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-advertentie-

Het lengen van de dagen,  de bloeiende 
sneeuwklokjes en krokussen, de knoppen 
aan de bomen en straks de lammetjes in 
de wei. Allemaal tekenen dat het voor-
jaar begint en allemaal zaken die ons een 
goed gevoel geven en dat kunnen we wel 
gebruiken. Maar er is gelukkig nog meer 
om blij van te worden.

Ook voor deze Roeper hebben we weer 
een mooie inzending ontvangen van ie-
mand die zijn dankbaarheid wil tonen 
voor het goede werk dat in De Meente 
wordt geleverd. In december schreef Erik 
Driessen heel positief over de mensen in 
De Meente en vervolgens bood hij spon-
taan zijn diensten aan om voor elke uit-
gave  een ‘levensverhaal’ te schrijven.  In 
deze Roeper  heeft Erik van het gesprek 
met Jan Bakker een mooi levensverhaal 
gemaakt.

Daarnaast hoop ik dat ook u weer geniet 
van het enthousiasme waarmee Aletta 
Mateboer een boek bij ons onder de aan-
dacht brengt of het stukje van Lucherdien 
van Dijk die zo warm over haar werk  in De 
Meente schrijft. 

Het dialectverhaal van Jentje Fuite brengt 
ook ditmaal weer een glimlach op ons ge-
zicht. Van Henk Last hebben we weer een 
mooie oude foto uit zijn archief gekregen 
en Klaas Noordstra heeft het Havenplein 
van nu voor ons vastgelegd ter vergelij-
king.

Tenslotte mogen we ook weer een aan-
tal nieuwe adverteerders verwelkomen 
en dat allemaal omdat zoveel mensen De 
Meente een warm hart toe dragen!

Tenslotte: wist u dat er tegenwoordig 
door jong en oud wordt gekleurd? Er zijn 
ook al kleurboeken voor volwassenen. 
Daarom in deze Roeper een vrolijke voor-
jaarskleurplaat voor alle leeftijden.

Namens de redactie,
Marja Bekendam-de Boer
 

VAN DE REDACTIE

Havenplein 1B - 8281 EV  Genemuiden - Postbus 15 - 8280 AA  Genemuiden - T/F 038 385 43 05 - www.brouweroptiek.nl

KOM NU KIJKEN IN ONZE 
NIEUWE WINKEL!

In november zijn wij verhuisd naar het centrum van 
Genemuiden! Een nieuwe locatie en een nieuw gebouw 

maar dezelfde service en kennis als voorheen. 

Kom langs in onze rolstoelvriendelijke zaak en 
beleef onze winkel in uw eigen optiek.

U kunt gebruik maken van onze ophaal- en brengservice. 
Ook kunnen wij gelijk voor u kijken of u een vergoeding 

krijgt van uw zorgverzekering!

Graag tot ziens,
Team Brouwer Optiek
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BOEKENTIP: 

GOUDEN JAREN
 
Hoe ons dagelijks leven in een halve eeuw 
onvoorstelbaar is veranderd.
Door Annegreet van Bergen.
Uitgeverij Atlas Contact.
350 bladzijden.

Soms kom ik een boek tegen en dan vind 
ik het jammer dat er niet een extra editie 
van De Roeper kan worden gedrukt, om-
dat ik iedereen direct deelgenoot wil ma-
ken van dit bijzondere boek. Met een mix 
van eigen en andermans herinneringen, 
stevig onderbouwd met harde cijfers en 
historische feiten, laat de schrijfster zien 
hoe we dankzij een ongekende economi-
sche groei  en een  ongekende technolo-
gische revolutie nu in gemak en weelde 
leven. Voor ouderen is het boek een feest 
der herkenning, want vrijwel elke pagina 
en elke foto roept een glimlach op en een 
gevoel van ‘oh ja, zo was het.’ Voor jongere 
lezers geeft het een prachtig beeld van de 
wereld waarin hun ouders opgroeiden.
De schrijfster heeft met haar eigen oma 
in het achterhoofd de onderwerpen ge-
kozen. Oma was in 1959 60 jaar toe ze 
stierf. De schrijfster is nu 60 en leeft in 
een totaal andere wereld. Het gaat over: 
Eerste levensbehoeften (eten, wonen, 
kleding), Opleiding en Opvoeding (on-
derwijs, kindertijd), Communicatie en 
Informatie(telefoon en geldverkeer), Mo-
biliteit (verschillende vormen van ver-
voer), Gezondheid (zorg voor het gebit, 
gezondheidszorg), Comfort en Kwaliteit 
(wegwerpgemak, hergebruik) en het laat-
ste gedeelte van het boek: Werk en Vrije 
Tijd (baan voor het leven, vrije tijd voor 
iedereen).

Het boek staat vol met herkenbare verha-
len en anekdotes. Daarbij veel prachtige 
foto’s. Ik weet niet waar ik moet beginnen 
om wat uit het boek te vertellen. 
Bijna alles is de moeite waard.
 ‘Door continu te kijken naar een toekomst 
vol onheil, hebben we nauwelijks nog oog 
voor wat er in het recente verleden aan 
rijkdom is opgebouwd,’ stelt Van Bergen 
in haar voorwoord. Zo is het. Haar boek 
kon op geen beter moment komen. Lees 
het gewoon omdat je het leuk vindt, des-
noods lees je het als troost, en tel uw ze-
geningen.’  Het is een prachtig boek voor 
fervente lezers en door de vele foto’s ook 
voor niet-lezers, dit boek is voor iedereen 
leuk!

