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Het Magazine van november 2022 heeft  als thema: geheimen.
We mogen er van uit gaan dat iedere persoon op deze aarde ten minste één geheim met zich 
meedraagt. 
Deze geheimen kunnen zowel positi ef als negati ef zijn. Een geheime verliefdheid, een geheim 
verleden, een geheim dat door een ander iaan je s toevertrouwd. Er zijn vele verschillende vormen. 
Misschien is het eens goed na te gaan met welke geheimen wij zelf rondlopen. Wellicht zijn ze diep 
weggestopt en zijn we ze vergeten. Het kan goed zijn ons bewust te worden welke geheimen wij 
hebben bewaard en of die mogelijk nog gedeeld moeten worden.

Verder leest u in dit Magazine weer over de acti viteiten die hebben plaatsgevonden in en om 
Roomburgh. Ook ziet u prachti ge egeltjes, die zo mooi bij de herfst passen. Ook maakt u kennis 
met een nieuwe medewerker en vindt u meer informati e over De Zonnebloem.

Veel leesplezier!

Van de redactie

Gedicht

DOOD WAAR IS UW ANGEL?
Het bovenstaande wordt jaarlijks ti jdens de Paasli
turgie gezongen of gebeden in de R.K. Kerk.  Steeds 
opnieuw is het een glorieuze vreugdevolle passage 
waarop geen antwoord komt, omdat Jezus door zijn 

opstanding al het kwaad heeft  overwonnen!

Schrijven over de dood is geen makkelijke opgave...
De mensen geven ook verschillende benamingen 

aan de dood. De één noemt het een ‘straf’ van God, 
de ander zegt het is een ‘geschenk’ en weer een an

der ‘een door of overgang naar het eeuwige.’

In alle eerbied en terecht, worden de overledenen 
door de Kerk geëerd, en met brandende kaarsen, 
gebed en overweging, dikwijls bij naam herdacht.

Juist zoals Jezus zegt tegen ons allemaal: Komt allen 
tot Mij die belast en beladen zijn en Ik zal U

verkwikken.
Een heerlijke troost van God.
Er is daar geen woningnood!    

GEDACHTEN
Talloos veel gedachten gaan door 

mij heen. De ‘dood’ maakt mij 
leeg, het voelt ‘alleen’.

Toch is dat niet helemaal waar, 
want ik kijk terug op een lief en 

leed van zoveel jaar, zorgend voor 
elkaar. Daar zal ik alti jd dankbaar 
voor zijn, ondanks het gemis en 

de pijn.
En dit zal wegvallen eens, als wij 

allemaal in de hemel zijn!
      
   J.B.



Voorwoord Inhoud
Dit nummer gaat over geheimen. Welke associati e roept dit 
bij u op? Een geheim is iets dat voor anderen verborgen is. 
Wij kunnen dus niet een maandblad vol met geheimen 
uitgeven, omdat het daarmee niet meer geheim is.

Voor mij persoonlijk geldt dat ik graag transparant ben over 
wat er speelt binnen Roomburgh. Als er mensen zijn die 
vragen hebben over strategie en de koers van Roomburgh 
bespreek ik dat graag met hen. Overigens bespreken wij dat 
ook met de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Twee 
belangrijke adviesraden voor Roomburgh. In deze context 
houd ik niet van geheimen.

Dat betekent natuurlijk niet dat alles aan iedereen bekend 
wordt gemaakt. Er is ook nog zoiets als privacy. Wij hebben 
afgelopen maand in ons managemen� eam weer eens 
uitgebreid sti lgestaan bij de AVG, zeg maar de regelgeving die 
is gemaakt om te zorgen dat de persoonsgegevens die wij 
hebben, alleen gebruikt worden door hen die het nodig 
hebben. Ten aanzien van de privacy geldt dat het belangrijk is 
dat een aantal zaken verborgen is voor anderen. Wij nemen 
veel maatregelen om te zorgen dat dit wordt gewaarborgd.

Het delen van een geheim heeft  ook dikwijls een doel. In de 
zorg is het bijvoorbeeld vaak belangrijk om op de hoogte zijn 
van ook heel persoonlijke zaken, om goed te kunnen zorgen 
en persoonsgericht te werken. Wanneer men een geheim 
deelt, neemt men iemand in vertrouwen. Relati es die 
gebaseerd zijn op vertrouwen, zoals bijvoorbeeld een 
huwelijk, kennen weinig geheimen als het goed is. 

Het bewaren van een geheim kan vaak ook heel zwaar zijn, 
het kan als een last worden ervaren. Wanneer men met zulke 
geheimen leeft  kan het een verlichti ng geven om aan 
bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of een priester om 
raad te vragen. Zware geheimen kunnen le� erlijk ziek maken.

Er is ook nog zoiets als de 'geheimen' van de rozenkrans 
bijvoorbeeld. In deze zin gaat het meer over goddelijke 
geheimenissen, oft ewel mysteries. Voor ons zulke grote 
zaken, dat wij ze slechts kunnen raken en die daarom voor 
ons nog voor een groot deel 'verborgen' blijven. 

Er zijn natuurlijk ook kleine geheimen, wij spreken dan ook in 
verkleinwoorden. Het is een geheimpje. Ik heb een verrassing 
voor je, ik heb een sinterklaaslootje getrokken. Wie ik heb 
getrokken is geheim.
Kinderen vinden het vaak heel moeilijk om een geheimpje te 
bewaren. Ik denk dat de natuurlijke houding is van ons 
menszijn: weinig geheimen, open en eerlijk zijn en elkaar 
vertrouwen.

Dit thema nodigt u dus uit om te refl ecteren over hoe u 
omgaat met geheimen. Zijn er zware geheimen die opgelost 
moeten worden? Gaat u zorgvuldig om met vertrouwelijke 
gegevens van anderen? 

Ik wens u niet te veel geheimen 
toe, want dat maakt het leven 
moeilijker dan nodig is. Ik wens u 
wel veel vertrouwen. Ik hoop dat 
dit magazine u hiertoe kan 
inspireren. 

