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Op de voorkant van ons Magazine ziet u een Rozenkrans. In de Katholieke Kerk is oktober de 
Rozenkransmaand. De keuze van deze maand hangt samen met de liturgische gedachtenis 
van Maria van de Rozenkrans op 7 oktober. Het rozenkransgebed werd verspreid door de orde 
der Dominicanen, waar paus Pius V toe behoorde. Volgens een legende was de Rozenkrans 
een geschenk van de Heilige Maagd Maria aan Sint Dominicus (1170-1221), sti chter van de 
dominicanen. In onze kapel wordt dagelijks de Rozenkrans gebeden, u bent van harte welkom mee 
te bidden.

Voor het oktobernummer is gekozen voor het thema: Wijsheid.
Gaan grijs en wijs alti jd samen? Wat is wijsheid en hoe word je eigenlijk wijs?
Met dit nummer hopen wij u te inspireren.

Veel leesplezier!

Van de redactie

Gedicht

Wijsheid
Als we wijsheid ontvangen in ons leven
mogen we deze wijsheid ook doorgeven.
Maar alle ‘eigen’ wijsheid in ons denken
kan alleen maar ‘eigenwijsheid’ schenken.

Heel ons handelen en onze gedachten
maakt dat we ook van anderen verwachten
om aan deze wijsheid vorm te gaan geven
en als norm te gaan hanteren in hun leven.

Maar de ware wijsheid geeft  juist vorm aan
hoe we in het leven met wijsheid omgaan.
Door oog te hebben voor het vele denken
dat ook anderen in het leven schenken.

Wijsheid is: ogen, oren en handen geven
aan een gezamenlijk vreedzaam leven.

auteur onbekend
ingezonden door Willy Bakker



Voorwoord Inhoud
Heeft  u wel eens een wijs mens ontmoet? Beschouwt u uzelf 
als een wijs mens? Ik ontmoet regelmati g wijze mensen. Dat 
zijn niet noodzakelijkerwijs mensen die hebben gestudeerd 
of meerdere academische ti tels voor en achter hun naam, 
nee, het zijn mensen met levenservaring bijvoorbeeld, die 
met deze ervaring een grote wijsheid hebben opgebouwd. 

Men zegt weleens "de wijsheid komt met de jaren." In dat 
geval zou er binnen Roomburgh een enorme wijsheid 
aanwezig zijn en ik denk ook werkelijk dat er meer wijsheid 
aanwezig is dan wij ons vaak realiseren. Overigens zijn er ook 
jonge mensen die heel wijs zijn. Vaak hebben zij wel het een 
ander meegemaakt. Wijsheid groeit, denk ik, in en door de 
ervaringen die men op doet. Niet alleen de ervaring opdoen 
is belangrijk, maar ook de wijze waarop men deze ervaring 
een plaats weet te geven.

Zoals ik schreef is wijsheid niet direct gekoppeld aan een 
studie of veel lezen. Iedereen heeft  wijsheid in zich. Sommigen 
zijn zich daarvan bewust en anderen wellicht minder. 

Koning Salomo heeft  aan God gevraagd om wijsheid en dat 
beviel God wel. Hij gaf dit aan Salomo en een van zijn verhalen 
gaat als volgt. Er zijn twee vrouwen die bij hem komen en die 
ruzie hebben omdat zij allebei zeggen dat een baby, die er 
ook bij is, van hen is. Salomo zegt daarop: "Pak een zwaard en 
snijd het kind doormidden." Eén van de vrouwen zegt dan : 
"Nee, doe dat niet, de ander mag het kind houden." Deze 
reacti e maakte voor Salomo direct duidelijk wie de echte 
moeder was, namelijk die het leven van het kind voor liet 
gaan.

In de bijbel is een heel boek gewijd aan wijsheid. Daar staan 
heel veel belangrijke aansporingen in. Een bijna poëti sche 
aansporing zou ik willen citeren:

“Stralend en onverwelkbaar is de wijsheid
En zij wordt gemakkelijk ontdekt

Door wie haar liefh ebben
En gevonden door wie haar zoeken”

Dit moedigt ons dus aan om wijsheid te zoeken en deze te 
waarderen, lief te hebben zelfs. De wijsheid is te vinden in 
het dagelijks leven en handelen 
van ieder van ons, hoe meer u het 
zoekt, hoe vaker u het zult vinden. 
Wat een prachti ge gedachte voor 
deze maand.
Ik hoop dat dit magazine u hiertoe 
kan inspireren en ik wens u veel 
wijsheid.

Bert  Buirma
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Afscheid

Wintertijd

LET OP!

In de nacht van zaterdag 29 
oktober op zondag 30 oktober 
gaat de winterti jd in. De klok 
gaat dus een uur terug.

U kunt dan dus een uurtje 
 langer slapen!

Van de redacti e

Lieve bewoners en collega's,

Op 1 april 2008 begon ik mijn avontuur in Roomburgh op 
etage 5. Daar ben ik ingewerkt door twee lieve en geduldi-
ge collega's. Na een paar jaar moest ik deze afdeling verla-
ten om naar etage 7 te gaan. Daar had ik mijn draai al snel 
gevonden en een speciale band met een aantal bewoners 
opgebouwd.

Door de gezondheid van mijn partner kon ik het werktem-
po niet bij houden en moest ik naar een andere etage. 
Omdat ik mantelzorger voor mijn partner was kon ik het 
op deze etage ook niet volhouden en heb ik in overleg voor de nachtdienst gekozen zodat ik overdag 
thuis was.