Aletta Mateboer

Jaar naar jaar liep ik de Meente binnen.  
Het begon allemaal met mijn vader. Hij 
kreeg Parkinson en werd door de zus-
ters bezocht in een aanleunwoning in de 
Dorus Rijkersstraat. Dat was mijn eerste 
kennismaking met de vrouwen in het wit. 
Zolang jij en iedereen om je heen gezond 
bent,  heb je eigenlijk nauwelijks een idee 
wat er allemaal gebeurt in en buiten de 
Meente. Langzamerhand begint dan toch 
het besef te groeien dat er heel veel ge-
beurt. Dat dan ook nog bij nacht en ontij.
Vader moest naar de Meente en werd 
daar jaren in liefde verpleegd. Mijn moe-
der was er dagelijks te vinden. Je proefde 
steeds meer van het lijden in deze wereld  
- en wat belangrijker is – hoe mensen zich 
inzetten om dit lijden van de ander  te ver-
zachten. 
Vader stierf en niet lang daarna was moe-
der min of meer gedwongen om ook naar 
De Meente te verhuizen.  Ook hier het-
zelfde beeld, naarmate de jaren verstre-
ken nam de behoefte aan verzorging toe.  
Je zag steeds meer van de zusters,  van 
de zorg, van de pogingen om – zoals dat 
heet – toch kwaliteit van leven te bieden. 
Mooi  is het om waar te nemen hoe ver 
dat strekt. Zover dat ik doorkreeg dat een 
mens nooit te oud of te gebrekkig is om 
die vraag naar kwaliteit te laten liggen.
Dat moet je dan wel liggen. Kwaliteit van 
leven geven aan de ouder wordende 
mens. Meer handen aan het bed roepen 
we dan. Dat is zeker waar. Jammer genoeg 
haalt de politiek steeds meer handen van 
het bed. Ondanks dit treurige gegeven 
ervaar je toch dat men niet alleen han-
den aan het bed invult, maar veeleer nog: 
harten aan het bed. Dat laatste proeft een 
mens – hoe gebrekkig ook - feilloos aan.  

De voeten die binnentreden, die hand, 
die blik in de ogen ,  die mond die spreekt, 
wat is de bron daarvan? Is dat de liefde tot  
de mensen het vak? 
Wat een genade ervaar je dan in dit huis 
dat men de Meente noemt. Ik zou het lie-
ver  een huis van barmhartigheid in Ge-
ne-muiden noemen. Wanneer je beseft 
wat dit woord betekent zul  je begrijpen 
waarom.  Barmhartigheid gaat terug op 
baarmoederhartigheid. Baarmoeder en 
hart? Wat wordt daar - tussen baarmoeder 
en hart - door vrouwen ook al weer gedra-
gen?  Juist ja,   het leven van hun kinderen 
wordt daartussen gekoesterd tot aan het 
ogenblik van geboorte. 
Dat beeld laat me niet los.  Welke afdeling 
ik ook voor ogen haal; groepsopvang op 
d’Akkerties,  bijeenkomsten in de zaal de 
Stadskamp, het  gezellige restaurant, de 
drukte in de hal, zingende activiteiten van 
de Meente boven de ingang, het samen-
zijn op Vinkenland of Vosseland. Allemaal 
zijn het voor mij de stille getuigen van 
barmhartigheid.
Als ik door de eindeloze gangen loop dan  
denk ik terug. Wel met een vleugje wee-
moed in het hart.
Dan mis ik vader. Dan mis ik moeder. Dan 
mis ik zusters en bewoners.  Maar dit 
wordt  overstemt door een lied in het hart. 
De overwinning van 1 Corinthe15 :58.  

Daarom, mijn dierbare broeders en zusters, 
sta pal en wees onwrikbaar. 
Zet u steeds volledig in voor het werk
dat de Heer u opdraagt,
in het besef dat in verbondenheid met de Heer
uw inspanning niet voor niets is.
Wees met dit lied gegroet en vervuld.

(Naam en adres bekend bij de redactie)

DANK  
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ACTIVITEITENAGENDA 2015 ACTIVITEITENAGENDA 2015
DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP ELDERS

APRIL
Woensdag 1 april 2015 Welfare 14.30 uur
Donderdag 2 april 2015 Gezelligheidsmiddag 15.30 uur
Vrijdag 10 april 2015 Fenny-Jo lingerie 10.00 uur, Plein
Vrijdag 10 april 2015 Koor: Familie Tuinman 14.00 uur, Plein

Vrijdag 10 april 2015 Weeksluiting 
Gereformeerde Kerk 19.00 uur

Maandag 13 april 2015 Passage 20.00 uur
Dinsdag 14 april 2015 PCOB 15.30 uur
Woensdag 15 april 2015 Welfare 14.30 uur
Vrijdag 17 april 2015 Ruben Jansen mode 10.00 uur , Plein

Vrijdag 17 april 2015 Weeksluiting  
Chr. Gereformeerde Kerk 19.00 uur

Maandag 20 april 2015 Alzheimercafé 19.30 uur
Woensdag 22 april 2015 Ouderenmiddag 15.00 uur
Woensdag 22 april 2015 Koor: Living water 19.00 uur
Donderdag 23 april 2015 ANBO 14.30 uur

Vrijdag 24 april 2015 Weeksluiting 
Gereformeerde Gemeente

Maandag 27 april 2015 KONINGSDAG
Woensdag 29 april 2015 Werken met de handen 14.00 + 19.00 uur
Donderdag 30 april 2015 Werken met de handen 14.00 uur

