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Terwijl de laatste hand wordt gelegd aan 
deze Roeper, beleven we de eerste tropi-
sche dag in Nederland. Binnen een week 
tijd is de temperatuur enorm gestegen, 
maar gelukkig daalt deze ook weer net zo 
snel. In ons Hollandse klimaat kun je van 
alles meemaken! Voor de ouderen onder 
ons zijn de hoge temperaturen alles be-
halve prettig. En een wandeling maken 
met een rolstoel is dan ook geen pretje. 
Maar meestal is het gelukkig niet zo warm 
en genieten de bewoners van De Meente 
van een uitstapje.

Veel georganiseerde activiteiten staan de 
komende weken op een laag pitje. Maar 
misschien is dat ook een mooie gelegenheid 
om als mantelzorger op stap te gaan met de 
duofiets? Bij het zorgloket kunt u de duo-
fiets reserveren.  De receptioniste kan u uit-
leggen hoe de fiets moet worden gebruikt. 
Ook is het verstandig om voordat u uw  
vader/moeder ophaalt even een klein stuk-

je alleen te fietsen zodat u even voelt wat 
het is om op een duofiets te rijden.  Voor 
alle duidelijkheid: de fiets bezit traponder-
steuning dus als u een dijkje op moet, of 
een stuk tegen de wind in moet kunt u daar 
gebruik van maken.

Op de voorpagina ditmaal geen foto die bij 
een artikel hoort, simpelweg omdat er geen 
geschikte foto voorhanden was. Daarom 
gewoon een mooi ‘Gaellemuniger’ plaatje.

De redactie van De Roeper wenst u een 
heel fijne zomer toe!

VAN DE REDACTIE
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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)
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HET STEUNPUNT

MANTELZORG IS ER

OOK VOOR U!
 
Velen van ons hebben er niet voor geleerd, 
maar bijna iedereen wordt ermee gecon-
fronteerd: de zorg. Zorg voor de kinderen, 
ouders, een gehandicapt familielid maar 
ook de zorg voor een vriend of vriendin 
of een buurvrouw/buurman. We doen het 
op ons gevoel, maar weten niet altijd waar 
we goed aan doen. Deze zorg binnen de 
persoonlijke relatie – ook wel mantelzorg 
genoemd – is door de betrokkenheid met 
de zorgbehoevende vaak nog moeilijker 
dan wanneer professioneel zorg wordt ge-
boden. Immers, we kunnen geen afstand 
nemen want we hebben een persoonlijke 
relatie met de zorgbehoevende.  Juist om 
die Mantelzorgers een steuntje in de rug 
te geven,  is het Steunpunt Mantelzorg in 
het leven geroepen.
Nu de overheid zich meer terugtrekt, 
wordt er nog vaker een beroep gedaan 
op onze naastenliefde. Op zich is daar na-
tuurlijk niets mis mee. Sterker nog, het is 
ons met de paplepel ingegoten: je naaste 
– of het nu wel of niet familie is – kun je 
helpen. Dat doe je gewoon, en dat kan 
ook veel voldoening geven. Maar als die 
zorg te zwaar wordt, om wat voor reden 
dan ook, kan het Steunpunt Mantelzorg 
ondersteuning bieden. 

Wat kan het Steunpunt doen?
Behalve dat er een luisterend oor wordt ge-
boden aan mantelzorgers – van alle leeftij-
den! – kan het Steunpunt Mantelzorg ook 
praktische ondersteuning bieden door 
bemiddeling en advisering.  Ook organi-
seert het Steunpunt regelmatig koffieoch-
tenden met een creatief, ontspannend en 
educatief karakter.  Dergelijke ontmoetin-
gen zijn vaak heel inspirerend en bemoe-
digend, waarbij de mantelzorgers hun 
ervaringen kunnen delen en  elkaar tips 
kunnen geven.                                            Het 
Steunpunt Mantelzorg kan ook behulp-
zaam zijn bij zogenaamde ‘regelzaken’ en 
Mantelzorgers in contact brengen met di-
verse instanties en organisaties.
Wanneer de zorg thuis te zwaar wordt kan 
er een zorgvrijwilliger ingezet worden om 
de mantelzorger even te ontlasten. 
Regelmatig worden door het Steunpunt 
Mantelzorg  thema-avonden georgani-
seerd. Zo was op maandagavond 20 april 
een groep mantelzorgers van demente-
renden bijeen in De Meente.     Martijn 
Jansen - buurtsportcoach van de Ge-
meente Zwartewaterland - vertelde die 
avond over het belang van bewegen voor 
dementerenden. De aanwezigen kregen 
uitleg over de gebruiksmogelijkheden 
van de beweegtuin. 
Elke woensdagmorgen van 10 uur tot 
10.45 uur maakt een groepje bewoners 

Mantelzorgers hebben vaak een 
groot hart en vinden het moeilijk 

om te kiezen voor zichzelf.

Nederland telt 3.5 miljoen volwassen 
mantelzorgers waarvan er 2,6 miljoen 
meer dan 8 uur per week en/of langer 
dan drie maanden hulp bieden.
1,1 miljoen mantelzorgers zorgen 
langdurig en intensief voor een ander.
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van De Meente gebruik van de mogelijk-
heden van de toestellen in de Beweeg-
tuin. Ook mensen die niet in De Meente 
wonen en hieraan willen deelnemen, zijn 
van harte welkom!  

Keukentafelgesprek
Het Steunpunt Mantelzorg kan ook on-
dersteuning bieden in het contact met 
diverse instanties. Zo vinden binnenkort 
de zogenaamde keukentafelgesprekken 
plaats, waarbij door een medewerker van 
de gemeente wordt bekeken in hoeverre 
mensen (huishoudelijke) hulp mogen ver-
wachten van de gemeente. Het verdient 
aanbeveling om een dergelijk gesprek te 
voeren in aanwezigheid van een mantel-
zorger, maar men kan ook het Steunpunt 
Mantelzorg benaderen om hierbij aanwe-
zig te zijn.