Bert  Buirma
Directeur Roomburgh
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Afscheid
Beste bewoners, 

Helaas is er een einde gekomen 
aan het bestaan van Reisbureau 
Roomburgh. Het viel ons erg 
zwaar om dit besluit te moeten 
nemen.

We hebben er altijd heel veel 
plezier in gehad om de uitstap
jes voor u allen te organiseren, 
maar de tijden veranderen. De 
uitstapjes op afstand zijn te 
belastend en te duur gewor
den. De afdelingen Klein schalig 
Wonen organiseren zelf fan
tastische uitstapjes voor hun 
bewoners. Voor de somatische 
afdelingen en de aanleunwo
nigen is het Team Welzijn dat 
de kleinere uitstapjes zelf orga
niseert. We weten dus een ding 
zeker: u bent allen in goede 
handen. 

We weten dat u altijd van de 
uitstapjes van het Reisbureau 
genoten heeft. Dat maakte dat 
wij er ook van genoten! Om nog 
wat herinneringen op te halen 
ziet u op deze pagina wat foto’s.

Tot slot: dit is geen afscheid van 
ons (de mensen achter het Reis
bureau) want we blijven onze 
andere activiteiten gewoon or
ganiseren. Dus u ziet ons nog 
regelmatig en wij u ook!

Een hartelijke groet.

Joyce, Cor, Sonja en Jan

Heerlijke boottochtjes hebben we gemaakt!

De jaarlijkse kersenrit was ook altijd een groot succes.

De geweldige bussen die alle uitstapjes mogelijk maakten.



Woord van de pastorale dienst
EEN DUIK IN HET ARCHIEF:

STAND VAN ZAKEN
In december 1977 maakt rector Van der Boog de balans op: “Als het jaar zijn einde 
nadert, gaat elke pastor mijmeren. In gedachten verzonken, peinst hij over de afgelopen 
weken en maanden. Enkele cijfers: 27 bewoners van ons huis gingen – naar wij hopen 
– tot een beter leven over, 24 maal diende ik het H. Oliesel toe. Het aantal kerkgangers 
op de zondagen raam ik op 120. Op de doordeweekse dagen is 30 geen zeldzaamheid. 
Vóór het Kers� eest mocht ik aan ongeveer 60 gelovigen de H. Absoluti e geven. Het 
aantal oefeningen buiten de H. Eucharisti e – dus het Lof, de kruiswegoefeningen en de 
boeteviering – bedraagt 85. En tenslott e werd er tweemaal een kerkelijk huwelijk 
gesloten in onze kapel. Zo mijmerend het jaar overziende, moet ik u zeggen, dat ik als 
pastor tevreden mag zijn.”

RENOVATIE KAPEL
In het najaar van 1977 krijgt de kapel een opknapbeurt. De directi e nam dit initi ati ef. 
Rector Van der Boog heeft  wat zorgen over de gekozen stoff en vloerbedekking nadat 
het “grauwe zeil” verwijderd was, “vanwege het kaarsvet en vanwege het water morsen 
bij het begieten van planten en bloemen”. Er werden vloerbedekking tegels gelegd. Als 
de rector dat ziet reageert hij positi ef: ”Nu de Heugafl orblokken er liggen zeg ik: 
hoeveel warmer is de kapel er door geworden en huiselijker, heel wat gezelliger dan 
het grauwe zeil.” Ook de kapelbanken kregen een opknapbeurt. Mevrouw Van Dijk uit 
Wassenaar had kunstzinnige kruiswegstati es geborduurd, deze werden op haar verzoek 
drie bij drie opgehangen. Roomburgh kreeg drie prachti ge handgeweven paramenten 
cadeau, met stola’s die aan twee kanten gedragen kunnen worden. En er werd een 
‘driestel’ geschonken door een “milde schenker”, aldus de rector.

ST. JOZEF
Rector Van der Boog bestelde in 1978 een St. Jozefb eeld van dezelfde maakster als het 
Mariabeeld, zuster Augusti nes MarieJosé. Hij had gehoopt dat het beeld in maart zou 
arriveren, voor de feestdag van St. Jozef, maar helaas. Hij nam contact op met de 
zuster: “Zij liet mij niet weinig schrikken van de prijs. We krijgen dus nog ti jd om te 
sparen. We hoeven natuurlijk pas over de brug te komen, als zij haar werk heeft  
afgeleverd.” Er werden ook nieuwe altaarkaarsenstandaards gekocht. De smeedijzeren 
kandelaars die er stonden waren niet op gelijke hoogte, dat “was menigeen een doorn 
in het oog”, daarom werd contact gezocht met de kunstenaar die inderti jd de twee 
kleine kandelaars had gemaakt. Er werden twee bijgemaakt zodat er vier gelijke 
kandelaars op het altaar gezet konden worden. In december 1978 arriveerde het St. 
Jozefb eeld. Rector Van der Boog is er trots op en is verwonderd dat zo’n, “frêle vrouw”, 
zo’n zwaar beeld kan boetseren. “Het resultaat? Een frisse jongemannenfi guur, 
glimlachend. In de ene hand heeft  hij een broodkor� e, in de andere wat ti mmergerei. 
Ik hoor het u zeggen: een ongewone voorstelling. U bent immers gewend aan een 
fi guur van wat gevorderde leeft ijd. Het is geen klein bedrag, dat wij er voor op tafel 
moesten leggen. Diverse bewoners van ons huis hebben er voor gezorgd dat het te 
betalen was. Jozef is de arbeider, de hoop der zieken, de stervenspatroon.”
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Geheimen bewaren

Mensen staan heel verschillend 
tegenover geheimen. Uitspra
ken kunnen variëren van "ik heb 
geen geheimen" tot "dit neem 
ik mee in het graf." 
Geheim is een woord met een 
spannende klank. Het doet den
ken aan sprookjes waarin de 
schurk niets mag weten van het 
plan van de held. Vroeger, op 
school, werd u misschien door 
een klasgenoot een geheim in
gefluisterd dat u nooit mocht 
doorvertellen. Of er was stie
kem iets gebeurd wat u beslist 
niet thuis wilde vertellen...
Geheimen hebben voor veel 
mensen ook een negatieve be

tekenis, die gepaard gaat met 
schaamte.
Is het wel zo verkeerd om ge
heimen te hebben? Soms wil 
je iemand misschien niet lastig 
vallen. Of je deelt het liever niet 
uit angst voor wat anderen zul
len zeggen. Misschien denk je 
dat het zinloos is om je geheim 
te delen, omdat anderen het 
toch niet zullen begrijpen.
Een geheim kan zwaar als een 
steen op je hart liggen.