MEI

Vrijdag 1 mei 2015 Weeksluiting  
Herv. Gemeente PKN 19.00 uur

Dinsdag 5 mei 2015 SCEG met Harrie Rietman 19.30 uur

Vrijdag 8 mei 2015 Weeksluiting 
Hersteld Herv. Kerk 19.00 uur

Maandag 11 mei 2015 BINGO 19.30 uur

Vrijdag 15 mei 2015 Weeksluiting 
Gereformeerde Kerk 19.00 uur

Donderdag 21 mei 2015 Bekkema mode 13.30 uur

Vrijdag 22 mei 2015 Weeksluiting  
Chr. Gereformeerde Kerk 19.00 uur

Vrijdag 29 mei 2015 Weeksluiting 
Gereformeerde Gemeente 19.00 uur

Zaterdag 30 mei 2014 Koor: Jeduthun 19.00 uur

DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP ELDERS
JUNI

Maandag 1 juni 2015 BINGO 19.30 uur

Vrijdag 5 juni 2015 Weeksluiting 
Herv. Gemeente PKN 19.00 uur

Vrijdag 12 juni 2015 Weeksluiting 
Hersteld Herv. Kerk 19.00 uur

Vrijdag 19 juni 2015 Weeksluiting 
Gereformeerde Kerk 19.00 uur

Vrijdag 26 juni 2015 Weeksluiting 
Chr. Gereformeerde Kerk 19.00 uur

JULI
Vrijdag 1 juli 2015 Ruben Jansen mode 10.00 uur, Plein

Vrijdag 1 juli 2015 Weeksluiting 
Gereformeerde Gemeente 19.00 uur

Vrijdag 10 juli Weeksluiting 
Herv. Gemeente PKN 19.00 uur

Vrijdag 17 juli 2015 Weeksluiting H
ersteld Herv. Kerk 19.00 uur

En natuurlijk is er op woensdagmorgen (09.00 uur) koersbal, iedere donderdagmorgen 
(09.00 uur + 10.00 uur) en iedere dinsdagmorgen (10.00 uur) bewegen voor 55+-ers  onder 
begeleiding van een fysiotherapeut  ( m.u.v. vakanties).

Iedere dinsdagmiddag (14.30 uur) bingo in het restaurant en iedere donderdagmiddag (14.30) 
een zanguurtje onder begeleiding van een organist in de Koeweide (nieuwe Dagverzorging)

Op de vrijdagmiddag is er Fijn op ’t plein, met iedere keer een andere activiteit. 
Kom gerust eens langs!!
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De (oorlogs)herinneringen van Bertus Bakker (90)

Bertus Bakker zag vlak na de Tweede We-
reldoorlog zijn broer Koen in een Zwols 
café zitten. Hij wist niet wat hij zag, want 
Koen was na een incident met een boer 
naar Duitsland afgevoerd. “Van 1941 tot 
april 1945 hadden we niets meer van hem 
gehoord en dan zie je hem zomaar in het 
café…Hij woog nog maar 66 pond”, ver-
telt Bakker, bewoner van de Lage Vlakte.
Daar woont hij nog niet zo lang. Vanwege 
de komst van de bewoners van Akker-
winde, is hij naar een paar woningen ver-
derop verhuizen. De Kamperdijk ziet hij 
niet meer, maar verder heeft hij een fraai 
uitzicht over de Jan van Arkelstraat. Vanuit 
zijn stoel voor het raam vertelt hij zijn le-
vensverhaal. Dat begon in armoede. “Wij 
hadden een groot gezin en woonden in 

het fort (red.: nu Maj.Gen. Simondsstraat). 
Daar woonden veel wat armere gezinnen. 
We sliepen met z’n allen op één kamer. 
Dat kunnen mensen zich nu niet meer 
voorstellen. Ik ken wel verhalen van men-
sen waarbij zelfs kippen onder de bedstee 
sliepen.”
Vader was een gezien man in Genemui-
den. Betrokken bij voorlopers van de CNV 
en ‘sociaal’. “Ze vroegen hem ook wel voor 
de gemeenteraad, maar dat wilde hij niet. 
Dan kon hij geen opdrachten van de ge-
meente meer aannemen. Hij deed van 
alles. Mollenvangen onder meer. In de 
weekeinden ging ik met mijn broers vaak 
mee. Dan ving je bunzings of hermelijnen. 
Als er een gaatje inzat, waren ze minder 
waard. Dat vulden we dan wel op met lijm, 
zodat we toch het volle pond van hande-
laren kregen”, herinnert Bakker zich.
Een van die weekeinden had grote ge-
volgen voor het gezin. Achter Zwolle 
probeerden ze mollen te vangen op het 
terrein van een boer. “Die wilde geen mol-
lenvangers op zijn land en hij kwam drei-
gend op Koen af. Die was klein, maar ver-
der bepaald niet bang. Er ontstond een 
flink incident en Koen had de pech dat net 
de marechaussee langs liep. Die namen 
hem mee en uiteindelijk is hij naar Duits-
land afgevoerd.”
Daar kwam Bakker een jaar later zelf ook 
terecht. Misschien wel omdat hij de waar-
schuwingen van zijn vader in de wind 
sloeg. “Regelmatig haalden de Duitsers 
mannen uit de fabrieken om in Duitsland 
te werken. 
‘Ga bij een boer werken’, zei mijn vader 
daarom altijd, maar ik ging toch bij Mol & 
Last aan de slag. 
Dat betekende later dat ik ook naar Duits-

‘MIJN BROER WOOG NOG MAAR 66 POND’ land moest. In het Ruhrgebied kwam ik 
bij een soort reparatiedienst terecht. Mijn 
familie stuurde regelmatig pakketjes met 
voedsel. Omdat de post er zes weken 
overdeed, was dat meestal bedorven bij 
aankomst. Samen met mijn kameraad 
Evert Been zocht ik toen wat vrouwen op. 
Puur om een Duits adres te hebben waar 
de pakketjes naartoe konden. Wat denk 
je? Vanaf dat moment waren ze in drie da-
gen binnen.”