Nu is na 14,5 jaar de ti jd aangebroken om op 1 oktober aan een nieuw avontuur te beginnen.
Omdat ik niet van iedereen persoonlijk afscheid kan nemen doe ik het via dit stukje in het maand-
blad. Ik wil bewoners en collega's bedanken dat ik lief en leed met jullie heb mogen delen, en ook 
voor de samenwerking en voor de collegialiteit.

Ik ga Roomburgh missen maar weet ook dat in in mijn nieuwe avontuur weer lieve bewoners en col-
lega's ga ontmoeten en ook daar zal ik mijn draai weer vinden.

Misschien dat we elkaar weer eens tegen komen.
Veel liefs!

Door Cora Bosman



Woord van de pastorale dienst

WIJSHEID

We snakken naar wijze woorden. Wijsheid die richti ng geeft  in ons leven. Soms is 
het allemaal zo verwarrend, dat wijsheid uitzicht biedt. Immers wijsheid wordt wel 
omschreven als de kunst om in alle levens-omstandigheden juist te oordelen en te 
handelen. Hoe weet je wat juist is?

Op verschillende manieren krijgen we raadgevingen aangereikt. Neem bijvoorbeeld 
de ‘Gerarduskalender’. Alles wat we ons kunnen inbeelden, kunnen we ook creëren 
(Jules Verne) stond er vandaag. En eerder: de ergste vijand van creati viteit is twijfel 
aan jezelf. Meerdere agenda’s geven dagelijks zo’n goed bedoelde ti p.

Een boeiende en belangrijke bron van wijsheid vinden we in de Bijbel. 
Koning Salomo staat bekend als een wijze man. Dat heeft  hij niet van zichzelf. In 1 
Koningen 3 vraagt de Heer hem: Vraag wat je wilt, Ik zal het je geven. Waarop 
Salomo het wijze antwoord geeft : Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik 
uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad.  Elders lezen 
we dat God Salomo zeer veel wijsheid en onderscheidings-vermogen schonk en een 
veelomvatt ende kennis van zaken (5, 9).

Gelukkig heeft  Salomo deze wijsheid met ons gedeeld en schreef hij ‘Spreuken’. Hij 
geeft  aan dat wijsheid belangrijk is in het leven, want ware wijsheid heeft  alti jd te 
maken met dóén wat God wil. Zo lezen we in de aanvang: Het begin van alle kennis is 
ontzag voor de Heer; alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af 
(Spreuken 1, 7). Wijsheid hoef je niet te zoeken, dat krijg je van God, door ontzag (= 
respect) te hebben voor Hem en te luisteren naar zijn Woord, door je er voor open te 
stellen. Een aanrader om Spreuken (nog) eens ter hand te nemen.

U kent vast deze woorden: IJdelheid is ijdelheid, of nieuw vertaald: Lucht en leegte, 
zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft  de mens van alles 
wat hij heeft  verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? (Prediker 1, 1-2). 
Ook ‘Prediker’ bevat wijze woorden van Salomo. Al onze inspanningen leiden tot 
niets, is lucht en leegte, wanneer we ons niet baseren op de wil van God. 

Jezus zond zijn apostelen - en ook ons - op weg om te leven volgens Zijn woorden en 
daden. Volgens Lucas zei Hij daarbij: Ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die 
door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. De Bijbel 
heeft  zelfs een boek dat de ti tel ‘Wijsheid’ draagt. Met de eerste zin hiervan sluit ik 
deze bijdrage af: Heb de gerechti gheid lief …. Koester zuivere gedachten over de Heer 
en zoek Hem met een eerlijk geweten. Die weg gaan is een weg van wijsheid.

Door Pastor Theo Blokland csd.
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Zelfrefl ectie beschermt tegen dementie

Oudere mensen die iedere dag 
een moment nemen om over 
hun gedachten, gevoelens en 
gedrag na te denken, lopen 
minder kans op het ontwikke-
len van de ziekte van Alzhei-
mer.

Volgens een psychiatrische stu-
die aan de Britse universiteit 
University College London kan 
ti en minuten zelfrefl ecti e per 
dag al leiden tot een aanzien-
lijke betere cogniti e en hersen-
gezondheid. Voor dit onderzoek 
werden 259 mensen van onge-
veer 70 jaar oud ondervraagd 
over hoe vaak zij refl ecteerden 

op hun gedachten en gevoe-
lens. De mensen die meer aan 
zelfrefl ecti e deden, hadden een 
beter geheugen, concentrati e-
vermogen, probleemoplossend 
vermogen en een betere her-
sengezondheid.

Hoewel er geen middel is tegen 
dementi e, kan het risico om de 
ziekte te ontwikkelen wel ver-
minderen, aldus de onderzoe-
kers. Het is hun niet duidelijk 

waardoor zelfrefl ecti e een posi-
ti ef eff ect kan hebben. Het kan 
verband houden met een rus-
ti ger gevoel en het verminde-
ren van stress in het lichaam of 
het kan de mentale gezondheid 
verbeteren.

De resultaten van het onder-
zoek zijn gepubliceerd in het 
wetenschappelijke ti jdschrift  
Neurology.