Mantelzorg compliment
Het Mantelzorgcompliment is komen te 
vervallen, maar vanuit de overheid is wel 
geld beschikbaar voor de ondersteuning 
van mantelzorgers. Op dit moment is 
de gemeente in samenwerking met het 
Steunpunt Mantelzorg nog op zoek naar 
een manier om die gelden te bestemmen. 
Het zou dus heel goed kunnen, dat u als 
Mantelzorger nog in aanmerking komt 
voor een (financiele) ondersteuning, maar 
dan moet u wel bekend zijn bij het  Steun-
punt Mantelzorg.
Voor vragen en het maken van een af-
spraak voor een huisbezoek  kunt u con-
tact opne-men met Lia Ruitenberg  Wel-
zijns/Mantelzorgconsulent 06-13014955 
of l.ruitenberg@ijsselheem.nl 

Enkele websites over mantelzorg:

www.mantelzorg.nl

www.rijksoverheid.nl  
voor alle wettelijke regelingen

www.kenniscentrumwonenenzorg.nl 
informatie over wonen in combinatie 
met zorg

www.expertisecentrummantelzorg.nl 
informatie van het landelijk kennis-
centrum op het gebied van mantel-
zorg en mantelzorgondersteuning

www.werkenenmantelzorg.nl  
informatie over de combinatie werk 
en mantelzorg

www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl 
digitaal contactpunt voor 
mantelzorgers

www.gezondzorgen.mirro.nl  
biedt mantelzorgers handvatten om
mentaal gezond te blijven
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Meinsen, et grote karwij, veruuz´n, is ach-
ter de rugge. Gelukkig, want wi´j bin ert-
stikke muu. Niet é dacht dat et zovuule 
zwiet en troann zol kosten. Mer ook skek 
netuurlijk, dat begriep  ie wel.
Zo mer in iens krege wi´j bericht dat er een 
plaekkien veur ons was in de Miente. Ie 
skrekken toch wel eem. Et zwiet brak mi´j 
uut. “De Miente “ oen leste adres zaegn de 
meinsen dan.
Mer gelukkig is dat niet zo. Ons leste adres 
mag weezn de stad met paarlen poortn, 
et ni´je  Jeruzalem. Door ku´j soms naor 
verlang´n. Mer et is ofwacht´n wanneer 
dat is. Mer in vertrouw´n verder gaon, al 
vaelt et soms niet mee.

Wi´j kreeng in Tagborgh een prachtig 
plaekkien, mit een tuin zo mooi en zo 
groot. Alles umme oe en ku´j bekiek´n, 
van geniet´n, en ´t mooiste was dat wi´j 
d´r zelf gien werk mee aan. Dat deed een 
aander veur ons. In Tagborgh adde wi´j 
iel gezellege buur´n, die as et neudig was 
ons ulpen.  Soms saem  uut  eet´n ging´n. 
En wi´j em d´r saem in de stuulties bi´j 
de lift iel wat of é klest. Mer dat is now 
verleed´n tied. Et ef mi´j iel wat uur´n in 
de stoel é kost veur dat alles weer richtig 
was. Ja, zie wol´n mi´j dropp´m. Mit zo´n 
zuut stemmegien vreug´n ze mi´j: moeijer 

waor gaoij naor toe as wi´j oe straekkies 
veruuz´n? Now wat dacht ie? Ek deu net of 
ek et nog uut mos zuuk´n, mer ek wusse et 
al lange.
´t Vól niet in goeie eerde, toen ek ant-
woordde: Moeijer get nergens en, die 
wórd as eerste op é pakt en naor de Mien-
te é bracht. Mit stoel en al in een uukien 
é zet, waor ek alles goed kon overzien! 
Now dat ek é wiet´n. Eerst alles sorteern 
en dan inpak´n. Moejer, wat mu´j ier mee? 
Weg doen mer? Weg doen? De klokke die 
wi´j van Opoe kreeng toen wi´j trouwden? 
Neks d´r van.
Moeijer, dit olde bussien mer naor de con-
tainer? Neks d´r van. Misschien wel on-
derd jaor old. Die jong´n zien ook nergens 
meer weerde in. Mer ja, ik begonne al wel 
deur te kriegn dat alles wat wi´j bezaten 
niet mee kon naor de Miente. Dus de con-
tainer en Dorcas em d´r nog wel wat van 
me é pikt. Mer ´s nachts druunde  et ge-
moejer mi´j nog deur ´t eufd. Umme gek 
van te wórn. En aaj denken dat alles klaor 
is, en dat aaj rustig  over Gellemuun wil´n 
kiekn, dan blek  Tagborgh nog lange niet 
leeg te weezn.

Een grote taofel, Oma mag ek die emm, 
mooi veur ons ni´je uus, Kaesses die kun-
ne wi´j nog wel opknapn, kunne wi´j die 
ook meeneemm?
Moejer wi´j em verkoop veur de kaerke, 
gebruuk ie die laampe ook nog weer, aan-
ders neem ek die mee. Moejer: as ze niet 
op é pasr ad, aan ze ons et bédde onder 
de konte mee vandaon é neum.  Nee, 
dat antieke bédde niet, nee dat kon wel 
mee naor Dorcas. Nee , die 2 ienpersoons 
mit de kaessies dat kon d´r iene best ge-
bruukn. Wat, dat bédde, laot staon, die 

DIALECTVERAEL: VERUUZ’N
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krieg ie niet. 
Waor mun wi´j dan vanoamd in slaopn? 
Eindelijk was alles nao é keekn en é re-
geld. Ieder ad mee é neum wat ie greeg 
em wol en de volgende dag gonge wi´j 
naor de Miente. Moejer eerst in eur stoel, 
en ´t aandere kwam d´r wel achter an.
Wi´j em ons goed é setteld, en veurlopig 
rust op et programma staon. Ja, dat was 
ons veurneem, waor niks van terechte 
kwam. Zaoterdagaomd et zunnese goed 
klaor laeng, mer gien zwaerte skoenn van 
Wichert. Ook mien blouse nergens te vien. 
Wi´j an ́ t zuukn, mer neks te vien. Onze er-
sens draeiden die nacht umme, skoen en 
blous, en de preeke van die Zundag ef ons 
neks é daon.
 
Drie weekn laeter vienne wi´j ze weer. De 
skoen achter de poesdeuze ( een teken, 
vaeker de skoenn poessen ) en de bloes 
in de stofdoekn maande. Wi´j ef ons dit é 
flikt? Gien naeme der bi´j! Mer et was d´r 
weer.
 
