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The Lily and the 
Carpenter.
Gwyneth 
Thompson 
Briggs (2019).

De rechtvaardige groeit als een 
palmboom, als de Libanonceder om-
hoog. (Psalm 92:13)



Voorwoord Inhoud

Het thema deze maand is geld. Geld speelt een ongelooflijke grote rol in 
onze maatschappij en dus in ons leven. De uitdrukkingen ‘geld alleen 
maakt niet gelukkig’ of ‘liefde is niet te koop’ zijn natuurlijk overbekend 
en de intentie, de bedoeling die deze spreekwoorden hebben, is goed. 
Er zijn veel voorbeelden van zaken die niet te koop zijn en juist heel 
waardevol.

Het is tegelijkertijd wel belangrijk om oog te hebben voor de vele 
situaties waarbij het tekort aan geld veel leed veroorzaakt. Wanneer 
mensen in armoede leven, wanneer men het einde van de maand net niet 
haalt qua financiën, wanneer de schulden zich opstapelen, wanneer de 
kinderen geen eten hebben, of niet naar verjaardagsfeestjes kunnen omdat 
er geen geld is voor een cadeautje, wanneer ouderen in de kou zitten 
omdat zij de energierekening niet kunnen betalen, dan moeten wij 
bescheiden worden met de hierboven genoemde uitdrukkingen. De 
financiële zorgen zijn voor een groeiende groep in Nederland een 
probleem, waar wij gezamenlijk aandacht voor mogen hebben en ernaar 
mogen kijken wat wij kunnen doen. De realiteit is dat de armoede best 
voor een groot deel verborgen is, men wil het er niet graag over hebben, 
hoewel hulp welkom zou zijn.

Wat wij hieraan kunnen doen, is niet eenvoudig te benoemen. Het is deels 
een kwestie van, wederom, geld. Hierbij speelt de overheid en de politiek 
natuurlijk een rol. In maart zijn er verkiezingen voor de provinciale staten. 
U kunt er daarbij natuurlijk naar kijken welke van de partijen met een 
oplossing komen die u aanspreekt. 

U kunt ook dichterbij kijken in de nabije omgeving. Zijn er situaties van 
verborgen armoede? Zo ja, hoe kunnen die mensen worden geholpen? Wij 
proberen hier als Roomburgh er zelf ook alert op te zijn, maar zien niet 
alles. Wel kunnen wij soms helpen.

Tot slot kan de armoede in de nabije omgeving, in Nederland, in de 
wereld, ons misschien ook helpen met het relativeren van bepaalde 
onvrede die wij zelf ervaren. Wij kunnen ons wellicht nog iets bewuster 
zijn van de mooie momenten die geen geld kosten, en daarvan genieten.  

Ik hoop dat dit Roomburgh Magazine u kan inspireren om, daar waar 
mensen in armoede leven, oplossingen te helpen vinden. En tegelijkertijd 
momenten van dankbaarheid te ervaren, juist ook voor de ervaringen die 
wij mogen beleven die niet veel of niets kosten. 

Veel leesplezier. 
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Bert Buirma, directeur Roomburgh

"Wij kunnen ons wel-
licht nog bewuster 
worden van mooie 
momenten die geen 
geld kosten... "
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Poen, poen, poen, poen...

Even terug naar de gulden

Door de redactie

Door Dagmar Meijvogel

In uw handen, of op uw scherm, heeft u de 
nieuwe editie van het Roomburgh Magazine. 
Het is maart, en in deze maand is geld het 
thema. 
Van 27 tot 31 maart is het de Week van het 
geld. Tijdens deze week wordt op scholen 
stilgestaan bij het leren omgaan met geld en 
alles wat daarbij komt kijken.

Niet alleen op scholen is geld een belangrijk 
onderwerp, maar in het hele leven is geld een 
factor die van alles bepaalt. Geld kan zowel 
zaken makkelijker maken, als ook zorgen 
voor meer stress. Gebrek aan geld kan een 
kettingreactie aan problemen veroorzaken.

Voor ƒ 10,- kon je vroeger best veel kopen.
€ 10,- van nu is bijna niks meer waard; na 
een middagje shoppen kom je al snel op
€ 200,- euro uit.

Wij maakten spaarpotjes met foto's van 
"oude" nepguldens.

