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Voor u ligt het laatste Magazine van dit jaar met het mooie thema: Toekomst!
De wereld om ons heen is in rep en roer en dat kan angsti g maken als we dan aan de toekomst gaan 
denken, hoe zal het verder gaan? Maar in december vieren we Kerstmis en dat is hét teken van 
Hoop. Onze rector Hofstede benadrukte alti jd dat wij mensen van hoop mogen zijn.
Toen alles gebroken leek, het contact met God voorgoed verloren..., kwam God naar ons toe, werd 
Hij mens! Dat vieren we met Kerstmis. Dit Kind kwam de mensheid hoop brengen. De ster aan de 
hemel wees Hem aan! En al duurde het nog zo'n 33 jaar en kwam het op een totaal andere manier 
dan de mensen verwacht hadden.... De hulp kwam!

Zo zal het alti jd zijn. 
Hulp komt vaak uit een onverwachte hoek, en op een andere manier dan wij verwachten en soms 
moeten wij er lang op wachten.  Maar licht zien wij het beste in de duisternis, licht kan ook in donkere 
ti jden schijnen.  Als we daarvoor open durven staan kunnen we vol vertrouwen naar de toekomst 
kijken: God laat nooit los wat Hij begonnen is!

'Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand!'
De redacti e wenst u alvast een Zalig Kerstmis en een gezegend 2023!
   
           Veel leesplezier!

Van de redactie

Gedachten
jaren 1945 tot 1965jaren 1945 tot 1965

                                 ‘Kerstmis’                                 ‘Kerstmis’

De herinneringen leven nog. In die ti jd werd De herinneringen leven nog. In die ti jd werd 
nog hard gewerkt aan de wederopbouw van nog hard gewerkt aan de wederopbouw van 
ons land. Er was saamhorigheid en plichtsbe-ons land. Er was saamhorigheid en plichtsbe-
sef en strijd voor een menswaardig bestaan. sef en strijd voor een menswaardig bestaan. 
Het geloof was toen een houvast in het gods-Het geloof was toen een houvast in het gods-
diensti ge dagelijks leven van de mensen.diensti ge dagelijks leven van de mensen.
En natuurlijk was Kerstmis daar het hoogte-En natuurlijk was Kerstmis daar het hoogte-
punt van! Veel animo en drukte in en om het punt van! Veel animo en drukte in en om het 
huis en kerk om dit ‘hoogtepunt’ zo intens huis en kerk om dit ‘hoogtepunt’ zo intens 
en mooi met elkaar te vieren. Zo arm en so-en mooi met elkaar te vieren. Zo arm en so-
ber het ook was, zo was ook Kerstmis.ber het ook was, zo was ook Kerstmis.
Een kind was ons geboren! Een vredesvorst!Een kind was ons geboren! Een vredesvorst!
Stampvolle kerken en wel 2x de nachtmis!Stampvolle kerken en wel 2x de nachtmis!
Het geloof leefde sterk! Het geloof leefde sterk! 
‘Zalig Kerstmis’ klonk het overal in de don-‘Zalig Kerstmis’ klonk het overal in de don-
kere nacht en thuis bij de kolenhaard om ‘bij kere nacht en thuis bij de kolenhaard om ‘bij 
te komen van de kou’. Moeder trakteerde te komen van de kou’. Moeder trakteerde 
op krentenmik en warme chocolademelk en op krentenmik en warme chocolademelk en 
zong kerstliedjes met het hele gezin.zong kerstliedjes met het hele gezin.
Er was over het geheel een ti jd van eerbied, Er was over het geheel een ti jd van eerbied, 
liefde en trouw! liefde en trouw! 

jaren 1965 tot 2021jaren 1965 tot 2021

‘Kerstmix’‘Kerstmix’

Het wordt weer Kerstf eest voor de zoveelste Het wordt weer Kerstf eest voor de zoveelste 
keer in ons leven.keer in ons leven.
Ook bij de media- en tv-wereld. Ook bij de media- en tv-wereld. 
Ongeveer een maand voor de aanstaande Ongeveer een maand voor de aanstaande 
kerstdagen worden de tv-kijkers overspoeld kerstdagen worden de tv-kijkers overspoeld 
met schreeuwend indringende reclame- en met schreeuwend indringende reclame- en 
fi lmfl itsen om vooral maar veel inkopen te fi lmfl itsen om vooral maar veel inkopen te 
doen voor de kerstdagen!doen voor de kerstdagen!
De ‘grootgrutt ers’ als Albert Heijn – Aldi – De ‘grootgrutt ers’ als Albert Heijn – Aldi – 
Jumbo – Kruidvat lachen in hun vuistjes.Jumbo – Kruidvat lachen in hun vuistjes.
Kerstmis is niet belangrijk, maar de omzetKerstmis is niet belangrijk, maar de omzet
wel! Dan rinkelen de kassa’s!wel! Dan rinkelen de kassa’s!
Er is bij veel mensen een kloof, een leegte Er is bij veel mensen een kloof, een leegte 
te beluisteren voor de echte boodschap van te beluisteren voor de echte boodschap van 
Kerstmis. Het is meer nu een ‘mix’Kerstmis. Het is meer nu een ‘mix’
geworden, door gebrek aan geloofskennis. geworden, door gebrek aan geloofskennis. 
Juist de geboorte van Jezus zou onze eerste Juist de geboorte van Jezus zou onze eerste 
aandacht en eerbied moeten hebben. aandacht en eerbied moeten hebben. 
Dan pas is het een ‘echt’ Kerstf eest.Dan pas is het een ‘echt’ Kerstf eest.

Aan u allen:Aan u allen:

Een Zalig Kerstf eest!Een Zalig Kerstf eest!
Door Jan Biesjot



Voorwoord Inhoud
Op maandag 14 november heeft  de cliëntenraad een avond 
georganiseerd voor alle bewoners en verwanten. Het thema 
van deze avond was de strategie van Roomburgh voor het 
komende jaar. Deze periode van het jaar kenmerkt zich hier 
aan de bestuurstafel als de periode van plannen en begroti ngen 
maken voor de toekomst.

De visie van Roomburgh blijft  onveranderd dat wij ons inzett en 
voor oudere mensen die vanwege hun gezondheid 
ondersteuning nodig hebben. Wij willen hen helpen om een 
leven te leiden dat betekenisvol is en zo veel mogelijk aansluit 
bij de eigenbehoefte. Wij doen dat omdat zij een bijzondere 
eerbied verdienen. In alles willen wij zorgzaam, betrokken, 
liefdevol en gastvrij zijn!  

Vanuit deze visie willen wij ook in 2023 vasthouden aan het 
dienstenpakket dat wij hebben. Dat betekent van 
maalti jdbezorging en huishoudelijke ondersteuning in de wijk, 
naar meer zorg in de vorm van wijkverpleging en dagbesteding 
bij de mensen thuis, naar verhuizen naar de aanleunwoning 
waar wij VolledigPakketThuis (VPT) leveren, tot verhuizen naar 
intramuraal waar wij somati sche en PG zorg leveren.

