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A Light to The 
Gentiles.
Greg Olsen 
(1986).

Wij gedenken uw goedheid, o God,
binnen uw tempel. Uw lof, o God, 
reikt als uw Naam tot aan de grenzen 
der aarde. Vol gerechtigheid is uw 
rechterhand. (Psalm 48:10-11)



Voorwoord Inhoud

Het thema deze maand is liefde. Ik zou kunnen schrijven over de mensen 
die ik liefheb, over wat liefhebben is of over wat ik voel bij liefhebben. 
Heel interessant om dat te delen, maar wellicht niet voor dit voorwoord. 
Ik zou kunnen schrijven over de Liefde met een hoofdletter L. Vanuit ons 
christendom is dat God, wij geloven in een liefdevolle God. Allemaal 
prachtige onderwerpen, maar ik kies voor het begrip liefdevolle zorg. Wat 
is liefdevolle zorg?

Voor liefdevolle zorg zijn er vier thema’s essentieel:
• Elkaar leren kennen 
• Bijdragen aan leefplezier
• Delen van ervaringen
• Omgaan met dilemma’s

Het is belangrijk dat wij ons realiseren dat liefdevolle zorg een samenspel 
is tussen zorgvragers, familie en zorgverleners. Jezelf kunnen zijn en de 
dingen kunnen doen die je belangrijk vindt, met de mensen die voor jou 
belangrijk zijn, is een groot goed. Wanneer dat niet meer zo gaat als 
vroeger, is het belangrijk dat wij met elkaar zoeken naar wegen om dit 
toch voor elkaar te krijgen of om nieuwe wegen te vinden. Wij hebben 
elkaar daarbij nodig en daarom is het belangrijk elkaar te kennen.

Bijdragen aan het leefplezier kan in de zorg of daarbuiten, spontaan of 
gepland, eenmalig of regelmatig, door zorgmedewerkers of door anderen. 
De wensen kunnen groot zijn of juist klein. Mij raakt altijd de realisatie 
dat juist in het kleine iets veel groters verborgen zit. Echte persoonlijke 
aandacht is daarbij vaak van grote betekenis.

Vooral het met elkaar delen van betekenisvolle ervaringen, verhogen de 
kwaliteit van liefdevolle zorg enorm. Mooie ervaringen worden herinnerd 
en opgehaald, opgedane ervaringen leiden weer tot inspiratie voor 
volgende ervaringen, mooie herinneringen kunnen troost bieden bij 
verdrietige gebeurtenissen.

Bij liefdevolle zorg hoort vreemd genoeg ook het omgaan met dilemma’s. 
Dilemma’s ontstaan wanneer er keuzes gemaakt moeten worden. Er 
moeten dagelijks keuzes worden gemaakt. Wanneer wij goed omgaan met 
dilemma’s maken wij de goede keuzes. Dat wil zeggen de keuzes, die niet 
alleen een oppervlakkig leefplezier schenken, maar een diepere vorm van 
geluk.  Onder “wij” versta ik niet alleen de zorgcollega’s maar ook de 
bewoner zelf en de familie die betrokken is. 
 
Ik hoop dat dit Roomburgh Magazine u kan inspireren om lief te zijn voor 
elkaar en om liefdevolle zorg te bieden en te ontvangen van elkaar. Roomburgh Magazine | 3
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Bert Buirma, directeur Roomburgh

"Jezelf kunnen zijn en de 
dingen kunnen doen die 
je belangrijk vindt... is 
een groot goed."
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Februari, liefde, valentijn

Gedicht: Lente

Door de redactie

Door J.B.

De eerste maand van 2023 is alweer om! Wat 
gaat dat snel. 
Het februarinummer van het Roomburgh 
Magazine staat in het teken van de liefde.

Uiteraard denken we hierbij in deze maand 
aan Valentijnsdag. Maar we kijken ook naar 
andere aspecten van de liefde. Liefde voor de 
zorg, liefde voor muziek, liefde voor elkaar. 
Er komt van alles langs.

In Roomburgh woont een aanzienlijk aantal 
echtparen samen, dan wel apart onder het-
zelfde dak. Ook hun jarenlange liefde wordt 
belicht in een mooie fotocollage. We danken 
deze echtparen voor hun bijdrage. 

De eerste twee weken van deze maand
zijn vaak koud en nat,

dan zijn wij de winter wel zat……ja
Vroeger was sneeuw en ijs wel fi jn,

lekker schaatsen,
ook tijd voor pret en blij te zijn.