Een bewoner: Ja, deze kleur is wel goed 
hoor. Lekker pittig.
Een ander: Wat zit erin? Niks? Nou zeg, krijg 
ik van jou zomaar een lege doos.

Sommige mensen zouden zo ver gaan als 
geld een noodzakelijk kwaad noemen.

Laten we deze maand eens stilstaan bij hoe 
wij met ons geld omgaan, vooral in deze 
tijden van de ongelofelijke inflatie die ons 
op alle vlakken raakt, van boodschappen tot 
energie. Alles wordt duurder.

In Roomburgh hebben we ook weer eens 
gekeken naar de mooie gulden van vroeger. 
Verder hebben we een prachtige expositie 
gehad. De kunst van onze eigen bewoners 
is prachtig, en uiteraard is het samenzijn en 
samen activiteiten ondernemen onbetaalbaar! 



“Toen Jezus opkeek, zag Hij hoe rijke mensen geld in de geldkist van de 
tempel gooiden. Er kwam ook een arme weduwe. Hij zag dat ze er twee 

koperen muntjes in gooide. Hij zei: "Luister goed! Ik zeg jullie dat deze arme 
vrouw het meest in de geldkist heeft gedaan van allemaal. Want al die 

andere mensen hebben er iets van hun rijkdom in gegooid. Maar zíj heeft 
van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had om van te leven." 

Geld en armoede zijn echt thema’s van deze tijd. Ondanks dat Nederland een welvarend 
land is, is er ook veel armoede. Denk maar eens aan de vele mensen die naar de 
Voedselbank gaan. Wij, mensen van na de oorlog, hebben nooit armoede gekend, maar 
veel van onze bewoners wel. Geld maakt niet gelukkig, maar als je niet genoeg hebt om 
van de leven is dat een grote dagelijkse zorg. 

Ik heb een oude dame gekend die een beetje leek op de weduwe van hierboven. Zij was 
een diepgelovige vrouw, leefde heel sober, besteedde nauwelijks iets voor haarzelf. Ik 
dacht altijd dat zij heel arm was. Maar toen na haar dood haar huis werd leeggeruimd en 
de bankafschriften tevoorschijn kwamen, bleek dat zij bijna al haar geld aan goede 
doelen had gegeven en aan mensen die het moeilijk hadden. Ik was daar erg door 
geraakt. 

Naast materiële armoede bestaan er ook sociale en geestelijke armoede, en soms denk ik 
dat die veel groter zijn. Met sociale armoede bedoelen we: te weinig betekenisvolle 
contacten. Dat wil niet zeggen dat iemand helemaal geen contacten heeft, maar dat de 
contacten te weinig diepgaand en te weinig betrokken zijn. Het zijn bijvoorbeeld 
gesprekken waarin iemand vraagt hoe het met je gaat en dan eigenlijk meteen zelf het 
woord neemt, dat is pijnlijk en maakt dat de ander zich eenzaam gaat voelen. 

Met geestelijke armoede bedoelen we de leegte die veel mensen ervaren. Veel mensen 
vullen hun tijd met televisie kijken, internet & sporten. Daar is op zich niets mis mee, 
maar als je geen tijd meer neemt om even stil te zijn en te luisteren naar je binnenkant, 
verlies je de verbinding met jezelf en je verlangens en wordt het leven oppervlakkig en 
leeg. Geestelijke armoede is een verlangen naar diepgang, waarheid en schoonheid. 
Daartoe worden we weer uitgenodigd in deze 40-dagentijd, om naar binnen te keren, 
niet om onszelf te zoeken, maar om de “Schat” die in onze ziel verborgen is weer te 
laten spreken. Dan ontdekken we wie we zijn en wat ons diepste verlangen is. Die 
“Schat” is onze rijkdom, maar die moet wel opgegraven worden! 