Om goede zorg thuis te kunnen leveren, zijn de aanleunfl ats 
gerenoveerd. Wij hopen dat deze renovati e ergens in het 
tweede kwartaal van volgend jaar helemaal is afgerond. De 
appartementen zijn dan zeer geschikt om zorg te bieden en 
met gezamenlijk gebruik van alle faciliteiten die het zorgcentrum 
kan bieden op het vlak van welzijn, zijn wij voorbereid om aan 
onze visie inhoud te geven.

Er wordt veel geschreven over de toekomst van en de prognoses 
voor de zorg. Wij bereiden ons daarop voor door veel in te 
zett en op het opleiden van nieuwe collega’s. Wij zien in de 
toekomst de rol van de vrijwilliger en de mantelzorger steeds 
belangrijker worden. Wij zullen hierin een gezamenlijke 
inspanning moeten leveren om te zorgen dat onze ouderen 
een betekenisvol leven kunnen blijven leiden.

Ook innovati e in de vorm van toepassen van nieuwe technologie 
komt terug in onze jaarplannen. Wij zullen moderne middelen 
gaan toepassen, maar dat mag niet ten koste gaan van de 
betrokkenheid en liefdevolheid van de zorg.

Kortom, wij zijn vol met plannen voor de toekomst van 
Roomburgh en voor de zorg die wij kunnen bieden. Wij kijken 
naar de toekomst met hoop en met opti misme en zijn dankbaar 
voor de inzet van iedereen die nu 
al bij Roomburgh is betrokken. 
Zonder deze inzet is er geen 
toekomst voor Roomburgh. 

Veel leesplezier.

Bert  Buirma
Directeur Roomburgh
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Een boodschap van Sint en Piet

5 december nadert en Piet 
wendde zich tot de Sint:
ʺHoe komt het dat ik bij de zorg 
geen klaargezette schoenen 
vind?ʺ
ʺWel Pietʺ, sprak de heilige, 
duidelijk aangedaan, ʺzorg-
verleners doen hun schoenen 
nooit uit; ze blijven maar gaan!ʺ 
ʺMaar Sint, wanneer krijgen zij 
dan hun rust, raakt ieder-
een zo niet uitgeblust?ʺ 
Daar had de Sint geen 
antwoord op. Die 
zo rg ve r l e n e rs 
hebben inder-
daad wel heel 
veel aan hun 
kop. Ze zor-
gen maar 
en zor-
gen maar, 
vallen er 
bijna bij 
neer, wer-
ken hard en 
rennen maar 
door, 24/7 in 
de weer.

Bij PG, somatiek, 
revalidatie, in de wijk 
of keuken, op kantoor of 
aan het bed; ze kunnen het al-
lemaal, het maakt niet uit waar 
je ze inzet. Roostergaten vullen, 
terugkomen op vrije dagen; ze 
doen het gewoon en meest-
al zonder klagen. Geen pauze, 
niet drinken en dus ook niet 
naar de wc. Wat een toewij-
ding, dat verdient een mooie 
trofee. Sint en Piet, ze peinsden 
zich een breuk: “Wat geef je 
een zorgverlener, wat vindt zo 

waardering het allerbest?
Ietwat wanhopig krabbelden 
ze aan muts en tabbert. Zelden 
voelden de mannen zich zo be-
labberd.
Piet zag na lang gepeins het 
licht: "Het gaat niet om het pak-
je, het zit in het gedicht!" Geen 
tastbaar cadeau, maar een on-
wijs groot ʹDANKJEWELʹ voor al 

die geweldige zorgverleners, 
wat een prachtig stel. 

"Ze verdienen een 
onmeetbaar groot 

c o m p l i m e n t , 
een schou-

derklop, een 
hart onder 
de riem, 
het hele 
a s s o r t i -
m e n t . " 
En daar-
bij geven 
we ze lief-

de, en een 
hele hoop 

waardering,
En dat vullen 

we aan met iets 
voor hun spijsver-

tering!
Dus bij dezen, een welge-

meende boodschap van Sint 
en Piet:

LIEVE ZORGVERLENERS 
DANKJULLIEWEL, ZONDER 

JULLIE REDDEN WE HET NIET. 

SINT EN PIET

Auteur onbekend
Ingezonden door Willy Bakker

ʺNee Pietʺ sprak de Sint, ʺdat is 
iets voor de politiek, daar waag 
ik me niet aan; jij zorgt daar al 
voor genoeg problematiek.ʺ

De wanhoop nam bezit van Sint 
en Piet! Wat konden ze doen, ze 
wisten het niet.
Hoe compenseer je in vredes-
naam werkstress? Hoe uit je 

iemand leuk? Bakken met ge-
duld, of een ijzersterke blaas?” 
“Dat hebben ze allemaal al, Sin-
terklaas!”

“Meer tijd voor de bewoner/
cliënt, een beetje extra loon?” 
ʺBetere werkomstandigheden 
Sint, dit is te gek gewoon.”



Woord van de pastorale dienst

UIT HET ARCHIEF: TRADITIES
In dit Magazine treft  u bij het fotoverslag foto’s aan van de viering van de gezamenlijke 
ziekenzalving. De opkomst was hoog en de viering mooi en ingetogen. Het initi ati ef om 
jaarlijks zo’n moment te houden kwam van Rector Demmers. Hij startt e op 14 september 
1997, Nati onale Ziekendag, dit nieuwe initi ati ef. “Het werd een viering met medewerking 
van het koor, gebed en lezingen. De priester legde iedereen de handen op en zalfde hen 
met gewijde olie. Na afl oop was er een “aangekleed kopje koffi  e” om het te vieren.”, 
schreef iemand in het Maandblad. Dit werd een jaarlijkse traditi e tot op heden.
Een andere traditi e die is gebleven is de Advent- Kerstviering. Dit jaar op zaterdag 17 
decemberom14.30uur in de lounge. Iedereen is van harte welkom.

ADVENTVIERING
Op 19 december 1979 wordt voor het eerst verslag gedaan van een Adventmiddag 
door het zangkoor georganiseerd onder leiding van de heer Rijnbeek. Een bewoonster 
verteld: “De middag werd ingeleid met orgelspel, daarna werd door mevrouw Streefl and 
het Evangelie van Lucas voorgelezen. Toen volgde het mooie adventslied ‘Rorate Coeli’, 
gezongen door het zangkoor. De middag werd afgewisseld met twee kerstverhalen 
door mevrouw Van der Heul. Er werden kerstgedichten voorgelezen en mevrouw 
Westermann zong twee Duitse en een Frans kerstlied. Ze heeft  een prachti ge stem. In 
de lounge was het muissti l. De middag werd met samenzang besloten.”
Later werden de Adventvieringen door diaken Schmidt geleid. Hij maakte er Advent- 
Kerstvieringen van. Voor de pauze het thema Advent en na de pauze Kerstmis. Rector 
Hofstede voegde zich hier later bij en nam dit later van diaken Schmidt over. De opzet 
van de viering is tot op de dag van vandaag dezelfde gebleven. 