Maar die tijd is voor velen van ons voorbij
en nu zijn wij zo vrij,

om de aankomende lente te begroeten 
met een schepje de aarde om te wroeten

En zo het zichtbaar te maken
samen met moeder natuur

en op den duur heerlijk genieten, ieder uur!
De lente is reeds dichtbij

en wij intens dankbaar en blij.

Uiteraard zijn dit niet alle echtparen van 
Roomburgh, maar we hebben beperkte 
plaats. We wensen alle echtparen die bij ons 
wonen heel veel liefde en warmte met el-
kaar!

Verder leest u wat we deze maand allemaal 
aan activiteiten op de planning hebben staan, 
ziet u welke creatieve projecten de afgelopen 
tijd zijn uitgevoerd en ook een uitgebreid 
fotoverslag mag niet ontbreken.

Ondanks dat het al februari is kregen we nog 
veel foto's opgestuurd van activiteiten rond 
Kerstmis. Dus we houden de feeststemming 
er nog even in!



“De liefde is geduldig en vol goedheid. De 
liefde is niet jaloers, verheft zichzelf niet
boven anderen en is niet zelfgenoegzaam. 
Ze is niet grof en niet op zichzelf gericht,
ze laat zich niet boos maken en rekent het 
kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over
onrecht, maar vindt vreugde in de waar-
heid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze,
alles hoopt ze, in alles volhardt ze.” Ieder-
een die een beetje vertrouwd is met de
Bijbel herkent deze tekst meteen als 1 Ko-
rintiërs 13.

In de Bijbel lezen we vaak over Liefde en 
dat is niet zo gek. Want alles komt uit die
oorsprong voort, want God zelf is Liefde. 
Als je dus vraagt; wat is liefde nou precies, 
is eigenlijk de vraag; wie is liefde nou pre-
cies? En dan komen we uit bij het begin. 
Voor alles was, was God er. Echte liefde 
wil zich vermenigvuldigen, echte liefde wil
gedeeld worden. Dat zien we ook bij men-
sen, die hun liefde graag bekroond zien in
het ontvangen van kinderen. Zó was in 
God, als eerste, dat verlangen. Hij wilde 
Zijn Liefde, dus wie Hij is, dat al gedeeld 
werd met de Zoon en de Heilige Geest, ook
delen met mensen. Zo ontstond de schep-
ping. Geen liefdesbaby, maar een Liefdes-
schepping.

Ieder mens verlangt naar liefde, dat zit als 
het ware in ons ‘gebakken’ of beter
gezegd: dat verlangen heeft God in onze 
ziel gelegd. Ook kinderen uit een liefdeloos 
gezin verlangen ernaar, terwijl zij eigenlijk 
niet weten wat ze missen. Een baby die 
niet gekoesterd wordt gaat dood… Liefde 
is van levensbelang. 
In onze samenleving lijkt liefde iets vluch-

tigs te zijn, iets wat meer op verliefdheid 
lijkt. Het is er in alle hevigheid en dooft 
dan weer uit. Maar liefde is iets heel an-
ders. Het is veel sterker en kwetsbaarder 
tegelijk. En dat zegt ook iets over God.

In de christelijke mystiek gaat het ook vaak 
over liefde. Over God en de minne. God is 
op zoek naar de minne om haar Zijn lief-
de te schenken. De minne is de zoekende, 
verlangende ziel. Maar de minne is wispel-
turig. Hoewel ze verlangt naar echte liefde, 
laat ze zich voortdurend afl eiden door wat 
er op haar pad komt. En als ze dan het spoor 
van de Minnaar kwijt is, is ze ontroostbaar 
en diep ongelukkig.

Zo sterk en kwetsbaar is God, de Minnaar, 
dat Hij zich laat raken door de minne. Hij
zoekt ook háár liefde. Liefde dringt zich 
nooit op, dat doet God dus ook niet. Liefde
nodigt uit, als een geur die je op het spoor 
komt en die zo lekker ruikt, dat je er achter-
aan gaat om de oorsprong van die geur te 
vinden. Zo wil God ons verleiden tot echte
liefde. Mensen kunnen iets van deze lief-
de zichtbaar maken, maar hoe mooi de 
menselijke liefde ook is, er blijft altijd een 
verlangen naar volmaaktheid, heelheid en 
eeuwigheid. Alleen de Goddelijke Liefde 
vervult.