Uiteindelijk zal de waarheid 
vrijheid brengen.

Door Dagmar Meijvogel

Allerheiligen & Allerzielen

Allerheiligen en Allerzielen zijn 
Katholieke feesten.

Allerheiligen is een dag speciaal 
voor bijzondere doden: heili
gen, dat wil zeggen, alle men
sen die in de hemel bij God zijn.
Allerzielen is voor álle overlede
nen, in het bijzonder ook voor 
hen die nog in het voorportaal 
van de hemel zijn en door Gods 
liefde klaargemaakt worden om 
de hemel binnen te gaan. 

Op Allerzielen bezoeken veel fa
milies het kerkhof. Ze gaan naar 
de graven van hun dierbaren en 
versieren ze met bloemen. Al 
sinds de Middeleeuwen is het 
een traditie om kaarsen of lan
taarns op de begraafplaats te 
laten branden. 

Protestanten herdenken hun 
dierbaren vlak voor de Advent, 
op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. Joden en moslims 

geloven net als christenen dat 
er na de dood een eeuwig leven 
is bij God. 

Al deze dagen vallen in een sei
zoen waarin het steeds kouder 
en donkerder wordt. De natuur 
wordt stiller en doet je eraan 
denken dat alle leven op aarde 
ooit eindigt. Het is een moment 
van terugkijken en vooruit
zien, van verdriet maar ook van 
mooie herinneringen.
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Zonnebloem

EENZAAM, MAAR NIET ALLEEN!

“Er zijn momenten, dat ik hem 
mis... ik kom dan thuis en voel 
me zo eenzaam. Dat gevoel is 
niet uit te leggen...”
Zo komt een gesprek op een 
punt dat stof geeft  tot naden
ken en zelfs vragen oproept. 
“Vind je het goed als ik je wat 
vraag?”   
En dan begint een gesprek dat 
indruk maakt en dat ik graag wil 
delen.

Onder het genot van een kop
je koffi  e praten mijn medebe
woonster en ik over hoe het 
vroeger was.
“Met mijn man ging ik vaak 
weg en die ti jden waren heel 
erg gezellig! We zijn eens een 
week met de boot weggeweest 
en dat was zo bijzonder!”

Ze zwijgt even, alsof ze in ge
peins verzonken raakt.  
Even later kon ik niet nalaten te 
vragen: ”Hoezo dan?”

“Nou, weet je, mijn Wim had 
toen al veel zorg nodig en ik was 
zijn mantelzorger. Wij konden 
met de Zonnebloem een weekje 
weg: een vakanti e op een speci-
ale boot!
Het is zo’n bijzondere vakanti e 
geweest. Ik hoefde helemaal 
niets te doen. Alles werd ge-
daan door andere mensen. Dat 
deden ze allen zo lief, zo gedul-
dig en belangstellend. Dat kun 
je je niet indenken!”

leven!”

”Ook het eten was elke dag 
heerlijk! Je begrijpt het niet hoe 
ze dat voor elkaar krijgen! En er 
wordt met ieders wensen reke-
ning gehouden”.

Het lijkt alsof haar gedachten 
haar weer meenemen naar de 
ti jden van weleer. Dat schijnt 
haar goed te doen.

“Je bent nu al een hele ti jd lid 
van de sti chti ng Zonnebloem. 
Denk je lid te blijven? “
“Ja zeker! Ik ga nog wel eens 
een middagje weg. In al die ja-
ren heb ik mensen leren kennen, 
waar ik nog contact mee heb. 
Het helpt mij om de eenzaam-
heid te verdrijven.”
Dat is fi jn, want dat is toch het 
voornaamste doel van de Zon
nebloemsti chti ng!

Na zo’n gesprek word je weer 
eens met je neus op het feit 
gedrukt, hoe belangrijk vrijwilli
gerswerk is! De uitwerking van 
het werk is zo heilzaam voor de 
medemens.
Het werk wordt gedaan door 
iemand die er belangeloos zijn 
ti jd, energie en vooral zijn liefde 
in stopt en dan wordt het voor 
de ander heel bijzonder, zoals 
mijn medebewoonster ver
woordde!

Door Gerry Pohl

“Wie waren die mensen?“ , 
vroeg ik.   
“Zij zijn vrijwilligers en doen het 
werk uit liefde. Ik heb gezien 
en gemerkt hoe liefdevol Wim 
werd behandeld gedurende die 
week. Maar ook tegenover mij 
was iedere vrijwilliger vriende-
lijk en geduldig. Het was werke-
lijk fantasti sch hoe wij die week 
hebben ervaren. Ik denk er met 
weemoed aan terug.”

"Hoe lang ben je al lid van de 
Zonnebloem?”, wil ik weten.
"Zeker al 15 jaar. We woonden 
nog niet hier en gingen toen wel 
eens een dagje uit. Bijvoorbeeld 
varen over de Kaag. Dat was 
heel erg gezellig. Doordat wij lid 
zijn van de Zonnebloem, zijn de 
kosten niet hoog. Belangrijker 
dan de uitjes en de bootvakan-
ti es is de liefde die van de vrij-
willigers uitgaat.”

Wie mogen er eigenlijk allemaal 
mee met de Zonnebloem vraag 
ik me af.