Bakker mocht in 1943 terug naar huis om-
dat hij TBC-verschijnselen had. “’Blijf maar 
liggen…’, zei de dokter in Genemuiden te-
gen mij. Doodziek was ik zeker niet. Als de 
Duitsers kwamen controleren, kuchte ik 
een beetje. Dan waren ze rap weer weg. 
Duitsland heb ik nooit meer gezien. Met 
een andere broer ging ik biezen matten 
verkopen in Zwolle. Op een van die ver-
koopdagen kwam ik het bekende café 
Oordijk terecht. En daar zat Koen dus, 
hij had een SS-pak aan. Daarmee was hij 
helemaal vanuit Duitsland gereisd, maar 
voor het laatste stuk had hij nog geen 
vervoer. Die dag hebben we geen matten 
verkocht, dat begrijp je wel. We zijn met-
een terug gefietst naar Genemuiden. Wat 
een onvoorstelbare dag was dat.”
Koen Bakker verhuisde na de oorlog naar 
het westen van het land. Daar veron-
gelukte hij in 1967 met zijn auto. Broer 
Bertus was ondertussen bij K. Beens in 
dienst gekomen. “Die kende ik al van de 
Zuiderzeewerken, waaraan ik lang heb 
gewerkt. Net als Koen trouwens, die op 
de Zuiderzee ook nog eens een zwaar 
ongeluk meemaakte. ‘Wil je niet bij mij in 
dienst komen’, vroeg ‘kaessien’ op een ge-
geven moment. ‘Ei wel geld?’, antwoordde 
ik, haha. Maar uiteindelijk ben ik toch bij 
hem gaan werken en dat heb ik tot mijn 

pensioen gedaan. Als uitvoerder. ‘Duvels 
toejager’, noemde ik het ook wel eens. Ik 
was veel van huis en heb overal in Neder-
land gewerkt. Getrouwd ben ik nooit. ‘Die 
vrouwen lopen veel te hard voor mij’, zeg 
ik altijd.”
Bakker nam een aantal eigenschappen 
over van zijn vader. Zo is hij maar liefst 75 
jaar lid van de CNV. “Daarvoor kwam on-
langs een hoge bestuurder van het hoofd-
kantoor langs. Dat had hij nog niet veel 
eerder meegemaakt, zei hij.

Ik heb het geluk dat mijn gezondheid ei-
genlijk nog goed is, waardoor ik veel op 
pad kan. Thuiszitten is niet echt wat voor 
mij. Een boek heb ik nog nooit gelezen. 
Een paar jaar terug heb ik de auto weg-
gedaan aan een oomzegger, maar toen ik 
later hoorde over een mooie aanbieding 
bij een garage, heb ik er weer een terug-
gekocht. Tot voor kort had ik ook nog een 
stuk bouwland. Daar ben ik nou wel mee 
gestopt, maar al het gereedschap heb ik 
nog. Zelfs de mollenklemmen. Dat is ei-
genlijk altijd een hobby gebleven, vaak 
ving ik in de weekenden in opdracht van 
boeren mollen.”
Ook in De Meente is Bakker actief. Zo ver-
zorgt hij dagelijks de kippen op de bin-
nenplaats. 

(door Erik Driessen)
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WOORDZOEKER 

“ALLES OVER OCEANOGRAFIE”
S I V T K N I L E D R O G E T L I T S V

K A L K S T E E L T I N D R I N G E R A

E J D R A A P E E Z S N R O B G G M M S

E S N O R K E L N C O E B A R K L A G T

J T H C E H E G H R S M R U K L K G D Z

A M G A M K E E G Z T R O L I R V G N E

R R O E S T E R W N I O V N E K Y E E T

G M U K E P E A E E L V N E D S Z T V T

O L L J V D M K R D L S L D R E D A E E

N A O A N K R E P Y E G H N N D N E L N

K Z A O O E R D M T O N A O A G E T O M

A R E R W I V O Z E C A A B A S A L T V

T E A W F I E O R G E G I R E D L E E W

O A U L E R O F B B A R M E C E G M N N

L O K N A B D N A Z A E B V O O E S S D

B B L A K V I S C O N V E R G E N T I E

A T L A N T I S C H E O C E A A N E V M

Oplossing: ……………………………………………………………………………………       

De oplossing van de vorige puzzel is:

Iemand de wind uit de zeilen nemen

We hebben naar ons genoegen weer vele inzendingen mogen ontvangen. Iedereen 
bedankt daarvoor. De winnaar van deze keer is:

H. van Dijk
Pr. Constantijnstraat 5

Van harte gefeliciteerd!!

Dhr. of mw. van Dijk kan de gewonnen prijs afhalen bij de receptie van de Meente.

De overgebleven letters vormen een zin.