Bron: ND

Wijsheid van de heiligen - 1

Voortgaan met wat je te doen hebt

Mensen die ons de weg vragen naar de Hemel, moe-
ten we hetzelfde antwoord geven als iemand die 

vraagt hoe je in die of die plaats komt: "Blijf lopen, 
steeds maar rechtuit; dan kom je waar je wezen 

wilt." 'Blijf lopen', is de raad aan wie graag het doel 
wil bereiken; en wel: 'Rechtuit op het pad van wat je 
te doen hebt - meer niet. Houd je bezig met wat je 
vandaag kunt doen, in plaats van altijd iets anders 

te willen. Dat is de kortste weg!'

Francisus van Sales, uit Wijsheid uit de Abdijen
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Column: de leerling

Eens een leerling…
Afgelopen januari ben ik be-
gonnen als leerling verpleeg-
kunde, in de aanleunflat. Het 
ondersteunen en verzor-
gen van ouderen is voor 
mij als zij-instromer echt 
een eyeopener geweest. 
Gesprekjes over kleine 
of grote dingen, alle-
daags of over het ver-
leden, over zorgen of 
vreugdevolle dingen 
en de band die je zo 
langzaamaan met 
elkaar opbouwt. Ik 
had nooit gedacht 
dat ik het zo leuk zou 
vinden!

Iets terug doen
Eigenlijk kwam 
Roomburgh al eerder 
in beeld. Ik was toen 
net tot geloof geko-
men, nadat een pries-
ter me had aangemoe-
digd om eens aan Maria 
te vragen of ik haar mocht 
‘ontmoeten’. Sindsdien ge-
loof ik en dit voelt als een 
groot geschenk. Ik vroeg me 
af hoe ik iets zou kunnen terug 
doen, als vrijwilliger misschien. 
Zo kwam ik in de oude kapel 
terecht, nu de Jozefzaal, om de 
rector te assisteren bij de Mis. 
Van het een kwam het ander. 
Eerst kreeg ik werk in de huis-
houdelijke dienst, daarna werd 
ik bezoekvrijwilliger, en nu dan 
als leerling… 

thema verbonden kon worden 
(wijsheid). Na m’n bekering ge-
loof ik zelf dat God de bron van 

wijsheid is, een wijsheid die 
naar mijn idee niet zozeer 

op opleiding is gestoeld 
of hoe slim je zou zijn, 

maar op Gods eenvoudi-
ge liefde. Je hoeft toch 
niet lang na te denken 
waarom een kind van 
zijn moeder of va-
der houdt, dat is er 
simpelweg in wat je 
voor elkaar voelt, en 
wat je voor elkaar 
doet, in makkelijke 
en in moeilijke mo-
menten. Zo geloof ik 
ook dat we allemaal 
kinderen zijn van 
God, als onze Vader, 
en ook van Maria, als 

onze Moeder.

…Altijd een leerling
Het is bijzonder om ie-

dere dag de ander weer 
een stukje beter te leren 

kennen, en daarnaast ook in 
mijn werk als leerling te groei-

en. Ik vind het ook bijzonder om 
in de kapel te mogen dienen. 
Ook al betrap ik mezelf iedere 
dag op foutjes, gelukkig gaan er 
ook (veel) dingen goed. Zo blijf 
ik altijd wel een leerling, en al 
weet ik veel dingen niet zeker, 
één ding weet ik wel: Dat God 
zielsveel van ons houdt en dat 
we dat van Maria kunnen leren! 

Door Ruben Stolker

Wijsheid = liefde
Omdat ik wel eerder stukjes 
had geschreven voor een ander 
magazine, vroeg iemand van 
de redactie of ik ook niet voor 
dit magazine wilde schrijven – 
en of het zo mogelijk aan het 



Roomburgh Magazine | 8

"Wat het geheim is van ons 
huwelijk? Wij hebben twee 
keer per week een romanti -
sche avond. Eten bij kaarslicht 
en daarna dansen op zwoele 
muziek. Mijn vrouw gaat elke 
dinsdag en ik elke vrijdag."

Of dit nu wijsheid is valt te be-
twisten, maar komisch is het 
wel. Ik las bovenstaand citaat in 
een ti jdschrift  en kon hier sma-
kelijk om lachen.

Ik denk dat iedereen zo zijn ei-
gen wijsheden heeft  over het 
huwelijk, werk of hobby’s. Dit 
bracht mij op het idee om een 
echtpaar binnen Roomburgh te 
vragen of zij bepaalde wijsheid 
hebben die ze willen delen in 
het maandblad.

Gezien wijsheid met de jaren 

komt, is Roomburgh rijkelijk 
bedeeld. De bewoners hebben 
immers al een heel leven ach-
ter zich, met daarin de nodige 
ervaringen. Hoe mooi is het als 
die wat meer gedeeld worden 
met elkaar.

Meneer en mevrouw Van Dijck 
zijn al jaren gek op elkaar en dat 
kun je echt zien. Op een natuur-
lijke wijze sloeg meneer een 
arm om zijn vrouw voor de foto. 
"Tevredenheid is een bloemke 
dat in weinig hovekes bloeit." 
Na dit gezegd te hebben keek 
meneer zijn vrouw liefdevol 
aan.

Door Eva Paternott e

Een huwelijk vol wijsheden

Burendag

Mevrouw Van Dijck deelde een 
wijsheid die haar alti jd is bijge-
bleven: "Een vriendelijk gezicht 
geeft  overal licht." Meneer Van 
Dijck voegde hier aan toe: "wijs-
heid vind je in de boeken, maar 
voor wijs zijn moet je verder 
zoeken."