“Mensen van 18 jaar en ouder, 
die een fysieke beperking heb-
ben; lichamelijk gehandicapten 
en oudere mensen, die hulp no-
dig hebben. En vast wel meer 
mensen, die hulp nodig hebben. 
Maar die bootva kanti e was 
werkelijk om nooit te vergeten. 
De boot vaart over de Rijn naar 
Duitsland en over de Neder-
landse en Belgische  wateren. 
Er kunnen bijna 3000 mensen 
op die boot. Er valt zoveel te be-
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Het mooie aan mijn werk als 
muziektherapeut, is dat de mu
ziek spreekt. Soms zegt muziek 
dingen die de ander wel voelt/
ervaart, maar liever niet in 
woorden wil delen. "De gehei-
men van het leven." Samen spe
len of luisteren en dan verder 
zwijgen is hierbij een mooi mid
del om elkaar toch te begrijpen.

Eenieder die mij kent weet dat 
ik een lekkere kletskous ben. 
Toch is het heel belangrijk om 
goed te kunnen luisteren. Dat is 
volgens mij de enige manier om 
de ander echt te kunnen zien en 
in te spelen op zijn dan wel haar 
noden. Gelukkig bezit ik die ei
genschap ook. Voor mij geldt: 
er is een ti jd van praten en er is 
een ti jd van luisteren.

Spreken kan met woorden, 

maar dus ook via instrumen
ten. Naast het feit dat ik voor 
bewoners mag spelen, luister 
ik ook samen met hen naar mu
ziekstukken. Het is een kunst 
om sti l te zijn terwijl de muziek 
spreekt. Doordat er herinnerin

gen boven komen, wil je deze 
het liefst direct delen. Maar hoe 
mooi is het om deze herinne
ring nog even voor je te houden 
en de ander de ruimte te geven 
om in het moment te blijven.

Door Eva Paternott e

Ik deel geheimen met u

Wist u dat?
• ...de Pluk Bloemiste van Room

burgh bloemstukken “te huur” 
heeft !  Men kan zo’n bloem
stukje wat betreft  maat, hoe
veelheid bloemen en kleur zelf 
bepalen!

• ...dat de Pluk Bloemiste een 
reeds bestaand (kunst) bloem
stukje weer een heel ander 
aanzien kan geven door er een 
nieuwe of meerdere zijden 
bloemen in te zett en;

• ...er elke dag in de kapel het 
rozenhoedje gebeden wordt?

• ...dat er een gebedsviering 

volgt door een acoliet en op 
maandag onze directeur Bert 
Buirma de gebedsviering leidt.

• ...er ruim 1209 afdelingen door 
heel het land zijn, waardoor 
de Zonnebloem alti jd dichtbij 
is. Zij hebben ti ps voor dagjes 
uit of een korte vakanti e met 
toegankelijke accommodati es!  

• ...er nu meer dan 41.651 vrij
willigers zijn en dat al deze 
mensen zorgen voor 63.450 
huisbezoeken, 82.000 vakan
ti egasten voor 330.000 deel
nemers; 

• ...dat al deze grote aantallen 
zorgen, dat de Zonnebloem 
één van de grootste vrijwilli
gersorganisati es is in Neder
land;

• ...dat iedereen, die een weetje 
heeft  voor deze rubriek, dit 
kan melden aan de recepti e 
voor Rik of Harriët, zij kijken 
dan of het geschikt is voor evt. 
plaatsing in het magazine.

Door Gerry Pohl
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Schuitje varen, theetje drinken!
Op maandag 10 oktober was 
er een heerlijke boottocht ge
regeld voor bewoners van de 
afdelingen KSW en introducees. 
Die maandag kwam de mooie, 
grote boot van Rederij Van 
Hulst aanmeren in het water 
voor Roomburgh.

Na de afvaart kreeg men koffie 
of thee aangeboden met een 
heerlijk stuk appelgebak erbij!
Het werd al gauw erg gezellig 
aan boord van het schip.
Tijdens het varen vertelde de 
kapitein leuke weetjes over 
de omgeving en de vaarrou

ook enthousiast meegezongen,  
meegeklapt, meegestampt en 
meegedeind. Op een gegeven 
moment werd er zelfs een polo
naise gelopen!
Kortom, het was een mooie 
vaartocht langs Leiderdorp, 
richting de Kaag en het Kaagei
land.

Aan boord zagen we alleen 
maar blije en vrolijke gezichten 
en er werd zichtbaar en hoor
baar genoten!

Om op peil te blijven na alle 
zang en polonaise werd er ook 
nog een heerlijk glaasje fris ge
serveerd.

Het was in alle opzichten een 
geslaagde en goed georgani
seerde bootocht die zeker voor 
herhaling vatbaar is!

Veel dank aan de collega's die 
deze middag organiseerden.

Door Willy Bakker
Foto's ingezonden door
Samantha Buikstra

Zestig personen gingen daar 
soepeltjes en wel aan  boord. 
Allemaal dus bewoners van de 
etages 1, 2, 3 en 4, samen met 
hun partner, dochter en/of 
zoon. Ook de medewerkers van 
de zorg gingen uiteraard mee.

te. De route was te volgen op 
de placemat op tafel. Iedereen 
volgde aandachtig waar we ons 
bevonden.

Er werd heerlijke meezingmu
ziek gedraaid en er werd dan 
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Één egel in de tuin, drie egels in de tuin, zes egels in de tuin!

In onze tuin hebben wij een pe
renboom, een beukenhaag, een 
kleine border met vaste planten 
en wat sierbestrating als terras 
waar we gezellig koffie drinken. 
Sinds een jaar of twee hebben 
wij achter in onze tuin een egel
huis.

Nu waren wij na twee jaar een 
leeg egelhuis te hebben gehad 
niet echt bedacht op de inte
resse van één van de beestjes 
in onze tuin. Totdat op 20 au
gustus er een behoorlijk dikke 
egel rondliep met blaadjes en 
strootjes in haar bekje. Gaat er 
dan nu toch écht iets gebeuren 
in ons egelhuis? Of is er al wat 
gebeurd?!