De weduwe gaf van haar armoede, dat kunnen we letterlijk nemen, maar geven vanuit 
armoede kan ook betekenen: er voor iemand zijn als het je even niet uitkomt, doen wat 
je wél kan als je oud of ziek bent. De weduwe gaf twee muntjes, een kaartje of een 
telefoontje is vaak genoeg. En dan écht luisteren! Ook iets kleins kan heel betekenisvol 
en waardevol zijn!
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Woord van de pastoraal medewerker
Door Harriët van Dijk
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Beste mantelzorgers,
dit Magazine gaat over geld. Veel zaken in 
deze wereld draaien om geld, al vergeten we 
soms dat de belangrijkste dingen niet zijn uit 
te drukken in geld, zoals liefde, aandacht en 
tijd. Mantelzorg is een taak die wordt uit-
gevoerd vanuit liefde zonder een financiële 
tegemoetkoming. 

Toch hebben wij gezien dat vele mantelzor-
gers gemiddeld meer dan acht uur per week 
bezig zijn met de mantelzorgtaken. Daar mag 
best een stukje waardering tegenover staan. 

De gemeente Leiden biedt daarom een man-
telzorgwaardering aan. Op de website:
www.incluzioleiden.nl/mantelzorgwaarde-
ring kunt u hier meer informatie over vinden 
en die aanvragen. Veel mantelzorgers weten 
niet dat zij van deze waardering gebruik kun-
nen maken. 

Heeft u financiële vragen rondom mantel-
zorg? Stuur gerust een e-mail naar:
mantelzorg@roomburgh.nl of spreek Leo 
Cremers of Sanne van Rein aan, zij wijzen u 
graag de weg.

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

Sint Jozef
Door Rik van Steenoven

Op de binnenkant van het voorblad van dit 
Magazine ziet u een beeldtenis van de Heili-
ge Jozef. 

Op 19 maart wordt het Feest van de H. Jozef, 
bruidegom van de H. Maagd Maria en pa-
troon van de heilige Kerk gevierd. 

De Heilige Jozef is ook in Roomburgh van 
belang. Jarenlang heeft wijlen rector mgr. 
Hofstede op voorspraak van deze heilige 
gebeden voor de realisatie van de nieuwe 
kapel, die op 19 maart vorig jaar door de 
bisschop is gewijd.

Bij het thema van deze maand, geld, is de 
volgende uitspraak van Paus Benedictus XVI 
wellicht iets om over na te denken: “De hei-
lige Jozef leert ons dat men kan liefhebben 
zonder te bezitten...” (Uit een preek gehouden op 
18 maart 2009)



Roomburgh Magazine | 7

Kunstzinnig uitstapje
Door Monique van Trigt

Begin februari hebben verschillende bewo-
ners een bezoek gebracht aan het Katwijks 
Museum. Daar is momenteel een tentoon-
stelling van de werken van Aad Donker 
(1967-1998), een Leidse kunstschilder met 
een fascinerend en tumultueus leven, te zien. 
Veel van zijn schilderijen zien er realistisch-
expressionistisch en kleurrijk uit. 

Onze charmante huisschilder, Marco Kaste-
lein, heeft de rondleiding verzorgd. Hij wist 
veel te vertellen over het leven van de kun-
stenaar en gaf toelichting bij de schilderijen. 
Het was een erg leuke middag. Na bezichti-

ging van de tentoonstelling hebben we koffie 
gedronken. 
In het museum waren, naast de expositie van 
Aad, ook Katwijkse klederdracht, gebruiks-
voorwerpen en een vissershuisje van begin 
van vorige eeuw te zien. Daar zijn we na de 
koffie nog even langs gelopen. Veel mensen 
zagen herkenbare voorwerpen en dit bracht 
interessante verhalen naar boven.

Toen iedereen het wel gezien had, gingen we 
langs de boulevard weer terug naar Room-
burgh. Meer foto's vindt u op pagina 12.
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Zondag 12 februari hadden we een loungevol 
mensen die kwamen kijken naar de expositie 
"Schilderkunst uit eigen huis".
Te zien waren kunstwerken van bewoners, die 
gemaakt zijn in de schilderlessen van Leid-
se kunstschilder Dick Bakhuizen of tijdens 
de beeldende-therapiesessies van Dagmar 
Meijvogel. Uitgestald waren meer dan 150 
schilderijen. Dit was 'slechts' de opbrengst 
van afgelopen jaar. Er zijn dus nog veel meer 
werken!