Waar is die goddelijke liefde dan te vinden? 
“God heeft zich uit liefde in de ‘grond’ van 
de ziel met de mens verenigd en wil niets 
liever dan heel de mens te doorlichten en 
doorvlammen en de mens in staat te stellen 
lief te hebben zoals Hij.” (uit de Evangeli-
sche Peerle) 
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Woord van de pastoraal medewerker
Door Harriët van Dijk
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Beste mantelzorgers,

Liefde, het is een woord met zoveel beteke-
nissen en lagen. 

Uit liefde voor elkaar zorgen en blijven 
zorgen. Dat is wat de meeste mensen willen. 
Soms is dat niet meer mogelijk, niet omdat 
de mantelzorger dat niet wil, maar omdat het 
niet meer kan. In de liefde voor onze naaste 
vergeten we soms de liefde voor onszelf en 

gunnen we onszelf niet de ruimte die nodig 
is om de mooie maar ook zware taak als 
mantelzorger vol te houden. Die liefde kan 
ons op de been houden maar vraagt ook veel. 
In de liefde blijft het geven en nemen dus 
heb dan ook liefde voor uzelf en vraag hulp 
van een ander. 

Heeft u vragen of wilt u uw hart luchten? 
Spreek ons gerust aan of stuur een e-mail 
naar mantelzorg@roomburgh.nl

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

Maria-Lichtmis
Door Rik van Steenoven

Op het binnenblad van de voorkant van dit 
Magazine ziet u een prachtige afbeelding van 
hetgeen herdacht wordt op het feest van de 
Opdracht van de Heer in de tempel, ook wel 
het Feest van Maria-Lichtmis genoemd.

Dit feest wordt gevierd op 2 februari en is 
het laatste feest dat verband houdt met Kerst-
mis. Op dit feest wordt namelijk stilgestaan 
bij het feit dat het kindje Jezus, net als an-
dere Joodse jongetjes, aan God opgedragen 
werd in de tempel. 

In de Bijbel leest men hierover het volgende: 
"Toen de tijd aanbrak, waarop zij volgens de 
Wet van Mozes gereinigd moesten worden, 
brachten zij het kind naar Jeruzalem om het 
aan de Heer op te dragen, volgens het voor-
schrift van de Wet des Heren: Elke eerstge-
borene van het mannelijk geslacht moet aan 
de Heer worden toegeheiligd, en om volgens 
de bepaling van de Wet des Heren een offer 
te brengen, namelijk een koppel tortels of 
twee jonge duiven."  (Lucas, 2:22-24)

De naam Maria-Lichtmis komt van de tra-

ditionele kaarsenprocessie die op dit feest 
wordt gehouden. Deze is ingevoerd door 
paus Sergius I, die paus was van 687 tot 701.

Voorafgaand aan de H. Mis worden kaarsen 
gewijd en uitgedeeld aan het volk. Daarna 
gaat men in processie rond of door de kerk 
terwijl er gezongen wordt over de ontmoe-
ting tussen de oude Simeon en het kindje 
Jezus. Tijdens deze ontmoeting herkende 
Simeon in Jezus de beloofde Verlosser.
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Er zijn verschillende vormen van liefde. 
Liefde kan verstild zijn of zich uiten op een 
manier die je niet meteen herkent. Een vraag, 
een aanraking, elkaar de ruimte geven. Ik zie 
liefde in de manier waarop iemand naar de 
ander kijkt. Dat zegt meer dan woorden kun-
nen. Vandaar in deze editie een aantal mooie 
plaatjes van schilderingen waar met zorg en 
aandacht aan is gewerkt.

Met liefde aan de slag
Door Dagmar Meijvogel
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Zaterdag 21 januari was de gymclub van Paul 
heel goed bezet. Waarschijnlijk waren er goe-
de voornemens: meer bewegen! En dat werd 
massaal gedaan.  Het was gewoon dringen 
geblazen en er was bijna ruimte te kort, hoe 
goed is dat!  De mensen vinden het sporten 
gezellig en allemaal zijn ze goed bezig en 
heel fanatiek. 

Heel goed om te zien dat bewegen goed doet. 
Het versterkt je immuunsysteem en mentale 
welzijn. Fysiek word je sterker en je voelt je 
fitter. Ook blijven de gewrichten soepel en 
spieren krachtig. Lekker bewegen - ieder op 
zijn manier - maakt mensen blij. Doe lekker 
mee! 

De eerste groep sport van 10.30 tot 11.00 uur 
en is voor mensen die niet goed kunnen staan 
en doen daarom oefeningen zittend. De twee-
de groep sport van 11.30 tot 12.00 uur en is 
voor mensen bedoeld die wel kunnen staan. 