Op aanraden van Stichting Egel
bescherming is het goed om 
egelvoer/kattenbrokjes en wa
ter in de buurt te zetten, zodat 
een egel extra kan eten als hij 

daar behoefte aan heeft. Maar 
ja, met al die buurtkatten in de 
omgeving en onze eigen poes 
die ook graag een brokje lust  
ook al staat er een egel op de 
verpakking  zet je die brokjes 
toch niet zomaar ergens op de 
grond! Dan maar een egelres
taurant bouwen met een soort 
doolhof erin, waarbij egel zich 
gezellig naar binnen manoeu
vreert, en alle poezen het nakij
ken hebben.
En dat werkt! Ze eet als een 
beer. Iedere ochtend is de scho
tel leeg. We hebben gelezen dat 
de egel niet overvoerd kan ra
ken, dus we gaan door met voer 
en water geven.

’s Avonds gaan we regelmatig 
even kijken of er iets gebeurt. 
De dikke egel horen we dan 
over de blaadjes lopen, onder 
het heggetje door. Ze is duide
lijk aan het zoeken naar slakken 
en wormen en alles wat eet
baar is.

Op 15 september komen twee 
best flinke, jonge egeltjes uit 

het egelhuis lopen. Onze verba
zing was groot. Dan hebben we 
toch een moeder egel en jon
kies in de tuin! Nou een feest 
op zich natuurlijk, ook al zijn het 
er maar twee.

De volgende avond uiteraard 
weer kijken; het bleef rustig.
Maar, de dag erna op 17 Sep
tember, nou toen gebeurde 
het...

De één na de andere jonge egel 
kwam uit het huisje wandelen, 
in totaal vijf stuks!
Wat een fantastisch resultaat. 
Later op de avond laat moeder 
zich ook zien om haar eigen 
wandeling te gaan doen.

De kleintjes hopen we zolang 
mogelijk in onze tuin te zien, 
zodat ze nog beschermd zijn 
tegen de gevaren van buitenaf. 
We voelen voldoening en blijd
schap, onze tuin meer groen 
en dit als resultaat. Mooier kan 
niet!

Door Gerry van der Plas
medewerker Roomburgh
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Activiteitenkalender november

Activiteiten november
1 november      ALLERHEILIGEN
2 november      ALLERZIELEN
4 november   10.30 uur  College over Egypte/Toetanchamon in de  
       serie Jong Geleerd, Oud Gedaan
8 november   14.00 uur  Klassieke muziek-middag
9 november   19.30 uur  Informatieavond over Heet Verhalenhuis
10 november      DAG VAN DE MANTELZORG
11 november      SINT MAARTEN
    14.00 - 16.00 uur Modeshow in de lounge, door Hoffmanns  
       mode
12 november      Intocht van Sinterklaas
14 november   14.30 uur  Bloemschikken in de lounge
       (aanmelden bij de recepti e)

16 november   10.30 uur  Gespreksgroep: Maria en de hoop op de  
       hemel

20 november      HOOGFEEST VAN CHRISTUS KONING
27 november      1e AVENDTSZONDAG
29 november      SINT PANNENKOEK

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

20 november      

   

29 november      
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Fotoverslag

Ook de collega's hebben wel eens een acti-
viteit. Team 2 is op teambuilding geweest. 
Wat was men fanatiek, vooral tijdens de 

rollatorraces!

Op 30 september regelde de 3 October Vereeniging een leuke, muzikale 
ochtend. Ook werden de heerlijk bonbons van bakkerij Jacobs weer uitge-
deeld. Met een optreden van Gösta was de ochtend weer gezellig en com-

pleet!

Op 9 oktober gaf het 
Palissander Marimba 
Duo een mooi concert 
in de lounge. Iedereen 
luisterde ademloos!

Op zondag 25 oktober werd door de keuken 
een gezamenlijk ontbijt geserveerd. We

hebben ervan genoten!

Nathalie Hoogstraten
organiseerde deze keer 

hersengymnastiek!



Roomburgh Magazine | 14

IN MEMORIAM

dhr J.P.C. Verhage | 7 oktober 2022

mw. C.L. Ing | 9 oktober 2022

mw. N.C. Knegt  de Graaf | 16 oktober 2022

mw. M.H. van Engelenburg | 23 oktober 2022

Gedicht

Ik weet niet of 't u bekend is,
dat er een telefoon bestaat,

die draadloos vanaf deze aarde,
rechtstreeks naar de hemel gaat.

Want gaat u op de knieën,
dan gaat daarginds de bel,
en kunt u rustig spreken,

God hoort uw stem dan wel.

U zult het gauw bemerken:
de lijn is altijd vrij.

'U bent verkeerd verbonden',
is er bij God niet bij.

Misschien zijn door uw niet-geloven,
contacten stuk gegaan,

of hebt u lang dit toestel,
verlaten laten staan.

Uw hart is in het toestel
dus kost ’t u geen voorbereiding

op ieder tijdstip van de dag
gebruik te maken van zijn leiding.

God wil graag naar u horen
en zegt nooit: 'maak 't kort'.
Hij blijft wel aan het toestel,

totdat ge uw hart hebt uitgestort.

Zoals een vader met zijn kind spreekt,
zo luistert Hij met open oor.
God wil voor 't kind 't beste,

daar is Hij vader voor.

Dus, controleer maar eens uw toestel
en maak het storingsvrij.

Uw vader in de hemel,
is dan ontzaglijk blij.

Gods telefoon

Auteur onbekend
Ingezonden door mw. J. Opstal
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Volleybaltoernooi Roomburgh
Op vrijdag 14 oktober was er 
het Roomburgh Volleybaltoer
nooi. (Oud)personeel streed 
tegen elkaar en tegen de man
nen van Van Berkel B.V. om de 
prachtige beker!
Hierna vindt u een fotoverslagje 
van de avond.

Geen sportwedstrijd is af zonder cheerleaders!

De begeerde beker!

Ook voormalig perso-
neel was van de partij! 
Versterkt door kapster 

Astrid.