De leste spulln die nog weg mossn uit 
Tagborgh zoln naor de verkoop in Bles-
kensgraaf. Eerst nog wat naor Dorcas, 
toen gauw et leste in de auto. Ek bleve 
mer eempies in de auto wachtn.
 
Eem laeter stet buurman Mart naost mi´j 
bi´j de auto, en fluusterd mi´j mit een be-
kneepm gezichte toe, Jentien, Wichert zit 
vaste in de lift. Ekke, denkend dat et gek-
heid was, fluustern terugge: maans genog 
umme d´r zelf weer uut te koom. Een paer 
knoesten griepm mi´j bi´j de skolders en 
een stemme brult: I´j zit vaste, i´j kan d´r 
niet weer uut. De lift is kepot. Och mien 
stumper. Now snap ek et. I´j zit vaste, door 
in die donkere lift. Ja,en ek zitte ier in de 
auto, ek kan d´r ook neks an doe. Mer et  

zwiet leup mi´j al van ´t eufd of. Vaste in 
de lift. Van zenuuwm begon ek ook nog te 
lachen, en de buurman wol mi´j wel ver-
nieln, en leup bi´j mi´j vandaon. Gelukkig 
mer!
Eempies laeter stapt Wichert mit een op-
gewekt gezichte naost mi´j in de auto.
Stomverwonderd ek em an é keekn. Oe 
koom ie d´r uut! O, eem naor Zwolle é belt 
vanuut de lift en de monteur was d´r zo. 
Eem een draod los é  knipt. Een draod? Ja, 
van een schiemerlaampe. De stekker zat 
vaste tussen de deurn, en toe as de lift zo 
verre was dat de draod strak kwam te sta-
on, sprung   de beveiliging d´r uut en zaat 
ek vaste. Mer wees gerust, wi´j em veurlo-
pig gien schiemerlaampe te veruuzn mit 
een stekker d´r an. Dreugt zwiet en traon 
mer of ( die ruulden ook al ) wi´j gaon gaw 
de leste spulln op ruumm.
Dan is ́ t uutrusten op ons mooie staekkien 
in de Miente.
 
Jentje van Dalfsen
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door Jung Chang
uitgeverij Boekerij
245 bladzijden

In 2013 is er een fascinerend boek uitge-
komen van de schrijfster Jung Chang. 
Deze vrouw is geboren in 1978 in China. 
Zij studeerde Engels en is toen ze onge-
veer 25 jaar was naar Engeland gegaan 
voor haar studie. Ze is daarna niet terug-
gegaan naar China, maar in Engeland blij-
ven wonen en werken.
Eerst heeft ze een boek geschreven: Wil-
de zwanen. Het was het verhaal over 4 
generaties vrouwen in China. Het leven 
van haar moeder, haar grootmoeder en 
haar overgrootmoeder worden erin be-
schreven. En natuurlijk de tijd dat ze zelf 
opgroeide in China. Daarna heeft ze een 
boek over Mao geschreven.
Nu is haar derde boek uitgekomen. Een 
dikke pil (de andere twee boeken die ze 
schreef waren ook heel dik) over keizerin-
weduwe Cixi. Zij was een van de concu-
bines van de keizer van China toen die in 
1861 stierf. Er was wel een officiële keize-
rin, maar die had geen kinderen. De over-
leden keizer had maar één zoon en daar-
van was Cixi de moeder. Dit gaf haar een 
bevoorrechte positie. Samen met de echte 
keizerin-weduwe, waar ze goede vriendin 
mee is,  gaat ze dan in naam van de min-
derjarige kroonprins regeren. De beschrij-
vingen over hoe dat ging is boeiend. De 
nieuwe keizer van 5 jaar oud zat op een 
troon, daarachter stond een scherm waar 
de beide weduwen zaten. Ze regeerden 
letterlijk achter de schermen.

Uiteindelijk wordt de zoon volwassen, er 
wordt een huwelijk voor hem gearran-

geerd en hij neemt zelf de touwtjes in 
handen. Cixi en de echte keizerin-wedu-
we gaan terug naar de harem. Maar voor-
dat de nieuwe keizer kinderen heeft, sterft 
hij. Zijn moeder en haar vriendin nemen 
de macht weer over. 
Allerlei hofintriges worden verteld. Oorlo-
gen moeten worden bevochten, nieuwe 
contacten aangeboord met het westen. 
Cixi lijkt volgens het boek te genieten van 
de macht.
Er moet wel een nieuwe keizer aangewe-
zen worden en Cixi vindt een jongetje in 
haar familiekring. De zoon van haar zuster 
wordt als volgende keizer aangewezen, 
maar is daar nog heel lang te jong voor. 
Als hij uiteindelijk aan de macht komt is 
Cixi nog alleen zijn “regentes achter de 
schermen”. Haar vriendin is inmiddels 
overleden.
Er is in het verleden erg negatief over 
deze vorstin geschreven, in China en in 
het westen. De schrijfster probeert Cixi in 
een positief daglicht te stellen. De waar-
heid is moeilijk te bepalen, maar het is een 
enorm boeiend boek.

BOEKVERSLAG: 
DE LAATSTE KEIZERIN
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De leden van de cliëntenraad behartigen 
de belangen van u als cliënt. Praten mee 
over het beleid en hebben regelmatig 
overleg met de manager woonleefgebied 
en andere leidinggevenden over verschil-
lende zaken. Hierbij valt te denken aan 
onderwerpen als voeding, veiligheid, wel-
zijn en kwaliteit van de zorg.  

De cliëntenraad bestaat uit bewoners, fa-
milieleden en vrijwilligers die nauw be-
trokken zijn bij De Meente en haar cliën-
ten. Afgelopen jaar namen de volgende 
personen deel aan de cliëntenraad: dhr. 
Groothuis (voorzitter), mevr. van Dijk (se-
cretaresse), dhr. Last, mevr. Busweiler, 
mevr. Eenkhoorn, mevr. Bakker, mevr. 
Pleijzier, mevr. Breman, mevr. Bekendam 
en mevr. Hoekman. Daarnaast nam mevr. 
Leerlink namens het bestuur van Stich-
ting Welzijn De Meente en dhr. Verhoek 
namens de WMO-raad deel aan de verga-
deringen. 
Mevr. Hoekman zal afscheid nemen van 
de cliëntenraad. Aangezien de cliënten-
raad ook dan nog uit negen personen be-
staat zal er niet op zoek gegaan worden 
naar aanvulling. 