Op de woongroep KSW is gevraagd wat voor 
de bewoners geluk betekent. Voor de een is 
dat wandelen in de buitenlucht met de warme 
zon in het gezicht, voor een ander is dat wo-
nen in Roomburgh met alle hulp van de zorg 
en de kinderen. Weer een ander zegt dat geluk 
bestaat in tevreden zijn met wat je hebt en ge-
nieten van alles om je heen.

Ook de zingende vogels in de bomen, het 
mooie uitzicht op het kanaal met alle boten en 
roeiers, het terugkijken op een mooi en liefde-
vol leven en dagelijks bezoek van dierbaren 
worden genoemd als geluksmomenten.
Zo vertellen de bewoners allemaal wat geluk 
voor hun betekent en waarin zij geluk hebben 
beleefd en nog altijd beleven.

Zelf vind ik geluk in de kleine dingen. Een 
vrije dag waarop de zon schijnt, een wande-
ling met mijn zus op het strand, hoge golven 
in en een mooie lucht boven de zee.
Geluk moet je zelf maken en zoeken, het komt 
niet vanzelf.

Op het thema voortbordurend is iets voor een 
ander doen vanuit liefde ook een geluksmo-
ment. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor 
de ander!

Fit en vitaal!

Geluk en liefde

Door Nathalie Hoogstraten

Door Willy Bakker

In de activiteitenkalender op pagina vindt u 
een overzicht van de tijden. Deze gymnas-
tieksessies vinden plaats in de lounge, tenzij 
anders vermeld.

U bent van harte welkom om eens een proef-
lesje mee te doen, wellicht is het ook iets voor 
u!
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Liefde van later

Als liefde zoveel jaar kan duren,
dan moet 't echt wel liefde zijn.

Ondanks de vele kille uren,
de domme fouten en de pijn.

Heel deze kamer om ons heen,
waar ons bed steeds heeft gestaan,
draagt sporen van een fel verleden,

die wilde hartstocht lijkt nu heen,
die zoete razernij vergaan,

de wapens waar we toen mee streden.
Ik hou van jou,

met heel m'n hart en ziel hou ik van jou,
langs zon en maan

tot aan het ochtendblauw,
ik hou nog steeds van jou.

Jij kent nu al m'n slimme streken,
ik ken allang jouw heksenspel.

Ik hoef niet meer om jou te smeken,
jij kent m'n zwakke plaatsen wel.

Soms liet ik jou te lang alleen,
misschien was wat je deed verkeerd,

maar ik had ook wel eens vriendinnen.
We waren jong en niet van steen,
zo hebben we dan toch geleerd,
je kunt altijd opnieuw beginnen.

Ik hou van jou,
met heel m'n hart en ziel hou ik van jou,

langs zon en maan
tot aan het ochtendblauw,
ik hou nog steeds van jou.

We hebben zoveel jaar gestreden,
tegen elkaar en met elkaar.

Maar rustig leven en tevreden,
is voor de liefde een gevaar.

Jij huilt allang niet meer zo snel,
ik laat me niet zo vlug meer gaan,
we houden onze woorden binnen.

Maar al beheersen we 't spel,
een ding blijft toch altijd bestaan,

de zoete oorlog van 't minnen.
Ik hou van jou,

met heel m'n hart en ziel hou ik van jou,
langs zon en maan

tot aan het ochtendblauw,
ik hou nog steeds van jou.

Voorgoed van jou...

Door Herman van Veen



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 (terugblik op Kerstmis)
Bovenaan: Het bezoek 
aan de meer dan 100 
jaar oude kerststal in 
de St. Jozefkerk.
Midden links: Orga-
nist Jos had enkele 
oud-koorleden uit 
Zoetermeer uitgeno-
digd om de Nachtmis 
op te luisteren.
Midden rechts: Kerst-
stukjes maken.
Onderaan: Leidse kin-
deren kwamen kerst-
kaarten uitdelen.
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Liefde in beeld
(Een aantal van de) echtparen in Roomburgh

Het Roomburgh Magazine 
van februari staat in het teken 
van de liefde.

In het kader hiervan hebben 
we een aantal van de echtpa-
ren die in Roomburgh wonen 
gefotografeerd met hun eigen 
trouwfoto's.
Bij elkaar opgeteld staan 
deze echtparen garant voor 
een ontelbaar aantal jaren 
liefde.