Er was flink nagedacht 
over geweldige outfits 

voor de teams!
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Column

Geheimen is het thema van deze maand. Hebben we eigenlijk nog wel geheimen vroeg ik mij 
af. Sinds de komst van sociale media wordt er zoveel gedeeld dat er geen gêne en geen privacy 
meer lijkt te bestaan.
Regelmati g reis ik met de trein en wat ik dan allemaal te weten kom van mensen… 
In de volle treincoupé worden de meest inti eme dingen gedeeld via de telefoon. Dat is soms 
heel ongemakkelijk, alsof je met je oor tegen de deur van een biechtstoel gedrukt staat. Het 
geeft  me soms plaatsvervangende schaamte. 

Is alles delen goed of is het hebben van geheimen beter? 
Geheim klinkt spannend en kan een beetje sti ekem klinken alsof er iets niet deugd, iets is waar 
je je voor schaamt. Maar geheim betekent ‘verborgen’.
Iets verborgen houden is niet alti jd omdat het iets kwaads is wat niemand mag zien of weten. 
Iets verborgen houden kan ook zijn omdat het om iets heel kostbaars gaat of iets kwetsbaars, 
wat om bescherming vraagt. En dat laatste lijken veel mensen een beetje te zijn vergeten. 

“Godschaamte”, is de ti tel van het boek dat ik een poosje geleden las. We kennen inmiddels 
vliegschaamte, maar van Godschaamte had ik nog nooit gehoord. Maar toen ik het las herken
de ik er veel in. Schaamte is een gevoel van ongemakkelijkheid, van je willen verbergen, iets 
geheim willen houden. 
De schrijver, katholiek opgevoed, maar al jaren buiten de kerk, besloot rond zijn 50ste weer 
eens naar de kerk te gaan. Niet voor een bruiloft  of uitvaart, maar omdat er een innerlijk 
verlangen was. Hij vond het moeilijk dit aan zijn vrienden kenbaar te maken. Wilde zichzelf 
beschermen tegen negati eve reacti es.
“Ook ik was bang met het geloof ook mijn intellectuele geloofwaardigheid te verliezen”, schrijft  
hij eerlijk….. “Schaamte vooral, omdat ik ging buigen, knielen zelfs voor het ‘irrati onele’…” 
In eerste instanti e bidt hij alleen de gebeden mee die hij ‘verantwoord’ vindt. Ik moest er om 
lachen toen ik het las, omdat ik het herkende van míjn eerste keren in de kerk. ”Door mijn 
schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld”, heb ik in de beginperiode nooit meegebe
den, dat vond ik niet nodig en overdreven.
Langzaamaan krijgt het Godsbesef, wat al voor zijn kerkgang gegroeid was, meer betekenis, zo 
was dat ook bij mij. “Godschaamte” veranderde naar schaamte vóór God, vanwege God. Het 
wordt schroom, eerbied.”….”Ontzag voor het heilige en ontzagwekkende. Het onvoorstelbare.” 

God is een verborgen God, wij kunnen Hem niet zien, we kunnen Hem niet bevatt en. Dat 
noemt de Kerk: ‘mysterie’ – geloofsgeheim. 
Geloofsgeheimen worden niet aan slimme mensen onthuld, maar aan ontvankelijke mensen. 
En dan is dat nog maar een ti pje van de sluier.
“Als je denkt God te begrijpen is het God niet”, zei Augusti nus.

De schrijver van het boek is inmiddels de schaamte voorbij en beleefd en belijdt openlijk 
zijn geloof. Als mensen nu aan hem vragen: “Maar wat geloof je nou precies?” volgt er “ge
stoethaspel”, want geloof is niet zo in een paar woorden te vatt en:
“Geloof gaat over Zijn. Er is het terrein van de rede. En daarnaast, zelfs daar middenin, open
baart zich al wat onverklaarbaar is en toch niet te loochenen valt.”

Door Harriët van Dijk
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Moppen

Spreuken Niets is ver-
borgen dat 

niet onthuld 
zal worden, en 
niets is geheim 
dat niet bekend 

zal worden.
Lucas 12:2

Als je iemand niet 
je hele geheim durft 
toe te ver trouwen, 

vertrouw hem 
er dan ook geen 
 gedeelte van toe.

Vors niemands ge
heimen uit,

en bewaar wat u 
toevertrouwd is

Een geheim is iets, dat 
we aan een ander geven 
om voor ons te bewaren

Drie vrienden, Coos, Hans en Ruud zien elkaar terug na lange ja-
ren: "Wat doet jij sinds je met pensioen bent?", vragen ze elkaar.
Ruud zegt: "ik fotografeer!"
Coos zegt: "ik tuinier!"
Hans zegt: "ik doe opsporingswerk!"
"Ah! En in wat dan?", vragen ze de derde vriend.
"Naar mijn bril, mijn wandelstok, mijn valse tanden en mijn sleu-
tels..."

De dokter schreef een van zijn oudere patiënten een gehoorapparaat voor.
De man zag er erg tegenop om zo'n ding te dragen, maar toen hij inzag 
dat het nauwelijks zichtbaar was, besloot hij het toch te proberen.
Een maand later kwam hij op controle.
"Hoe gaat het?", vraagt de dokter.
"Wel, ik heb de afgelopen maand dingen gehoord die ik nog nooit gehoord 
had!"
"Dat is prachtig!" zei de dokter: "En wat zegt uw familie daarvan?"
"O, ik heb hen nog niets verteld. Ik amuseer mij rot en ik heb mijn tes-
tament al viermaal veranderd!"

Er loopt een pastoor over straat en die vraagt aan een 
jongetje waar het station is.
Zegt het jongetje: "Dat zeg ik lekker niet!"
"Maar dan kom je nooit in de hemel!"
"Nee, en u niet bij het station!"
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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!

Gespreksgroep

Anja Hulsebosch

Graag stel ik me op deze ma
nier kort aan u voor.

Na een inwerkperiode, die 
op 11 oktober jl. is begon
nen, ga ik Manouk Filippo, 
de directi e secretaresse, ver
vangen ti jdens haar zwan

gerschapsverlof. Ik ben aan
wezig op dinsdag, woensdag 
en donderdag.