Vergaderingen 
De afgelopen periode heeft de cliënten-
raad zes keer vergaderd.  Vorig jaar was de 
locatiemanager de overlegpartner tijdens 
de vergaderingen. Zoals iedereen weet is 
de functie van locatiemanager komen te 
vervallen en heeft de functie van manager 
woonleefgebied zijn intrede gedaan. 
Mevr. van Helsdingen vervult de functie 
van manager woonleefgebied. Afgelopen 
jaar was zij dan ook de gesprekspartner 
van de cliëntenraad. Op verzoek van de 

cliëntenraad en/of de manager woonleef-
gebied schoven zo nu en dan ook hoof-
den cliëntenzorg of andere mede-werkers 
aan bij de vergadering. 

In oktober is er een informele bijeenkomst 
geweest met de cliëntenraad en de Raad 
van Bestuur, mevr. Helene Wüst. Door 
middel van deze bijeenkomst is de cliën-
tenraad in de gelegenheid gesteld om de 
raad van bestuur te informeren over de 
(positieve en negatieve) dingen die spe-
len binnen De Meente. 

Eveneens in oktober heeft mevrouw 
Landsman de cliëntenraad bezocht. Me-
vrouw Landsman is beleidsadviseur bij 
IJsselheem en heeft onderzoek gedaan 
naar cliëntparticipatie binnen IJsselheem. 
In verband met dit onderzoek heeft zij alle 
cliëntenraden binnen IJsselheem bezocht. 
In december zijn de uitkomsten van dit 
onderzoek gepresenteerd in de centrale 
cliëntenraadvergadering. 
 

JAARVERSLAG CLIENTENRAAD
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Vergaderonderwerpen
Tijdens de vergaderingen worden veel 
onderwerpen besproken. Vaste agenda-
punten zijn: de notulen van de vorige 
vergadering, mededelingen van de voor-
zitter, mededelingen van de manager 
woonleefgebied, de notulen van het da-
gelijks bestuur, de notulen van de centra-
le cliëntenraad en de rondvraag. 
 Naast deze vaste agendapunten is er on-
der andere gesproken over de volgende 
onderwerpen:
- komst manager woonleefgebied 
- het elektronisch cliëntendossier
- inhuizing stichting Akkerwinde
- de kapsalon 
- weeksluitingen
- het fietslabyrint 
- parkeerproblemen rond De Meente
- cliëntparticipatie 
- de vele veranderingen binnen de zorg 

Centrale cliëntenraad 
De Meente maakt deel uit van IJsselheem. 
IJsselheem heeft naast De Meente nog 
dertien locaties. Elk met een eigen cli-
entenraad. Vertegenwoordigers van al 
deze cliëntenraden komen samen in de 
centrale cliëntenraad. In de centrale cli-
entenraad worden de punten besproken 
die voor het heel IJsselheem gelden zoals 
financiën, begroting en jaardocumenten. 
Dhr. Groothuis en Dhr. Last hebben het 
af-gelopen jaar namens De Meente deel 
ge-nomen aan de centrale cliëntenraads-
vergaderingen. 

Zichtbaarheid cliëntenraad
De cliëntenraad is de spreekbuis van de 
cliënten. De cliëntenraad doet er dan ook 
alles aan om herkenbaar en toegankelijk 
te zijn. Zo ontvangen alle nieuwe bewo-
ners een welkomskaart en worden uitge-
nodigd voor een kennismakingsbijeen-
komst. Daarnaast hangt er een poster met 
namen, foto’s en contactgegevens van al-
les cliëntraadsleden in de hal bij de lift.
Meer algemene informatie over de cliën-
tenraad is te vinden in de folder van de 
cliëntenraad. Deze staat in het folderrek in 
de hal bij de receptie.

Klaas Fuitestraat 41-45   Genemuiden 
Tel 038 - 385 47 50   verkoop@autobreman.nl 
www.autobreman.nl  www.autobedrijfbreman.nl

VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE 
PERSONEN- EN BEDIJFSAUTO’S 

ALLE AUTOMERKEN

SCHADE HERSTEL, 
REPARATIE ONDERHOUD 

EN APK VOOR 
ALLE AUTOMERKEN
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De brievmbusse kleppert  en Nella eurt de 
post met een plof op de matte valln. Au-
tomatisch lup ze noar de gaank en raept 
in ien keer et staepeltien op. Vervolgns 
lup ze dr mee noar de keukn en get an de 
toafel zittn. Toevalleg, de nije gids van et 
reisburo. Zie ad gistern nog teegn Jaap 
ezegd dat ze greeg een keer noar Cura-
cao zol willn. Bettie, eur  vriendin, was dr 
ewest en raekte dr niet over uuteproat. 
‘Die blauwe zee en dat witte zaandstraand 
met palmboomm. Dat zol iederiene in 
zien leevm een keer muun meemaekn 
Nella’, ad ze ezegd. Mer Jaap ad, toen ze 
et noaderaand enthousiast an em verteld 
ad, ezegd dat un portemenee dat niet toe-
leut. ‘Wi-j bin mer gewone erbeiders Nella’, 
ad ie eur dudelek emaekt. Toen Jaap de 
deure uuteloopm was, ad ze verzucht dat 
et wel weer twie weekn  Zeeland zol wurn 
met de vekaansie. Op zich neks mis mee, 
mer Nella ad et aanders in gedachtn.

Zie laegt de reisgids opziet en bekek de 
aandere post. Een blauwe enveloppe van 
de autobelastege en een rekenge van et 
waeter. Ongeëupent wurn ze an de kaan-
te elaegd.  Vertrouwde kost, de inolt is be-
kend. De volnde enveloppe trekt meer eur 
andacht. ‘Notariskantoor Bijleveld’, leest 
ze erdop.
Geadresseerd an J. van de Eerd. Wat muut 
een notaeres now met Jaap. Nijsgiereg 
ewurn ritst ze met de briefopener de en-
veloppe in ien keer lus. ‘Testament van 
Annigje van de Eerd’, leest ze.