Boven: meneer en 
mevrouw Arntz

Onder: meneer en 
mevrouw Dietz
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Boven links: meneer en mevrouw Van der Geest
Boven rechts: meneer en mevrouw Lardee
Onder: meneer en mevrouw Voogt
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IN MEMORIAM
dhr. W.J. Hensing | 1 januari 2023

dhr. J.C.G. Klein Schiphorst | 6 januari 2023

mw. E. Heuvelink-Both | 8 januari 2023

De mensen van voorbij

zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij

ze zijn met ons verweven

in liefde, in verhalen,

die wij zo graag herhalen,

in bloemengeuren, in een lied

dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij

zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij

zijn in een ander weten.

Bij God mogen ze wonen

daar waar geen pijn kan komen.

De mensen van voorbij

zijn in het licht, zijn vrij.

Gedicht
"De mensen van voorbij", door Hanna Lam



Roomburgh Magazine | 15

Het is zaterdag, en op zaterdag gaat de re-
ceptie altijd in de weer met de menulijsten. 
Er ontbreken er een paar dus ga ik de cliën-
ten van wie de lijst ontbreekt bellen om de 
menu lijst telefonisch in te vullen. Een van de 
cliënten krijg ik niet te pakken en gedurende 
de dag probeer ik het nog een paar keer. Om 
een uur of drie krijg ik mevrouw eindelijk 
aan de lijn. Mevrouw is behoorlijk doof en 
dat is niet zo handig aan de telefoon. Ik ben 
aan het schreeuwen door de telefoon maar de 
boodschap komt niet echt over. 

Wat mij wel opvalt is dat mevrouw anders 
klinkt dan anders. Ze struikelt over haar 
woorden, hakkelt wat en lijkt zelfs af en 
toezit haar tong in de knoop, zo lijkt het. Ik 
schreeuw opnieuw in de telefoon of ze soms 
haar kunstgebit vergeten is in te doen. Nee, 
dat is ze niet vergeten, zegt ze. Of het wel 
goed met haar gaat? “Ja hoor, ik ben niet altijd 

even stabiel meer op de been, maar ik maak 
het best!"

Toch krijg ik het gevoel dat er iets niet klopt, 
en besluit daarom haar dochter even te bel-
len. Misschien is het beter dat zij even langs-
gaat om te kijken of alles wel zo best is als 
mevrouw doet voorkomen. 
Later in de middag belt de dochter van me-
vrouw me terug. Lachend verteld ze mij
dat de buurvrouw haar verjaardag vierde. Dat 
de dames een heel gezellige middag hebben 
gehad en samen op het leven hebben ge-
proost.

Dus nee, er was niets vervelends aan de hand.
En nee, het was geen vergeten kunstgebit.
Het waren twee jenevertjes.
De menulijst is nog steeds niet ingevuld, 
maar dat regel ik komende week wel met 
mevrouw.

Twee jenevertjes

Aswoensdag

Door Diana Lek

Door Harriët van Dijk

Op Aswoensdag, 22 februari dit jaar, worden 
de gewijde palmtakjes verbrandt die het jaar 
ervoor met Palmpasen achter de kruisbeel-
den zijn gestoken. Met de as van deze takjes 
wordt door de priester een kruisje op ieders 
voorhoofd gemaakt. Omdat de as zichtbaar 
is op het voorhoofd noemen we dit een ‘as-
kruisje’. Het askruisje en de oproep tot be-
kering helpen om een goede start te maken 
voor de 40-dagentijd.

Deze tijd is een tijd van inkeer, gebed en van 
vasten. Vasten betekent niet alleen minder 
en/of eenvoudiger eten, of het perse moeten 
eten van vis, zoals sommigen menen, vasten 
is het opgeven van iets, zodat we ons meer op 

God en de naaste kunnen richten en minder 
met onszelf bezig te zijn. Als mensen in vroe-
ger tijden boete wilden doen hulden ze zich 
in een ‘zak’ en strooiden as op hun hoofd, 
daar komt de uitdrukking “in zak en as” van-
daan. Behalve vasten met voedsel en drank 
zijn er vele andere manieren om te vasten. 
Bijvoorbeeld door minder tijd te besteden 
aan het internet en/of televisie of duurzamer 
en ‘groener’ te gaan leven. De tijd die we 
hiermee besparen kunnen we besteden aan 
gebed, Bijbellezen of daden van naastenlief-
de.
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Wat een heerlijk thema, want wat zijn er toch 
veel dingen waar je liefde voor kan hebben. 
Zo ook liefde voor muziek. Op zondag is 
Podium Klassiek op de NPO, een program-
ma waarin de liefde voor (klassieke) muziek 
van veel muzikanten bij elkaar komt. Ik weet 
dat velen binnen Roomburgh hier graag naar 
kijken. Zo ook meneer van der Geest, die 
hieronder vol passie over zijn liefde voor 
muziek vertelt:

Muziek doet iets met ons. Als je bijvoorbeeld 
een filmscène kijkt met romantische mu-
ziek eronder en je drukt het geluid weg, dan 
wordt de beleving van de scène waarschijn-
lijk ook heel anders. Musiceren roept iets 
romantisch op, daarom worden muzikanten, 
zowel vroeger als nu, omringd door mensen 
die verliefd op ze zijn. Erik Scherder (hoog-
leraar neuropsychologie) zegt regelmatig: 
“Onze beleving van muziek speelt zich diep 
in de hersenen af en komt op verschillende 
plekken”. Dit zorgt ervoor dat muziek de 
mens raakt.

Liefde voor muziek
Door Eva Pret

“Ik ben een liefhebber, geen kenner. 

Klassieke muziek omvat veel meer dan 

het geluid. Het verhaal eromheen is 

zo prachtig. Tijdens Podium Klassiek 

op zondag kan ik mijn gedachten hier 

helemaal in laten verdwijnen. Het Ave 

Verum van Mozart is bijvoorbeeld een prachtig stuk. 

Het is een stuk met veel bombarie dat je helemaal 

op sleeptouw neemt. De stilte na afloop is het aller-

mooiste. In je hoofd nagenieten van wat je net hebt 

gehoord. Ik zou eenieder willen aanmoedigen om te 

durven luisteren met open hart.”

Meneer Van der Geest
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Opgelicht?!
Door een medewerker

“Goedemiddag, spreek ik met mevrouw X?” Ik werd gebeld op zaterdagmiddag: “Ja, daar 
spreekt u mee. Waar gaat het over?” zei ik. “Bent u onlangs verhuisd of woont u nog steeds 
op het door ons geregistreerde adres?” Nee, ik was niet verhuisd en woonde nog steeds op 
hetzelfde adres. “Ik heb vervelend nieuws voor u. Iemand heeft een bankpas aangevraagd op 
uw naam, op een adres in Den Haag.” Ik schrok, wat gek. De vriendelijke mevrouw ver-
volgde: “Er is ook een iPhone aangeschaft met uw rekeningnummer. U bent slachtoffer van 
cybercriminelen. Weet u wat dat is?” Ja dat wist ik wel. Lichtelijk in verwarring vroeg ik: 
“Maar, hoe weet u dat?” “Ik ben van de fraudehelpdesk en als wij vreemde transities o.i.d. 
zien gaan wij dat altijd verifiëren om te voorkomen dat er meer vervelende dingen gebeuren. 
Dat kunnen we nu nog voorkomen omdat we er snel bij zijn. Kunt u op uw rekening zien of 
de iPhone al is afgeschreven?”  Verward, geschrokken en ook wat wantrouwend logde ik 
snel in op mijn bankrekening. Gelukkig, niets afgeschreven. 
“Ik ga zo snel mogelijk de transactie van de iPhone ongedaan maken. Om te zien of u echt 
de persoon bent die bij dit rekeningnummer hoort, moet u mij even het saldo van uw reke-
ning en spaarrekening geven”, zei de dame. In mijn achterhoofd begonnen wat alarmbellen 
te rinkelen… “Ja maar…”, begon ik wat aarzelend, “hoe weet ik zeker of u echt bent wie u 
zegt dat u bent?”  Ze noemde opnieuw haar naam en zei opnieuw dat ze van de fraudehelp-
desk was en dat ze geen privacy gevoelige gegevens ging opvragen. Ik noemde mijn saldo en 
ook van de spaarrekening, met tegenzin, dat wel. 

