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-advertentie-

Door alle narigheid in de wereld, zouden we bijna vergeten hoeveel goeds   er nog om ons 
heen gebeurt. Zaken die niet het wereldnieuws halen, maar die deze aandacht eigenlijk wel 
verdienen. Mantelzorgers die zich bekommeren om hun naasten, medewerkers van IJssel-
heem die zich niet laten afschrikken door de bezuinigingen en vrijwilligers die zich belan-
geloos inzetten voor onze samenleving. Een samenleving die - ondanks alle zorgen – de 
moeite waard is. We hebben veel om dankbaar voor te zijn. Laten we hopen en bidden dat 
we ook in 2016 weer in vrede en liefde met elkaar mogen leven!

De redactie van De Roeper wenst u alle goeds toe voor 2016

VAN DE REDACTIE

Bestuur, directie, cliëntenraad en personeel 

van De Meente wensen u 

gezegende feestdagen en een 

voorspoedig 2016

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

Oefengroep 
- diabetes
- copd 
- hartrevalidatie 

Fysiofit 
Fysiotherapie 
Revalidatie
Oedeemtherapie
Echografie

Bel 038 385 86 88 

of kijk op www.fysiotherapiedemeente.nl

Buzenland 2  
Genemuiden
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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)

fennyjolingerie.nl

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

Enkele jaren geleden is door Wetland Wo-
nen met een aantal organisaties, waaron-
der IJsselheem en stichting de Meente, 
een intentieovereenkomst gesloten om 
de komende jaren woonzorgcentrum de 
Meente te vernieuwen. Het doel daarvan 
is om ook in de toekomst goede senio-
renhuisvesting in Genemuiden te kunnen 
waarborgen. Belangrijke onderdelen hier-
van waren de renovatie van Weidegreven, 
de huisvesting van Akkerwinde en op ter-
mijn de herontwikkeling van de Zuidwal 
en d’Akkerties.
In het afgelopen jaar is door Wetland Wo-
nen geïnventariseerd welke ingrepen er in 
de tussentijd in de Zuidwal en  d’Akkerties 
nog nodig zijn. Mede naar aanleiding van 
deze onderzoeken, de ontwikkelingen in 
de zorg en de aanscherping van wet- en 
regelgeving is besloten om de woningen 
aan de Zuidwal en d’Akkerties twee jaar 
eerder dan gepland te gaan herontwikke-
len. 

Dit betekent dat de huidige 40 woningen 
begin 2018 gesloopt zullen worden en 
dat er ongeveer 30 ruimere en moderne 
woningen voor terugkomen. Dit past in 
de ontwikkeling dat mensen langer thuis 

beurt altijd in samenspraak met de per-
soon zelf, diens naasten en de professio-
nele verzorgenden. 
Met elkaar wordt er voor mensen in Gene-
muiden die ondersteuning nodig hebben, 
goed gezorgd.

Wie vragen heeft kan terecht bij het zorg-
loket in de Meente

blijven wonen en de vraag naar ruimere 
aanleunwoningen om de zorgverlening 
goed te kunnen uitvoeren. Meer exacte 
uitwerking zal in de komende tijd volgen. 
Uiteraard heeft de herontwikkeling  ge-
volgen voor de bewoners van de huidige 
woningen. In november zijn de huidige 
bewoners geïnformeerd over de conse-
quenties van deze stap. In de komende 
jaren zullen alle bewoners de woningen 
moeten verlaten. 
Beschikbare woonruimte in de Meente en 
de omliggende aanleunwoningen wor-
den voor de bewoners van de Zuidwal en 
d’Akkerties gereserveerd. Bewoners die 
dit wensen krijgen de mogelijkheid om 
terug te keren op hun oude plek.
Zorg aan huis
Deze herontwikkeling heeft niet alleen 
consequenties voor de huidige bewo-
ners maar voor alle ingeschrevenen op 
de wachtlijst. Doordat woningen beschik-
baar gehouden worden voor de heront-
wikkeling kan het voor mensen op de 
wachtlijst langer duren dan men gewend 
was voordat een woning toegewezen kan 
worden. Hierbij wordt uiteraard rekening 
gehouden met dringende situaties. 
De maatschappelijke ontwikkelingen 
hebben als gevolg dat mensen langer 
thuis blijven wonen. Daarom is het nu een 
goed moment  om de herontwikkeling op 
te pakken.
IJsselheem levert vanuit de Meente de 
thuiszorg in Genemuiden, ongeacht waar 
iemand woont. Nu is dat veelal in de aan-
leunwoningen. In de periode van heront-
wikkeling komt de thuiszorg gewoon aan 
huis. Thuiszorg IJsselheem is daar heel 
flexibel in. Het team dat nu werkzaam is in 
de Meente levert dezelfde kwaliteit zorg 
en ondersteuning ook bij de cliënt in de 
wijk. Ondersteuning voor de oudere ge-