Et zeg eur neks, et is Jaap zien kaante. Jaap 
ef gien noaste femilie meer. Zien vaejer en 
moejer bin al joarn uut de tied, bruurs en 

zusters ef ie niet. Van zien vaejers kaante ef 
ie wel twie neevn, mer doar ef ie gien enkel 
kontakt meer mee. ‘Gierlappm bin’t Nella’, 
en doarmee ad ie alles ezegd wat ie dr op 
dat moment over kwiet wol. Uut de brief 
kan Nella opmaekn dat  ze vuuftien meert 
um drie uur in de middeg ten kantore van 
notaeres Bijleveld muun verskienn, umme 
de wilsbeskekkenge van Annigje van de 
Eerd gewaer te wurn. Misskien zal er nog 
wel wat te verdieln weezn as alles op mut 
koomm draevm, want die twie neevn bin 
ook verzucht te koomm zoas ze uut de 
brief kan opmaekn.

Zie pakt nog een keer de dekke reisgids 
van et reisburo. Met eur vingers strek ze 
over et glimmde kaft en bedeinkt dat  
Curacao wel ies een staeppien dechter-
bi-j kan koomm….., of twie staeppies 
misskien. 

DIALECTVERAEL: CURACAO? 
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As Jaap tuuskump stet ze um  ongeduldig 
op te wachtn, de enveloppe in eur aand. 
Jaap wet eur te vertelln dat Annigje van 
de Eerd, tante Annie uut Noord-Holland is, 
een zuster van zien vaejer. Noa een oog-
oplopende ruzie met Jaap zien olders was 
al et contact indertied met tante Annie 
verbreukn. Jaap was toen nog mer een 
jochien ewest. Wel wus ie em nog te erin-
nern dat ze goed in de slappe was ezeetn 
ad.
Nella lut em nog eevm  de dekke reisgids 
zien en tipt subtiel Curacao an, mer i-j gef 
er niet vule oasem op. Wel vrug ie de vol-
nde dag drekt een snipperdag an op zien 
werk en op de bewuste vuuftiende meert 
reizn ze met de trein noar et zuudn van 
et laand. Vanof et station stappm ze in de 
stadsbus, die twie stroatn vanof et notae-
reskantoor stopt. Et leste stukkien muun 
ze loopm, mer dan stoan ze veur een groot 
ekke met an weerskaantn pilaarn. Et ekke 
knerpt slim as Jaap et eupent. Een briede 
grentweg voert ze noar et statege notae-
resgebouw. ‘Ek bin benijd of de kienders 
van ome Dolf en tante Agnes al annelaand 
bin’, zeg Jaap, ‘want as dr wat te aeln velt 
dan bin ze dr as de kiepm bi-j, let mer op.’

Noa et drukkn op de belle kump er een 
bode an de deure, die ze begeleid noar 
de wachtkaemer. Inderdoad, de twie gier-
lappm zittn dr al, inclusief echtgenotes. 
Jaap en Nella wurn ertelek begroet deur 

de twie stelln. ‘Wat em wi-j oe lange niet 
ezien, wat zie’j dr goed uut’ .
‘Overdreevm gedoe’, fluustert Jaap in eur 
oor. Jaap muut eevm noadeinkn, mer kent 
de naemm van zien neevm nog wel, Bart 
en Kees. De vrouwn stelln eur veur as Jans 
en Stien. 

Plaeseneemm op de statege iekn stoeln 
met de broene leern bekledege is niet 
meer neudeg, want de bode verzucht ze 
umme deur te loopm noar et kantoor van 
de notaeres. As ze de kaemer instappm, 
wurn ze verwelkomt deur een grommd 
geluud. Et gegrom kump uut een maande 
noast een groot buro. In die maande laeg 
een ond die now niet bepoald vriendelijk 
kek. Et dier kump de bienn in, begint te 
blaffm en lut zien taandn zien. ‘Koest Ben-
no’, eurn ze. Nella probeert te ontdekkn 
woar de stemme vandoan kump en ziet 
achter et grote buro een klein keerltien 
zittn.
Et blek de notaeres te weezn, die de bienn 
inkump umme ze de aand te skuddn.  Ver-
volgns vrug ie ze umme plaese te neemm 
op stoeln gelieknd an de zetels die ze in 
de wachtkaemer ef zien stoan.
Benno kek Nella angstanjaegnd an, die 
et op zien zachts ezegd niet zo op disse 
viervoeters ef stoan. Al dat oar en die on-
depootn op eur mooie tapijt is neks veur 
eur. En et is net of de ond doar een neuze 
veur ef, want i-j eult eur in de gaetn en as 
ze zien kaante opkek, lut ie zien taandn 
zien. ‘Goedemiddag, ik heet u allen har-
telijk welkom’, begint de notaeres. ‘U bent 
hier deze middag bijeengekomen om het 
testament van Annigje van de Eerd open 
te maken’.
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Doarnoa ult de notaeres een iele rede-
voerege over et feit dat Annigje tot an 
eur dood gezond ebleevm is, mer dat een 
ertstilstaand deur abrupt een einde an 
emaekt ef. As de notaeres meedield dat 
zie de ienegste erfgenaemm bin, veert 
Bart wat op uut zien stoel. Et loeder in de 
ondemaande gromt. ‘Die Bart is de slim-
ste van de twie, i-j ef de euroteekns al in 
de oogn stoan en de erfenisse al besteed’, 
fluustert Jaap eur in et oor. Nou ja, dat ad 
zie eigenlek ook al min of meer edoan. Die 
reisgids laeg ummers nog steeds op de 
keukentoafel.
Nella skrekt op uut eur gedachtn as ze 
de notaeres eurt zaeng dat de tied an-
nebreukn is umme et testament veur te 
leezn.
I-j dielt mee dat mevrouw Annigje van de 
Eerd een vrij vermogend meinse was. As 
Nella opziet kek, ziet ze dat Jaap niet zo-
vule andacht meer  veur zien neevn ef noa 
disse meededielege van de notaeres en 
now toch wel wat onrustig op zien stoel 
te zit te draein. Zien andacht is volledeg 
op de notaeres ericht. Bart zit inmiddels 
op et puntien van zien stoel en ook Kees 
luustert gespenn.
Now ja, als ze iel eerlek is, ziet Nella eur 
reisbestemmege toch ook steeds dechter-
bi-j koomm. Echter, dan eurt Nella tot eur 
stomme verbazege de notaeres zaeng, dat 
de neevn van Jaap gien geldbedrag  ervn. 
Bart erft de antieke klokke die al geslachtn 
in femiliebezit is. Veur Kees ef tante Anne-
gien eur Makkummer pulln bedacht. Ge-
roezemoes vult de kaemer. Et wurd tante 
Annegien niet in daank offeneum, zoals  
Nella wel begrep uut de reacties van de 
beide neevn en un vrouwn.
Noast eur eurt ze Jaap zuchtn, op van de 
zenuwen. Zol Jaap net as zie deinkn dat 

