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Three Wise Men. 
Joseph Christian 
Leyendecker
(1900).

Zie, Hij is gekomen, de Heer
die hoog verheven is. Hij bezit
het koningschap, de macht en 
de heerschappij.
(Mal. 3, 1)



Voorwoord Inhoud

Allereerst wens ik alle lezers een zalig en gezond nieuwjaar toe. Het is 
alweer 2023! Wij beginnen dit jaar met het thema gedichten. Eind januari 
is het de nationale poëzieweek. Deze week heeft dit jaar als thema 
vriendschap. Dat is natuurlijk ook een aantrekkelijk thema om over te 
schrijven, maar wij blijven nu bij het door de redactie gekozen thema van 
gedichten, of liever gezegd poëzie. 

Wat poëzie is, is eigenlijk best lastig te beschrijven. Het is een bijzonder 
soort tekst. Soms rijmt het, maar dat hoeft niet. Dichters kijken vaak op 
een bijzondere manier naar de wereld en schrijven op wat ze zien, denken 
en voelen. Bij het lezen van poëzie geldt een bijzondere afspraak: je leest 
elke regel los van de ander.

Dichters hebben vaak iets romantisch, maar dat hoeft niet per se. Wanneer 
dichters iets romantisch hebben, heeft de lezer dat misschien ook wel.

Het is in ieder geval heel mooi en heel knap wanneer iemand in een vaak 
compacte tekst, beelden of gevoelens op kan roepen bij de ander, bij de 
lezer. Dat is een gave. Maar ook is het een gave van de lezer om beelden 
te laten ontstaan op basis van het gedicht. Het gedicht laat heel veel 
ruimte voor eenieder om deze ruimte zelf op te vullen. 

In die zin kan, met enige lenigheid van geest of ‘dichterlijke vrijheid’ zo u 
wilt, een parallel worden gezien tussen zorg en gedicht. Het is een kunst 
om het gedicht of de zorg op de juiste manier te brengen en voor beide 
geldt dat er veel ruimte moet blijven voor de ontvanger om deze naar 
eigen behoefte in te vullen. Deze vrijheid komt ook terug in een van onze 
kernwaarden, namelijk die waarbij wij zeggen betekenisvol te willen zijn. 
Betekenisvol begint met het besef dat ieder mens uniek is en zijn eigen 
levensgeschiedenis schrijft. Vanuit deze unieke identiteit zal ieder gedicht 
dus anders worden ervaren, de levensgeschiedenis die ieder van ons heeft, 
speelt een enorm grote rol.

Het lezen van een gedicht vereist een bepaalde rust, die ook nodig is bij 
het verdiepen in het levensverhaal van de ander. De ander kan zijn de 
(mede)bewoner, de collega, het familielid, de vrijwilliger, kortom 
eenieder die zich inzet voor de mensen in Roomburgh. 

Ik wens u allen toe dat u de rust kunt vinden het komende jaar om af en 
toe echt de tijd te nemen voor iemand en u in deze tijd te verdiepen in 
diens levensverhaal. Een dergelijk moment is als poëzie, je hoort regel 
voor regel, verhaal voor verhaal, los van elkaar. 

Veel leesplezier. 

Roomburgh Magazine | 3

3 Voorwoord
 Inhoud
4  Nieuw jaar, nieuw  
 jasje
 Van de kaartclub
5  Woord van de  
 pastorale dienst
6 Nog even Kerst!
 Mantelzorgers
7 Studenten in   
 Roomburgh
8 Ontmoetings-  
 avond
 Familieavond   
 etage 3
9 Hou dat vast
11 Fotoverslag
14 Gedicht
 In memoriam
15 Gebed voor een- 
 heid
 Ziekenboeg
16 Twee gedichten
17 Papegaai
19 Voorstelrondje
20 Moppen
 Tegeltjeswijsheid
21 Activiteiten-
 kalender
23 Contact &
 informatie
24 Woordzoeker

Bert Buirma, directeur Roomburgh

"Een dergelijk mo-
ment is als poëzie, 
je hoort regel voor 
regel..."
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Nieuw jaar, nieuw jasje

Van de kaart(club)

Door de redactie

Door Toos Manshande | Foto door Jan Kleijn

Het eerste Roomburgh Magazine van 2023 
is uit! Zoals u ziet heeft het blad een andere 
vormgeving gekregen. 

Vanuit de redactie kwam de wens om, onder 
het motto van "nieuw jaar, nieuw jasje", het 
Magazine een nieuw, frisser, strakker uiter-
lijk te geven. Deze wens heeft geleid tot het 
resultaat dat u nu voor u ziet.

Wij begrijpen dat het vaak wat tijd kost om 
aan welke verandering dan ook te wennen, 
maar we hopen dat u het - verder zoals altijd 
vertrouwd gevulde -  Magazine nog altijd met 
veel plezier zult lezen!