KERSTTRADITIE
In december 1981 wordt een kerstt raditi e verhaald in het Maandblad die dan enkele 
jaren geleden is begonnen: “Alle afdelingen zijn in kerstsfeer gebracht, door een stalletje 
te plaatsen. Voorafgaande aan de Nachtmis werd er in de recreati eruimte op de 
afdeling Kerstavond / “heilige abend” gevierd. Er werd koffi  e en banket geserveerd en 
kerstliederen gezongen. Om 19.30 uur stelden de verzorgsters, onder leiding van zuster 
Brouwer en de nachtzuster Van Dorp, zich op om in processie, ieder met een brandende 
kaars in de hand, alle afdelingen af te gaan onder het zingen van kerstliederen. ’t Is 
plechti g en men komt er van onder de indruk. Vervolgens maakt men zich op voor de 
Nachtmis die om 21.00 uur begint. Na afl oop was er thee en wehlnachtstol.”, aldus een 
bewoonster. Jammer dat deze traditi e verloren is gegaan, het zou mooi zijn de draad 
weer op te nemen. Wie weet volgend jaar…

De Kerstnachtmis is dit jaar om 17.00uurindekapel met aansluitend koffi  e/thee in de 
lounge. Ook familieleden zijn hiervoor van harte uitgenodigd, graag even aanmelden 
bij de recepti e. Alvast voor u allen: Zalig Kerstmis en een gezegend 2023!
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Vertrouwen op de toekomst

Soms lijkt het of dingen onver-
mijdelijk zijn. Je denkt dat de 
toekomst al vast ligt en de uit-
komst al voor je klaar. Te weten 
waar je naartoe gaat kan be-
perkend werken en als een last 
ervaren worden, maar het kan 
ook geruststellen. Lange tijd 
heb ik geprobeerd de toekomst 
voor me vast te leggen. Ik dacht 
dat ik slim was, maar deed het 
uit de angst dat ik niet met het 
heden om kon gaan.
Ik kwam erachter dat de toe-
komst die ik voor me zag, niet 
uit hoeft te komen, ook al is 
de kans groot en zijn alle voor-

waarden aanwezig. Want er 
was altijd net dat ene dingetje 
dat ik over het hoofd zag en 
waar ik dus geen rekening mee 
had gehouden bij het ontwerp 
van mijn grote masterplan.

In toekomst denken bracht zo 
voor mij alleen maar teleur-
stellingen met zich mee. Toen 
besefte ik me dat het geen zin 
heeft vast te houden aan wat 
misschien gaat gebeuren. Ik be-
gon te vertrouwen, niet in dat 
het altijd goedkomt, maar in 
mijzelf. Ik weet dat ik altijd om 
kan gaan met wat er ook ge-

beurt. De toekomst verandert 
met iedere stap die je zet. Ie-
dere keuze brengt weer nieuwe 
mogelijkheden met zich mee. 
En zo ben je in elk moment vrij. 
Er is alleen maar nu. En jij.

Door Dagmar Meijvogel

Mantelzorgers

Beste mantelzorgers,

In de toekomst zullen wij, Leo 
en Sanne, in het Magazine een 
stukje schrijven voor onze man-
telzorgers dat aansluit op het 
thema. 

Mantelzorgers en de toekomst, 
dat roept vele vragen en emo-
ties op. Misschien bent u al 
een mantelzorger of wordt u er 
een in de toekomst. Soms gaat 
het ongemerkt en onverwacht 
maar het heeft altijd een enor-
me invloed op uw leven. Graag 
horen wij uw ervaringen. 

Bijna dagelijks hebben wij con-
tact met mantelzorgers over 

hun naasten. Over de uitdagin-
gen en verdriet, maar ook de 
dankbaarheid en liefde. 

Donderdag 10 november was 
het de Dag van de Mantelzorg. 
Een mooi moment om stil te 
staan bij onze mantelzorgers 
die een onmisbare rol spelen 
in het leven van hun naasten. 
Maar ook om te kijken naar de 
toekomst. De mantelzorgers 
hebben een kaart gekregen om 
onze dankbaarheid te tonen 
met hierbij een wenskaartje. 

Het wenskaartje is met het oog 
op de toekomst. Welke wens 
heeft u voor uw naaste of me-
demantelzorger? Wat hoopt u 

dat de toekomst u zal brengen 
en waar bent u dankbaar voor? 
Zo brengen wij het verleden, 
heden en toekomst samen. 
Wij zien graag uw wenskaartje 
verschijnen, zodat wij met el-
kaar kunnen kijken naar de toe-
komst. 

Als u behoefte heeft aan een 
luisterend oor of advies, dan 
staan wij voor u klaar. Ook 
kunt u een e-mail sturen naar 
mantelzorg@roomburgh.nl
Wij wensen u een hele fijne de-
cembermaand toe, een zalige 
kerstfeest en gezegend 2023.

Door Leo Cremers en Sanne van 
Rein
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Een fijn verblijf

Helga van Engelenburg woon-
de vanaf 28 december 2018 in 
Roomburgh. Daaraan vooraf 
ging een intensieve vergelijking 
van verzorgingshuizen. Ze was 
boos op mijn besluit dat we 
niet samen konden blijven wo-
nen in het mooie – aangepas-
te -  appartement aan het park 
Houtkamp in Leiderdorp.  Het 
besluit viel mij zwaar, omdat ik 
haar bij het begin van haar ziek-
te, PSP, een uiterst zeldzame en 
agressieve vorm van Parkinson, 
in 2012,  had beloofd dat ze 
tot haar dood bij mij zou kun-
nen blijven. Ik hield het echter 
niet vol om – naast mijn baan - 
voor haar te zorgen. Helga had 
steeds intensievere zorg nodig. 
Het lukte me wel om haar in het 
weekend met thuiszorg bij me 
in Leiderdorp te hebben.

In het begin waren we niet 
onverdeeld enthousiast  over 
Roomburgh. Ze werd te laat 
naar bed gebracht en sommige 
verzorgers vonden Helga een te 
zware patiënt. Ook was Helga 
de eerste vegetariër in Room-
burgh, waar de keuken in eerste 
instantie weinig antwoord op 
had. Maar naarmate de tijd vor-
derde, begonnen we aan elkaar 
te wennen en werd Roomburgh 
steeds meer een ‘thuis’ voor 
Helga. 

De verzorgsters zag ik vrijwel 
elke dag. In het begin ook vroeg 
in de ochtend, voordat ik ging 
werken, maar al snel greep 

Ze had heel duidelijk aangege-
ven dat ze ondanks alle beper-
kingen wilde blijven volgen hoe 
het met haar twee kinderen en 
met mij zou vergaan.

Haar ogen vertelden veel, al 
sliep ze de meeste tijd van de 
dag. Alleen als iemand een 
grapje vertelde, dan hoorde je 
een betekenisvol geluid, een 
zacht lachen. Donna, verzorg-
ster op de vijfde etage, lukte het 
beste om Helga te laten lachen. 
Zij vertelde al haar geheimen 
aan Helga, waaraan ze steeds 
toevoegde dat ze niets mocht 
doorvertellen. 