De schilderijen zijn erg kleurrijk en iedereen 
heeft duidelijk een eigen stijl. Wat een talent 
is Roomburgh rijk. Het was een gezellige 
middag voor de trotse makers, blije familiele-
den en belangstellenden. Heeft u de expositie 
gemist? Dat is geen probleem. In de gang op 
de begane grond hangt van iedere kunstenaar 
een schilderij. Die kunt u rustig bekijken. Op 
pagina 13 ziet u meer foto's!

Rondom een uitvaart hangt niet alleen een ta-
boe, er zijn ook heel veel vragen.

Iedere eerste vrijdag van de maand van 14.00 
tot 16.00 uur zal er in de spreekkamer een 
laagdrempelige informatiemiddag zijn rond-
om het begrip uitvaart. U kunt gewoon bij ons 
aan tafel komen en al uw vragen rondom uit-
vaarten stellen. Wat moet en wat mag? Hoe 
regel je een uitvaart en waar moet er rekening 
mee worden gehouden? Hoe zit het met de 
verzekering en de kosten?

Wij beseff en zeker dat dit niet een heel gezel-
lig onderwerp is, maar wel is het een onder-
werp om tijdig bij stil te staan. Deelname aan 
een van deze middagen is geheel kosteloos en 

u bent en blijft vrij om naar een door uzelf ge-
kozen uitvaartonderneming te gaan wanneer 
u de keuze te zijner tijd moet maken.

U bent in ieder geval van harte uitgenodigd.

Expositie "Schlderkunst uit eigen huis"

Een uitvaart: hoe en wat?

Door Dagmar Meijvogel | Foto's door Harriët van Dijk

Door Andrea Virati
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Op een eenzame plek zagen de apostelen Jezus bidden. Zij verlangden ernaar om ook zo te 
kunnen bidden. Ze vroegen Jezus ‘Heer, leer ons bidden’ en Jezus leerde hen het volgende 
gebed als volgt:

1. Onze Vader die in de hemel zijt. 
Hoe vaak hebben wij dit al gebeden? En hoe bewust?
In die ene zin zijn er ook in onze tijd vragen over zoals:
‘U bent toch nog steeds Onze Vader?’  en ‘Woont U nog steeds in de Hemel?’
Waarom al de vragen? Terwijl ze bedoeld zijn om ‘te leren bidden’, te vertrouwen én te gelo-
ven! Zijn wij daar nu bewust mee bezig? Ondanks de abnormale snelheid waar veel mensen 
in leven. Waar gaat onze tijd maar ook onze waarheid en rust naar toe?

2. Uw naam worde geheiligd
Een zin waarover nagedacht moet worden. Is dat zo in onze dagelijkse ervaring met ons le-
ven van iedere dag? Eerder lijkt het erop dat Gods naam beledigd wordt en hier en daar soms 
belachelijk wordt gemaakt. 
De eerbied is vaak weg en de globale oppervlakkigheid heerst in veel gevallen ten koste van 
ons geloof. Wij moeten ons tijdens het gebed bewust zijn.

3. Uw rijk kome…
Wanneer zal ‘Uw rijk’ ooit komen? Of is het er al bij ons leven en streven naar een betere 
wereld, die los moet komen van de valse verleidelijke ‘gouden bergen’ van geld, bezit, rijk-
dom en zelf ik-egoïsme. Het is een soort kracht, waar veel mensen aan verslaafd raken. Het 
‘ik’ regeert.
Uw rijkdom is van een totaal andere inhoud. Want daarin telt de gehele mens volledig mee, 
arm of rijk zijn bijkomstig te noemen. Het gaat om de mentaliteit van de mens(en). 
Daar moet meer aandacht aan besteed worden! 

4. Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel
Ik weet niet hoe precies Uw wil in de hemel wordt uitgedragen. Dat zal wel in orde zijn. Bij 
ons op de aarde is dat nog wel wat anders. Uw wil geschiedde niet echt als wij getuigen zijn 
van een wereldwijde kerk- én geloofsverlating in Europa en andere landen.
Alles lijkt verward en niet zo nodig om Uw wil (Uw woord) nog te volgen en te beleven. Er 
moet een nieuwe geestdrift komen en meer eerbied, zoals U het wilt. 