Mijn man en ik komen nu zo'n anderhalf jaar 
in Roomburgh. Omdat we na twee jaar coro-
na graag weer onder de mensen wilden zijn, 
was onze eerste kennismaking iedere veer-
tien dagen de Roompot. 
Dat beviel zo goed dat we nu ook elke maan-
dagmiddag komen klaverjassen.

Afgelopen maandag, 12 december, hebben 
we met deze kaartclub een heel gezellige 
Kerstmiddag gehad. 
Een lekker hapje bij de koffie 
of thee en daarna een drankje 
met heerlijke snacks, door
Joyce geserveerd. 
Cor en Jan hebben deze
middag perfect georganiseerd. 
Als klap op de vuurpijl kregen 
we ook nog een schitterend 
kerststuk mee naar huis.

Wat een verwennerij! Hier 

 kunnen we tot in het nieuwe jaar van ge-
nieten!
Bovendien hebben we op woensdag 14 de-
cember ook nog een kerstbuffet meegemaakt 
(via de Roompot). Alle lof voor de kok en 
zijn medewerkers.

Ja, wij zijn heel graag in Roomburgh en ho-
pen er nog lang te komen.
Alle bewoners een gezond en voorspoedig 
2023 gewenst!

In dit eerste Magazine van 2023 leest en ziet 
u, onder andere, hoe we in Roomburgh de 
feestmaand december hebben beleefd. 

U leest over de Sint- en Kerst activiteiten, 
over een uitje naar museum De Lakenhal, 
over de cliënten raad en nog veel meer! De 
traditionele Advent- & Kerstviering, ge-
organiseerd door de pastorale dienst, was 
ook weer een groot succes! Verder ziet u nog 
wat nieuwe gezichten en in de activiteiten-
kalender ziet u wat we de eerste maand van 
2023 allemaal gaan doen!

Namens de redactie een goed, gezond en 
zalig 2023 gewenst!



Het thema voor dit Magazine is 
‘gedichten’, of zoals Bert Buirma 
schrijft: poëzie. Zelf moest ik meteen 
aan de Psalmen denken. In de Bijbel 
staan er 150. Psalmen zijn eigenlijk 
liederen, maar kunnen ook heel 
goed uitgesproken of gebeden 
worden, zoals de priesters, 
kloosterlingen en ook anderen 
dagelijks doen.

Het mooie van kunst en dus ook van 
gedichten is dat het tijdloos is. 
Wanneer de Psalmen geschreven 
zijn, is niet precies te zeggen, omdat 
het door verschillende auteurs is 
gedaan. De oudste Psalmen dateren 
zeer waarschijnlijk van ergens tussen 
1000 – 586 voor Christus en werden 
geschreven voor de tempeldienst. 

Psalmen verwoorden wat in mensen 
omgaat, wat hen bezielt en wat hun 
kracht geeft. In Psalmen kunnen we 
iets over God ontdekken, maar ook 
over onszelf. We lezen over angst, 
blijdschap, dankbaarheid, 
opstandigheid, vragen en 
antwoorden. Een heel scala aan 
gevoelens, ervaringen en gedachten 
waarin mensen van alle tijden zich 
kunnen herkennen.

Psalmen zijn echte poëzie. De 
dichters nemen vaak hun toevlucht 
tot beeldspraak, omdat God niet te 
verwoorden is en altijd groter is dan 
ons denken. Dat maakt dat Psalmen 
steeds weer iets nieuws kunnen 
oplichten. In Psalmen is het 
‘parallellisme’ opvallend, daarmee 

wordt bedoeld dat iedere versregel 
meestal twee of drie regels heeft die 
sterk overeenstemmen. Samen 
geven deze twee regels de volledige 
gedachte weer, ze verhelderen 
elkaar. Daarom wordt in de kloosters 
altijd even een heel korte pauze 
gehouden tussen twee regels in. 

Jezus kende de Psalmen ook. We 
lezen in de Bijbel vaak dat Hij die 
woorden citeert en dat Hij laat zien 
dat Hijzelf de vervulling ervan is. Het 
mooie van Psalmen is dat het ons 
laat zien hoe vrij wij tot God mogen 
spreken. Alles wat er speelt kan 
gezegd worden. 

Wat het nieuwe jaar gaat brengen, 
weten we niet, maar we mogen het 
vol vertrouwen ingaan, zoals Psalm 
37 ons ook zegt:

Vertrouw op de Heer
en doe wat goed is.

Wees trouw aan de Heer,
dan zul je altijd veilig
in het land wonen.

Zoek je geluk bij de Heer,
Hij zal je geven

wat je hart verlangt.

Vertrouw je hele
leven aan Hem toe.
Dan zal Hij in alles

voor je zorgen.