Ik heb als directi esecre
taresse gewerkt in de 
verzekeringswereld, in 
een verpleeghuis, op 
een gymnasium en re
cent (wegens ziekte
vervanging) een aantal 
maanden bij Nieuw 
Unicum in Zandvoort, 

een aanbieder van multi 
disciplinaire zorg aan vol
wassenen met een fysieke en 
eventueel ook een cogniti eve 
beperking, met veel exper
ti se op het gebied van MS. 
De zorg is dus voor mij geen 
onbekend terrein.

Ik woon in Hoofddorp met 

mijn man John. Samen heb
ben we vier zoons, die in
middels allemaal hun eigen 
plek gevonden hebben en 
dus niet meer thuis wonen. 
Ik houd erg van lezen, wan
del graag en geniet van ge
zellige afspraken met familie 
en vrienden. Ook vind ik het 
leuk om op vakanti e te gaan; 
deze zomer waren we voor 
de tweede keer naar Schot
land, nu om de bekende rou
te North Coast 500 te rijden.

Mijn eerste indrukken van 
Roomburgh zijn positi ef, ik 
ben hartelijk ontvangen en ik 
vind het mooi om opnieuw in 
de zorg werkzaam te zijn. 
Ik hoop jullie in deze perio
de een keer te mogen ont
moeten.

gerschapsverlof. Ik ben aan
wezig op dinsdag, woensdag 
en donderdag.

Ik heb als directi esecre
taresse gewerkt in de 
verzekeringswereld, in 
een verpleeghuis, op 
een gymnasium en re
cent (wegens ziekte
vervanging) een aantal 

een aanbieder van multi 
disciplinaire zorg aan vol

Op woensdag 19 oktober was 
er weer een gespreksgroep.
Het beloofde een mooie och
tend te worden met als thema: 
een God die spreekt.
Er werd weer een fi lmpje ge
toond, waarin een priester de 
thema’s verduidelijkte. Mensen 
in Londen werden enkele vra
gen  gesteld.
Het thema van deze ochtend 
werd behandeld in drie delen:

• De verborgen God
• God die de sti lte doorbrak
• Het gezicht van God ontdek

ken

Bij het deel over de verborgen 
God kregen we te horen dat 
God contact met ons wil. Kun

nen we Gods stem verstaan? 
Hoe gebeurt dit? Herkennen 
we de verschillende manieren, 
waarop Hij tot ons spreekt?

Bij deel twee spreekt God op 
verschillende manieren. Door 
de woorden van de Bijbel, door 
de Kerk, door andere mensen, 
etc.
God kan spreken in beelden en 
visioenen of door gebeurte
nissen in ons leven, maar God 
spreekt ook door de Schepping, 
door schoonheid en liefde.

Deel drie ging over het gezicht 
van God ontdekken.
Als we willen ontdekken wie 
God is kunnen we naar Jezus 
kijken.

Jezus zei: Wie mij ziet , ziet de 
Vader.

Bij de fi lm werden vragen ge
steld, waarop leden van de ge
spreksgroep antwoord mochten 
geven.  Er was een microfoon, 
waardoor het duidelijk te ver
staan was.
Het was fi jn, dat een antwoord 
geven niet hoefde! Alles is bij 
deze gespreksgroepen alti jd 
vrij blijvend. Het was mooi om 
elkaars antwoorden te horen!

De ochtend was weer erg fi jn. 
Rusti g, begripvol en bovenal 
verrijkend!

Door GéPé



Roomburgh Magazine | 20

Bij de receptie

Mevrouw is bij een van onze 
bewoners op bezoek geweest 
en zit te wachten op de taxi. 
Mevrouw is alti jd vriendelijk als 
ze op bezoek komt en komt over 
als een gezellige dame, die het 
leven positi ef inziet. Het is een 
stormachti ge dag en het is rus
ti g bij de recepti e dus we ma
ken een praatje over het weer. 

“Wat een rotweer he?”, zegt ze. 
“Moet jij straks met je fi ets door 
de regen en de storm?”. Ik ver
tel dat ik vlakbij woon en alti jd 
lopend naar werk kom en hoop 
dat het straks ietsje beter is als 
ik naar huis ga. Ze vertelt dat 
haar zoon straks nog bij haar 
langskomt, zoals hij elke zondag 
doet, dan drinken ze koffi  e en 
hij neemt alti jd een lekker ge
bakje mee.

“Heeft  u nog meer kinderen?”
vraag ik aan haar. Ineens zie ik 
pijn in haar ogen. Mevrouw ver
telt dat ze ook nog een dochter 
had maar dat zij haar 25 jaar ge
leden heeft  verloren. Wat volg
de was een verhaal dat je niet 
dagelijks hoort.

Ze vertelt dat haar dochter in 
een nare relati e zat met haar 
vriend. Hij was verslaafd aan 
drugs en behandelde haar heel 
slecht. Ze is een ti jd bij hem ge
bleven maar uiteindelijk had ze 

genoeg van de ellende en heeft  
ze het uitgemaakt.

"Dolgelukkig was ik toen, einde-
lijk was ze van hem af. Ik had 
me zo’n zorgen gemaakt."

"Ik dacht toen dat het vanaf dat 
moment beter met haar zou 
gaan, maar toen gebeurde 
waar ik al die ti jd bang voor was 
geweest. Een paar dagen nadat 
mijn dochter het had uitge-
maakt stond de politi e voor mijn 
deur met het verschrikkelijke 
bericht mijn dochter was over-
leden, het was geen natuurlijke 
dood, haar ex haar had omge-
bracht toen ze wat spullen bij 
hem op was gaan halen."

Ze vertelt dat het lang geduurd 
heeft  voordat ze  het verlies van 
haar dochter een plekje heeft  
kunnen geven. In het begin wil
de ze niet geloven dat haar 
dochter overleden was.