"Een vrien-
delijk
gezicht

geeft overal 
licht."

Het is vandaag, Burendag! 
Nooit eerder aan gedacht.
Het begrip is nog niet oud, 

maar de intenti e ervan is waardevol;
bijna goud!

Want ‘een goede buur, 
is beter dan een verre vriend’,

een oud spreekwoord
dat volledig erkenning verdient.

Wat komt er zo al bij kijken?
Niet alleen voor arme,

maar ook voor rijke mensen.
Te vergelijken met paniek, ongeval,

hulpvaardigheid, 
een zuster bellen... alti jd!

Het doet ook een beroep op onze mede-
menselijkheid aan elkaar,

ongeacht in welk jaar.
Help die man of vrouw die naast je woont,

je wordt er mogelijk door beloont.

Besteedt af en toe een beetje ti jd,
het geeft  meer saamhorigheid,

alsook dankbaarheid.
Wij hebben elkaar nodig voor steun en vro-

lijkheid en veiligheid dit alles zo te beleven, in 
de ons gegeven ti jd. 

J.B.
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Verhaal: De oude wijze

In Memoriam Martha van der Poel

Een man van 92 jaar, klein, zeer 
trots, goed gekleed en goed 
geschoren, elke ochtend om 
acht uur op, zijn haren keurig 
gekamd, verhuist vandaag naar 
een bejaardenhuis. Zijn vrouw 
van 70 jaar is pas overleden en 
daarom moest hij verhuizen. Na 
vele uren te hebben gewacht 
in de wachtkamer, glimlacht hij 
vriendelijk wanneer men hem 
zegt dat zijn kamer klaar is.

Als hij zich met zijn rolstoel naar 
de lift  beweegt, beschrijf ik hem 
de kleine kamer met het doek 
dat voor het raam hangt en dat 
dient als gordijn. “Ik vind het 
heel mooi”, zegt hij met het 
enthousiasme van een jongen 
van acht jaar, die net een jong 
hondje heeft  gekregen Mijn-
heer Winst, u heeft  nog niet 
eens de kamer gezien, wacht 

Op 31 augustus is geheel onverwacht Martha van der Poel
van ons heen gegaan.

Dat was een schokkend bericht voor allen die haar gekend hebben 
en met name voor de chauff eurs die nauw met haar samenwerkten.

Martha maakte sinds het eerste uur deel uit van de vrijwillige 
chauff  eursgroep van Roomburgh. Zij heeft  gedurende ti en jaar trou-
we inzet heel wat kilometers voor Roomburgh gereden en daarmee 

vele mensen blij gemaakt.

Op donderdag 8 september hebben wij afscheid van haar genomen.
Wij dragen mooie herinneringen aan haar mee en zullen haar heel 
erg missen. Moge onze dankbaarheid en liefde haar begeleiden op 

haar verdere reis.

Door Willeke Wieman
Coördinator vrijwilligers

eerst eens even.” “Dat heeft  er 
niets mee te maken”, zegt hij. 
Geluk is iets dat je van tevoren 
kiest. Of ik mijn kamer mooi 
vind, hangt niet af van van de 
meubels of van de decorati e. 
Dat hangt eerder af van hoe ik 
dingen waarneem.” “Ik heb al in 
mijn hoofd besloten dat ik mijn 
kamer mooi vind. Het is een 
beslissing die ik elke ochtend 
neem als ik wakker word.”

“Ik heb de keuze om de hele 
dag in bed te blijven liggen en 
alle moeilijkheden te gaan tel-
len van mijn lichaamsdelen 
waarmee ik problemen heb òf 
opstaan en de hemel bedan-
ken voor de lichaamsdelen die 
wel werken.” “Elke dag is een 
cadeau en zolang ik mijn ogen 
kan openen, richt ik mij op de 
nieuwe dag en denk aan alle ge-

lukkige herinneringen uit mijn 
leven.” “Ouderdom is als een 
bankrekening, je haalt er wat 
vanaf als je het nodig hebt.” 
“Dus mijn raad aan jou is, veel 
geluk op je geluksbankrekening 
te storten.” “Bedankt nog voor 
je medewerking en je bijdrage 
op mijn bankrekening.”

Herinner je de volgende een-
voudige regels om gelukkig te 
zijn:

1. Bevrijd je hart van haat

2. Bevrijd je hoofd van zorgen

3. Leef eenvoudig

4. Geef veel

5. Verwacht niet veel

Auteur onbekend
Ingezonden door Willy Bakker
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Het bestaan van God

Wat is wijsheid?

De titel van dit stukje is een las-
tige vraag. Ik stel hem aan een 
groepje schilderende bewoners 
tijdens de beeldende therapie. 
Antwoorden zijn als volgt:
‘Kom op tijd thuis’
‘Ik ben niet zo wijs. Ik ben mijn 
sleutel kwijt, maar ik denk dat 
ik erop zit.’
Ik kwam een mooie quote te-
gen van de Griekse filosoof 

Epictetus:
‘Geef me de moed te accepte-
ren wat niet in mijn vermogen 
ligt, de kracht om alles te doen 
wat in mijn vermogen ligt en de 
wijsheid tussen die twee onder-
scheid te maken.’
Ik denk dat het goed is hieraan 
te denken wanneer je graag wilt 
dat iets anders zou zijn dan het 
is. Soms probeer je er alles aan 

te doen om iets te veranderen, 
maar lukt het gewoon niet. Dan 
is het inderdaad wijs om het ge-
geven te accepteren.  Misschien 
kan je dan beter zien het waar-
devolle zien in wat er nog wel is.