Ik wens u allen een heel gezegend 
2023!
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Woord van de pastoraal medewerker
Door Harriët van Dijk
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Een gedicht voor de mantelzorgers speciaal
Een taak met een langer verhaal
Wees trots op wat u voor een ander doet
Vol liefde, aandacht; zo goed

December was een maand om terug te kijken
En waardering voor elkaar te laten blijken
In januari kijken we naar de toekomst en nu
Roomburgh heeft veel waardering voor u

Wilt u een ervaring met ons delen
Wat herkenbaar is voor velen?
Schroom niet en vertel ons uw verhaal
Dan stellen wij u centraal

Voor de mantelzorgers
Door Leo Cremers & Sanne van Rein | bereikbaar via mantelzorg@roomburgh.nl

Nog even Kerst!
Door Rik van Steenoven

Op 1 januari is het de Octaafdag van Kerst-
mis. Dit wil dus zeggen, de achtste dag na 
het Hoogfeest van 25 december. 
De Kerk heeft op deze dag al verschillende 
feesten op haar kalender gehad. Op oude 
liturgische kalenders werd op deze dag de 
besnijdenis van Jezus herdacht. Men stond 
stil bij het feit dat Jezus als Joodse jongen, 
conform het Mozaïsche gebod, op de achtste 
dag van zijn geboorte besneden werd. Dit 
wordt beschreven in het Lucas-evangelie:

"Nadat de acht dagen voorbij waren en men 
Hem moest besnijden, ontving Hij de naam 
Jezus, zoals Hij door de engel was genoemd 
voordat Hij in de moederschoot werd ont-
vangen. " (Luc. 2:21)

Hierom staat de maand januari ook wel in 
het teken van de Heilige Naam van Jezus.

Tegenwoordig wordt op 1 januari niet meer 
het feest van de besnijdenis des Heren ge-

vierd, maar vindt men op de liturgische 
kalender het Hoogfeest van Maria, Moeder 
van God. Men staat dus stil bij het moeder-
schap van de heilige Maagd. Paus Paulus 
VI schrijft hierover in de Apostolische Brief 
Marialis Cultus:

"Dit feest, dat op de eerste dag van januari 
werd geplaatst, is erop gericht om op gees-
telijke wijze de taak de herdenken, die Maria 
heeft vervuld in dit heilsmysterie en om de 
geheel énige waardigheid te loven, die daar-
uit voortvloeide voor de heilige Moeder door 
wie wij verdiend hebben de Stichter van het 
leven te ontvangen." 

We staan dus nog even stil bij Kerstmis, in 
ieder geval tot Driekoningen en mogen el-
kaar, naast een gelukkig nieuwjaar, dan ook 
nog van harte een Zalig Kerstmis toe blijven 
wensen!

Dus bij dezen: Zalig Kerstmis!
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Als vrijwilligerscoördinator werd ik be-
naderd door studenten van de Universiteit 
Leiden. In het kader van hun studie Antropo-
logie doen zij met z’n vieren onderzoek naar 
het werk van de vrijwilligerscoördinator en 
de wisselwerking tussen bewoner en vrij-
williger. Buiten onze eigen ervaringen is het 
interessant te meten tot welke conclusie dit 
viertal gaat komen.
In de maand januari van 2023 nemen Marjo-
lein du Prie en Monique van Trigt hen mee in 
de praktijk. In februari wordt het onderzoek 
afgerond.
Om te weten wie jullie in Roomburg tegen 
komen stellen zij zich hierbij voor. 
Ik wens hun allemaal veel succes!

Studenten in Roomburgh
Door Willeke Wieman

Ik ben Elena Neef en 
ik ben 20 jaar (jong). 
Ik woon momenteel 
in Rotterdam maar 
studeer al
twee jaartjes in 
Leiden. Ik houd van 
lezen (vooral fi ctie en 
romans). Naast het 
lezen houd ik
ook wel van een wandeling in de 
natuur of een goede fi lm. Ik kijk 
er natuurlijk erg naar uit om jullie 
allemaal in het echt te ontmoeten 
en ik houd ook wel van een gezellig 
gesprek.

Hai!
Mijn naam is Elisa en ik 
ben 19 jaar. Ik kom uit een 
dorp onder Eindhoven 
maar het is me
gelukkig vorig jaar gelukt 
om een kamertje in Leiden 
te bemachtigen. In mijn 
vrije tijd vind ik
het leuk om te lezen, 
schilderen, series te kijken en muziek te 
luisteren en ik heb ook nog
terugkerende hobby's zoals haken, brei-
en en fotograferen. Ik zie erg uit naar 
het begin van ons onderzoek bij Room-
burgh en u leren kennen! Tot dan!