as de neevn et geld niet ervn, tante An-
negien eur vermoogn wel………….. Nella 
mut toegeevm, zie vient et now toch ook 
wel erg spennt wurn.  De notaeres maent 
tot stilte en vervolgt, ‘Jacob van Eerd erft 
het bedrag van twintigduizend euro.’ Bart 
en Kees springn allebei de bienn in. Jaap 
kek zo verboesd, asof ie de kerkklokken in 
Beiern eurt luddn. ‘Curacao’, deinkt Nella. 
‘Maar’, vervolgt de notaeres , ‘dit bedrag 
dient om Benno tot z’n dood te verzor-
gen, die Annigje aan Jacob van Eerd toe-
vertrouwd’, en i-j wes noar et loeder no-
ast em. Nella eur oogn wurn zo groot as 
skuttelties. ‘D..die ond, ek w..wil gien ond’, 
stottert Nella en zie trekt wit weg. Uut de 
ondemaande kump een grommd geluud. 
Weer wurd er druk onder mekaere eproat.
‘Stilte’, maent de notaeres weer. I-j leest 
nog veur woar tante Annegien  et groot-
ste diel van eur vermoogn an vermaekt ef, 
mer geniene ef meer andacht. Dan beslut 
i-j de bi-j’ienkomst en verlut de kaemer, 
de zesse achterloatnd. Een menuut of 
tiene laeter eupent Jaap et ekke, woarnoa 
ze weer richting busalte loopm. Jaap ef 
de onderieme stievig vaste, woarmee ie 
et onwillege dier achter em antrekt. Nella 
lup dr achteran, foeternd dat ze gien ond 
wil. En de reisgids, die belaand net zo as 
ie met een plof op de deurmatte vul, bi-j 
tuuskomst met een plof in de pepier-
conteener.

Gera van Lente
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WOORDZOEKER “FINLAND”
H G N I S R E E H R E V O T E J V O S E
H O U T Z A G E R Y S A V O N L I N N A
L B S I M O E R A S S E N A A L T O L N
S E E L V R E I D N E R N K N O S A A U
N O O R D E L Y K E Y S Z E E E N A E A
E K I E K Y S B R E K E R N B D L V M S
T E N I R T H S K U U E D R E D A I E S
H H I V I S O A O W M R E I W N D F I U
C O M I A T U M U L A V L O G D O V T I
A U O R N O T E D A E A U E E L E R A L
N T U K N R H N U N N D L R R E E B C E
E E S E I T A N E D G I N E R E V Z I P
T N U I F L N J E S S A V B W G Y N F O
T K S R P U D N N C C S O I X R U K I T
I E D A O B E E H H P O N N S E B R S E

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

N R A E U S Z T K G G U A A K U T W T O
T Y V E V E E N I L O G E N P L O U U M
E K E I M A R E K V E L E H D L E H O H
R N L R E V A H F A A D F N F E V D H H
S P A R K R A P S U I L E B I S N E E N
S W K W U E E N S K L O V N E D A M O N

De overgebleven letters vormen een zin.
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Oplossing: ……………………………………………………………………………………       

De oplossing van de vorige puzzel is:

Roggen leven op de zeebodem

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

Dhr. W. Jansen
Weidegreven 15

Van harte gefeliciteerd!!

Dhr. Jansen kan de gewonnen prijs afhalen bij de receptie van de Meente.

AALTO KERAMIEK RYIJYKLEDEN
ALANDEILANDEN KLEDEN SAMEN
AREND KOIVISTO SAUNA
BEER KOORFESTIVAL SAVOLINNA
BERK KOUD SIBELIUSPARK
BOOTSAFARI KOUDE WINTERS SNEEUW
BOTNISCHE GOLF LAPLAND SNEEUWLANDSCHAP
BULTROTS LYNX SNEEUWSCOOTER
DESIGN MEREN SOVJETOVERHEERSING
EILANDEN MIDDERNACHTZON SPAR
EURO MOBIELE TELEFONIE SUOMI
EUROPESE UNIE MOERASSEN TEXTIEL
EVANGELISCH-LUTHERS MUGGEN TOENDRA
FEESTEN NAALDWOUD TOPELIUS
FINNAIR NATIONAAL PARK TURKU
HAVER NATUUR VADERSCHAPSVERLOF
HEUVELACHTIG NOMADENVOLK VEEN
HOUTEN KERKEN NOORDELIJKE IJSZEE VEERBOOT
HOUTFABRIEKEN OOSTZEE VERENIGDE NATIES
HOUTHANDEL PALLASTUNTURI VISSERIJ
HOUTINDUSTRIE PELSONSUOMOERAS VLAK
HOUTVERWERKING RENDIERSAFARI WARME ZOMERS
HOUTZAGERIJ RENDIERVLEES WINTERSEIZOEN
IJSBREKER RIVIER WINTERSPORT
JEAN SIBELIUS RUNEBERG WITTE NACHTEN
JENEVERBES RUSSEN WOLF
KALEVALA RUSSIFICATIE
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 De foto van wat toen nog Stedelijke Oudheidkamer heette is gemaakt n.a.v. het open huis 
in maart 1980 op de stoep van de tijdelijke huisvesting in de Klaas Benninkstraat. De plan-
nen voor nieuwbouw voor dit museum op de Hoek waren toen gemaakt. De namen van 
deze stuurgroep zijn: Jennie Winters,  Marie van Dijk, Janna van de Vegte, Driek Tuinman, 
Rika Fuite en Jan Altena. Burgemeester G. v.d. Berg en zijn vrouw verrichtten de opening. 