ALGEN INDRINGER SCHEEPVAART
ATLANTISCHE OCEAAN INKTVIS SMELT
ATOL JARGON SNORKEL
BARM KALKSKELET STILLE OCEAAN
BARRIERERIF KALKSTEEL STILTEGORDEL
BASALT KRIJT VANGARMEN
BLAKVIS LEVEND VASTZETTEN
BOUWWERKEN MAGGE VERBONDEN
BOVEN-JURA MAGMA VERDELEN
BUIKZALM MAKREEL VISNET
CONVERGENTIE MOERAAL VOEDSELREST
FOREL MONDEN WEELDERIGE GROEI
GALKRAB OCEAAN ZALM
GEHECHT OESTER ZANDBANK
GETIJDEN ONDERGROND ZEEPAARDJE
HAAI OVERGANGSVORMEN ZWAMKORAAL
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Wie ben je en waar kom je vandaan?
Ik ben Lucherdien van Dijk, ik ben 24 jaar 
geleden geboren in het ziekenhuis in 
Zwolle en ik woon in Genemuiden. Ik kom 
uit een gezin van 5 broers en 1 zus waar-
van bijna iedereen is getrouwd. Ik woon 
nog samen met mijn broertje bij mijn ou-
ders thuis.   

Wat zijn je hobby’s/liefhebberijen?
Ik hou van gezelligheid en vind het fijn om 
te lezen. Ook vind het leuk om af en toe 
eens te winkelen in een leuke stad samen 
met familie, vriendinnen of mijn vriend. 
In mijn vrije tijd werk ik bij mijn zus in de 
huishouding, en help ik mijn vader bij de 
begrafenisverzorging, wat ik ook erg mooi 
en dankbaar werk vind om te doen. 

Sinds wanneer werk jij in de Meente en 
wat doe je zoal?
Ik werk sinds Juli 2007 in de Meente, de 
eerste 2 jaar heb ik als oproepkracht ge-
werkt in het verpleegtehuis. Daarna heb  
ik een contract gekregen in het verzor-
gingstehuis op team Zuid waar ik als hel-
pende ben begonnen te werken. Nu heb 
ik bijna 2 jaar mijn diploma verzorgende 
IG niveau 3.  
Ik help de bewoners met wassen en aan-
kleden, ik deel de medicijnen rond en 
meer verpleegtechnische handelingen 
zoals wonden behandelen enz.  ik vind het 
een mooi en dankbaar beroep, waarvan ik 
nog steeds geen spijt heb dat ik hiervoor 
heb gekozen.

 

Waarom heb je voor dit werk gekozen?
Ik wilde als jonge puber niets weten van 
de ouderenzorg, het leek mij leuk om te 
werken op een peuterspeelzaal. Toen ik 
op de Pieter Zandt in Kampen een snuf-
felstage van 2 weken moest doen in een 
gezin had ik het al gauw gezien, dit werk 
was niet voor mij weggelegd. Een jaar later 
moest ik een stage van een jaar doen waar 
ik 1 dag per week moest stagelopen, dit 
zou eerst weer in een gezin wezen maar 
toen ik zelf op zoek ben gegaan naar een 
andere stageplek mocht ik 1 dag per week 
in de Meente in het verpleeghuis stagelo-
pen. Waarna ik eigenlijk niet meer uit de 
Meente was “te slaan”. Dit vond ik prachtig 
en dankbaar werk. Mijn beslissing was ge-
maakt: ik wil werken in de ouderenzorg . 

Toen ben ik de opleiding Helpende niveau 
2 gaan volgen. Ik was blij dat ik dat klaar 
had en lekker aan het werk kon gaan. In 
dit beroep krijg je veel liefde en dankbaar-
heid van de bewoners, even een gezellig 
praatje maken en de mensen verzorgen 
daar hou ik van! Ik vind het mooi om men-
sen weer te verzorgen en te proberen om 
hun wensen zoveel mogelijk in vervulling 
te laten gaan. Soms is het jammer dat de 
tijd er niet altijd is. Na 2 jaar vond ik het 
tijd voor meer uitdaging. Ik ben toen via 
de Meente de opleiding verzorgende ni-
veau 3 gaan doen, wat ik na 2 jaar heb 
gehaald. Ik werk met heel veel plezier in 
de Meente op team Zuid en af en toe nog 
in het verpleeghuis als daar collega’s mijn 
hulp nodig hebben. 

Hoe ziet jouw toekomst in de zorg er uit?
Ik hoop dat ik nog veel jaren mag wer-
ken in de Meente, en dat ik ondanks de 
bezuinigingen dit mooie werk nog lang 
mag blijven doen. ik heb tot nu toe geen 
gekriebel om weer een opleiding te gaan 
doen, ik doe dit werk met plezier en blijf 
maar lekker doorwerken zolang het nog 
kan!

Aan wie geef jij de pen door? 
Wichert Mulder

Welke extra vraag zou jij aan die persoon 
willen stellen?
Hoe vind je het eigenlijk om met zoveel 
dames samen te werken in de Meente? 

DENK AAN MIJ ZOALS 
IK WAS…
Toen ik nog elke dag op de fiets zat
Nog zelf mijn boodschappen kon halen
En mijn zaakjes voor elkaar had
Gewoon … alles kon doen, zonder af te dwalen

Denk aan mij zoals ik was

Toen ik nog wist: vandaag is het woensdag
En verjaardagen kon onthouden
Toen ik nog schateren kon van de lach
En niet iedereen wantrouwde

Denk aan mij zoals ik was

Toen ik nog wist hoeveel kinderen ik had
En ik jullie namen niet vergat
Toen ik nog wist wie ik zelf was

Denk aan mij zoals ik was
Dan is het net alsof ik je weer herken
Denk aan mij zoals ik was
En niet zoals ik geworden ben

Alzheimer Nederland

VAN DE MEDEWERKERS
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Meinsen, dit verael ef zich 55 jaor geleden 
of é spuult. Ek wol dit d´r eem bi´j vermel-
den veur de duudelekeid, en et is echt ge-
beurd. 
 