5. Geef ons heden ons dagelijks brood
Een dagelijkse bede en behoefte. 
En een dankzegging voor Uw vruchtbare en steeds nieuwe scheppende mogelijkheden, al de 
eeuwen door tot zegen van de mensheid.
Dit moderne ‘Manna’ is in onze tijd de hoop en de levenskracht die zo zichtbaar, toen en nu, 
door uw genade wordt aangereikt (al is alles nu machinaal). Laten we blijven bidden voor 
ons hedendaags welzijn, maar zeker voor de mensen in de arme landen, dat er voor iedereen 
voedsel mag zijn.

Overdenking van het Onze Vader
Door J.B.



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: Etage twee 
wacht op de bus voor 
een rit door Leiden. 
Busje komt zo!
Midden: Uitstapje naar 
het Katwijks Museum 
voor de expositie van 
Aad Donker.
Onderaan: Een heer-
lijke wandeling met de 
wandelclub.
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Bovenaan: Frans Lar-
dee stuurde deze foto 
van de vroege lente.
Midden: Een van de 
rondritten door het 
mooie Leiden met 
onze eigen Room-
burgh-bussen.
Onderaan: De opening 
van de nieuwe multi-
functionele ruimte.
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Hele pagina: Een 
overzicht van de zeer 
succesvolle expositie 
"schilderkunst uit eigen 
huis". 
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IN MEMORIAM
dhr. G.J.M. van Geloven | 28 januari 2023

dhr. A. de Wolf | 31 januari 2023

mw. M.A.H. van Hemert - Gieskens | 6 februari 2023

mw. P.S. Verhoog - Lagerberg | 12 februari 2023

mw. J.M. Bavelaar - Vermeulen | 16 februari 2023

Een lege plek,

een groot gemis.

Een fijne herinnering

is al wat er nog is.

Jou te kennen,

vond ik zo fijn.

Je los te laten,

dat doet pijn.

Een lege plek
Auteur onbekend
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U heeft haar vast wel eens gezien, de 
rood-witte poes. Altijd struint ze in de buurt 
rond en zodra ze de kans krijgt, wandelt ze 
op haar dooie akkertje ons Roomburgh bin-
nen. Soms spot ik haar bij de voordeur, soms 
lift ze mee via de achterdeur, en in de zomer 
weet ze dat ze via het terras het restaurant 
in kan lopen. Meestal hebben we het op tijd 
in de gaten en zetten we haar weer buiten. 
Soms ook niet en dan komt er iemand bij de 
receptie om te melden dat er een poes op de 
trap loopt. Onlangs nog zat ze op het kantoor 
van John en Aron.
Laatst, op een zondag, had ze haar zinnen 
echt op het warme Roomburgh gezet. Netjes 
zat ze bij de voordeur te wachten om met 
elke bezoeker mee naar binnen te glippen en 
elke keer heb ik haar opgepakt, een aai over 
haar bolletje gegeven en weer buiten ge-
bracht. De vijfde keer vond ze me niet meer 
zo leuk en kreeg ik een flinke haal van de 
pluizige dame. De zesde keer was ze me echt 
te snel af en heb ik haar uit de linnenkamer 
moeten vissen. Maar ze gaf het echt niet op. 
De zevende keer kon ik haar, net voordat ze 

de trap op sloop, oppakken. Deze keer heb ik 
haar maar aan de achterkant buiten gezet. Ik 
heb haar daar helemaal naar de stoep ge-
bracht en die boodschap leek ze te begrijpen. 
Ik heb haar daarna niet meer terug gezien op 
die zondag. 
Iets in mij zegt me dat het niet de laatste keer 
is dat ze bij ons op bezoek komt. Dus mocht 
u plots een schattig poesje op uw kamer heb-
ben, verwen haar dan niet te veel, dan wil ze 
waarschijnlijk helemaal nooit meer weg…

De buur(t)poes

Wandelen!

Door Diana Lek

Door Monique van Trigt

Op maandagochtend beginnen we de week bij Roomburgh 
altijd goed. Een grote groep vrijwilligers maakt dan met de 
bewoners van KSW en Somatiek een leuke wandeling door 
de wijk Roomburgh en het Matilopark. Even lekker een 
frisse neus halen. We wandelen het hele jaar door en ma-
ken zo ook alle seizoenen in de natuur mee.  
Vanaf 15 februari jl. is er op woensdagochtend een wandel-
club gestart speciaal voor de bewoners van de aanleunflat. 
Een goede manier om lekker in de buitenlucht aan uw con-
ditie te werken. Samen wandelen is gezelliger dan alleen.
Heeft u zin om mee te gaan? Meld dit dan even bij de re-
ceptie. We verzamelen op woensdag om 10:15 uur bij ‘Ons 
Hoekje’ (appartement 52 op de begane grond van de aanleunflat)



Roomburgh Magazine | 16

De vreugde van het geven
Door Ruben Stolker

kleins – of wat groters – aan iemand die het 
beter kan gebruiken dan ikzelf. 