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

Doe zaken in de buurt
Winkel in de buurt

Eet in de buurt
Geniet van je buurt

Wees zuinig op je buurt
Want uw buurt steunt lokale activiteiten!
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Met een diepe zucht laegt Johanna de til-
lefoon neer, dat was eur zeune Thijs en die 
vertul eur eevm dat ze toch niet kwaamm 
met de Kerstdaegn. Zie gongn een kleine 
weke weg noar Duuslaand. ‘Zie mossn 
dr ies effm ielemaole tussnuut noa zo’n 
druk jaor’,  ad zien vrouwe ezaegd. Dan 
kwaamm ze noa ni-jaor wel een weekend 
bi-j eur, beloofde i-j eur.
Dat vund ze toch niet erg?
‘Nee, dat is niet erg, goat oen gaank mer, 
ek redde mi-j wel.’ Netuurluk was dat Car-
la zien bedrief, dat was een echte stadse 
madam, die ad er niet zovule mee op um 
twie daegn met eur skoonmoeier deur te 
brengn in alle rust, nee die was aanders 
ewend.

ALLIENT
Och Johanna ad niet et idee dat ze onge-
lukkig waarn saemm, mer zie vund wel 
dat Thijs an de leibaand leup.
Kom, zie gonk an et werk, zie zol de sloap-
kamer een beurte geevm
Gek eigenlijk, met de feestdaegn in et 
veuruutzicht vuulde ze zich altied wat be-
drukt, een stukkien ienzaameid overvöl 
eur dan. ‘t Was al weer vier joar eleedn dat 
Gerard, eur man, estörvn was. Zomèr een 
aertstilstaand. Die middeg zol ze nooit 
vergeetn. Zie addn ebeld van zien weark, 
dat z’um noar t zieknuus e-bracht addn. 
Zien boas was drekt bi-j eur ekoomm en 
ad eur noar et zieknuus ebracht. Zie waarn 
niet meer op tied ewest, zien aerte ad et 
begeevm. Nog mer viernvuuftig, et was 
ongeliek verdield in ’t leevm.
As ze noar de keukn löp um een söppien 
te maekn, blef ze eevm stoan veur de kas-
te met de foto van Gerard dr op, ‘ Et velt 
niet mee man, allient weezn’.

zoegn is en zie kump bi-j de kaste, slut ze 
eur oogn neer.       
               
‘Kom op jonge, wi-j muun dr nog eevm 
uut.’ Et bin de woordn van Jaap Saanting 
teegn zien ond. Die is doar drekt veur te 
vienn, i-j wet al wel dat ze elke oamd een 
rundtien doen.
Sinds Jaap ier woont ef i-j zich een ond 
anneskaft. Zien werksame leevm was 
veurbi-j en zo’n dier gaf een stukkien ge-
zelligeid en ansproake.
As ie de deure lös trekt, kump een natte 
wiendvlage um tegemoet. ‘Natte sni-j As-
tra’ mer Astra vient et wel goed, die kan 
zich eevm uutleevm.

Een alf uurtien laeter bin ze dr weer. ‘Don-
kere daegn veur kerstmis mennechien, 
kom ies ier, dan dreug ek oe eevm of en 
doar ei-j oen water en brokkn.’ De ond kek 
um dankbaar an.
Jaap skinkt umzelf een glas wien in en pakt 
nog eevm een kraante. Eigenlijk altied et-
zelde ritueel, och i-j ad dr vrede mee.
I-j was altied allient ebleevm. In zien jonge 
joarn ad ie de liefde van zien leevm e-vunn 
mer toen et’r opan kwam ad ze veur een 
aander e-keuzn. Dat ad um enurm zeer e-
doan, et ad zien aerte ebreukn. Mettertied 
ad ie zich dr overèn e-zet en ad zich op 
zien werk e-stört. Et ad um voldoening e-
geevm um as verteengwoordeger et be-
drief van zien boas elpn groot te maekn.
I-j geneut now van zien pensioen en kon 

‘Ïe bin dr now toch wel een bietien overèn’, 
zaegn ze dan. ‘Jawel, een meinse mut ver-
der met zien leevm, mer et went nooit. Et 
blef ienzem, ook al ei-j kienders en femilie 
um oe èn.
Zie veegt een paer troann van eur wangn. 
’Ek mut verder man’.