Ik moet nu zonder Helga verder. 
Het vrijwel dagelijkse bezoek 
aan Roomburgh is niet meer 
nodig. Ik hoop dat Roomburgh 
in deze tijd van tekorten aan 
personeel, haar bewonderens-
waardige betrokkenheid bij 
haar bewoners kan behouden. 
Ik heb er vertrouwen in dat dit 
ook in de toekomst het geval zal 
zijn.

Door Herman de Kievith
Echtgenoot van Helga van Engelenburg

Yvonne in. Ik liep maar in de 
weg bij het wassen en aankle-
den. En ze gunde me ook tijd 
voor mezelf. 

Helga en ik begonnen de ver-
zorgsters niet meer als perso-
neel te zien, maar als huisgeno-
ten. Helga kreeg cadeautjes van 
verschillende medewerkers. En 
als het met Helga slecht ging, 
leefden ze mee. Ik heb geduren-
de de zes keer dat Helga er ern-
stig aan toe was menig traantje 
met ze weggepinkt. Al moet ik 
toegeven, dat de meeste tranen 
van mij waren. 

Doordeweeks kwamen vrien-
dinnen en een vriend van Hel-
ga haar bezoeken. Er was een 
rooster met bezoeken, dat de 
laatste zes jaar goed heeft ge-
functioneerd. Ook ging ze drie 
keer per week naar de dagop-
vang bij de Gading in Leider-
dorp. Helga had het kortom 
druk, maar naarmate de tijd 
vorderde verstijfde ze volledig 
en kon ze ook niet meer pra-
ten. Het moet vreselijk geweest 
zijn dat ze wel kon observeren, 
maar niet kon communiceren. 
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Houdt u van lezen?
In de lounge van Roomburgh is 
een bibliotheek. Deze is iedere 
woensdagmiddag geopend van 
13.30 tot 14.30 uur.

We hebben boeken met grote 
letter. Deze zitten in de grote, 
gesloten kast. Denk hierbij aan 
romans, detectives en streekro-
mans. Mocht u van een ander 
genre houden, dan kunt u dit 
aan ons laten weten en kunnen 
wij voor een passend boek zor-
gen.

Naast de gesloten kast met 
groot letter-boeken staan er 
ook twee open kasten. Daarin 
staan de boeken zonder gro-
te letter. Deze mag u zelf uit 
de kasten pakken en natuurlijk 
weer terugzetten als het boek 
uitgelezen is. Voor de klein let-

ter-boeken hoeft u geen lid-
maatschap af te sluiten.
We beschikken op het moment 
over 125 boeken die twee keer 
per jaar gewisseld worden. Zo 
zorgen we voor een gevarieerd 
aanbod.
Lidmaatschap van de biblio-
theek kost €5,- per jaar.

Dan hebben we nog een nieuw-
tje! Voor hen die ook de groot 
letter-boeken niet meer kun-
nen lezen, of voor hen die geen 
boek meer kunnen vasthouden 
komt er iets nieuws! Er komen 
namelijk luisterboeken!
Er is gekozen voor een zo een-
voudig mogelijke manier van 
luisteren naar boeken, name-
lijk via een cd-speler met alleen 
een aan/uitknop. Dit is dus voor 
iedereen makkelijk te gebrui-
ken.

Dit gaan we uiteraard eerst 
goed met u testen. 
En daarom de vraag: wie biedt 
zich aan als proefkonijn? 
Wilt u met ons dit systeem uit-
proberen? Dan kunt u zich op 
woensdagmiddag aanmelden 
bij ons in de lounge tussen 
13.30 en 14.30 uur.

We hopen dat dit project aan-
slaat, want er zijn meer dan 
80.000 boeken te beluisteren. 
Daarnaast zijn er ook hoorspe-
len te beluisteren!

Komt u vooral een keer kennis-
maken!

Door Neel Schroef en Henny
Pikaar

Met je neus in de boeken

Op sociale media word je er 
mee platgegooid. Het huis van 
de toekomst, toekomstplannen 
maken, zo moet de aarde in de 
toekomst eruitzien. We leven in 
een wereld waarin alles steeds 
sneller gaat, maar waarin ook 
steeds meer keuzes zijn.
Afgelopen week ben ik met de 

bewoners van kleinschalig wo-
nen Ukelele gaan spelen. De 
keuze was reuze, want ik had 
ze in allerlei kleuren. Opperste 
concentratie was ervoor nodig, 
maar uiteindelijk lukte het bij-
na iedereen om het C akkoord 
te spelen. Wanneer je muziek 
maakt of naar muziek luistert, 
ben je eigenlijk niet echt bezig 
met de toekomst. Je leeft in het 
nu of je haalt herinneringen op 
uit het verleden. Het spelen van 
een instrument zorgt ervoor dat 
je heel bewust bezig bent in het 

nu. De liederen die erbij gezon-
gen worden, kunnen weer din-
gen oproepen uit het verleden.

Ik moest hard lachen om de da-
mes van etage 1. Nadat ze klaar 
waren met spelen gooiden ze 
de voeten op tafel en gingen ze 
bewust even onderuit zitten en 
nagenieten van de workshop. 
Dat is nog eens een goed initia-
tief voor de toekomst: nagenie-
ten.

Door Eva Paternotte

De toekomstige ukeleleband van Roomburgh
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Column van een tijdelijke verblijfster
Toekomst is het sleutelwoord 
van de overdenking in het Ma-
gazine van de maand decem-
ber. Afhankelijk van de situatie 
waarin het wordt gebruikt, krijgt 
het woord betekenis. Maar de 
tijd speelt altijd een belangrij-
ke rol. Als iets dat voor je ligt, 
met de gevoelswaarde, “later”, 
maar verschillend van inhoud 
voor de jeugd, volwassenen en 
gepensioneerden.
Lang na mijn werk heb ik ge-
leefd als gepensioneerde in die 
derde levensfase. Voor mijn 
gevoel kon ik nog jaren voor-
uit met mijn rollator en nieuwe 
heupen!
Jongstleden, tweede helft sep-
tember en oktober kwam voor 
mij een desastreus keerpunt. Ik 
zakte door ondervoeding in el-
kaar, had een positieve corona 
test, was heel erg ziek bij fami-
lie die 112 inschakelde. Ik werd 
afgeleverd bij het Franciscus in 
Rotterdam op de SEH en later 
in de isolatiekamer. Extra: een 
dubbelzijdige longontsteking. 
Na opheffing isolatie waren er 

veel covidbijwerkingen. Mijn  
leeftijd was hierbij ook geen po-
sitief punt (*02-08-1931).