Door Dagmar Meijvogel

Woensdag 21 september was er 
weer een gespreksgroep. Deze 
keer ging het over het bestaan 
van God.

Naar aanleiding van een video 
werd er eerst een korte uitleg 
gegeven door onze pastoraal 
medewerker Harriët van Dijk. 
Daarna kwam er een gesprekje 
op gang over ervaringen uit het 
leven van de deelnemers.
In de video, die vier delen om-
vatte, was er niet alleen een 
Engelse priester uit  Londen aan 
het woord; er kwamen ook jon-
ge mensen voorbij met diverse 
meningen.
Deel een had als thema 'God 
is dood.' Hier ging het over de 
‘niets-isten’, dat zijn de mensen 

die zeggen nergens in te gelo-
ven. Toch hoort 84% van de we-
reldbevolking bij een religie!
Vragen komen op als: Waar 
komt alles vandaan?  Wat is de 
zin van het leven? Is er meer na 
dit leven?
Deel twee ging over 'Argumen-
ten om niet te geloven in God.'
De theïst zegt: ”God is er, maar 
bemoeit zich niet met ons.”
De atheïst zegt: “God bestaat 
niet.” De agnost zegt het niet 
te weten. De iets-ist zegt: “Er is 
wel iets.” De te druk/te moe-ist 
zegt: “Er is geen tijd, geen ener-
gie voor deze vragen.”

Deel drie behandelde de vraag: 
Wat zijn de argumenten voor 
het bestaan van God?

Het begin van alles; het aller-
eerste begin van het bestaan 
blijft een raadsel. We zoeken 
naar de zin van het leven. Het 
levensvoorbeeld van iemand, 
die gelooft. Het verlangen naar 
eeuwig voortbestaan. Kortom, 
er is meer!
Het laatste deel was de getuige-
nis van iemand die God ontdekt 
heeft door open te staan voor 
de schepping; dat er leven is.

Het was een bijzondere en 
waardevolle ochtend, zeker na-
dat er enige deelnemers hun ei-
gen getuigenis gaven!
Wij allen kijken uit naar de vol-
gende gespreksgroep.

Door Gerry Pohl
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Activiteitenkalender oktober

Activiteiten oktober

1 oktober      Nationale Ouderendag

2 oktober      Nationale Voorleeslunch

3 oktober      Leidens Ontzet

    9.00 - 11.00 uur Haring ophalen voor de aanleunwoning  

       in de lounge (bewoners van Roomburgh krijgen   

       dit op de kamers)   

4 oktober      Werelddierendag

9 oktober      Nationale Krokettendag

18 oktober   14.00 uur  Klassieke muziek-middag

19 oktober   10.30 uur   Gespreksgroep: Een God die spreekt

25 oktober   14.00 uur  Filmmiddag in de Jozefzaal: Beethoven

29/30 oktober     Wintertijd

Houdt u de informatieborden in de gaten voor actuele informatie en aanvullende activiteiten.

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
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Fotoverslag

We hebben maandag 12 september een gezellige speur/vragentocht gelo-
pen met de somatiekbewoners. Door het volgen van de pijlen en de vra-
gen onderweg juist te beantwoorden, kwam er een winnares uit: Mw vd 

Vorst. Het was prachtig weer en we hebben genoten.
Vrijwilligers, bedankt voor jullie hulp!

Op 2 september gingen we met een aantal bewoners een uitstapje maken 
naar de Winkelhof in Leiderdorp. Men had het erg naar de zin. Er werd 
gewinkeld, gewandeld en uiteraard was er een heerlijke lunch bij Holle 

Bolle Gijs. Monique, bedankt!

Op vrijdag 23 september hebben we in 
Roomburgh Burendag gevierd. Leest u het 

gedicht van dhr. Biesjot op pagina 8!

Nathalie Hoogstraten heeft 
de bewoners van KSW 

weer flink laten sporten!
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IN MEMORIAM

mw. A. Jansen - van Roijen | 23 augustus 2022

mw. C. Brussee - van Rijn | 24 augustus 2022

mw. J.M.T. Rozeboom - van Haasteren | 28 augustus 2022

mw. M.J.M. van der Poel | 31 augustus 2022

dhr. J.A. de Croon | 9 september 2022

dhr A. Lagas (oud-collega) | 20 september 2022

Gedicht

Afscheid nemen is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoenen verpakken
in goede gedachten der herinnering…

Is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken 

van pijn en vreugde...

Afscheid nemen is met dankbare handen
weemoedig meedragen al wat waard is 

niet te vergeten…

Is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen

en achterlaten en niet kunnen vergeten…

Door Dietrich Bonnhoeffer

Afscheid nemen
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Uit de oude doos (april 1991)
Als ik aan vroeger denk, zie ik al-
lereerst de mode voor me. Deze 
was ontzettend tijdsbepaald en 
hierin is zo ontzettend veel ver-
anderd. Als we even instappen 
rond het jaar 1900, dan zien we 
statige rokken en jurken. Kleding 
was hier zeker een toonbeeld 
van status. Aan de kleding van 
de dame herkende men het sa-
laris van de man. Men verkleed-
de zich in deze tijd wel zo’n vier 
tot zes maal per dag (ja, ook de 
heren). En wist u dat er pas in 
1880 ondergoed gedragen ging 
worden? Voor deze tijd hadden 
alleen mannen de broek aan.