Jante mit Joom woon in iene van de uusies 
an de Nachteweg.  Zo lange ze é trouwd 
bin is dat eur plekkien al. ´ t Was groot ge-
nog é west, want zie aan mer ien kiend é 
kreeng, dus de beddesteen aan veur et 
slaopm genog ruumte é geevm.
´t Kaemertien was ook groot genog é 
west. Och, Jante en Joom waarn gauw te-
vreden , en zie aan d´r mit plezier é woont. 
Mer now ze old é wurn waar´n kwaam d´r 
toch wel wat probleem. Et loopm gong 
niet zo best meer, en de ding die in uus 
gebeurn mossen, ging ze ook niet meer zo 
best van d´aan.             ´t Loopm vonn ze et 
aller-ergste. Veural Jante mekkerde door 
nogal ies over. De boskoppen deu Hille-
gien, eur deerne wel. Eerappels en bi´jspul 
kwam van ´t bouwlaand. Endrik Post 
bracht  brood. Nee door ad ze gien zórgen 
over. Mer et loopm naor de kerke, dat zat 
eur dwaes. De Julianastroate was toch wel 
een einde eur, en zodoende waarn ze now 
al een paer keer in uus é bleevm. O nee, et 
zat Jante lange niet lekker, Joom was d´r 
wat makkelijker onder.
Jante zeeg ie, as ´t niet meer wil, ult et 
op. Dan mutte wi´j ook mer kerktillefoon 
neem. Wat?
Jante keek em gluunig an. Wat! zo´k 
ni´jmoes spul wil ik niet in uus em. Wi´j 
leezn Zunnes wel een preeke. 
Now was Joom zien antwoord: wi´j leezn 
zunnes een preeke, mer dan mu´j niet 
meer zeurn dat aaij een gevuul em ner-
gens meer bi´j te eurn aaij in  uus blievm. 

Want dat zeeg Jante mer, Joom ek viene 
et niet fijn as wi´j in uus zittn as t´r kerke is. 
Ek eb et gevuul nergens meer bi´j te eurn. 
Mer dat was ́ t niet. Joom kende zien Jante 
al langer as vandaege. Nee Jante kon niet 
eempies praotn mit Griet van Fenne, die 
alle ni´jgies wus. Die kreeg ze now niet 
meer mee.
Zo bleevm Jante en Joom in ´t vervolg 
Zunnes in uus, en laazn twie keer een 
preeke.   

Tot ze uusbezuuk kreegn, en ́ t onderwerp 
kerktillefoon  as eerste op de taofel lag. 
Jante biggelden de traon over de wangn. 
O, ek misse de kaerke toch zo, ie wietn niet 
meer wie ziek is of waor wat geboorn is.. 
o,en die preeke.
De broeders keekn Jante ies an, en toe 
Joom, die zien skolders optrók. Mannen 
Jante is wat zwaor op d´aand. Ni´jmoes 
spul wil ze niet in uus em. Zo´n kaessien, 
nee! now en dit bin de gevolgn. Twie keer 
een preeke leezn. De broeders keekn Jan-
te verwonderd an. Ni´jmoes Jante, neks d´r 
van. Een uutviendege die zeegn brengt, 
waor aai´j best gebruuk van maang mae-
kn. Denk d´r mer ies over.
 

DIALECTVERAEL: DE KERKTILLEFOON

-advertentie-

fennyjolingerie.nl

Markt 4, 8281 AD  Genemuiden  
Tel 038-3854222 - info@fennyjolingerie.nl - fennyjolingerie.nl

NA 100 JAAR 
NOG JONG 
EN VITAAL!

Feenstra - Stoter
Langestraat 23-27

8281 AE Genemuiden
038 385 43 98
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En kiek now ies, Jante en Joom em kerk-
tillefoon. Gien bezwaorn meer van Jante 
zien kaant, zie kek now uut naor de Zun-
dag.  
 Zunnes ´s mórgns is ze al vrog wakker. 
Zol et goed gaon? As ze zittn te eten vrug 
Jante: Joom muk now straekkies mien 
zunnese musse ook opzetn as wi´j naor de 
domeneer luustern? Now begint Joom te 
lachem. Meinse , wat bezielt oe, ie em de 
kerke niet in uus!
´t Is allienig de domeneer zien stemme 
mer eur. Mer Jante luusterd niet. As ze de 
kóppies of é wassen ef, dut ze eur slont 
of ( zunnese goed ef ze al an ) en aelt de 
mussedeuze  van de béddestee plaanke. 
Veur de spiegel zet ze de neepies musse 
op en eem laeter zit Jante pontivikaal in 
eur stuultien te wachten op de dingn die 
koom zuln. As et tied is draeit Joom et 
knóppien umme en eurn ze et orgel uut 
de kaerke spuuln.
As et eempies stille wórd is Jante al bange 
dat et niet goed get. Mer as ze eerst de 