As alles een beurte ef ad is ze tevreedn. 
Toch stoan eur gedachtn nog niet stille. 
‘Allient..........,.elke oamd in oen ientien 
noar bèède, geniene woar aa-j oen verael 
an kwiet kunn, gien nachtkus, geniene die 
een aerm um oe en slaet of oe anraekt.
Eh, oe kwam ze now op zokke gedachtn? 
Zie skrök van eurzelf of leup ze al langer 
met die gedachtn rond? Ja diepe in eur 
aerte ad ze t al wel vaeker overweung, as 
ze nog ie een man op eur pad vund......, zo 
old was ze nog niet. Zie keek ies in de kap-
spiegel, zie mog dr nog best weezn, vund 
ze. ‘Ie bin een knappe verskienege’, ad Ge-
rard vaeke teegn eur e-zegd. Zessenvuuf-
tig was ze now, dat was toch vrij jonk? Zie 
vuulde nog wel ies de behoefte an een 
man. Woar was ze now toch mee bezeg. 
Met een klap slut ze de sloapkamerdeure 
dechte, alsof ze doarmee eur gedachtn 
kon uutbann. As ze de de kaemer an’t stof-

doen wat ie wol. Jaap las vule, bezöcht 
musea en gonk elk joar op vekaansie.
Wat wil een meinse nog meer?
Raar eigenlijk, mer as dan ‘t einde van ‘t 
joar in zicht kwam, de kerstdaegn en old 
en ni-j, bekreup um altied et gevuul dat ie 
niks dielde.  Aa-j de mooie dingnen en ook 
de minder mooie met iene konn dieln, dat 
gaf toch een extra dimensie an oen leevm. 
Jaap aelde de skolders op, wat mos ie doar 
now an doen?

Kerstdaegn
De aandre murn as Jaap uut et raam 
kek......’Werempel een leugien sni-j’, en i-j 
ziet al moeiers die de kienders met de slie 
noar skoele brengn. Och i-j zat er niet op 
te wachn, mer et ef toch wel wat, zo’n win-
ters tafereel in de anloop noar de KERST.
I-j pakt een staepeltien boekn in een tasse. 
Eerst mer ies noar de bubeleteek, boekn 
ruiln. I-j wol wel wat te leezn em met de 
feestdaegn. Zol ie de fiese pakkn? Och i-j 
kon dat eindtien ook wel loopn, zo verre 
was’t ook niet.
’T Is er nog niet druk. Jaap get op zuuk 
noar een boek over Israël. Israël boeide 
um en i-j is zeker van plan um dat laand 
nog ies te bezuukn. As ie een stel boekn 
utezöcht ef, get ie nog eevm an de leesto-
afel zittn en bekek wat tiedskriftn.

‘Now Jaap, ie bin nogal wat van plan met 
de kerstdaegn.’ Opkieknd ziet ie dat et Jo-
hanna is die um ansprek, i-j kent eur op-
pervlakkig, zie woonn niet zo verre bi-j 
mekaere vandoan.
‘Ja, ik mage greeg leezn en met al die feest-
daegn veur de boeg, muu-j wel een veu-
reudtien em. Oe stet et leevm Johanna?’
‘Och Jaap, wat za’k zaegn, et leevm nemp 
zien loop en dan muu-j mee, al wo-j wel 
aanders. Mer ek mage niet klaegn.’

EEN BEZUNDERE KERST?
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Jaap eurde een lichte trilling in eur stem-
me Et raekte zien aerte. 
‘Johanna ei-j zin in een köppien koffie, zie 
em ier een automaat, ek kan’t zo opaeln.’
‘Doe mèr.’

ISRAEL
As Jaap terugge is met de koffie,ef Johan-
na de titels van zien boekn al bekeekn.
‘Ie em dr ook een boek bi-j over Israël, 
trekt oe dat?’
‘Ja, ek wil dr nog ies een keer èn, mer ek wil 
dr eerst wat over leezn. Dat doe’k miestal 
veurdat aa-k een laand bezuke, dan ken 
ie wat achtergrondn. Bin ie al ies in Israël 
ewest?’ ‘Nee, mer ik zol dr wel een keer èn 
willn, meinsn die dr e-west em vienn et 
miestal prachtig.’
‘Aa-k dat boek uut ebbe breng ik et oe, 
ku-j et ook leezn.’ 'Dat is goed, mer now 
muuk goan Jaap, bedankt veur de koffie.’
‘Gien daank, et was eevm gezellig.’