Hallo!
Ik ben Marieke 
Ruitenberg, ik ben 
21 en ik woon sinds 
vorig jaar oktober 
in Leiden. Ik kom
oorspronkelijk uit 
een dorp op de 
veluwe (Putten) en 
houd dus erg van 

buiten zijn! Verder
houd ik van reizen, zingen en heb 
ik een heel brede muzieksmaak. Ik 
vind het superleuk om
nieuwe mensen te ontmoeten en 
heb dus ontzettend veel zin om 
onderzoek te gaan doen bij
Roomburgh, en hopelijk u te ont-
moeten!

Ik ben Jente en ik ben 19 jaar oud. Ik woon in Hoofddorp en doe naast de 
studie Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie ook nog de studie 
Pedagogische Wetenschappen.
In m’n vrije tijd vind ik het leuk om te fotograferen, te lezen, muziek te luis-
teren of artistiek bezig te zijn door te tekenen of te schilderen. Verder vind ik 
het heel leuk om nieuwe mensen te leren kennen en ik ben enorm enthousi-
ast over dit onderzoek. Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten. Tot snel!

Elena

Elisa

Marieke

Jente
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Op 14 november was er een ontmoetings-
avond, georganiseerd door de cliënteraad, be-
doeld voor bewoners en mantelzorgers van de 
afdelingen KSW en somatiek, en voor de be-
woners van de aanleunwoningen. Ongeveer 
40 mensen hadden zich hiervoor aangemeld. 
Vanaf 17.30 uur kon men binnenlopen en er 
voor eenieder stond soep met broodjes klaar. 

Hierna heeft de directeur,  Bert Buirma,  ver-
teld over hoe de zorg er in 2023 in R.K. Zorg-
centrum Roomburgh en de aanleunwoningen 
uit gaat zien.  Hij heeft de doelen besproken 
welke afgelopen jaar zijn bereikt en welke 
doelen nog bereikt moeten worden. Hierna 
heeft de cliëntenraad zich voorgesteld.

Onder het genot van een kopje koffie of thee 
konden vragen worden gesteld aan de cliën-
tenraad.  Al met al kunnen we spreken van 
een geslaagde avond. 

Op vrijdag 2 december werd er een familie-
avond georganisserd voor bewoners van eta-
ge 3 en hun familieleden.
Een lange tafel met bewoners met hun familie 
en/of mantelzorger, samen met zorgmedewer-
kers. Daarnaast nog drie ronde tafels met nog 
meer bewoners met familie.
U leest het: het was al gauw erg druk! Glazen 
werden gevuld en volle schalen lekkers (kaas 
en worst) kwamen langs.

Later op de avond werden er sandwichjes ge-
serveerd met zalm en of kip.
Het smaakte iedereen prima en er werd dan 
ook heerlijk gesmikkeld met een goed gevuld 
glas erbij. Er werd druk gebabbeld en over-
al waar je keek zag je vrolijke mensen om je 

heen. De Piet die op bezoek was voor de sin-
terklaas-high tea eerder die dag, bleek er op-
nieuw te zijn en deelde pepernoten uit.

Even later gingen er nog schalen bitterballen 
rond. Alles tiptop verzorgd! 
Er werd lekker gegeten en gedronken en ge-
kletst door de bewoners en hun familie!
Kortom, het was erg gezellig en je zag ieder-
een, bewoners, familie en zorgmedewerkers,  
genieten!

Iedereen bedankt voor de inzet, in het bijzon-
der de organisatie!

In het fotoverslag op pagina 11 ziet u een foto 
van de avond!

Ontmoetingsavond

Familieavond etage 3

Van de cliëntenraad

Door Willy Bakker
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Hou dat vast
Door Diana Lek

Onlangs was ik bij de theater-
voorstelling, “Hou dat vast” 
van Veldhuis en Kemper. De 
voorstelling gaat over wat 
zij samen als vrienden, na 20 
jaar vriendschap allemaal wel 
en niet met elkaar bespraken 
over vriendschappen, relaties 
en het leven zelf. Relaties 
met familie en vrienden, en 
de verschillen die zij daarbij 
ten opzichte van elkaar heb-
ben. Wij hebben echt genoten 
van de hele voorstelling, met 
een lach en een traan hebben 
we het gesprek van de heren 
over de relaties in hun leven 
en die met elkaar gevolgd. 
In de show brachten zij een 
lied over de relatie met hun 
ouders en hoe die in de loop 
van de jaren verandert. Dit 
lied bracht mij in ontroering 
omdat de tekst zo herkenbaar 
is. Daarom wil ik deze mooie 
tekst graag met u allemaal de-
len.

ALS IK HET NIET MEER WEET (Veldhuis & Kemper)

En als ik het niet meer weet

Als de dagen van de week me niets meer zeggen

Als ik steeds iets meer van ons vergeet

Hou jij het voor me vast?