Ik was er door dit alles kapot 
van, zowel fysiek als mentaal 
(ik had toch zo goed opgepast). 
Intussen zocht men naar een 
revalidatiemogelijkheid dich-
terbij mijn eigen woonplaats. 
Men had geluk, er was een vrije 
plek bij Roomburgh voor reva-
lidatie met als status, “tijdelijk 
verblijf”.
Ondanks de mini-omvang van 
mijn kamer, is alles aanwezig 
voor het nodige comfort, TV, 
wifi, oplader, zitje, een goed 
bed met tafel, met zit en lig-
houdingen, een raam met ven-
tilatie en boszicht. Wat wil je 
nog meer! Jammer dat mijn on-
derscheidingsvermogen, reuk/
smaak, bijna afwezig is waar-
door ik minder van het eten kan 
genieten! 
Andere factoren speelden ook 
een belangrijke rol bij het inte-
greren. Het functioneren van de 
afdeling was net een bijenkorf 

gebeuren. Ieder personeelslid 
liep voor zijn specifieke taak in 
en uit zonder dat ik daar eni-
ge grip op kreeg. Daar werd ik 
doodmoe van. Is het een idee 
om voor nieuwkomers een A4 
te maken waar op wordt aan-
gegeven, wie is wat voor kleur, 
taak of bakening? Wat zijn de 
pauze- en etenstijden van het 
personeel? Dat kan wat misver-
standen voorkomen.

Na enige dagen wegwijs in de 
Roomburgh organisatie groei-
de mijn bewondering voor de 
mensen die hier werken, en ook 
voor de vrijwilligers. Een warm 
bad voor mij, waar van alle kan-
ten, van hoog tot laag, van de 
jongste tot de oudere, ieder op 
zijn eigen manier alles uit de 
kast haalt om mij voor de der-
de levensfase weer op de been 
te krijgen. Mijn toekomst ligt in 
het hier en nu. Een uitdaging 
om hierbij zelf ook mijn uiterste 
best te doen.

Door Bertie Blok-van der Voort

Met pensioen

Afgelopen maand is Afgelopen maand is 
onze lieve  collega Lia onze lieve  collega Lia 

met pensioen ge-met pensioen ge-
gaan. We gaan haar gaan. We gaan haar 
missen en wensen missen en wensen 
haar veel geluk in haar veel geluk in 
de tijd die komen de tijd die komen 

gaat!gaat!
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It's the most wonderful time...
Voor wie mij nog niet kent, stel 
ik me eerst kort voor. Ik ben Si-
guté van Evert, een van de koks 
in Roomburgh. Ik woon al 22 
jaar in Nederland, maar ben 
geboren in Litouwen. In Neder-
land voel ik me erg thuis, maar 
ik mis nog steeds mijn familie 
en vrienden, zeker met feestda-
gen als Kerst. 

Vandaag breng ik u de smaak 
en de tradities van kerstavond 
in Litouwen. We gaan Kučios 
(Kerstavond) op een Litouwse 
manier vieren. 

Voorbereidingen
Kerstavond is een vakantiedag 
in Litouwen. De voorbereiding 
voor de avond begint al in de 
vroege ochtend. De hoofd-
gerechten worden bereid en 
elke hoek van het huis wordt 
schoongemaakt. Hoewel ieder 
mens het warme kerstgevoel in 
zijn hart voelt, is de belangrijk-
ste regel van Kučios om rustig te 
blijven en nog niet uitbundig te 
feesten.

Kučios-tafel
Het belangrijkste doel van 
kerstavond is het verzamelen 
van alle gezinsleden. De eet-
tafel van de kerstavond moet, 
volgens de Litouwse tradities, 
eenvoudig zijn. Voordat het ta-
felkleed op tafel wordt gelegd, 
wordt er vers hooi op de tafel 
gelegd. Ik zal u later vertellen 
wat de reden daarvoor is.

Als de familie een geweldig en 
gelukkig aankomend jaar wil 
hebben, moet het diner be-
staan uit twaalf gerechten. Niet 
minder en niet meer. Zo staan 
twaalf gerechten symbool voor 
de twaalf Apostelen van Jezus.

Traditionele gerechten
Voordat men aan de maaltijd 
begint, wordt gewacht tot de 
eerste ster aan de hemel ver-
schijnt. De twaalf gerechten 
moeten, net als de viering en 
de tafel, eenvoudig zijn. Dus 
zonder vlees en dure vis.

Het belangrijkste gerecht van de 
avond is Kučiukai. De naam van 
de Litouwse kerstavond-Kučios 
komt van deze kleine traditi-
onele gebakjes gemaakt van 
gezuurd deeg en maanzaad. 
Meestal wordt het samen met 
maanmelk geserveerd, maar 
het kan ook zonder deze melk 
worden gegeten.

overleden familieleden. Om die 
reden wordt er altijd een extra 
bord op tafel gezet.

Magie en (bij)geloof
Na een rustig diner begint het 
grappigste deel. U bent hopelijk 
nog niet vergeten dat ik eerder 
vertelde dat er vers hooi onder 
het tafelkleed ligt.
Iedereen moet een stuk hooi 
van onder het kleed trekken. 
Hoe langer je stuk hooi is, hoe 
langer je zult leven. 

De kerstavond is een magische 
avond vol tradities en (bij)ge-
loof in Litouwen. In mijn herin-
neringen zijn en blijven dit de 
meest warme en liefdevolle da-
gen van mijn leven.

Ik wens jullie warme Kerstda-
gen met lieve mensen om jullie 
heen en een positief en gezond 
2023!

Door Siguté van Evert

Nog een belangrijke zaak: men 
gelooft dat tijdens kerstavond 
álle familieleden samenkomen 
om te dineren. Dus óók de 
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Activiteitenkalender december

Activiteiten december
4 december      TWEEDE ADVENTSZONDAG
5 december      SINTERKLAAS
8december   17.00uur  H. Mis: Feest van Maria Geboorte
11 december      DERDE ADVENTSZONDAG (Gaudete)
15 december      DE BINGO GAAT NIET DOOR
16december  14.00uur  Kerstfi lmpjes met Jan Kleijn
       in de Jozefzaal
17december  14.30uur  Advents- & Kerstviering in de lounge
18 december      VIERDE ADVENTSZONDAG
19december  14.00uur  Optreden van La Familia in de lounge
20december  16.00uur  Kerstdiner voor somatiek
       (aanmelden bij de recepti e)
21december  14.00UUR  Optreden Kinderdoor De Dukdalf
22december  14.00uur  Kerst-swingo in de lounge
23december  12.00uur  Kerstlunch voor fl at, Waterkant en wijk
       (aanmelden bij de recepti e)
    14.00uur  Jukebox Kerstspecial met Jan Kleijn
24 december      KERSTAVOND
    17.00uur  H. Mis: Nachtmis van Kerstmis met
       aansluitend koffi e/thee.
25 december      HOOGFEEST VAN KERSTMIS  
26 december      TWEEDE KERSTDAG
    9.00uur  Kerstontbijt
       (aanmelden bij de recepti e)
31december      OUDJAARSDAG
       Oliebollen in de lounge