Zo’n 20 jaar na de eeuwwisse-
ling worden rokken heel lang-
zaam iets korter en komen de 
mooie benen in zicht. In deze 
tijd dient men slank te zijn en 
de diëten vliegen over de ta-
fel. In deze tijd ontstaan ook 
de cocktailjaponnen voor de 
avond-uren en voor de heren 
worden de plusfours ontwikkeld 
(de drollenvanger), de broek tot 
net onder de knie. Vijf jaar later 

juiste lichaamsvorm. Dan be-
gint in 1966 de flower-power-
tijd, u weet wel, de romantiek 
en lief-zijn-voor-elkaar periode.  
De mode wordt nu folkloristi-
scher. Men bekleedt zich met 
belletjes, franjes en kwasten en 
Indiase stoffen zijn geliefd. Als 
laatste ontstaat rond 1975 het 
ik-tijdperk. Mensen gaan hun 
eigen richting en denkbeelden 
bepalen en passen daar hun 
kleding op aan. De prijs en het 
praktisch draagbaar zijn van 
kleding speelt een grote rol. 
De punk en de discomode zijn 
nieuwe verschijnselen.

Tegenwoordig is de mode erg 
breed en zijn er veel verschil-
lende smaken. Wat ik het be-
langrijkste vind is dat je jezelf 
fijn moet voelen in je eigen kle-
ding of dit nou een jurk, broek 
of niets is... nou ja, bij wijze van 
spreken!

Door Helma van der Hulst - van 
Fulpen
Ingezonden door Diana Lek

komt er ook een broek voor de 
vrouw. In de jaren vijftig ont-
staat het bekende mantelpak. 
Kleren worden nu opvallender 
en feller van kleur. De jeugd 
gaat nu ook zijn eigen smaak 
bepalen en er ontstaan ver-
schillende creaties, van wijde 
huispakken tot zakjurken. Rond 
1950 begint de periode  van de 
rock ’n roll mode. De jeugd wil 
niet meer zo vormelijk gekleed 
gaan en hierdoor komen de 
strakke lijfjes en wijde rokken 
of nauwe broeken met drie-
kwart pijpen. In 1952 wordt de 
vrij grove schoen weggevaagd 
door een van de meest elegan-
te maar ook een van de meest 
oncomfortabele schoenen aller 
tijden: de stilettoschoen, met 
puntige neus en puntige hoge 
hakken. 

Dan de “swinging sixties”. De 
periode waarin iedereen zijn 
eigen normen en levensstijl wil 
tonen. De minirok komt nu op 
en de mode wordt vrij strak 
van vorm. Broodmager is de 
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De Rozenkrans
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Moppen

Spreuken Wijsheid is 
nooit haastig 

en haast is 
zelden wijs

De wijsheid
is sneller dan al wat 
beweegt, Zij door-
dringt en doortrekt 
alles door de kracht 
van haar reinheid. 

Want zij is een 
ademtocht van de 

Majesteit Gods

- Wijsheid 7:24-25

Wijsheid komt met 
de jaren,

net als de grijze
haren

Zoek de wijsheid van de 
ouderdom,

maar bekijk de wereld met
de ogen van een kind!

Een dokter zegt tegen een patiënt: "Ik heb slecht nieuws en heel 
slecht nieuws."
Patiënt: "Nou, vertel me het slechte nieuws dan eerst maar."
Dokter: "Het laboratorium heeft me opgebeld en de resultaten van 
het onderzoek doorgegeven. Ze zeiden dat u nog 24 uur te leven 
hebt."
Patiënt: "24 UUR! Dat is verschrikkelijk! WAT kan er nog ERGER 
zijn? Wat is dan het hele slechte nieuws?"
Dokter: "Ik probeer u al vanaf gisteren te bereiken."

Drie Pastoors, een Ier, een Engelsman, en een Schot vragen 
zich af of elk van hen het geld van de schaal na de eucharis-
tieviering wel allemaal afgeeft aan hun bisschop. De Engelsman 
begint en zegt: "Ik geef alles af tot de laatste pond."
De Ierse pastoor vervolgt: "Ik zou wel eens wat kleingeld in 
mijn eigen beurs willen stoppen."
Waarop de Schot als laatste zegt: "Ik heb een compromis ge-
sloten met Onze Lieve Heer van hier boven. Na de eucharistie-
viering werp ik de schaal omhoog, en al wat God kan vangen is 
voor hem, de rest is voor mij."

Het is geel en bruin en het kruipt over de grond. 
Wat is dat ?
Een giraffe met hoogtevrees.
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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 25 jaar ben ik een begrip als
pedicure/manicure/schoonheidsspecialiste.
Roomburgh is daar al jaren een onderdeel 
van, 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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Even voorstellen!

Aron Leeffers

Monique van Trigt

Hallo! Ik ben Aron en werk 
sinds 19 september als boek-
houder bij Zorgcentrum 
Roomburgh. Ik ben nu 30 
jaar en ik woon in Rijnsburg 
samen met mijn vrouw Clau-
dia, dochter Norah en de 
voor een aantal van jullie al 
bekende poes Belle. Hiervoor 

heb ik gewerkt voor Hoog-
vliet supermarkten en voor 
de ABN Amro.