Vertel je mij dan hoe het hier nu is

En wie ik al die jaren heb gekend?

En als ik mij dan in een naam vergis

Fluister jij dan wie het is?

Laat je mij dan nog de foto's zien

Van ons samen in december bij de zee?

En als ik ooit iets minder lach misschien

Beloof je dan te lachen voor ons twee?

En als je mij zoekt in m'n lege blik

Weet dat ik daar dan ergens nog steeds ben

Want tussen toen en nu en ooit zweef ik

Ook als ik je niet herken

En als je bang bent dat er niets meer is

Als één van ons de ander ooit vergeet

Weet dan, niets is hier voor niets geweest

Als de ander het nog weet

Doe gewoon even je ogen dicht

En zoek me als in in mezelf verdwijn

Leg je voorhoofd tegen mijn gezicht

En zeg me dat we samen

Noem desnoods onze namen

Maar zeg me dat we samen...

HOU
DAT
VAST

VELDHUIS & KEMPER

© Carli Hermes



Advertenties

Electrotechnisch
Installatiebureau

Ida de Leeuwstraat 8

2331 SN Leiden

Tel: 071-572 06 65

Mob: 06-51 24 98 75

info@etblagas.nl

www.etblagas.nl
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Fotoverslag
Bovenaan: Onze 
 bewoners werden 
bezocht door de Clini-
clowns.
Midden: Het prachtige 
classic-meets-pop-
optreden van het trio 
La Familia. 
Onderaan: De 
 fam ilieavond van
de 3e  etage.
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Bovenaan: De ont-
moetingsavond van 
de  cliëntenraad.
Midden: Een bezoek 
aan museum De 
 Lakenhal, spe ciaal 
voor mensen met 
 dementie.
Onderaan: Gezellig-
heid met Piet bij de 
Sinterklaas-high tea.
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Bovenaan: Een mooi 
kerstconcert georga-
niseerd door Rotary 
Leiden AM.
Midden: Een aantal 
bewoners van etage 1 
heeft met medewer-
kers een Kerstmarkt 
be zocht in Ter Aar. 
Het was er een leuke 
beestenbende!
Onderaan: De Advent- 
& Kerstviering was ook 
dit jaar weer een groot 
succes!
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IN MEMORIAM
mw. H.A.M. Clavel - Hagebeek | 11 december 2022

Streep hun namen niet door

Al zijn ze bij ons weggegaan

Streep hun namen niet door

Alsof ze nooit hebben bestaan

Het liefste wat wij hebben bezeten

Het toekomstbeeld van ons bestaan

Vraag ons niet dat te vergeten en

Gewoon weer verder te gaan

Want we willen wel verder leven

Maar we weten niet hoe dat moet

We horen bij hen die achterbleven

Overleven vergt veel moed

Streep daarom hun namen niet door

Noem hun naam en laat ons weten

Dat ook jij hen niet zult vergeten

Zo alleen kunnen wij verder gaan

Hun naam was . . .

Streep hun namen niet door
Auteur onbekend
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Lieve mensen, medewerkers van Room-
burgh, en andere lezers,

Eenieder kent mij al jaren als de maaltijdbe-
zorger voor de aanleunflat/appartementen. Ik 
ben 23 november van mijn fiets gereden bij 
een ongeval, met als gevolg dat ik ben af-
gevoerd door de ambulance naar het Alrijne 
Ziekenhuis. In Alrijne zijn er foto's gemaakt 
en daaruit blijkt dat ik op twee plaatsen mijn 
bekken heb gebroken. Dat kunnen ze niet 
oplossen in het Alrijne, dus ben ik 24 novem-
ber overgeplaatst naar het LUMC voor de 
operatie.

Vrijdag 2 december heb ik de operatie on-
dergaan aan mijn bekken. Alles is aan elkaar 
gezet met titaniumplaat en met schroeven. 
Hopelijk is de boel goed op zijn plaats vast-
gezet. Ter controle is er 5 december een 
IT-scan gemaakt, maar op dit moment is daar 
nog geen uitslag van.

Voorlopig mag ik mijn linkerbeen twaalf we-
ken niet belasten. Dat wil dus zeggen dat ik 
tot zeker eind februari/begin maart wat lopen 
betreft afhankelijk ben van hulpmiddelen. 

Nu is het zaak een revalidatieplek te zoeken 
en het traject van revalidatie en fysiothe-
rapie in te gaan. Ik heb nog een zeer lange 
weg te gaan voordat ik weer actief kan zijn 
in Roomburgh. Vandaag, 8 december 2022, 
kreeg ik te horen dat ze mij op maandag 12 
december 2022 gaan plaatsen in Revitel voor 
het revalidatietraject.
Veel dank voor alle kaarten en het mede-
leven. Dat doet mij goed!