As Johanna eur jasse dechte dut, bekek 
Jaap eur ongemerkt. Een knappe vrouwe 
nog en ondaanks eur stille verdriet een 
opgewekt karakter.
Jaap pakt zien boekn en get op uus an, in 
gedachtn verdiept. Dat was een iele am-
pèrte ontmoetige en ‘t was net of et een 
gevuul van wermte in um bracht, een ge-
vuul van...........van........., i-j kon et niet tuus-
brengn.

‘Zo Astra, doar bin’k weer mennechien, 
dat duurde nogal hè, ‘k eb koffie e-drunkn 
met een knappe vrouwe en dan wiet ie’t 
wel hè?
‘D’ond kwam kwispelnd bi-j um en knip-
perde met zien oogn alsof i-j zaeng wol, 
‘Wat wiet ik dan wel?
Jaap probeerde zien gedachtn op een rij 
te kriegn. Ad Johanna iets in um wakker 

e-maekt woar i-j joarn zonder ekund ad?
Zien grote liefde ad um innewisselt veur 
een aander toen ze op et punt stondn zich 
te verloovn. I-j ad een zeker wantrouwn 
e-kreegn teegnover vrouwvolk. Zien baas 
ad wel ies teegn um ezegd, ‘Jaap, veur een 
knappe vent as oe kost et toch gien muui-
te um een vrouwe  te versiern. 
Nee dat niet, mer et mos netuurlek ook 
goed vuuln. Saemm alles in et leevm dieln.
I-j was now 60, zol ie nog wel dieln kunn, 
aa-j al zolange allient deur et leevm e-go-
an waarn?
En, zol ie dan Johanna dieln muun met 
eur overleedn man? Zie ad toch een 
joarnlaank huwelijk achter eur? Meer vro-
agn dan antwoordn, i-j mos’t mer van um 
ofzettn. I-j wus gieniens of Johanna wel 
vriendschap zöchte. Jaap nam een boek 
van de staepel en begon an ''Een reis door 
Israel''. 
 
Johanna is bliede dat ze dr weer is van ‘t 
boskoppn doen, ‘t is nogal glibberig op 
stroate met die sni-j en now wachtte ze 
op een tillefoontien van Coby eur dochter. 
Die wus nog niet of ze beide Kerstdaegn 
wel vri-j was van eur werk, mer zie kwam 
vaste iene van beide daegn en dat was al-
tied gezellig.
As ze bezig is een kerststukkien in mekae-
re te steekn get de belle. Deur et raam ziet 
ze dat et Jaap is.
‘Ek koom oe dat boek brengn over Isrel.’ 
‘Ei-j et now al uut dan?'  'Ja, dat ad een bie-
tien oast, want ik eb een vroage. Twiede 
Kerstdag is dr een kerstconcert in Zwolle, 
ei-j zin um doar met mi-j èn te goan?'
'Och Jaap, en doar kiez ie mi-j veur uut, 
woar ek dat an te daankn?’
Jaaps stemme wurde zachter: ‘Overal 
goa’k altied allient noar toe en et liekt mi-j 
wel mooi um saemm met oe noar dat con-

cert te goan. Ie bin een knappe verskiene-
ge Johanna en ek zol oe best beter leern 
kenn. 
Johanna glimlachte, de vroage overvöl 
eur niet, zie ad in de bubeleteek wel e-
zien dat ie met belangstellege noar eur e-
keekn ad.
'Jaap ik goa mee, ael ie mi-j dan op?'
'Netuurlijk ael ik oe op', en met de waerme 
blik in zien oogn woarmee i-j eur ankek, 
wet ze dat eur leevm misschien vanof now 
een aandre wending kreg.

Et is Kerstoamd, alles is kloar um Kerst te 
goan viern. Alles op zien plek mer in Jo-
hanna’s eufd stond niks meer op de plek. 
Woar begon ze an. An de iene kaant een 
dankbaar gevuul, an de aandre kaante de 
twiefel en wat Coby e-zegd ad, toen ze 
vanmiddeg belde. Johanna ad e-zegd dat 
ze met Jaap  noar een concert ging.
Oast aetelijk ad Coby ezegd: ‘Bi-j pappe 
now vergeetn?'