stemme van lange Gait eurt en dan van de 
domeneer wórd ze zo wit as de pot op de 
béddeplaanke. Joom,Joom ier bink now 
veralderierd van. Dat dit now zo mer kan.
Jante veralderierd of niet, ek wil oe now 
niet weer eurn. Luustern. Zie em saem een 
goeie Zundag. Dinksers kump Endrik Post, 
de bakker, langes mit zien broodmaande. 
Jante zit nog vol van de Zundag, en Endrik 
Post kreg et iele verael te eurn. Mit een 
glimlach luustert ie naor eur. O, Endrik ek 
was d´r veralderierd van, dat dit zo kon. Zo 
duudelek, man nog an toe, ek eurde d´r 
weer ielemaole bi´j. Allieneg jaemmer dat 
ek niet eem mit Griet kon praotn.
 Now zeeg de bakker, now mui´j de tille-
foon Wonzedagaomd ook an zettn, dan 
spuul ek op et orgel in de kerke, dan kui´j 
ook mee luustern en em jullie misschien 
weer een fijne aomd.
Zo é zegt, zo é daon. ´s Wonsesaoms zette 
Joom de kerktillefoon weer an, en ja eur, 
precies um acht uur begon et orgel te 
spuuln. Eerst psalmversies, laeter versies 
die Jante niet kende, mer mit een dee-
moedig gezichte zat ze te luustern.
Veralderierd was ze niet meer,et wende al 
wat, al begreep ze d´r alles nog niet van, 
oe kan et Joom, oe kan et.
As et orgel op ult mit spuuln wil Joom et 
knóppien weer umme draein. Mer Jante 
get in de bienn. Eem wachtn Joom, ek 
wil Endrik nog eem bedaankn, en veur 
ie d´r erg in ef, zit Jante al mit eur smalle 
snuutien zo dechte meugelek bi´j et kaes-
sien, en zeg, Endrik, jonge bedaankt eur, 
ek eb d´r van geneutn. Wat mooi was dit, 
enne o ja, aai´j Vrijdag weer brood brengn, 
neem ie dan ook een stuk roggebrood 
mee?  
  
Jentje van Dalfsen        

Om de kosten in de ouderenzorg te be-
perken, zal de overheid o.a. huishoude-
lijke ondersteuning niet meer vergoeden 
of verminderen. Veel ouderen vinden dat 
niet wenselijk en willen toch graag huis-
houdelijke hulp.
Omdat veel mensen niet weten dat je 
huishoudelijke hulp gewoon via de Meen-
te kunt regelen is een informatiefolder sa-
mengesteld die kan worden verkregen bij 
de Receptie van De Meente. Wanneer de 
gemeente u geen indicatie voor huishou-
delijke hulp verstrekt of deze gaat vermin-
deren, dan kunt u uiteraard - tegen beta-
ling - gebruik maken van de diensten van 
de Meente.  

Hoe kan ik dit regelen?
Dit kan eenvoudig door contact met het 
loket van de Meente op te nemen en aan 
te geven dat u huishoudelijke hulp wenst 
in te huren. De coördinator huishoudelijk 
dienst zal dan contact met u opnemen, 
afspraken met u maken en vastleggen. 
De huishoudelijke hulp kan in de meeste 
gevallen al de volgende werkdag worden 
ingezet.

Betaling
Over de afgesproken en ingezette uren 
krijgt u maandelijks een factuur. De tarie-
ven voor 2015 zijn als volgt:
- Huishoudelijke hulp (naar eigen 
 wensen in te vullen) € 22,- per uur.
- Verzorging van uw was: informatie  
 verkrijgbaar bij de receptie.
- Technische hulp 
 € 25,38 per halfuur
- Maaltijd in restaurant van De Meente 
 €  7,05
 
Eigen huishoudelijke hulp behouden?
Indien u al huishoudelijke hulp via de 
Meente / IJsselheem ontvangt en u wilt 
deze aanvullen of uitbreiden, dan zullen 
wij ons uiterste best doen om deze uit-
breiding met uw eigen huishoudelijke 
hulp te regelen.  

Vragen?
Neem contact op met de receptie van 
De Meente.
Telefoon: (038) 3852710 
E-mail: receptie.meente@ijsselheem.nl 
 

HUISHOUDELIJKE HULP NODIG?

De Meente heeft haar eigen website: www.demeente.org 
Allerlei wetenswaardigheden die voor bewoners en familie van belang zijn kunnen 
via de website worden geraadpleegd. Ook kunt u direct op de hoogte blijven van de 
actualiteiten door De Meente te volgen via twitter: @StichtingMeente

W W W . D E M E E N T E . O R G

Foto: Klaas Noordstra
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Van Henk en Marjo Last kregen we weer een mooie oude foto. Deze foto stamt uit 1959 
toen er volop werd gewerkt aan het dempen van de Binnenhaven. Zoals met zoveel ver-
anderingen, kun je je afvragen of we vandaag de dag dezelfde beslissing zouden hebben 
genomen maar gedane zaken nemen geen keer. Met het dempen van de Binnenhaven en 
de Drecht verdween de verbinding tussen het Zwartewater en De Wetering. We kregen er 
weliswaar een Havenplein voor terug maar al het blik dat daar door de weeks veelal wordt 
geparkeerd, verdient helaas ook geen schoonheidsprijs. Ach ja, de goede oude tijd was zo 
slecht nog niet ….

(nieuwe foto: Klaas Noordstra)

ZO IS’T EWEST: DE BINNENHAVEN 
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’s Zoatersoams, zoverre aak mij kan’ ’uug’n 
Was iene van de wekelukse genuug’ns
Bij ’t brood
’n artelukke ap:
’n vissien
Van Post, Jewannes Visscher of van de Kap.