Nieuws uit de ziekenboeg

Week van gebed voor eenheid

Door Johan Pots

Ingezonden door Harriët van Dijk

De Week van gebed voor eenheid van chris-
tenen 2023 moedigt aan om goed te doen en 
recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er 
voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt 
door het onrecht van ongelijkheid en racis-
me.

De Bijbeltekst die centraal staat tijdens deze 
week komt uit Jesaja 1 vers 17. De gebeden 
en ontmoetingen in deze week hebben de 

kracht om ons diep te veranderen – persoon-
lijk én als groep. We zullen in deze week een 
speciale gebedsviering houden, meer infor-
matie kunt u vinden op de informatieborden.

Het gebed om eenheid is een gebed van Jezus 
Christus zelf uit Johannes 17 vers 21. Hij bidt: 
"Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij 
bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, 
opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezon-
den." 

De jaarlijks terugkerende Week van gebed 
voor eenheid kent inmiddels een lange ge-
schiedenis en is ook zélf een getuigenis van 
groeiende eenheid tussen christenen.



Roomburgh Magazine | 16

Soms is het wel fijn, om eventjes alleen te zijn.

Gewoon even met je eigen ik,

al is het maar voor een ogenblik.

Even los van iedereen,

maar liever toch niet helemaal alleen.

Door de muziek je gedachten laten gaan,

terugdenkend aan wat je allemaal hebt gedaan.

En als erover praten niet genoeg is,

of als het verwoorden ervan wat moeilijk blijkt,

Laten we dan samen spelen,

waarin de muziek het verhaal verrijkt.

Melodieën vervangen de woorden

en harmonie raakt het hart snel aan,

Samenspelen of luisteren,

u moet er maar aan gaan staan.

Waarvan u in eerste instantie misschien dacht

dat het niet deugde,

Het is toch echt de waarheid,

muziek geeft levensvreugde.

Twee gedichten
Door Eva Pret
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GROTE ZUS
Opnieuw dat heerlijke gevoel.

van blij, trots en heel gelukkig zijn. 
Jouw handjes en voetjes nog zo piepklein.

Nina Lotte was ons eerste wonder,
Nu krijgen we een tweede donder.

Straks kunnen zij samen lachen en spelen,
En wij nog meer liefde uitdelen.
Met z’n drieën was het al fijn,

Maar met z’n vieren zullen we compleet zijn.

Papegaai
Ingezonden door Paul Jeunink & Leny Castel

Vier broers verlieten het ouderlijk huis om te 
gaan studeren...
Alle vier werden succesvolle, welgestelde 
dokters en advocaten.
Op een dag komen ze bij elkaar en gaan uit 
eten. Ze vertellen elkaar welke mooie ca-
deaus ze hun oude moeder, die ver weg in 
een andere stad woont, met Kerstmis hebben 
gegeven.
De eerste broer zegt: "Ik heb een groot huis 
voor mamma laten bouwen."
De tweede broer zegt: "Ik heb voor €100.000 
een filmzaal in dat huis voor haar laten 
inrichten." De derde zegt: "Ik heb mijn Mer-
cedesdealer opdracht gegeven een luxe ca-
brio bij haar af te leveren." De vierde broer 
zegt: "Wel, jullie weten hoe graag mamma 
de Bijbel leest. Omdat haar ogen zo slecht 
zijn geworden kan ze dat niet meer. Ik kwam 
onlangs een priester tegen die me vertelde 
over een papegaai die de hele Bijbel kan 
opzeggen. Het heeft twintig paters twaalf 
jaar gekost om het hem allemaal te leren, 
maar nu is 'ie zó goed, dat je alleen maar het 
hoofdstuk en vers hoeft te noemen, en hij zegt 
het op. Ik heb moeten beloven dat ik twintig 

jaar lang ieder jaar €100.000 aan de Kerk 
zal geven om hem te krijgen, maar ik vond 
dat mamma dat dubbel en dwars waard is."
Kerstmis is voorbij en mamma stuurt haar 
jongens een bedankbriefje.
Aan de eerste zoon schrijft ze: "Jan, het huis 
dat je voor me gebouwd hebt is zó enorm 
groot, dat ik maar van één kamer gebruik 
maak, al moet ik wel het godganse huis 
schoonhouden!"
Aan de tweede: "Piet, ik ben te oud om op 
reis te gaan, en mijn boodschappen worden 
thuisbezorgd, dus de Mercedes staat buiten 
te roesten. Maar het was een aardig idee. 
Bedankt!"
De derde kreeg te horen: "Karel, de film-
zaal heeft Dolby geluid en er kunnen wel 50 
mensen in! Prachtig! Maar al mijn vrienden 
en kennissen zijn dood, ik ben stokdoof en 
praktisch blind, dus ik kom er nooit! Maar 
bedankt voor de goede bedoeling!"
En de vierde...: "Mijn lieve Henkie, jij bent 
de enige zoon, die genoeg om me geeft om 
iets te bedenken waar je me écht een groot 
plezier mee kon doen! 
De kip was héérlijk!"
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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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Voorstelrondje
Door Elise Huig & Jos den Boer

