum Roomburgh
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U BENT VAN HARTE UITGENODIGD!
LET OP: er kan uitsluitend contant worden betaald.
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Column Harriët: Vrijheid
Het is vakantietijd en ons Magazine heeft het passende thema ‘vrijheid’ gekregen voor de
zomermaanden. We kunnen veel verstaan onder ‘vrijheid’. Bijvoorbeeld: vrij zijn van ons werk
en vakantie vieren. Mensen die een oorlog hebben meegemaakt zullen eerder aan de dag van
de bevrijding denken.
Het woord ‘vakantie’ komt van het Latijnse ‘vacare’: vrij zijn, leeg zijn. Tijd maken voor iets
anders dan de dagelijkse bezigheden. En dat is heel goed. We kunnen niet altijd maar doorgaan.
God had dat al voorzien en stelde de ‘rustdag’ in. Dat niet iedereen goed om kan gaan met een
pas op de plaats, blijkt wel uit onze maatschappij waarin ook op zondag alles ‘gewoon’ doorgaat
als op een door-de-weekse dag.
Ik geef toe, als kind vond ik de zondag ook de saaiste dag van de week, maar dat kwam, omdat
er behalve de kerkgang, niets te doen was. Je kunt zo’n dag – naast de kerkgang – ook anders
invullen. Tijd maken voor je gezin, iemand opzoeken die alleen is of ziek, de rust hebben een
goed boek te lezen of een wandeling te maken. Even weg van de onrust, dat is eigenlijk de
bedoeling. En dat geldt voor vakantie ook.
Vacare is ook een monastieke term.‘Deo Vacare’ betekent voor de kloosterling: van binnen vrij
worden voor God. Je hoofd en je hart stil maken, leeg maken van alle prikkels om God de
mogelijkheid te geven tot je te spreken. Je dus aanspreekbaar maken voor God.
Veel mensen merken niets van Gods aanwezigheid. Dat verbaast mij niet als ik zie hoeveel
mensen er bijna dag en nacht met oordopjes in naar muziek of podcasts luisteren. Ik veroordeel
dat niet hoor, dat deed ik zelf ook in mijn jongere jaren. (Ik deed het zelfs stiekem in de kerk als
ik geen zin had naar de saaie preek te luisteren � foei!)
Als we niet stil durven zijn, komen we er niet achter wat er in onze ziel, ons diepste binnenste,
speelt. Daar kunnen we onze verlangens op het spoor komen. Daar kunnen we ontdekken wie
we werkelijk zijn.
Als we dat ontdekken, ontstaat er een innerlijke vrijheid die kan leiden naar een bepaalde
onverstoorbaarheid. Dat is geen onverschilligheid! Maar dat is een innerlijke kracht die ons
helpt niet bij het minste of geringste uit balans te raken, maar veerkrachtiger te worden en met
tegenslagen om te gaan.
Innerlijke vrijheid is iets heel sterks. We zien dat bij de heiligen zoals Titus Brandsma. Hij werd
opgesloten in een cel, maar vond een manier – in verbondenheid met God, zijn Bron – om er
een thuis van te maken en er gelukkig te zijn. Vrijheid betekent dus niet dat je alleen maar doet
wat je wilt, maar dat je wilt wat je doet en wilt zijn waar je bent!
Door Harriët van Dijk
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Muzikaal talent gezocht
Voor de Sint Josephkapel zijn wij op zoek naar:
• Koorleden
• Een organist
• Een dirigent
In de Sint Joze�apel van Zorgcentrum Roomburgh zijn regelmatig
H.H. Missen. Om de zondagsmissen en andere feestlijke Missen
muzikaal op te luisteren zijn wij op zoek naar versterking!
De functies organist en dirigent kunnen ook gecombineerd worden!
Heeft u interesse of kent u iemand die geschikt lijkt? Neemt u dan
contact op met de pastoraal medewerkster van Roomburgh, Harriët
van Dijk. Zij is te bereiken via hvandijk@roomburgh.nl of via
071-5892200.

Sacramentsdag
Na twee jaar afwezigheid door
de coronamaatregelen kon op
zondag 19 juni, het feest van
het H. Sacrament, de jaarlijkse
Sacramentsprocessie door de
stad, weer doorgaan. Men liep
van de St. Josephkerk naar de
H. Lodewijkkerk. Daar werd de
processie afgesloten met een
Lof.
Door Rik van Steenoven
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Advertenties

Wilt u hier
adverteren?
Neem dan
contact op met
Diana Lek via
dlek@roomburgh.nl
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ZOMER - ZON

Ik open al vroeg mijn balkondeur
En ruik en zie de heerlijke bloemengeur
Onder mij, in diverse kleur
Een Godsgeschenk , in onze zon
Machtige levenswarmte, zoals het eens begon
Wij hebben die zonnewarmte in ons leven nodig,
Altijd en dan elkaar!
Verbindend in vreugde en liefde….
Jaar na jaar
Door Jan Biesjot

Oproep
Bij dezen een oproep van de redactie.
Heeft u leuke vakantiefoto’s of gaat u
nog op vakantie/een dagje weg en gaat
u daar mooie foto’s maken? Stuur deze
dan vóór 15 augustus naar
communicatie@roomburgh.nl, of lever
deze in bij de receptie.
Dan kunnen we in het
nazomernummer een mooie
vakakantiekiekjes-reportage maken!
Door Rik van Steenoven
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Een zilveren jubileum
Op 20 juni werd er weer een Kwartaalmeeting
gehouden. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om iedereen in en om Roomburgh op de hoogte te houden van het hoe en wat rondom ons zorgcentrum,
en als mogelijkheid voor deze mensen om vragen te
stellen.
Ook wordt er regelmatig iets gevierd tijdens een
Kwartaalmeeting. Deze keer werd Chantal de Groot
in het zonnetje gezet: zij is 25 jaar in dienst!