Spekbokk’ns, bakbokk’ns
’n rolmops of ’n zolte met look
’n zoere of gerookte oal;
’n lekkerbekkien of geniel’n
En soms ’n gestoomde mekreel,
Die was zo groot
Die mos ie saems diel’n.

“Gaess’n gauw, ’t is tied veur ’t brood,
‘aelt mij ies ‘n aertelukke ap ;
‘aelt mij ies ’n vissien;
‘aelt mij ’n paer zolt’n
en wat zoer’n van de Kap!”

Hennie Brouwer-Mateboer

VAN ZOER’N EN VAN ZOLT’N

‘75 jaar thuis in 
� scale zorg’

www.bonthuis.info

T (038) 385 50 49
F (038) 385 58 45 
info@paletschilderwerken.nl
www.paletschilderwerken.nl

Postbus 31
8280 AA  Genemuiden
De Blokmat 7
8281 JH  Genemuiden 
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VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE 
PERSONEN- EN BEDIJFSAUTO’S 

ALLE AUTOMERKEN

SCHADE HERSTEL, 
REPARATIE ONDERHOUD 

EN APK VOOR 
ALLE AUTOMERKEN

-advertentie-

Zoals wij binnen de Meente kwalitatief hoogstaande zorg 
kunnen leveren, kunnen wij dat ook bij u thuis!

VOOR AL UW ZORG THUIS

* alarmering bij u thuis

* vrijwel alle vormen van zorg en ondersteuning kunnen
            wij bij u thuis brengen

* 7 dagen per week, 24 uur per dag, zijn onze 
medewerkers voor u beschikbaar

* zorg beschikbaar op basis van verstrekte CIZ-indicatie

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met één van onze
hoofden cliëntenzorg, tel. 038-3852710.                          
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medewerkers voor u beschikbaar

* zorg beschikbaar op basis van verstrekte CIZ-indicatie

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met één van onze
hoofden cliëntenzorg, tel. 038-3852710.                          

Zoals wij binnen de Meente kwalitatief hoogstaande zorg 
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VOOR AL UW ZORG THUIS
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* vrijwel alle vormen van zorg en ondersteuning kunnen
            wij bij u thuis brengen

* 7 dagen per week, 24 uur per dag, zijn onze 
medewerkers voor u beschikbaar

* zorg beschikbaar op basis van verstrekte CIZ-indicatie

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met één van onze
hoofden cliëntenzorg, tel. 038-3852710.                          

Zoals wij binnen de Meente kwalitatief hoogstaande zorg 
kunnen leveren, kunnen wij dat ook bij u thuis!

VOOR AL UW ZORG THUIS

* alarmering bij u thuis

* vrijwel alle vormen van zorg en ondersteuning kunnen
            wij bij u thuis brengen

* 7 dagen per week, 24 uur per dag, zijn onze 
medewerkers voor u beschikbaar

* zorg beschikbaar op basis van verstrekte CIZ-indicatie

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met één van onze
hoofden cliëntenzorg, tel. 038-3852710.                          

Zoals wij binnen de Meente kwalitatief hoogstaande zorg 
kunnen leveren, kunnen wij dat ook bij u thuis!

VOOR AL UW ZORG THUIS

* alarmering bij u thuis

* vrijwel alle vormen van zorg en ondersteuning kunnen
            wij bij u thuis brengen

* 7 dagen per week, 24 uur per dag, zijn onze 
medewerkers voor u beschikbaar

* zorg beschikbaar op basis van verstrekte CIZ-indicatie

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met één van onze
hoofden cliëntenzorg, tel. 038-3852710.                          

BELBUS DE MEENTE

Wist u dat 55+ers uit Genemuiden gebruik kunnen 
maken van de Meente bus met chau� eur?

Indien beschikbaar voor bijvoorbeeld bezoekjes aan 
familie, korte trips naar eigen wens, ziekenhuis– of Poli bezoek.

Tijdens de kantooruren te boeken op 038 - 385 27 10

(OOK ROLSTOEL VERVOER) De Tekstkenner 
levert mooie of 

zakelijke woorden 
voor websites, magazines, 
brochures en kranten.

Wij geven ook 
www.genemuidenactueel.nl 

uit.

06 101 62 0
06

info@heyrik
media.nl

www.detekst
kenner.nl
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PLAATS HIER  
DE ADRESSTICKER

-advertentie-

Mede mogelijk gemaakt door:

sign & display
print & promo

Sisalstraat 63
8281 JJ Genemuiden  Holland

Tel.: +31 (0)38 385 85 88
Fax.: +31 (0)38 385 57 58

www.vandacarpets.nl
info@vandacarpets.nl

WESTERKAAI 48 • 8281 BG GENEMUIDEN • T. 038 - 38 55 930  • INFO@DEGROENELANTAARNMODE.NL                                            WWW.DEGROENELANTAARNMODE.NL

10FEET - ALAN RED - ALBERTO - ANTONY MORATO - BEAUMONT - BLACKSTONE - BOSIDENG - BLUE INDUSTRY - CAVALLARO EN NOG MEER...

Winkelen bij...
Altijd de nieuw� e mode
Altijd de leuk� e a� ies!

Gratis parkeren voor de deur
Winkelen onder het 

genot van heerlijke koffi  e
255 M² AAN FASHION! & EERLIJK ADVIES!

Winkelen bij...
e s t .  1 9 8 3
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