 Graag stel ik me kort aan u voor!  Op 
1 november jl. ben ik gestart bij Roomburgh 
als Kwaliteitscoördinator. Van dinsdag tot en 
met vrijdag ben ik aanwezig en de deur staat 
altijd voor u open! 
 Nadat ik de opleiding Beleid & Ma-
nagement in de Zorg en Zorgethiek heb af-
gerond, heb ik als Beleid/Juridisch adviseur 
bij een GGZ-instelling gewerkt. Het blijvend 
verbeteren van de kwaliteit van zorg heeft 
daar in het bijzonder mijn interesse en aan-
dacht gehad. Het begrip “kwaliteit van zorg” 
is mijn ogen een zeer breed begrip, waarbij 
mensgerichte zorg (ervaring en beleving) het 
uitgangspunt is. Vanuit die optiek ben ik dan 
ook met veel plezier begonnen bij Room-
burgh!
 Samen met mijn partner Mike en 

opname op de IC kreeg ik veel antibiotica 
toegediend, wat heeft geleid tot ernstige ge-
hoorschade. Ik ging de kerkmuziek toch erg 
missen. De vacature in uw huis leek mij een 
prachtige kans om toch nog een poging te 
doen om weer actief te zijn.
 Ik woon in Zoetermeer, ik ben onge-
huwd. Ik ben reumapatiënt, handen zijn vast-
gezet en rechts heb ik drie vingers aan een 
pees en links twee. Ook ben ik nierpatiënt, 
drie keer in de week moet ik naar de nierdi-
alyse in het ziekenhuis (ben dan zes uur van 
huis). Ik heb jaren met heel veel plezier mo-
tor gereden. Ook mijn stamboom uitgezocht.
 Ik ben actief lid bij de Koninklijke 
Vereniging van Organisten en Kerkmu sici. 
We bezoeken ongeveer acht keer per jaar een 
kerk, en spelen dan rond een thema.
 Ik ben blij dat ik in uw huis nog actief 
mag en kan zijn. Hopelijk is het mij gegeven 
om het nog jaren vol te houden.
Ik hoop u in de toekomst in de kapel te mo-
gen ontmoeten.

dochter Zoë (1) woon ik Waddinxveen. In 
mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om lekker 
in beweging te zijn. Ik wandel graag en doe 
aan yoga en pilates. Verder geniet ik enorm 
van taartenbakken en lekker eten met vrien-
den en familie. 
 Met veel plezier kijk ik terug op de 
eerste weken bij Roomburgh en kijk uit naar 
de tijd die komen gaat! 

Langs deze weg wil ik mij even aan u voor-
stellen. Mijn naam is Jos den Boer. Ik ben 71 
jaar oud en sinds september jl. ben ik op za-
terdagavond actief als organist in uw mooie 
kapel.
 Ik ben als organist begonnen in de ka-
pel van de Ursulakliniek te Wassenaar. Daar 
was ik actief tot de sluiting van de kliniek.
Ook was ik actief in Voorburg, Hazerswou-
de-Dorp, Bleiswijk, Pijnacker en Nootdorp. 
Prachtige kerken met prachtige koren en 
orgels. Om gezondheidsredenen heb ik in 
december 2021 helaas moeten stoppen. Bij 



Ondergetekende liep langs zijn half afgebroken huisje op de A1-galerij en hoorde twee tegel-
tjes praten. Een kwam uit de badkamer en een uit de keuken. Ze hadden het over het Room-
burgh van vroeger.

De één zei: “Denk jij nou dat die slopers wel weten wat ze kapot slaan? Wij zijn zelf nu ook 
al gebroken.”  De ander wist het zeker en zei: “Dat weten ze niet! Denk maar aan hoe goed 
het was vroeger. Er was zoveel zorg en aandacht voor de bewoners en ook veel gezelligheid 
onder elkaar en veel geloof, dat was heel 
sterk toen. Het lijkt allemaal voorbij: wij 
hebben het mooiste meegemaakt, alles gaat 
voortaan anders.”
“Ja, jammer genoeg wel. Andere tijden en 
ook andere wensen. Ook ik denk er nog 
vaak aan terug en hoe het zal zijn: Room-
burgh gaat met de tijd mee!”

Ik loop langzaam door en vind het knap van 
die “twee tegeltjes” om het “zo” te bekij-
ken. 