Et ad eur diepe e-raakt. Konn kienders gien 
aandre man noast un moeier verdraegn?
Mer Gerard vergeetn? Nooit toch? Al die 
joarn dat ze lief en leed e-dield addn, dat 
ko-j toch niet uutwissn, toch niet zo mer 
wegveegn?
Troann weldn in eur op. Joarn e-dield, kon 
ze dan nog wel dieln met een ni-je liefde? 
Zol et verleedn niet altied een rol blievm 
spuuln?
'Johanna', et was net of ze een stemme eu-
rde, 'maak et oe niet zo moeilijk, doet wat 
oe goed liekt, ie muun oen geluk niet in 
de weg stoan, mer geeft et wel de tied. Ie 
wietn toch in et vertrouwn te leevm op et 
Kerstkiend, dat in zien latere leevm zee:’Ek 
zal oe rust geevm?'
Die enkele woordn meukn eur rustig.
Mer van wie was die stemme? Dr was ier 
toch gieniene?
Ze kek rond en ziet op de kaste de foto van 
Gerard, i-j kek eur met een glimlach an.

Wim Nijboer
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MILJOENENZOEKER
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Oplossing: ……………………………………………………………………………………

De oplossing van de vorige puzzel is:

Ze had twee oudere zussen en een jongere broer

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

Mw. Pierik-Roeland
Cellemuiden 15

Van harte gefeliciteerd!!

Mw. Pierik kan de gewonnen prijs afhalen bij de receptie van de Meente.

De overgebleven letters vormen de lengte van de rivier de Ob in km.

Dit is een gewone woordzoeker waarbij echter getallen moeten 
worden weggestreept in plaats van woorden

1168758 3766559 5622795 7667201 8956638
1177299 3842592 5684172 7736333 9066770
1877174 3868820 5689955 7835688 9201677
1894068 3876907 5692123 7885284 9218164
2222253 3938856 5988976 7896520 9249329
2303601 3976876 5990308 7999580 9336369
2523597 4209567 6032982 8050926 9568022
2612735 4576652 6623846 8366987 9625886
2633299 4659863 6799203 8505652 9676695
2795633 4671890 6855205 8526661 9680999
2932975 4823339 6865794 8685634 9720486
3005836 4963693 6887877 8734871 9793570
3087822 5062533 6962161 8789609 9862518
3218579 5066628 7076807 8791056 9898989
3555227 5075329 7162912 8796083 9950858
3697307 5561339 7269716 8818103 9956591
3720501 5565703 7303522 8865348 9997937
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door Wanda E. Brunstetter
352 pagina’s
uitgeverij De Groot Goudriaan-2013

DE ZOEKTOCHT is een christelijke roman 
over de Amish. Het is het eerste deel in 
de serie 'Het land van morgen'. Vele per-
sonages hebben ook in vorige series van 
de schrijfster een plek gehad. Voorin het 
boek is een stamboom van de familie Fis-
her opgenomen.
Schrijfster Wanda Brunstetter bezocht 
familie van haar man in Pennsylvania en 
raakte hier geboeid door de Amish. Ze 
heeft vele romans geschreven over deze 
groep voor zowel volwassenen als kinde-
ren. Zelf woont ze in de staat Washington 
waar haar man predikant is.

Dan de inhoud van het boek:
Titus Fisher is een jonge Amisch man uit 
Pennsylvania. Hij is op zoek naar zelfstan-
digheid. In het begin van het boek raakt 
de verkering tussen hem en Phoebe, zijn 
vriendin, uit. Hij krijgt een baan aangebo-
den in Kentucky wat hem goed uitkomt. 
Hij verhuist daarom binnen enkele da-
gen van Pennsylvania naar Kentucky. Ook 
in Kentucky wonen veel Amish en Titus 
kan daar aan het werk als timmerman in 
het bedrijf van de familie Yoder. Hij komt 
in een vervallen woonwagen te wonen, 
maar meteen komt de Amish gemeen-
schap hem helpen. Suzanne Yoder, is ook 
Amish, maar gedraagt zich niet altijd zoals 
van een traditioneel meisje van Eenvoud 
(Amish worden ook wel mensen van Een-
voud genoemd) verwacht wordt. Liefst 
zou zij zelf het werk doen waar Titus nu 
voor aangenomen is. Ook de vriendin van 
Suzanne, Esther, speelt een rol in de zoek-
tocht naar liefde. De personages zijn op 
zoek naar Gods leiding in hun leven. In de 
dialogen komen zinnen voor in Pennsyl-
vanian Dutch; de taal die de Amish onder 
elkaar spreken. Het lijkt veel op Duits en 
de betekenis blijkt uit de context. Suzan-
ne krijgt op een gegeven moment bak- en 
kookles van Esther. Al lezend loopt het wa-
ter je in de mond. Het verhaal leest als een 
trein en zal gewaardeerd worden door de 
vele liefhebbers van Amishromans. 
 