"Ik zei tegen iedereen dat ze zo 
thuis zou komen, en dat er ie-
mand anders in de kist lag. Dat 
was niet mijn dochter, mijn 
dochter leeft  nog en komt straks 
een kopje koffi  e met me drin-
ken.”

Ik luister ademloos naar haar 
verhaal. Mevrouw heeft  tranen 
in haar ogen, kijkt naar mij en 

zegt: "sorry".

Ik ga even bij haar zitt en, pak 
hand en zeg haar dat ze nooit 
sorry hoeft  te zeggen voor tra
nen. Ik vertel haar hoe bijzon
der ik het  vind dat zij dit zomaar 
met mij deelt.
"Het valt me op dat dit u erg 
veel verdriet doet. Ik moet ei-
genlijk sorry zeggen, want door 
mijn vraag denkt u weer aan 
het verdriet wat u is aange-
daan", zeg ik haar.

"Geeft  niks hoor meissie, het 
doet zeer om eraan te denken, 
maar het lucht ook heel erg op 
om erover te praten", vertelt ze 
mij.

Ik knijp in haar hand, die ik nog 
steeds vast heb. We blijven sa
men nog even zo zitt en.

"Nou meissie, ga jij gauw maar 
weer verder met je werk, mijn 
taxi is er, fi jn dat je even naar 
me geluisterd hebt."

Ik keek mevrouw nog even na 
en zag een kleine glimlach op 
haar gezicht. Ik hoop dat ze op 
dat moment aan een mooie 
herinnering met haar dochter 
dacht.

Door Diana Lek
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Graag stel ik mij even aan u 
voor. Mijn naam is Nico Groot.
Sinds 2008 ben ik met pensioen. 
Daarvoor werkte ik 46 jaar bij 
Siemens vestigingen in Woer
den, Zoetermeer en Den Haag.

Als vrijwilliger meldde ik mij 
terstond aan als klusjesman bij 
de Haagse Kunstkring waar ik 
negen jaar heb gewerkt.  Hier
mee kreeg ik de kans om mij in 
verschillende vormen van kunst 
te verdiepen en kunstenaars 
te ontmoeten. Als compensa
tie voor mijn werk heb ik jaren 
achtereen de modeltekenavon
den van de Kunstkring mogen 
volgen. Na het modeltekenen 
bij de Kunstkring ben ik in 2018 
schilderlessen gaan volgen bij 
Amateurspalet in Rijswijk.

In de tweede helft van 2019 
ben ik met die lessen gestopt en 
thuis met toenemende enthou
siasme zelfstandig door gaan 
schilderen met acryl.  Onlangs  
volgde ik met veel interesse een 
aantal lessen bij Marc Langer. 
In december 2019 exposeerde 
ik voor het eerst een deel van 
mijn werk Als Wintergast bij de 
Haagse Kunstkring. 
Daarna exposeerde ik mijn 
werk achtereenvolgens bij HMC 
Westeinde, Saffier onderdeel 
Gaspard de Coligny, Saffier Het 
Huis Nebo, HMC Antoniushove, 
WZH Prinsenhof en op het kan
toor Kunstcollecties & Archief 
van het Vredespaleis.

Sinds ruim 2 jaar werk ik als 
vrijwilliger bij de afdeling Kunst

collecties & Archief van het Vre
despaleis.
Geïnspireerd door de afbeeldin
gen van de bouw van het Paleis 
tussen 1907 en 1913 heb ik een 
aantal acryldoeken geschilderd 
over de bouw. 

Mijn werk is, naast op de bega
ne grond van Roomburgh (voor
bij de kapsalon), grotendeels te 
bekijken op Instagram onder de 
naam Markant of Nico Groot. 

Door Nico Groot

Kunst in Roomburgh

Te bestellen Het boek is te koop voor € 24,50 (exclusief verzendkosten) 
Zie voor verdere informatie: www.zielszaken.nl of mail naar: mariette.feijen@gmail.com

Heeft u behoefte aan inspiratie 
of stof tot nadenken over uw le
ven?  Zou u het fijn vinden om 
als mantelzorger of vrijwilliger 
materiaal in handen te hebben 
om een gesprek rond zingeving, 
moeilijke momenten en levens
zin te kunnen voeren? 

Dan is het boek 'wie denkt al
leen te zijn' mogelijk iets voor u. 
Dit boek bevat korte, poëtische 
teksten over allerlei momenten 
in het leven en kleurrijke illus
traties die uitnodigen tot een 
wat diepgaander contact. Inclu
sief een lijst vragen die gesteld 

kunnen worden om een ge
sprek te leiden.
Wilt u het boek Wie Denkt Al
leen Te Zijn graag eens inkijken? 
Dit kan bij Harriët van Dijk, pas
toraal medewerker. 

“Iedereen zal iets in dit boek her-
kennen. De korte teksten spre-
ken direct aan. Het boek helpt 
om even stil te staan bij be-
langrijke vragen over het leven, 
verlangens, je levensreis. Het is 
geen boek om in één keer van 
voor naar achteren uit te lezen, 
maar biedt ruimte voor medita-
tie over wat de teksten aanrei-
ken in woorden en zinnen en de 
prachtige foto’s en afbeeldingen 
ondersteunen daarbij. Een aan-
rader!”   

Door Mariëtte Feijen
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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 | 071589 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 | 071589 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 | 0611784278 (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: IBANnummer NL77 TRIO 0788 8146 80  ten name van de 
stichting Vrienden van Zorgcentrum Roomburgh. Roomburgh Magazine | 23



BEDEKT OCCULT VERBORGEN
CLANDESTIEN ONDERGRONDS VERDEKT
DISCREET ONGEMERKT VERDOELZELD
DUISTER RAADSEL VERHOLEN
GEHEIMENIS SECREET VERKAPT
GENIEP STEELS VERMOMD
GESLOTEN STIEKEM VERSTOLEN
HEIMELIJK STIL VERSTOPT
MYSTERIE STILZWIJGEND VERTROUWELIJK
MYSTIEK UNDERCOVER WEGGESTOPT

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

WOORDZOEKER
Geheimen
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