Bij de receptie
“Ha, ben je er weer,” zegt meneer glimlachend, “wat fijn!
Heb je een fijne vakantie gehad?” “Ja zeker, we hadden erg
mooi weer en hebben leuke
dingen gedaan,” zeg ik, maar hij
lijkt me niet te horen.
“Hoe gaat het met u?” vraag ik,
al kan ik het antwoord wel raden, omdat hij mij vaak hetzelfde verhaal vertelt. “Met mij?
Prima hoor! Morgen gaan wij
ook op vakantie, ik heb er zo’n
zin in! Greetje is al druk bezig
met het inpakken van de koffers
en dan gaan we morgen al heel
vroeg weg. Straks haal ik de kinderen op van school!” Zijn ogen
schitteren van geluk. “We gaan
naar uhm… ach kom, hoe heet
het ook alweer, met die bergen,
Oostenrijk! Ja Oostenrijk, daar
gaan we naar toe! Met de kinderen!”

in Oostenrijk!” Meneer is in gedachten verzonken. “Op vakantie!,” mompelt hij, “Met Greetje
en de kinderen!”
Een collega van de afdeling
waar meneer woont komt uit
de lift. “Oh, daar bent u, gaat u
met me mee? Het is tijd om te
gaan eten!” Meneer draait zijn
hoofd om en is mij meteen vergeten. “Ik ga op vakantie,” zegt
hij trots, “met Greetje, die is de
koffers aan het inpakken.” Hij
steekt zijn arm door de arm van
de collega. “Dat is fijn, meneer,”
glimlacht ze, “u heeft het ook
wel verdiend hè?” Hij mompelt
iets, maar ik kan het niet verstaan.
Arm in arm lopen ze langzaam
naar de lift. Ik kijk het stel na.
Een oude, gebogen man, die,
schuifelend aan de arm van een
jongedame, naar de lift loopt.
Hij kijkt niet meer om.

meneer, Greetje, al lang geleden overleden is. Kinderen hebben ze nooit gehad, al hadden ze
die wel graag gewild. Ze hielden
allebei erg van wandelen, maar
bergen hebben ze nog nooit gezien, de vakanties gingen ieder
jaar naar Friesland, dat heeft hij
me verteld toen zijn ziekte nog
in een milder stadium was.
Meneer lijdt aan de ziekte Alz
heimer, wat in de meeste gevallen een heel nare ziekte is. Het
is dan ook bijzonder dat, in het
stadium waarin deze meneer
nu verkeert, de Alzheimer meer
een zegen dan een vloek voor
hem lijkt te zijn.
Morgen zie ik hem waarschijnlijk weer. Dan zal hij me met
stralende ogen vertellen over
de vakantieplannen. Ze gaan
naar Oostenrijk. Meneer verheugt zich er enorm op.

“Dat is mooi meneer ! U gaat
vast heel veel bergen zien, daar Ik weet dat de vrouw van deze Door Diana Lek
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Moppen
Een man komt bij het tankstation en vraagt aan de medewerker: ‘Hoeveel kost een druppel benzine?’ Zegt de
medewerker: ‘Een druppel is gratis, meneer.’ ‘Mooi,
druppel mijn auto dan maar eens lekker vol’, zegt de
man.

Govrien vraagt: ‘Papa, is een peer groen?’
‘Meestal wel,’ antwoordt papa.
Govrien: ‘En zijn ze nat?’
‘Natuurlijk niet, Govrien,’ zegt haar vader.
‘En hebben ze pootjes?’
‘Welnee!’ zegt haar vader.
Govrien: ‘Dan denk ik dat ik een kikker heb opgegeten, papa.’
Waarom gaat een dom blondje altijd zachtjes
lopend naar haar medicijnkastje?

Omdat ze bang is dat ze anders de slaappillen
wakker maakt.

Spreuken
Als gevoel de
vrijheid krijgt,
verandert leegte
in ruimte

Je bent vrij als je je
eigen waarden, dromen
en talenten als kompas
gebruikt
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Vrijheid is het
gevoel dat je
nergens aan
hoeft te
ontsnappen!

God dienen is de
ware vrijheid.
~ H. Augustinus

Contact & informatie

Colofon

Pastorale dienst
Harriët van Dijk (pastoraal
T | 071-589 22 00
		medewerkster)		

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 Roomburgh.

Cliëntenraad
Dhr F. Lardee (voorzitter)
Mw. H. Verboom (secretaris)

E | franslardee18@gmail.com
E | hettyverboom@gmail.com		

Vertrouwenspersonen
Harriët van Dijk & 		
Willeke Wieman		

T | 071-589 22 00
E | vertrouwenspersoon@roomburgh.nl

HOOFDREDACTIE
Harriët van Dijk & Rik van Steenoven
Contactpersonen thuiszorg
Wijkverpleegkundigen Tim & Marleen
E | wijkverpleegkundige@roomburgh.nl

REDACTIE
Willy Bakker, Diana Lek & Eva Pret

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

VORMGEVING
Rik van Steenoven

Contactpersonen wonen in Roomburgh
Zorgadviseurs 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)

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden

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.

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