BOEKVERSLAG:
DE ZOEKTOCHT

Wie ben je en waar kom je vandaan?
Mijn naam is Betsie van Leusen,  geboren 
in Berkum-Zwolle en dit jaar 35 jaar ge-
trouwd met Gerrit. We hebben vijf doch-
ters en drie zonen waarvan  vijf getrouwd 
en uit huis wonen. Drie kinderen wonen 
nog gezellig bij ons thuis. Ik ben inmid-
dels oma van  tien kleinkinderen waar we 
erg van genieten. Na ons huwelijk hebben 
we tien jaar in Dalfsen gewoond en vanaf 
1990 in Zwartsluis beland waar het prima 
wonen is.

Wat zijn je hobby’s?
Gezellig in het zonnetje zitten, een boek 
lezen en op de koffie bij mijn (klein)kin-
deren. Ook op z’n tijd even de drukte ont-
vluchten tijden s een korte vakantie samen 
met mijn man. Eens per jaar ga ik met mijn 
twee thuiswonende dochters een weekje 
naar Gran Canaria. Het contact tussen de 
zussen geven we vorm door met elkaar 
een paar dagen in een vakantiehuisje 
te bivakkeren, waar het jeugdsentiment 
naar boven wordt gehaald.

Sinds wanneer werk je in de Meente en 
wat doe je zoal?
In 2009 ben ik als V&R medewerkster aan-
gesteld in De Schans Zwartsluis. Na priva-
tisering van de activiteiten in De Schans is 

mij gevraagd om een plaats in de Meente 
in te nemen. Ik werk nu met plezier in de 
keuken als assistent kok en verzorg de uit-
breng- en restaurantmaaltijden en verde-
re voorkomende werkzaamheden wat het 
in zijn totaliteit afwisselend en leuk maakt 
binnen een gezellig team.

Waarom heb je voor dit werk gekozen?
Onze kinderen werden groter en ik wilde 
wel een paar uurtjes buiten de deur wer-
ken. Vaak fietste ik langs De Schans en het 
leek mij uitdagend en gezellig om daar te 
werken. Daarna gewoon geïnformeerd bij 
iemand die ik kende en mijn wensen ken-
baar maakte bij het management. Een dag 
later kon ik op gesprek komen en gelijk 
aangenomen. Ondanks dat het mij enigs-
zins overviel was het wel super natuurlijk!

Antwoord op extra vraag: Wat is de drijf-
veer in jouw leven?
Mijn drijfveer in het leven is vanuit de Bij-
bel in liefde met elkaar om gaan. 

Aan wie geef je de pen door?
Liesbeth van Dieren

Welke extra vraag zou jij die persoon wil-
len stellen?
Waar haal je de kracht uit in je leven?

VAN DE MEDEWERKERS: BETSIE VAN LEUSEN
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Op 29 oktober stond een heel groot 
bruidspaar bij de ingang van De Meente. 
Menige voorbijganger zal zich hebben af-
gevraagd welke bewoner van De Meente 
nog in het huwelijksbootje kon treden en 
daar zoveel feestelijke aandacht op vesti-
gen. Of zou het één van de medewerkers 
kunnen zijn die vanuit de Meente ging 
trouwen?
Niets was minder waar: er werd in de grote 
zaal van De Meente een heuse bruidsmo-
deshow gehouden en daar werd op zeer 
ludieke wijze de aandacht op gevestigd 
met dit opblaas-bruidspaar dat beschik-
baar was gesteld door Twilight Promotie- 
en Presentatie Middelen uit IJsselmuiden.
De zaal was zeer toepasselijk versierd met 
witte slingers en ballonnen. Er was een 
heuse bruidstaart (gemaakt door Wendy 
Jumelet) en een prachtige trouwauto 
(beschikbaar gesteld door dhr. Pelleboer)   
Kapsalon De Miente en Eline’s Haarmode 
hadden de kapsels van de bruidjes ver-
zorgd. 