Mijn vrouw is SEH ver-
pleegkundige en komt 
daarom vaak thuis met 
de meest bijzondere ver-
halen over de zorg. Dit 
heeft  mij ertoe aangezet 
om te kijken of ik ook 
iets vanuit mijn vakge-

bied kan betekenen voor een 
ander. Zodoende kwam deze 
vacature bij Roomburgh op 
mijn pad.

In het dagelijks leven ben ik 
nu vooral lekker druk met 
leuke dingen doen met onze 
kleine meid en het klussen 
in onze nieuwe woning. Ver-
der vind ik het heerlijk om 

Mijn naam is Monique van 
Trigt. Sinds 15 augustus 
jongstleden ben ik werkzaam 
bij Roomburgh als coördina-
tor welzijn in de aanleunfl at. 
Ik ga mij onder andere bezig 
houden met het organiseren 
van acti viteiten waarbij de 
behoeft en en interesses van 
de bewoners centraal staan. 

De komende periode wil ik 
graag met de  bewoners van 
de aanleunfl at kennis maken, 
hetzij door even een bezoekje  

te fi etsen en om uit eten te 
gaan met gezin, vrienden of 
familie.

Ik ben hier nu al een aan-
tal dagen in dienst en vind 
het geweldig om te zien hoe 
betrokken en zorgzaam alle 
medewerkers binnen Room-
burgh voor hun cliënten zijn. 
Echt hartverwarmend! Ik kijk 
dan ook met veel plezier uit 
naar deze nieuwe uitdaging 
en hoop jullie allemaal eens 
te ontmoeten.

Door Aron Leeff ers

te brengen of een praatje 
te maken in de lounge.  

In mijn vrije ti jd wandel 
ik graag, pas ik regelma-
ti g op de kleinkinderen 
en ben ik ook als vrij-
williger bij Roomburgh 
acti ef.

Mijn werkdagen zijn maan-
dagmiddag, woensdag en de 
vrijdagochtend.

Door Monique van Trigt

heb ik gewerkt voor Hoog-
vliet supermarkten en voor 
de ABN Amro.

Mijn vrouw is SEH ver-
pleegkundige en komt 
daarom vaak thuis met 
de meest bijzondere ver-
halen over de zorg. Dit 

bied kan betekenen voor een 

te brengen of een praatje 
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Bij de receptie
Mevrouw zit naast de lift. Ik ga 
even bij haar zitten en maak 
een praatje met haar. Ik vraag 
of ze al een beetje kan wennen 
bij ons in Roomburgh. “Ja hoor, 
ik ben al gewend, het voelt ge-
woon weer als thuis.” Ze kijkt 
me glimlachend aan, met hel-
blauwe ogen die wel 30 jaar 
jonger lijken dan ze in werkelijk-
heid zijn. Ik knik. “Dat is fijn om 
te horen mevrouw, ik ben blij 
dat u zich hier thuis voelt.”

Mevrouw woont dus sinds kort 
bij ons in Roomburgh. Ze vertelt 
dat het zelfstandig wonen in 
haar vorige woning niet meer 
ging. Ze kwakkelde al een tijdje 
met haar gezondheid en omdat 
ze steeds minder mobiel werd 

voelde ze zich vaak erg een-
zaam. Ook haar kinderen maak-
ten zich veel zorgen. Vooral dat 
laatste zat haar erg dwars. “Kin-
deren horen geen zorgen te 
hebben om hun ouders, dat 
hoort andersom.”.

Nu woont ze dus in Roomburgh. 
Ze hoort er al helemaal bij en 
heeft zelfs een vriendin gevon-
den waar ze veel mee optrekt. 
Haar kamer is netjes ingericht 
door haar kinderen met spulle-
tjes van thuis, en bevalt haar 
prima. Samen met haar nieuwe 
vriendin luistert ze iedere zon-
dag naar Radio Maria; voor haar 
een hoogtepunt van de week. 
Als het even kan doet ze mee 
met de activiteiten die worden 

georganiseerd en ze gaat graag 
even naar buiten om van het 
zonnetje te genieten.

“Dat ik op mijn oude dag nog zo 
mooi kan wonen, dat had ik 
toch echt niet verwacht.” Ze 
pakt mijn arm stevig vast. “Ik 
ben toch zo blij dat ik hier ben.” 
Ik geef haar een knuffel. “En wij 
zijn blij met u, mevrouw, we zul-
len goed voor u zorgen.” Ze 
lacht. “Zorgen?, daar maak ik 
me geen zorgen meer over, en 
mijn kinderen gelukkig ook niet 
meer!.”

Door Diana Lek

Liefhebben is alles

Soms moet je een afweging maken, kiezen tussen twee 

onwenselijke dingen. Ik geef een voorbeeld. Je bent aan 

het bidden en dan gebeurt het dat er iemand bij je komt 

aankloppen. Dan kun je twee dingen doen: ofwel on-

derbreek je je gebed, ofwel reageer je niet en daarmee 

bedroef je de ander die weer weggaat zonder iets van je 

gehoord te hebben. Ik zeg je: liefhebben is belangrijker 

dan bidden, Bidden is maar een onderdeel van een goed 

leven. Liefhebben is alles!