Vaste activiteiten in de lounge
maandag   10:30uur  Wandelclub
    14.00-16.30uur Kaartclub in de lounge
dinsdag   10.30uur  Gezellig samenzijn voor
       bewoners van de aanleunwoningen
    14.30uur  Klassieke-muziekmiddag
       (iedere 2e dinsdag van de maand)

woensdag   10.45-11.45uur 3D-kaarten maken inloop 
    13.30-14.30uur Bibliotheek geopend lounge
    13.30-14.30uur Breiclub   lounge
donderdag   10.30-11.30uur Creatieve ochtend  inloop
donderdag   14.00-16.00uur Bingo   inloop
vrijdag   10.00-12.00uur Schilderen   aanmeldenbijDick
           Bakhuizen
laatstevrijdagv.d.maand 14.00-16.00uur Jan Kleijn Jukebox inloop
zaterdag   10.30-11.00uur Gymnastiek groep 1 inloop
    11.30-12.00uur Gymnastiek groep 2 inloop

4 december      
5 december      

       in de Jozefzaal
17december  14.30uur 
18 december      
19december  14.00uur 
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Fotoverslag

Op 2 november was het Allerzielen. Pastor Blokland leidde een 
viering voor nabestaanden, waarin we onze overledenen van 

het afgelopen jaar hebben herdacht. Het was een mooie, warme 
avond. 

Op 4 november jl. kwam de Stichting Oud Geleerd Jong gedaan naar 
Roomburgh in samenwerking met Leiden 2022. Student Kiki zorgde voor 
een interessante ochtend met als thema het oude Egypte! Nooit te oud 

om te leren!

Pastoor Smith en diaken Calvel hebben in de kapel 
het H. Sacrament van de Zieken zalving bediend aan 
eenieder die dit Sacrament wenste te ontvangen.

Op zaterdag 29 oktober 
traden De Nostalgini's 

op in de lounge. Het was 
een gezellige middag!
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IN MEMORIAM
mw. W.D.A Mansveld | 27 oktober 2022

mw. S.M. Rusche - van Loon | 8 november 2022

dhr. W.M. van Fessem | 16 november 2022

Gedicht

Van die dagen...
met van die dingen...

die je zo diep kunnen raken
en het leven ineens

zo anders gaan maken
Van die dagen...

met van die dingen
dat je denkt

ik kan niet meer
Leven...

soms doet het zo
onnoemelijk zeer

Maar die dagen......
dat je de vogels

hoort zingen
en glimlacht

bij mooie herinneringen
opnieuw leert dromen

en het leven aanvaardt

Die dagen.....
maken leven.....

toch weer de moeite waard!

Door Josina Mink



Roomburgh Magazine  | 15

Uit de oude doos (november 1990)

Nieuwjaar

Onder de mensen die regel-
mati g in Roomburgh te vinden 
zijn is er een die tot het soort 
behoort dat zeer dun gezaaid 
is. Zij trakteert namelijk liever 
dubbel dan in het geheel niet. 
Ik herhaal dat dit een zeldzaam 
verschijnsel is dat vooral vol-
gens onze Zuiderburen zelden 
voorkomt in onze lage landen. 

Over het algemeen hebben wij 
Hollanders in het buitenland de 
reputati e uiterst zuinig te zijn. 
Ik herinner me dat ik in Brussel 
eens een agent naar een res-

taurant vroeg. Zijn reacti e luid-
de :”komt u uit Holland? Ja, dan 
weet ik het wel. Goed en voor-
al goedkoop zeker.” De Engelse 
taal kent zelfs een uitdrukking 
die op de Nederlandse kren-
terigheid doelt. Een Hollandse 
traktati e (a Dutch treat) bete-
kent dat je zelf voor je lekkernij 
moet betalen.
Onszelf vinden we echter heel 
royaal en we beschouwen dit 
als een van onze nati onale 
deugden. 

Maar hoe het ook zij, in Room-

burgh hebben we iemand die 
de deugd van vrijgevigheid be-
zit en die zich ook op andere ge-
bieden voor ons verdienstelijk 
maakt. Ik ben niet bij machte 
haar een medaille te bezorgen, 
maar een eervolle vermelding 
in dit maandblad verdient ze ze-
ker, vind ik.

En nu maar gissen. Misschien 
zegt u wel: “O, maar ze bedoeld 
natuurlijk mij.

Door Nel Kagie
Ingezonden door Diana Lek

Nieuwjaar 

De klok heeft geslagen,
twaalf heldere slagen 

waar 365 dagen verdagen.
Er aan denken, doet even zeer

en die komen niet weer.
Daardoor is Nieuwjaar een feest.

Mooi vuurwerk en sterren
schieten met onze geest

hoog en dankbaar voor wat is geweest.
Een nieuw levensjaar is ons gegeven.

Laten wij behoedzaam, gezond en vredig leven.
Moge God daarin onze leidsman zijn,
dan wordt voor iedereen het leven fijn!

Aan allen een Goed Nieuwjaar gewenst.

    J.B.
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Column Ruben: Toekomst

Dit Roomburgh Magazine sluit 
af met het thema ‘toekomst’. 
Dat is wel zo toepasselijk aan 
het einde van dit kalenderjaar, 
2022. De tijd lijkt snel te gaan 
en deze lijkt ook niet meer 
zo vertrouwd als die van 
voor de corona. Voor de 
toekomst zijn er genoeg 
dingen waar ik me zor-
gen om maak, maar net 
toen ik daarover nadacht, 
en weer eens een beetje 
somber werd, moest ik 
denken aan wat Jezus een 
keer sprak: ‘Maakt u dus 
niet bezorgd voor de dag 
van morgen, want de dag 
van morgen zorgt voor zich-
zelf. Elke dag heeft genoeg 
aan zijn eigen leed.’
(Matteüs 6:34)

God overziet alles, ook deze 
moeilijke tijd. Hij weet wat er 
komen gaat, en hoe Hij ons 
daarbij zal helpen. Hij ziet ook 
ons leed, van vandaag en mor-
gen. We mogen dat leed met 
Hem en met elkaar delen, om 
elkaar een beetje op te beuren 
in deze tijd. Ergens anders in de 
Bijbel zegt iemand ook: ‘Schuif 
al je zorgen op God af, Hij zal 
zorg voor u dragen.’
(Psalm 55:23)

Soms doe ik dat ook wel, als ik 
op een dag weer eens voorna-
melijk lijk te piekeren. ‘Alstu-
blieft, God, hier heeft U al mijn 
zorgen.’

weten waar Hij is…

Ik ben blij en heel dankbaar dat 
ik zoveel heb mogen leren het 

afgelopen jaar, mijn 1e jaar als 
leerling. Zoals velen heb ik 
ook zo mijn zorgen voor de 
toekomst, maar gelukkig 
hebben we elkaar, en voor 
wie gelooft, hebben we 
ook God met ons. Onze 
Vader die in de hemel zijt, 
en die vanuit de hemel 
naar beneden kijkt op al 
zijn kinderen… We mogen 
ook geloven dat die plek 
eens onze toekomst zal 

zijn; ik verlang er in ieder 
geval steeds meer naar! 