De bewoners van Weidegreven hebben de 
afgelopen tijd geen gemak gehad van de 
verbouwing van het complex. Ze moesten 
tijdelijk verhuizen, hun meubels werden 
opgeslagen en wie nog, of alweer, in het 
gebouw woonde zat regelmatig in het la-
waai. Maar dat behoort nu tot de verleden 
tijd, en het resultaat mag er wezen! Een 
grotere badkamer, slaapkamer, nieuwe 
kozijnen, nieuwe balkons voor de boven-
verdieping etc. en een eigen cv-installatie. 
Ook de gemeenschappelijke ruimtes zijn 
onder handen genomen en verfraaid.
De redactie van De Roeper ging op be-
zoek bij één van de bewoonsters. Ze heeft 
de ‘logeerpartij’ in De Meente niet als on-
plezierig ervaren. “Geen moeite was te-
veel, ik werd op alle mogelijke manieren 
geholpen. We konden gebruik maken van 
het restaurant van De Meente en kiezen 
uit twee verschillende menu’s. Ik heb dat 
alles als zeer prettig ervaren. 

Minder prettig was natuurlijk de geluids-
overlast die we tijdelijk in Weidegreven 

Er werden jurken geshowd uit de periode 
van 1942 tot 2015, compleet met bruids-
meisjes. Daarmee werd een mooi beeld 
geschetst van de veranderingen in de 
bruidsmode. 
Er waren heel wat vrijwilligers opgetrom-
meld om de trouwjurken te showen: me-
dewerksters van IJsselheem en hun vrien-
dinnen met jurken van hun moeder, tante, 
oma of soms van henzelf.
De oudste jurk (uit 1942) was van Jennigje 
Buit, getrouwd met Bart van der Steege 
op 7 mei 1942 in Zwollekerspel. Verder 
werkten nog – geheel belangeloos – aan 
deze bruidsmodeshow mee:
- Breman auto’s met een gift
- Bosch Bloemen, Vivaldi, 
 de Boeketterie en Willemijn 
 hebben de bloemen verzorgd
- Dhr. Bouwknegt was de fotograaf
- De catwalk is geleend van Stereo
- Helen Spaan heeft de cupcakes 
 verzorgd
- Edel Tapijt heeft de loper op de 
 catwalk geschonken

hebben ervaren.  
Maar ja, dat is een noodzakelijk kwaad en 
dat hoort er nu eenmaal bij” aldus de be-
woonster. 
Namens Grunstra Bouwingenieurs uit 
Bolsward, vertelt de heer Van der Steege 
dat de verbouwing volgens planning is 
verlopen. Bij het ter perse gaan van De 
Roeper werd nog gewerkt aan de PVC 
vloeren in de gemeenschappelijke ruim-
tes. Van der Steege: “Het gebouw is straks 
niet meer vrij toegankelijk. De bewoners 
bepalen zelf wie ze binnenlaten, en kun-
nen via de video-huistelefoon zien wie er 
voor de deur staat. Ook zal de post niet 
meer aan de huisdeur worden bezorgd, 
maar worden er postkasten aangebracht 
bij de entree van de hoofdingang. Kort-
om, Weidegreven voldoet weer volledig 
aan de eisen van vandaag de dag. Als 
het mooie voorjaarsweer zich straks weer 
aandient, zal het gras zich weer herstellen. 
Voor de Kerst zijn de bouwkeet en hekken 
weg zodat het complex weer een fraai 
aanzien biedt.”

BRUIDSMODESHOW WEIDEGREVEN IS GEMODERNISEERD
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Al lang verdwenen uit het straatbeeld: het 
Groene Kruisgebouw en de barakken die 
daar jarenlang bij stonden. Gebouwen vol 
herinneringen. Oudere Genemuidena-
ren kennen de beelden nog. Tot ver na de 
Tweede Wereldoorlog kwamen patiënten 
in de barakken tot rust en op adem.
“Ik kan me nog herinneren dat we zieke 
klasgenootjes bezochten”, vertelt me-
vrouw Van de Wetering-De Lange (73) bij-
voorbeeld. “Je mocht er gewoon bij. Dan 
nam je appels of peren mee. De ramen 
stonden overdag altijd wagenwijd open. 
Aanraken mocht je de patiënten niet. Er 
lagen  mensen met TBC, maar volgens 
mij ook wel mensen die gewoon moesten 
aansterken. Vooral kinderen. Na de oorlog 
speelde bijvoorbeeld ondervoeding ook 
wel een rol.”
In de familie van mevrouw De Lange 
kwam TBC ook voor.