Het mooie, maar tegelijkertijd ook moeilijke 
aan het geven vind ik dat ik geld vaak als iets 
van mezelf zie. Iets waar ik zelf voor gewerkt 
heb en ‘recht’ op zou hebben. Maar dat is nu 

juist het mooie en vreemde bij God: de be-
langrijkste dingen in het leven 

zijn omgedraaid. Juist als 
je geeft, zul je liefde 

en vreugde ont-
vangen. Je hoeft 

natuurlijk niet 
in God te 
geloven om 
te geven, 
maar ik 
ervaar echt 
vreugde 
als ik iets 
geef aan 
iemand 

waarvan ik 
vermoed dat 

hij of zij het 
nodig heeft. Juist 

door de dankbaar-
heid en de lach op het 

gezicht van diegene.

Misschien wel een leuke gedachte-oefe-
ning tijdens de 40-dagentijd (vasten) die al 
begonnen is: Als je al zoveel vreugde kan 
ervaren tijdens het geven van iets kleins, 
hoeveel vreugde zul je dan ontvangen als je 
alles weggeeft? “Niemand heeft grotere liefde 
dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden,” 
schrijft Johannes in de Bijbel. Misschien dur-
ven we in gebed wel te vragen aan God welk 
deel wij Hem mogen (terug)schenken, van 
het leven dat Hij ons gegeven heeft…?

Of je nu gelovig bent of niet, iedereen weet 
wel dat geld vroeg of laat voor problemen 
kan zorgen. Een kind dat meer zakgeld wil, 
of het verdelen van een erfenis; geld zorgt 
vaak voor discussie of ergernis. Mijn eigen 
houding ten opzichte van geld was altijd vrij 
nuchter: je hebt het nodig, het is makkelijk, 
maar het is niet het belangrijkste in het leven. 

Ik heb altijd bijbaantjes 
gehad en tijdens mijn 
studie kon je ook 
makkelijk lenen, 
dus geldzorgen 
had ik nooit 
echt. Mijn 
eerste schok 
kwam pas na 
het afronden 
van mijn 
studie. Mijn 
studieschuld 
was flink ho-
ger dan ik had 
gedacht. Net 
als veel anderen 
stond ik er wat na-
ief in hoeveel het kan 
oplopen in al die jaren. 
Pas na tien jaar had ik alles 
afbetaald, maar echte zorgen heb 
ik er niet om gehad.

Nu denk ik: ik heb toch wel een hoop geld 
verkwist aan drank en eten. Terwijl het je 
maag in gaat en er meestal binnen 24 uur 
weer uit is. Ik zocht plezier zogezegd, maar 
sinds ik gelovig ben geworden weet ik dat 
God veel meer vreugde geeft dan die dron-
kenschap. Bovenal geeft Hij veel meer liefde, 
iets waar ik onbewust naar op zoek was. Die 
vreugde zit hem ook in het geven van iets 
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Rondritten door Leiden

Opening van Ons Hoekje

Door Monique van Trigt

Door Rebecca Toet

De afgelopen weken zijn er verschillende 
rondritten door Leiden geweest. Juur Om-
zigt, een van onze vrijwillige chauffeurs, 
heeft een tijdje terug niet alleen het idee 
maar ook de route bedacht. De bewoners 
hebben erg genoten van deze uitjes. Voor ve-
len was het een feest van herkenning om na 
een lange tijd weer door Leiden te rijden. De 
smalle straatjes, de oude en de nieuwe brug-
getjes, de Meelfabriek in verbouwing, het 
mooie Rapenburg. Men genoot zichtbaar en 
vele herinneringen passeerden de revue. En 
als klap op de vuurpijl van de route zag men 
ook nog het mooie hofje waar Rik woont! 