In de tussentijd (vandaag!) 
moet ik Hem niet vergeten en 

me afvragen of ik niet wat meer 
van Hem kan houden… Door 
wat extra te bidden, ook al 
gaat het gepaard met soms een 
grote zucht en durven zeggen: 
‘Vader, in Uw handen beveel ik 
mijn geest’, of: ‘God, kom mij te 
hulp, Heer, haast U mij te hel-
pen…’ Wat er ook moge gebeu-
ren in het komende jaar, God zal 
bij ons zijn, in goede en in slech-
te tijden! En dat geldt natuurlijk 
ook voor Maria, onze liefde volle 
en hemelse Moeder… 

Door Ruben Stolker

NB. Bidden kan overal, maar bezoek 
ook gerust in deze kerstmaand eens 
de mooie kapel beneden!

Dat is dan meestal een beetje 
een wanhoopsdaad, maar het 
helpt wel. Al is het maar om te 
relativeren. Ik moet mijn eigen 
leed niet groter maken dan het 
is, want als ik naar het voorbije 
jaar kijk, dan heb ik heel veel om 
dankbaar voor te zijn! Ja, dan 
krijg ik wel weer een glimlach. 
Waarom worden m’n gedach-
ten toch vaak zo somber als ik 
alleen ben? En wacht, waarom 
vergeet ik zo vaak dat God al-
tijd bij ons is! Ik hoef m’n hand 
maar op m’n hart te leggen om 
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Moppen

Spreuken Ik ken de plannen 
die Ik met u heb: 
ze hebben uw heil 

op het oog, niet uw 
onheil, en bereiden 

u een hoopvolle 
toekomst.

Jeremia 29:11

Blijf niet hangen in 
het verleden, droom 

niet van de toekomst, 
maar concentreer je 
geest in het huidige 

moment.

Wie de toeekomst 
als tegenwind

ervaart, loopt in de
verkeerde richting

Je toekomst hangt van 
veel dingen af, maar 

vooral van jezelf!

Sinterklaas vaart met z'n pakjesboot op zee.
Plotseling stoot het schip op een rots. 
Er zit een gat in de bodem waardoor het water naar binnen 
gutst.
Maar dan komt 1 van de Pieten op een idee en begint ernaast 
nog een gat te boren.
"Piet, wat doe je nou?" roept Sint. 
Zegt Piet, "Zo kan het water er ook weer uitstromen..."

Het heeft de hele nacht gesneeuwd en de kinderen uit 
de buurt gaan allemaal sleeën.
'Mag ik met jou meedoen?' vraagt Daantje aan Jantje.
'Goed, dan doen we om de beurt', zgt Daantje.
'Hoe bedoel je om de beurt?', vraagt Jantje.
'Nou,', zegt Daantje, 'jij draagt de slee naar boven 
en ik ga er mee naar beneden!'

Janny zit sinds kort op zangles.
Zegt haar broertje Rik: "Ik wou dat je alleen kerstliedjes 
zong."
Janny: "Hoezo?!"
Rik: "Omdat je dan maar een keer in het jaar zingt."
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IJsselkade 44, 2314 VM Leiden
Telefoonnummer: 071-5418787

E-mail: info@echteslager.nl

WAAR DE BIEFSTUK ZO HÉÉRLIJK MALS IS

Schoonheidssalon Ilona
Al ruim 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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Nog even over het volleybaltoernooi!

Aanvulling op bovenstaand artikel

den tellen, maar ook de team-
kleding en de naamgeving van 
de teams. Om dat te beoorde-
len was een jury nodig. Wij, Cor 
Brandwijk, Diana Lek en mijn 
eigen persoontje, zijn daarvoor 
gevraagd, wat wij een hele eer 
vonden. 
Het was een geweldige avond 
en wat een samenspel tussen 
iedereen. Het was een zeer 
opbouwende avond voor ie-

Zoals jullie in het vorige maand-
blad gelezen hebben is er een 
volleyballtoernooi geweest 
voor het personeel. Dit was zo’n 
succes dat ik er toch even wat 
meer aandacht aan wil geven.

Er was een werkgroepje opge-
richt voor wat meer lichamelij-
ke, sportieve inspanning voor 
het personeel. Toen is besloten 
om dit toernooi te organiseren 
met de verwachting dat als er 
drie teams zouden ontstaan, 
het al veel zou zijn. Maar wat 
een verbazing en enthousias-
me. Er waren twaalf teams, ge-
weldig!

Niet alleen de punten zou-

dereen. Een avond vol saamho-
righeid, een gezamenlijke team-
building. Onze directeur, Bert 
Buirma (tevens scheidsrechter 
op de avond) is ongelofelijk 
trots. Een jaarlijkse traditie is 
geboren!

Sanne, Eline en Erwin, hartelijk 
dank voor de organisatie!

Door Joyce Terpstra

Oplettende lezers van ons Ma-
gazine wezen ons erop dat de 
winnaars niet in het vorige 
nummer zijn geplaatst. Onze 
excuses voor deze blunder, we 
hopen het deze maand goed te 
maken. Hier zijn ze dan, onze 
sportieve collega's:

Marja, Joyce, Denise, Margo, 
Annemarie & Marco

VAN
HARTE

GEFELICTEERD!
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Vluchten kan niet meer?

JULI1952-Mijn vader en broer 
kijken naar de wirwar van men-
sen op de kade zogenaamde 
uitzwaaiers! 
Ik kijk echter tersluiks opzij, 
naar mijn tengere, donkere 
moeder en zie haar verdrietige 
gezicht met een traan die over 
haar wang rolt. 
"Wat is er mammie, waarom 
huil je?", vraag ik. Ik snap niet 
waarom ze huilt.  We zullen im-
mers een mooie reis van 23 da-
gen op dit schip maken. Ik zal 
heel veel plaatsen in andere 
landen zien en we zullen er 
gaan “passagieren”, zoals mijn 
vader zei.

"Ach, laat maar…", zegt ze met 
een verstikte stem.  Wat onhan-
dig legt mijn vader, een grote 
blonde man, zijn sterke arm om 
de frêle schouder van mijn 
moeder, waarbij hij ernstig kijkt.   
Robbie heeft alleen aandacht 
voor het gekrioel op de kade en 
probeert een rolletje serpenti-
ne op de kade te gooien.  
Opeens hoor ik een hard en dof 
geluid, dat lang aanhoudt.
"Hoor Gerry, dat is de stoom-
fluit. We gaan nu bijna weg. Let 
maar heel goed op, want de 
fluit gaat drie keer. Na de derde 
keer gaan we echt varen!",  legt 
mijn vader uit.
Mijn hart bonst van spanning. 
Ik word heel blij en opgewon-
den. Even later klinkt weer dat 
doffe harde geluid. Wat een 
drukte, wat een kabaal!  Ik houd 

de hand van mijn vader stevig 
vast en knijp hem haast fijn van 
ingehouden spanning. Robbie 
vergaat het net zo… Hij 
schreeuwt naar tante Clara op 
de kade, terwijl hij van zijn ene 
been op de andere springt. Hij 
houdt zijn handen als een toe-
ter voor zijn mond en schreeuwt 
uit alle macht.