ZO IST’EWEST
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De tweede foto is gemaakt naar aanleiding van de opening van de Oudheidkamer (nu 
Historisch Centrum Genemuiden),  Hoek 27. Ook deze feestelijke opening werd verricht 
door burgemeester G. v.d. Berg en zijn vrouw. Op 24 september 1982 vond deze inge-
bruikneming plaats. Op de foto: Jan Altena, Tiny Altena, Sijm van Lente, Willem Mateboer, 
Driek Tuinman, Marie van Dijk, Janna v.d. Vegte, Alie Visscher, Riek van der Wulp, Arend 
Timmerman, Lieze Timmerman, Rika Fuite, Aal Klasen, Bertus Klasen. 

Oudheidkamer heet nu Historisch Centrum.

Vanuit een groep vrijwilligers die zich bezighield met het Gaellemuniger dialect, werd 
veertig jaar geleden in het pand aan de Hoek ook begonnen met het inrichten van 
een stijlkamer, een ouderwets keukentje en een kleine expositie van diverse oudheid-
kundige voorwerpen uit Genemuiden en omstreken. Al deze activiteiten werden en 
worden ondernomen vanuit de ‘Oudheidkamer’, die door al de genoemde activiteiten  
meer een centrum is geworden van de Genemuider historie. Daarom is in 2014 be-
sloten de naam te wijzigen in ‘Historisch Centrum Genemuiden’, een naam die beter 
aangeeft wat er op Hoek 27 allemaal te beleven valt en ondernomen wordt. 
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ACTIVITEITENAGENDA 2015
DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP ELDERS

JULI

Vrijdag 3 juli Ruben Janssen mode 10.00 uur Plein

Vrijdag 3 juli Weeksluiting 
Ger. Gemeente 19.15 uur

Vrijdag 10 juli Weeksluiting 
Herv. Gemeente PKN 19.15 uur

Vrijdag 17 juli Weeksluiting
Hersteld Herv.Kerk 19.15 uur

Vrijdag 24 juli Weeksluiting Ger. Kerk 19.15 uur

Vrijdag 31 juli Weeksluiting 
Chr. Ger. Kerk 19.15 uur

AUGUSTUS

Vrijdag 7 augustus Weeksluiting 
Ger. Gemeente 19.15 uur

Vrijdag 14 augustus Weeksluiting 
Herv. Gemeente PKN 19.15 uur

Vrijdag 21 augustus Weeksluiting
Hersteld Herv.Kerk 19.15 uur

Vrijdag 28 augustus Weeksluiting Ger. Kerk 19.15 uur

Voor eventuele activiteiten in de vakantieperiode raden wij u 
aan om de publicatieborden goed in de gaten te houden!!

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
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ACTIVITEITENAGENDA 2015
DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP ELDERS

SEPTEMBER
Donderdag 3 september Boottocht Rode Kruis

Vrijdag 4 september Weeksluiting 
Chr. Ger. Kerk 19.15 uur

Maandag 7 september BINGO 19.30 uur

Vrijdag 11 september Weeksluiting 
Ger. Gemeente 19.15 uur

Dinsdag 15 september Bijbelkring 15.00 uur

Dinsdag 15 september Passage 20.00 uur

Woensdag 16 september Ouderenmiddag 14.30 uur

Donderdag 17 september Kledingverkoop Bekkema 14.00 uur

Vrijdag 18 september Weeksluiting
Herv. Gemeente PKN 19.15 uur

Woensdag 23 september Welfare 14.30 uur

Donderdag 24 september ANBO 14.30 uur

Vrijdag 25 september Weeksluiting
Hersteld Herv. Kerk 19.15 uur

Maandag 28 september Koor Harpe Davids 19.00 uur

Dinsadg 29 september Bijbelkring 15.00 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).
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RADIO  

FM 107.30

PROGRAMMA-OVERZICHT 
UITZENDINGEN

Woensdagavond

19:00  KNIEPLIENDE 
Elke eerste woensdag van de maand 
leuke verhalen en anekdotes in het dia-
lect door de Gaellemuniger Taelkrink
Op de andere woensdagen: 
NEEM EVEN DE TIJD verhalen serie 

19:45 MIEZMOOR  
Een leerzaam en gezellig puzzelprogram-
ma met drie vragen uit het Oude en 
Nieuwe Testament.
Oplossing: In postbus bij de studio of tel. 
038-3856479 of info@zwartewaterland.nl

20:15  LOFPRIJZING EN AANBIDDING, 
ALS OP LEVENSZEE, HOSANNA, ORGEL-
PARELS en HOSANNA BIJBELSCHOOL 
Deze programma’s wekelijks afgewisseld 
met informatie en/of muziek

21.15 HERHALING VAN HET GEDICH-
TENKWARTIER
Gedichten afgewisseld met passende 
liederen ingesproken door een gast.

21.30 CBO’s klassiek 
Gevarieerde klassieke muziek
22:00 EIND

 

Zaterdagavond

19:00 DE VERJAARDAGEN VAN DE 
AFGELOPEN WEEK 
Felicitatieprogramma van en voor luis-
teraars die de afgelopen week jarig zijn 
geweest

19:15 OP VERZOEK 
Veel beluisterd verzoekprogramma van 
en voor luisteraars. U kunt een lied of 
psalm aanvragen voor iemand die u wilt 
feliciteren of bemoedigen. Schriftelijk of 
telefonisch, ook meestal nog mogelijk 
tijdens de uitzending. In de postbus van 
de studio of telefoon 038-3856479

20:15 DE OVERDENKING  
Verzorgt door predikanten die betrokken 
zijn bij de gemeente Zwartewaterland

20:30 OPLOSSING MIEZMOOR  
De oplossing van de puzzel en natuurlijk 
de trekking

20:45 HET GEDICHTEN KWARTIER  
Gedichten ingesproken door een gast, 
afgewisseld met passende liederen

21:00 ZINGEND NAAR DE ZONDAG 
Muzikaalprogramma ter voorbereiding 
op de zondag

22:00 EINDE

INFO:  CBO, Lage Vlakte 13
Tel. 3856479
info@cbozwartewaterland.nl
www.cbozwartewaterland.nl