Het is bewoners van de aanleunwoningen 
niet ontgaan, dat er de afgelopen periode 
veel geklust is in huis. Zo ook in het voorma-
lige apartement 52 op de begane grond, dat 
ook wel bekend stond als het appartement 
van wijlen de rector. 
Het apartement is omgebouwd tot een multi-
functionele ruimte voor activiteiten, bijeen-
komsten en hobbyclubjes. 
Tijdens de opening van de ruimte, hebben 

bewoners gestemd voor een naam voor het 
appartement. Vierentwintig stemmen zijn er 
geteld. En met maar liefst 50% van de stem-
men is “Ons Hoekje” de winnende naam 
geworden.

Heeft u zelf een leuk idee voor een activiteit? 
Neem dan gerust contact op met Monique, 
Rebecca of Renate van team Welzijn.
Op pagina 12 ziet u foto's van de opening.

Boven: De statige hui-
zen aan de Boisotkade, 
het mooie straatje aan 
het water van de witte 
Singel.
Midden: Het Cathrijn 
Jacobsdochtershof 
waar Rik woont, met 
de heerlijke tuin aan 
het water van de Nieu-
we Rijn.
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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 Rebecca Toet

Hallo, ik ben Rebecca en ik maak deel uit 
van team Welzijn voor de aanleunwoningen. 

Velen van jullie hebben me wellicht al eens 
voorbij zien lopen. Sinds december 2019 
werk ik in Roomburgh. Ik heb drie jaar in de 
zorg gewerkt, voornamelijk op de afdelingen 
van kleinschalig wonen.

Voor ik hier kwam werken, heb ik in kloos-
ters gewoond in IJsland en Nederland, waar 
ik mantelzorg verleende aan ouderen. Mo-
menteel volg ik een opleiding maatschappe-
lijke zorgverlening. 

Dit jaar is de week van het geld van 27 t/m 
31 maart, met als thema ‘bedwing de bling’.

Geld is, naast dood en liefdesverdriet een 
perfect onderwerp voor prachtige liedjes. 
In het ene nummer fantaseert men over rijk 
zijn, het andere nummer gaat juist weer over 
de armoede en hoe daarmee om te gaan.

Aunt Molly Jackson (1880 - 1960) was een 
invloedrijke Amerikaanse folkzangeres en 
vakbondsactiviste (foto rechts). Ze was de 
dochter van een mijnwerker en trouwde later 
zelf ook met een mijnwerker. Toen ze 10 
jaar oud was, belandde ze al in de gevan-
genis voor vakbondsactiviteiten. En ook in 
haar liedjes ging het over onrecht, honger en 
armoede. Luister bijvoobeeld eens naar haar 
nummer Ragged, Hungry Blues!

Verleidingen zijn er altijd al geweest. Op 
oudhollandse tegeltjes staat de spreuk "wie 
het kleine niet eert..." niet voor niets.

Buiten werken en leren sport ik graag. Mijn 
favoriete hobby is de klimsport. In mijn vrije 
tijd geef ik jeugdtraining in een klimhal in 
Leiden en in de vakanties klim ik zelf in de 
rotsen en de bergen. Mijn lievelingseten is 
pizza.

‘De bling’ kun je zien als materiële zaken, 
maar ook kan dit begrip uitstapjes betekenen.

Hoe vaak kun je naar een concert gaan en 
wat wil je vooral neertellen voor een con-
certkaartje of een muziek-/dansvoorstelling 
in het theater? Zelf vind ik het fijn om mijn 
geld uit te geven aan herinneringen, maar nu 
ik zwanger ben, is de verleiding om allerlei 
schattige kleertjes in te slaan ook wel groot. 
Gelukkig weet ik die nog aardig te bedwin-
gen! 

Geld
Door Eva Paternotte
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Een visje komt een zeepaardje tegen in de zee. Het visje zegt: 
'Hoi!' Het zeepaardje zegt terug: 'Haai!' Het visje kijkt ver-
schrikt om zich heen en roept geschrokken: 'Waar?'

Gijs komt voor de zoveelste keer te laat op zijn werk. Zijn baas 
zegt: ‘Kun je nu echt niet wat beter je best doen om op tijd te 
komen?’ Gijs: ‘Ja hoor, ik neem wel een bus eerder.’ De volgende 
dag is Gijs nóg later op zijn werk. Zijn baas zegt: ‘Je zou toch 
een bus eerder nemen?’. Gijs: ‘Klopt, maar die ging de andere kant 
op.’