Voorts: de mens wikt en God beschikt! 
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Waarom kan een ei niet bevriezen?
Omdat er een dooier in zit!

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

Een klein meisje in de kerk vraagt aan haar moeder: "Waarom heeft 
de bruid witte kleren aan?"
Haar moeder zegt hierop: "Wit is de kleur van de pracht en dit is 
de prachtigste dag van haar leven."
Waarop het kleine meisje zegt: "Maar waarom heeft de bruidegom dan 
zwarte kleren aan...?"

Moppen

Tegeltjeswijsheid
Door J.B.
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Activiteiten januari
1 januari      Nieuwjaarsdag/Wereld Vrede Dag
6 januari      Driekoningen
9 januari   14:00 uur  Bloemschikken
15 januari      Start Week van gebed voor Eenheid
10 januari   14:00 uur  Klassieke-muziekmiddag
18 januari   10.30 uur  Gespreksgroep Harriët   
    14:00 uur  Filmmiddag: Rescued by Ruby
21 januari      Wereld Knuffeldag
25 januari      Start Nationale Voorleesdagen
25 januari      Start Poëzieweek/Gedichtendag
31 januari      Verjaardag prinses Beatrix

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 
laatste vrijdag  14.00 - 16.00 uur  Jan Kleijn's Jukebox inloop 
zaterdag   10.30 - 11.00 uur Gymnastiek groep 1 inloop 
    11.30 - 12.00 uur Gymnastiek groep 2 inloop 

Activiteitenkalender januari

Rechts: De kerststal 
in de Sint Jozefkapel 
van R.K. Zorgcentrum 
Roomburgh. Harriët 
van Dijk heeft erg haar 
best gedaan zoals u 
ziet!

Houd de informatie borden in de gaten voor eventuele aanvullende activiteiten.
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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, bewo-
ners, mantelzorgers, mede-
werkers, vrij willigers en voor 
iedereen die ge interesseerd is 
in nieuws over Roomburgh.

HOOFDREDACTIE
Harriët van Dijk & Rik van 
Steenoven

REDACTIE
Willy Bakker, Diana Lek, Eva 
Pret & Dagmar Meijvogel

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

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
T | 06-11784278 (24 uur per dag bereikbaar)
E | overledenenzorg@roomburgh.nl

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 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



WOORDZOEKER
Snoepjes
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BABBELAARS    KANEELSTOK   STOPHOEST 
BAZOOKA    KAUWGOMBAL   STROOPSOLDAAT 
BONITOS     LOLLY    TOVERBAL 
BOTERWAFELTJE  NOGA    TREETS 
CARAMAC    PEPERMUNT   TREKDROP 
CHOCOLA    RAIDER    TUMTUM 
DROP     RANG    WIJNBAL 
FRAMBOOSJE    SALMIAK    WIJNGUMS 
HOPJE     SNOEPLIPSTICK  ZOETHOUT 
KANEELKUSSENTJE  SPEKJES    ZUURSTOK 
   
H Z C K O T S L E E N A K S E J K E P S I T X Y H 
S N O E P L I P S T I C K L N X D Z B D W K W Q S 
S R R D J H M F W G O T V W J Q B E B Y O A P X T 
V T O V E R B A L I S H E I V S L A I M G N V Z O 
Y X B E L H P B S X D T D D G G K I Z K S E N S P 
F R G W D T X E O T Z D V N X N H F H O P E K T H 
G V A O Q E T C P E R G A S B O R G J Z O L A R O 
G G Z B E A V N R E T R E E T S P L H A R K Z O E 
X S H G H B J U P S R H R I O S E U F Q D U A O S 
A T S V E G W R J Q R M M P X W V D F V K S Z P T 
S Y Z L O G P C O O Y G U M W S K S R K E S Q S N 
F L A B M O G W U A K O U N T O O J G Q R E E O X 
L X C H O C O L A B D F P I T Z G N C J T N B L Q 
S A M V C K T E T X A Y O S K R N O A Y W T W D C 
O K B L E J T L E F A W R E T O B I R L Z J Z A X 
G R O N O E E J P O H U D J B J K S A L L E R A K 
S S X P J W S J R M U T I G N S A L M O V P D T Y 
I X L D K I Z B S Z J E O R M S R A A L E B B A B 
N N O F G V W T U O H T E O Z M S F C S R R G B C 
C S R D C C W Q U R O E Z T U F E R T O R E W Z N 
Y W I J N G U M S F F B A T W N U B E T I D M D P 
U V E Q V N K P D K A I M L A S O K F I A I G Z D 
G Q E Y L M R U M Y C U C A F P I U V N S A L L F 
N O G A V P N J V P T I K F R I I R V O K R A A D 
M A U W S R P P E C B T V N T F J R M B X G A V X 

 
 