-advertentie-

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

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

DGLM1439_ADVroeper.indd   1 04-09-14   09:01
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IK MOET NAAR HUIS



23

Elke week proberen wij met de bewoners 
van het verpleeghuis een wandeling te 
maken door Genemuiden. Dit gebeurt 
voornamelijk op de dinsdagmiddag. Met 
behulp van familie en vrijwilligers gaan 
we op pad. 
We hebben verschillende routes. Zo lo-
pen we geregeld een rondje Varkensgat, 
om van de natuur te genieten, over de be-
graafplaats om de stilte op te zoeken, naar 
de pont om daar een oversteek te maken 

(de veerman biedt ons dit kosteloos aan!), 
of over de Langestraat om op de markt 
een visje te eten. 
De bewoners genieten altijd zeer van het 
uitstapje. Het uitzicht en de herinnerin-
gen aan vroeger die bepaalde plekken 
van Genemuiden oproepen zijn voor hen 
heel waardevol. Ook de diep dementeren-
de bewoners genieten ervan, door de zon 
die ze op hun huid voelen en de wind die 
langs hen waait. Kortom, de wandeling is 
voor veel bewoners van het verpleeghuis 
zeer waardevol. 

Om dit moment hebben wij een tekort 
aan vrijwilligers. Helaas kunnen hierdoor 
niet alle bewoners naar buiten. Daarom 
zijn wij opzoek naar vrijwilligers, die ons 
af en toe op de dinsdag middag kunnen 
helpen. 
Voor meer info of opgave kunt u terecht 
bij Dorothee Roeten. U kunt Dorothee  
bereiken op: d.roeten@ijsselheem.nl of op 
038 385 27 10

 WANDELEN …
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De bewoners en de mensen die regelmatig 
in de Meente komen, hebben het inmid-
dels al gezien: Er staat een fietslabyrint in 
de Meente! Dit fietslabyrint is aangekocht 
door Stichting de Meente voor alle bewo-
ners van de Meente en de ouderen van 
Genemuiden. Ook is hiervoor een dona-
tie ontvangen van de Stichting RCOAK uit 
Amsterdam. Dit is een Stichting die finan-
ciële steun geeft aan initiatieven die bij-
dragen aan het realiseren van het welzijn 
van behoeftigen in de samenleving, met 
prioriteit voor projecten die de kwaliteit 
van het leven van ouderen bevorderen.
Wat is nu precies een fietslabyrint? Dit is 
een interactieve fietstocht, bedoeld voor 
mensen voor wie buiten fietsen niet meer 
zo vanzelfsprekend is. Terwijl u “fietst” op 
de hometrainer, gaat de route aan u voor-
bij op het grote en moderne beeldscherm 
dat aan de hometrainer gekoppeld is. U 
kunt zelf via knoppen de route bepalen. 
Bij alle beelden zijn ook de omgevings-
geluiden te horen, zodat het net lijkt of u 
buiten fietst. 
Inmiddels zijn 12 fietsroutes beschikbaar: 
Door Den Haag, Brugge, Maastricht, Zwol-
le, Kampen, Elburg, fietsen over de heide, 
Hoge Veluwe, fietsen door de duinen, Gar-
dameer, Enkhuizen en winter in Voorscho-

ten. Binnenkort zal als klap op de vuurpijl 
ook een route door Genemuiden beschik-
baar komen. Langs alle mooie plekjes, zo-
als het parkje met het oorlogsmonument, 
de kinderboerderij, de haven en nog veel 
meer. Het startpunt van deze route zal 
vanuit de Meente zijn, zodat het lijkt of u 
zo de Meente uit fietst!
Een mooie aanwinst voor de alle bewo-
ners van de Meente, wij hopen dat zij hier 
nog lang een sportief plezier aan mogen 
beleven.

Hermien van Helsdingen
Manager Woonleefgebied Zwartwater-
land

FIETSLABYRINT IN DE MEENTE
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Wie ben je en waar kom je vandaan?
Ik ben Wichert Mulder, ik ben 52 jaar en 
geboren in Zwolle Kerspel. Ik woon al 28 
jaar in Genemuiden met mijn vrouw Alien. 
Wij hebben 2 dochters die inmiddels het 
huis uit zijn.

Wat zijn je hobby’s / liefhebberijen?
Ik mag in mijn vrije tijd graag wandelen, 
bezig zijn met mijn oude Mercedes Benz, 
fil kijken en af en toe motor rijden.

Sinds wanneer werk je in de Meente en 
wat doe je zoal?
Ik werk sinds 2002 in de Meente als tech-
nische dienst medewerker. Ik ben verant-
woordelijk voor de technische installaties, 
zoals brandmeldcentrale, telefooncentra-
le, enz. Ook voor algemeen onderhoud en 
ik probeer vaak kleine reparaties bij de be-
woners van de Meente thuis op te lossen.

Waarom heb je voor dit werk gekozen?
Ik vind het erg fijn om met mensen en 
techniek te werken. Ben er toentertijd in 
gerold. Er werd een huismeester / TD me-
dewerker gezocht en ik heb hierop gesol-
liciteerd en ben aangenomen uit 22 sollici-
tanten. Ik had een technische achtergrond 
en ben erg sociaal al zeg ik het zelf.
Hoe ziet jouw toekomst in de zorg er uit?
Ik hoop mijn werk in de Meente tot mijn 
pensioen te mogen blijven doen. Ik voel 
mij in de Meente als een vis in het water, 
maar het blijft in deze tijd voor een ieder 
onzeker wat de toekomst betreft.

Antwoord op de extra vraag: 
Wat vind je er van om met zoveel dames 
samen te werken?
Ik vind het geweldig. Ik zeg altijd maar zo, 
een ieder krijgt wat hem / haar toekomt. 
Maar om eerlijk te zijn, het blijft soms wel 
eens moeilijk, haha.

Aan wie geef je de pen door?
Elske Bennink

Welke extra vraag zou jij aan die persoon 
willen stellen?
Wat is jouw favoriete vakantieland en 
waarom?

VAN DE MEDEWERKERS: WICHERT MULDER
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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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