Johannes Klimakos, uit Wijsheid uit de Abdijen

Wijsheid van de heiligen - 2
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“Schrik en ontsteltenis allerwegen, dames vielen fl auw en uit aller keel steeg een kreet van 
ontze�  ng ten hemel.”

Wat gebeurde er op 3 oktober 1925?

Ter gelegenheid van de 3 oktoberfeesten van 1925 kwam het Leidsch Dagblad met een recla-
mestunt. Ballonvaarder Pott um zou met zijn heteluchtballon opsti jgen vanaf de Nieuwe Bees-
tenmarkt. Vanuit de lucht zou hij dan kaartjes uitwerpen met daarop losse lett ers van het woord 
Leidsch Dagblad. Wie alle lett ers wist te verzamelen zou een fraai kunstvoorwerp winnen.

Op 3 oktober 1925 ’s ochtends was op de veemarkt voor molen De Valk een terrein afgezet. 
Daar verdrongen zich honderden mensen. Mevrouw Pott um had de grootste moeite de kwajon-
gens uit de buurt van de gasinstallati e te houden… Eén van de kwajongens was Ebel Magnin. 
Ebels vader had een café in de Janvossensteeg en zijn moeder stond daar ook achter de tap. Zij 
had eenvoudig geen ti jd om op haar zoontje te lett en. En zéker niet op 3 oktober. Het publiek 
stond op korte afstand achter een houten afscheiding. Op dat moment is Ebel bovenop dat hek 
geklommen om als eerste te kunnen graaien in de reclamebiljett en. De ballon won hoogte, het 
ankertouw rolde uit, kwam los van de grond en begon wild te slingeren. Het slingerende touw 
raakte zijn schouder. De dikke knoop aan het uiteinde ervan bleef onder zijn oksel steken ter-
wijl; “hupsakee”, het ankertouw me de lucht introk. Het touw rukte aan mijn arm en ik greep 
het gelijk vast”, aldus Ebel. Hij had trouwens geen keus, want de kabel had zich óók nog om zijn 
linkerarm geslagen. 

De achterste toeschouwers stonden nog te juichen en met hun hoeden te zwaaien, toen voor-
aan het gegil losbarstt e. Pott um had aanvankelijk niets in de gaten: “omdat we tusschen de hui-
zen waren moesten we heel snel sti jgen om daarvan vrij te komen, dat gaat dan met een snelle 
vaart. Op een paar honderd meter wilde ik mijn reclames uitwerpen, wat ik gewoonlijk doe…. En 
ineens zie ik wat onderaan de mand hangen. Ik dacht: een pop. Ze halen wel eens meer grapjes 
uit. Maar ineens zag ik dat het een kind was. Houd je vast, houd je vast!, brulde ik omlaag.” In 
het mandje was de passagier inmiddels fl auw gevallen.. Achter het Herensingelstati on was een 
weiland, waar Pott um kans zag te landen.

Over de landing vertelt Ebel Magnin 50 jaar later: “Mijn eerste aanraking met de grond was het 
dak van een aardappelschuur. Daar werd ik meteen weer vanaf getrokken. Pas toen ik door een 
sloot en over een weiland was gesleurd en terecht was gekomen in een tweede sloot, wierp hij 
zijn anker uit. De ballon maakte een goede landing. Waar toen al die mensen ineens vandaan 
kwamen weet ik nog niet. Ik probeerde nog snel de benen te nemen, want ik dacht dat ik beslist 
thuis wel op mijn donder zou krijgen, maar dat lukte me niet. Ze grepen me al snel vast. Ik man-
keerde niets. Alleen een dikke arm en een geschaafde lip. Bij het Leidsch Dagblad zat de schrik 
er goed in: de ballon was immers een reclamestunt.” Ebeltje was op slag beroemd. Zijn foto 
verscheen zelfs in landelijke ti jdschrift en zoals Panorama en Het Leven.   

Bron: erfgoed Leiden
Ingezonden door Jan Kleijn

3 oktober 1925
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Advertenties

Wilt u hier 
adverteren? 
Neem dan 

contact op met 
Diana Lek via 

dlek@roomburgh.nl



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 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. Roomburgh Magazine | 23
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K P QQ F E R A Z G F I W E QQ E V H X T U D P U S I
E B E R P M C G P V X D G N X N E J O S X E F X M
L W D R R X W N T G I G A C T T N R R B R R B W C
D T J O V K F I E S Z O A YY L W S I H P L E I K H
Z O F D I A U D QQ M I J F K T S U F S O F E V C H
R N E I G H R N B B C W D V D P YY I E X U F C Z D
I N E T E W I I D B G P H V B V O V L L K D K E U
V N J D YY U T B N E B V E M E O D D O X Z W I D C
L B Z B D N L R QQ G E E I M QQ R K J A N V E I N I
G P U I T J X E M R K N D W X M M C P N M T F M G
U M QQ R C G H V N I E X I I T P M O G K QQ E G M J
L N L I C H T S X P N P G J QQ M QQ N G K S N G S E
O C H V X Z T M QQ S D L F S L D G N I E B S C R D
G S S D QQ YY E V G T E B H H T N G E B S N C N O N
D C D YY QQ G I P G R S J O E G E D C J X M H E D W
J F E X C L E E I P X M P I B I YY T B C N A N E V
R S Z Z N G V N Z R QQ QQ W D QQ R V I D H H P M U X
X G H X E P G X E K W L T N X V G E R L W C P F A
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