Ik werd in de wacht gezet zodat zij één en ander in orde kon maken. Ik besloot, terwijl ik in 
de wacht stond, een vriend te bellen. Die schrok, maar twijfelde ook, het kon ook gewoon 
echt waar zijn. We hingen op. Ik kreeg de dame weer aan de lijn, deze keer lichtelijk geïrri-
teerd. “Heb je nu met iemand zitten bellen?” Ik bevestigde dat. Ze liet merken het vervelend 
te vinden dat ik zo wantrouwend was terwijl ze me juist wilde helpen: “We hebben zojuist 
uw bankpas geblokkeerd, dat is een hele geruststelling. Uw geld is veilig. Helaas krijgt u nu 
wel een nieuwe pas en een nieuwe pincode die u zelf mag bedenken. U krijgt zo meteen een 
spraakcomputer aan de lijn, ik word er dan uitgefilterd, het gaat volledig digitaal. Eerst mag 
u dan de huidige pincode inspreken en dan de nieuwe pincode die u zelf hebt gekozen, die 
wordt dan automatisch aan de nieuwe pas gekoppeld. Begrijpt u dat?”
 Alle alarmbellen gingen bij mij af. “Dat ga ik niet doen!” zei ik. “Wat zegt u?” Ik herhaalde 
het nog een keer: “Dat ga ik niet doen.” Er viel even een stilte. “Als u niet wilt meewerken 
kunnen wij niets voor u doen. Dan kunnen wij geen schadevergoeding geven als er toch geld 
van uw rekening wordt gehaald. Het is volkomen betrouwbaar. Het gaat via de computer, ik 
hoor dat echt niet.” 
Voor mij was het duidelijk, dit was een crimineel met wie ik sprak. 
Ik beëindigde het gesprek en belde mijn bank.

De vriendelijke mevrouw van de Rabobank zei dat zij NOOIT klanten bellen, ook niet als er 
fraude gepleegd wordt. In dat geval blokkeren zij de bankpas, maar nemen nooit contact op. 
De bank wacht altijd tot de klant zelf contact opneemt zodat het nooit mis kan gaan. Voor 
mij een duidelijke les, die goed afliep en die ik graag met u deel: Meteen ophangen als zo 
iemand belt! Niet in gesprek gaan! Ook niet als het allemaal vriendelijk en aannemelijk 
klinkt!
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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 Renate Stuurman & Marion Zirkzee

Graag wil ik mezelf even voorstellen! Mijn 
naam is Renate en ik werk sinds 1 oktober 
bij dagbesteding 'De Waterkant'. 
 Met sommige van jullie heb ik afge-
lopen maanden al kennis gemaakt. Ik woon 
samen met mijn man Bas en twee kinderen 
Pepijn en Lucas in Leiderdorp. Na mijn hele 
leven in Voorschoten te hebben gewoond 
zijn wij een jaar geleden naar Leiderdorp 
verhuisd. We hebben een klushuis gekocht 
en van A tot Z opgeknapt. In mijn vrije tijd 
ga ik graag naar Voorschoten toe om even te 
winkelen of om gezellig een drankje te doen 
met vriendinnen. Ook ga ik graag met mijn 
mannen op avontuur in het bos of naar een 
museum. 
 In mijn eerste maanden bij Room-
burgh heb ik het steeds meer naar mij zin 

Tijdens de Vrijwilligersborrel op woensdag 7 
december werd ik voorgesteld aan de aanwe-
zige vrijwilligers. Door het warme onthaal en 
de enthousiaste reacties voelde deze avond 
voor mij als een zeer warm welkom. Ik kreeg 
direct het gevoel dat dit allemaal wel goed 
zou komen. 

Op 13 december volgde de overdracht ven 
werkzaamheden. Mijn voorganger, Willeke 
Wieman, overhandigde mij haar zorgvuldig 
opgebouwde vrijwilligersnetwerk. Ik heb 
haar beloofd dit netwerk goed te onderhou-
den en deze op geheel eigen wijze verder uit 
te breiden.

Nu ben ik al een aantal weken werkzaam in 
mijn nieuwe functie en ik heb intussen hele-
maal mijn draai gevonden. Wat is dit een leu-
ke, dankbare baan met zoveel enthousiaste, 
lieve, waardevolle mensen. Wat mij betreft 
zit ik hier helemaal op mijn plek.

gekregen en zit ik inmiddels bij de hardloop-
groep voor de Leidse Singelloop. Nog even 
trainen maar in april gaan wij Roomburgh 
vertegenwoordigen. Kom ons vooral aan-
moedigen of trek je hardloopschoenen aan en 
kom onze groep versterken.
 Het lijkt mij leuk om jullie allemaal 
te ontmoeten. Ik ben vaak (al van verre) te 
herkennen aan mijn karakteristieke lach.

Mijn naam is Marion Zirkzee. Ik werk al een 
tijd in de keuken en het restaurant en sinds 
1 januari 2023 ben ik daarnaast de nieuwe  
Coördinator Vrijwilligers van Zorgcentrum 
Roomburgh. 

Na het lezen van de vacature ben ik in de 
pen geklommen en heb het erop gewaagd.  
Snel daarop volgde het sollicitatiegesprek en 
nog dezelfde dag op maandag 5 december 
kreeg ik te horen dat ik de nieuwe Coördina-
tor Vrijwilligers zou worden, wat een mooi 
cadeau! 
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Waarom eet een dom blondje op Valentijnsdag een rups?
Antwoord: Ze wil vlinders in haar buik!