‘Vannacht was er een inbreker in ons huis,’ vertelt de niet al te 
rijke Rick aan Loes.
‘Oh nee, wat deed hij?’ vraagt Loes.
‘Hij zocht naar geld,’ antwoordt Rick.
‘En wat heb jij toen gedaan?’
Rick: ‘Ik heb hem geholpen met zoeken.’

Moppen

Spreuken

Leeft niet a� een voor geld, weest tevreden met wat ge hebt. God 
zelf heeft gezegd: Ik laat u niet a� een, Ik zal u nooit in de steek 

laten.
Hebreeën 13:5
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Activiteiten maart
1 maart      Nationale Complimentendag
    10.30 uur  Retraite: Rondom het Kruis
3 maart      Wereld Gebedsdag
8 maart   10.30 uur  Retraite: Rondom het Kruis
10 maart   14.30 uur  High tea door NLdoet in de lounge
11 maart      Start Boekenweek
13 maart   14.30 uur  Bloemschikken
15 maart   10.30 uur  Retraite: Rondom het Kruis
18 maart   17.00 uur  Pannenkoeken eten in de lounge
19 maart      Hoogfeest van de H. Jozef
20 maart      Start van de lente
21 maart   14.00 uur  Filmmiddag: Miracles from Heaven
22 maart   10.30 uur  Retraite: Rondom het Kruis
24 maart      Nationale dag van de muziek
25 maart      Hoogfeest van Maria Boodschap
25/26 maart     Zomertijd
29 maart   10.30 uur  Retraite: 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   10.15 uur  Wandelclub flat
    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 maart

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 
Paternotte, Ruben Stolker & 
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
Geld
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BANKBILJET    GELDPOT     PITTEN 
BETAALMIDDEL    KAPITAAL     POEN 
CASH     KAS      POET 
CENTEN     KNIKKERS     RIJKDOM 
CONTANTEN    MIDDELEN     RUILMIDDEL 
DOEKOE     MUNTEN     SLAPPEWAS 
DUITEN     PECUNIA     SPIJKERS 
EURO     PEGELS     SPAREN 
FINANCIEN    PENNING     VERMOGEN 
FLAPPEN     PINGPING     ZILVER 
  
C M P E N H U A M K T O K Z A N E R A P S V B M O 
O K S R E T V Y D K J F W L K P P E A P Y N W B P 
T P P L O Y G X B Q T J B B H W G Z L T Q N Z X Z 
I L E G P T C Z U J V E L Q I T U I S T M E W J C 
P Q K N T B O D K V E R M O G E N L A K J T G O J 
W A I Q N C Z E A I T O C G C T C V W N Z N D D P 
I Y S M X I A J A J U L Y O I D A E E V Z A E F T 
N P I T T E N O B Z P J A E B J S R P L V T Z O K 
S W T Z H H H G L Z X Q N A E H H S P Q M N C X P 
N M G I O N Z O O V Y S S C T V L G A K L O K E X 
V S V C P D R Q M X D R G N A I H T L T T C C J D 
R A H X O A O F V A E B T P A D P M S N O U G S M 
I S R E K K I N K K U M X T L F I A J X N V Y M A 
V I K A H G W S J V C I I U M U F Q K I S D B M X 
M O D K J I R I N W D F F P I Q P W A A Q J A Y N 
E E L O U N P N E R S P G X D N C U K T X X N S N 
A Q R N A S E D U I T E N I D E W I V Z O F K G E 
R V F A S T O P D L E G H L E I Q F X H D A B Z W 
L E X T N M O J C Y D E R Y L C F A L I U I I Q O 
U Y N E L E D D I M C L K P V N R I E T H T L E R 
N I C C T J I F O Q U S L J L A H Z F A L Z J G U 
O W M F Q B I B Z I M U Q I V N E T N U M N E O E 
O T H X H D E O G U P I N G P I N G A L D G T P X 
F T L J B G Q X T N E P P A L F Y O U E A R B F E 
Z P Q J Q O Q R H F D G N L E D D I M L I U R Z G 
 
 