Na de derde fluittoon merk ik 
dat het schip langzaam van de 
kade gaat. Het maakt bonkende 
en schokkende geluiden. "Wat 
een schuim", roep ik, terwijl ik 
naar beneden wijs.
Ik kijk opzij en zie mijn moeder. 
Ze staat er heel stilletjes en ver-
loren bij.  Haar ene hand is voor 
haar gezicht en de andere om-
klemt de reling. Ze doet dit zo 
krampachtig, dat haar knokkels 
wit zien. Haar schouders zijn 
opgetrokken, tranen rollen over 
haar wangen, ze snikt geluid-
loos…
Adieu mijn lief land, misschien 
zie ik je nooit meer...

Fragment uit  De Overtocht  van 
G. Pohl

NOVEMBER2022-We zijn 70 
jaar verder. Was in 1952 de 
Tweede Wereldoorlog amper 
voorbij, in 2022 heerst er nog 
altijd oorlog in enkele landen.  
In 1952 was Nederland in op-
bouw na de oorlog en zat niet 
te wachten op mensen uit zijn 
voormalige kolonie, het Neder-
landsch Indië.
In 2022 zoeken mensen uit oor-
logsgebieden beschutting en 
bescherming in veilige landen.         
In Nederland zit men echter 
niet te wachten op vluchtelin-
gen. "Vol is vol."
Maar het immense verdriet om 
huis en haard en het geliefde 
vaderland te moeten verlaten 
blijft! 

Wat is wijsheid?

...dat we geloof behouden;

...dat we hoop mogen hebben;

...dat we durven zeggen: Heer, 
ik vertrouw op U!  

Door Gerry Pohl

Syrian refugees rescued off the coast of Greece in 2015. Wikimedia Commons, CC BY-SA
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“Kun jij me naar huis bren-
gen?”, vraagt mevrouw als ze 
aan komt lopen bij de receptie. 
Ik kijk haar aan en bedenk me 
dat het heel verwarrend en be-
angstigend kan zijn om wakker 
te worden in een verpleeghuis, 
terwijl je je niet kan herinneren 
dat je daarheen bent verhuisd. 
Sterker nog; wakker worden op 
een plek waarvan je niet eens 
weet dat het een verpleeghuis 
is.
Soms moet ik bewoners ervan 
overtuigen dat ze echt niet in 
een gevangenis zitten of ont-
voerd zijn. Tja, en de vraag die 
dan regelmatig volgt: “Waar zijn 
mijn ouders?” Om eerlijk te zijn, 
weet ik niet altijd wat ik dan het 
beste kan antwoorden, aange-
zien het vaak voor verdriet kan 
zorgen wanneer je iemand con-
fronteert met de waarheid.
Ze kijkt me strak aan. “Heb jij 
een auto?”, wil ze weten. “Kun 
jij me naar huis brengen?”
“Dat wordt wel lastig, want ik 
kom altijd lopend naar werk” , 
zeg ik maar. “Trouwens, ik hoop 

eigenlijk dat u nog even blijft. Er 
is vanmiddag een heel leuk op-
treden in de lounge en volgens 
mij houd u daar wel van.” 
Ik merk dat ze het een lastige 
vraag vindt, een antwoord blijft 
uit en mevrouw lijkt erover na 
te denken.

Even later kijkt ze me weer strak 
aan. “Ik wil graag naar huis”, 
zegt ze. “Dat snap ik wel me-
vrouw, niets is zo fijn dan om in 
je eigen huis te zijn.” “Ja”, zegt 
ze somber.
“Weet je waar ik wel benieuwd 
naar ben?”, vraag ik zo vrolijk 
mogelijk, in een poging haar 
naar de realiteit te brengen. 
“Waar bent u eigenlijk gebo-
ren? Waar heeft u als klein 
meisje gewoond?”
Ik zie dat ze nadenkt over mijn 
vraag. “Dat ben ik vergeten”, 
zegt ze geschrokken. “Ik weet 
het niet meer. Weet jij waar ik 
geboren ben?”, vraagt ze aan 
mij.
Toevallig heeft mevrouw mij in 
het verleden wel eens verteld 

waar ze vandaan komt, toen we 
over de fotowand bij de recep-
tie aan het kletsen waren. Ze 
herkende de beelden en vertel-
de dat ze daar vlakbij heeft ge-
woond met haar ouders, broer 
en zusjes. “Volgens mij bent u 
geboren in Leiden, vlak bij de 
Hogewoerd.” “Ja, dat klopt!”, 
zegt ze blij.
Opgelucht kijken we elkaar aan. 
“Hoe weet jij dat eigenlijk?”, 
vraagt ze. Ik vertel haar dat ze 
mij wel eens heeft verteld dat 
ze daar woonde met haar ou-
ders, twee oudere zussen en 
een jongere broer. De net nog 
zo sombere dame is nu hele-
maal enthousiast en dankbaar. 
“Ik weet het weer!”, zegt ze 
trots! “We woonden daar met 
zijn zessen. Mijn zussen, Lisa 
en Hanneke, en mijn broertje... 
eh...”, ze valt stil en denkt even 
na, en met een glunderend ge-
zicht zegt ze: “Henk”.
Ze heeft het niet meer over 
naar huis gaan en met een lach 
op haar gezicht vertrekt ze weer 
naar boven. 

Door Diana Lek

Bij de receptie

Zwaan kleef aan

Als bewoner van de 4e verdie-
ping in Roomburgh heb ik geno-
ten, en geniet ik nog steeds van 
de groep zwanen in onze omge-
ving.
Het is een genoegen om te 
zien hoe deze groep in onze 

wijk rondscharrelt, foerageert, 
de ophaalbrug en het fietspad 
oversteekt en te water gaat in 
het kanaal en in de loop van de 
dag weer terugkomt.
Het is een groep van meestal 
acht dieren. 

Met mij, zullen er toch wel meer 
bewoners hiervan genieten?

Door dhr. J.J. van der Geest
Kamer 403 



Roomburgh Magazine | 22

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.
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Harriët van Dijk & Rik van Steenoven
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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) E | hvandijk@roomburgh.nl 

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

Contactpersoondagbesteding,maaltijden&individuelebegeleiding
Wijkcoördinator Leo Cremers
E | wijkcoordinator@roomburgh.nl

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

Contactpersoonhuishoudelijkeondersteuning
Coördinator Wmo Natascha Qamboui
E | plannerwmo@roomburgh.nl

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

Contactpersoonvrijwilligers
Coördinator Vrijwilligers Willeke Wieman
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E | overledenenzorg@roomburgh.nl
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Openingstijden
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Kapsalon     
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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



ALDAAR GINDS UITZICHT
BELLEVUE HORIZON VERDEROP
BLIKVELD KANS VERGEZICHT
DAARZO KIM VERSCHIET
DAGDROOM MIJMERING VERTE
DROOM MORGEN VISIOEN
EINDER PANORAMA VOORLAND
GENE PERSPECTIEF VOORUITZICHT
GEZICHTSVELD PROSPECT WENS
GINDER SPE ZICHT
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