Een spin en een duizendpoot spreken af. De spin wacht al 
drie uur op de duizendpoot. Na drie uur komt de duizend-
poot eindelijk. De spin vraagt aan de duizendpoot: "Waar 
bleef je nou al die tijd? Ik zit al heel lang te wach-
ten!"
"Nou," zegt de duizendpoot, "bij de ingang stond een 
bordje met de tekst 'voeten vegen alstublieft!'"

Er waren eens twee gekken in de woestijn. De ene gek 
had een autodeur bij zich. De andere vroeg waarom hij 
die deur meesleurde. Antwoordt de ene gek “Als het 
straks te warm wordt, dan kan ik een raampje open zet-
ten!”

Moppen

Flierefluiters
Door Frans en Irene Lardee

Wij hebben een boom voor het raam, en daar zit elke dag rond de 
klok van tienen, een stelletje te rommelen, samen op een tak, en 

komen er dan andere bij fladderen, dan gaat het verliefde stelletje 
snel naar een andere tak, want ze willen niet gestoord worden.
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Activiteiten februari
2 februari      Feest van de Opdracht van de Heer (Maria  
                  Lichtmis)

7 februari   14.00 uur  Het Filmmuseum met Jan Kleijn
12 februari   14:30 uur  Expositie "Schilderkunst uit eigen huis"
13 februari   14.00 uur  Bloemschikken 
14 februari      Valentijnsdag
    14.30 uur  Klassieke-muziekmiddag
21 februari   14.00 uur  Carnavalsoptreden: Gösta van den Burg
22 februari      Aswoensdag (vasten- en onthoudingsdag)

1 maart   10:30 uur  Start Veertigdagenretraite "Rondom het  
             Kruis"

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 
    10.30 - 11.15 uur  Gymnastiek (Nathalie) inloop   
    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 februari

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 Marion Zirkzee
E | mzirkzee@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
Liefde
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AANDACHT    GELUK       MINNE 
AANRAKING    GENEGENHEID     PASSIE 
AARDIG     GEVOEL       POSITIEF 
AFFECTIE    INNIGHEID      RIJKDOM 
AMOR     KALVERLIEFDE     TOEWIJDING 
BELANGSTELLING   KOESTEREN      VERWANTSCHAP 
BLIJDSCHAP    LIEFDE       VLAM 
CADEAUS    LIEFDESVERDRIET     VOELEND 
DIENSTBAARHEID   LIEFDEVOL      WARMTE 
GEHECHT    LOVE       ZWAK 
   
C D N A A R D I G D D G B H Q T K S R W Z G C V T 
N B Y O Y Y Q B F D J F N J I D M A M B R X O S E 
J E U D Q B R I C A C I I H E B K B Q V J L Z O I 
G L M B I N W J M B D U A W V F D B B U V Z V Q R 
M A O D W E T E K G C V E D F E I L M C G B W E D 
K N M C M H H N Z P A L T K X U E V O N N Z B R R 
D G M F C J R N Q Y Z Q M R E N N I M U I J B K E 
I S S E P H R M E N M F R Y K T S A Y B K B N A V 
E T H I P H O K I G B L A A Z I T J S O A D X K S 
H E Y A W D O U B H E E W E W D B N B H R W F O E 
G L V T O U F M H E P N Q F R L A I E H N H W U D 
I L G E L M A L V D O T E P U C A M M V A J Z C F 
N I H V G E V O F N S W G G L L R N O E A P R M E 
N N E O D B L N V F I Z Q E Y Z H C S R Y A J U I 
I G D Y J M H W F X T V O N V M E I I W A H Q F L 
T N F B X Y A G N A I V M O K V I W N A L C W R K 
P I E A F F E C T I E F E R O U D T W N I S K N B 
W D I D U L R I P G F L I F E X K P P T E D I E K 
Y J L D U W S I Z E E J E I S S A P L S F J G M P 
G I R K X Q U W D N K W N A T G A Q D C D I K I E 
Q W E C F Z A D D D Q X F C E V Y H U H E L M K K 
Z E V N Q K E Y O M H X S B R Q S L S A V B G I Y 
Y O L F X S D M T Y L J G J E T H G X P O A U R Q 
F T A A N D A C H T M T S P N Q N U H R L D L G N 
H P K P N T C M K H W H N C V W Q M U W Q Q F R X 

 
 