“Mijn moeder heeft ook in de barakken 
gelegen om aan te sterken. Mijn schoon-

vader had TBC en lag er ook.  Later moest 
hij zelfs naar het sanatorium in Appelscha. 
Ik kan me ook herinneren dat een tante 
TBC had. Die lag niet in de barakken, maar 
in een soort tuinhuisje. Die noemden ze 
in Genemuiden ‘tenten’.. Mijn opa Karst 
de Lange had vroeger een bongerd met 
appelbomen, op dezelfde plek aan de 
Beatrixstraat waar wij nu wonen. Daar was 
plek genoeg voor zo’n tent, maar die zag 
je ook op andere plekken in Genemuiden 
wel in de tuin staan.”
TBC-patiënten moesten vooral veel rus-
ten. “Dat kon maanden, soms zelfs jaren 
duren. Mijn schoonvader heeft twee jaar 
in Appelscha gelegen. Anderen lagen dus 
in die tenten. Dag en nacht. Volgens mij 
ook in de winter, dan werden ze verwarmd 
met elektrische kachels.”
De barakken stonden er nog in de jeugd-
jaren van mevrouw de Wetering. Sinds-
dien is er blijkbaar veel veranderd in de 
Nederlandse gezondheidszorg…

 ZO IS’T EWEST

Bovenstaande foto werd – evenals de foto op de pagina hiernaast – aangeleverd door 
Henk en Marjo Last. De foto van de patiëntengroep van de barakken is naar schatting 
omstreeks 1935 gemaakt. We zijn heel benieuwd of de namen van de personen op de 
foto nog kunnen worden achterhaald. Herkent u hier iemand – misschien uzelf – van? . 
Laat het ons weten! Namen kunnen worden gemaild naar info@hoekman-bekendam.nl 
of worden ingeleverd bij het Zorgloket.

WIE KENT ZE NOG?



18

ACTIVITEITENAGENDA 2016 ACTIVITEITENAGENDA 2016
DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP ELDERS

JANUARI

Maandag 4 januari BINGO 19.30 uur

Woensdag 6 januari Welfare 14.30 uur

Donderdag 7 januari Gezelligheidsmiddag 
nieuwjaarsreceptie 14.30 uur

Vrijdag 8 januari Weeksluiting Ger. Gemeente 19.15 uur

Dinsdag 12 januari Schildercursus 13.00 uur

Dinsdag 12 januari Bijbelkring 15.00 uur

Dinsdag 12 januari Passage 20.00 uur

Vrijdag 15 januari Kledingverkoop Ruben Jansen Plein, 10.00 uur

Vrijdag 15 januari Weeksluiting
Herv. Gemeente PKN 19.15 uur

Dinsdag 19 januari PCOB 14.30 uur

Woensdag 20 januari Ouderenmiddag 14.30 uur

Vrijdag 22 januari Weeksluiting 
Herst. Herv. Gemeente 19.15 uur

Maandag 25 januari Informatieavond dementie Restaurant, 
18.30 uur

Maandag 25 januari SCEG, lezing raadstafel 19.30 uur

Dinsdag 26 janauri Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 26 januari Bijbelkring 15.00 uur

Woensdag 27 januari Welfare 14.30 uur

Vrijdag 29 januari Weeksluiting Ger. Kerk 19.15 uur
Zaterdag 30 januari Koor: Luctor et Emergo 19.00 uur

DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP ELDERS

FEBRUARI
Maandag 1 februar BINGO 19.30 uur
Woensdag 3 februar Welfare 14.30 uur

Donderdag 4 februari Gezelligheidsmiddag 
Dhr. Verweij, Glorieklanken 14.30 uur

Vrijdag 5 februari Weeksluiting Chr. Ger. Kerk 19.15 uur
Dinsdag 9 februari Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 9 februari Bijbelkring 15.00 uur

Dinsdag 9 februari Passage Restaurant, 
20.00 uur

Vrijdag 12 februari Weeksluiting Ger. Gemeente 19.15 uur
Dinsdag 16 februari PCOB 14.30 uur
Woensdag 17 februari Welfare 14.30 uur

Vrijdag 19 februari Weeksluiting 
Herv. Gemeente PKN 19.15 uur

Dinsdag 23 februari Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 23 februari Bijbelkring 15.00 uur
Woensdag 24 februari Ouderenmiddag 14.30 uur
Woensdag 24 februari Koor: de Lofstem 19.00 uur

MAART
Dinsdag 1 maart Schildercursus 13.00 uur
Woensdag 2 maart Welfare 14.30 uur
Donderdag 3 maart Gezelligheidsmiddag 14.30 uur
Vrijdag 4 maart Weeksluiting Ger. Kerk 19.15 uur
Maandag 7 maart BINGO 19.30 uur
Dinsdag 8 maart Bijbelkring 15.00 uur
Woensdag 9 maart BIDDAG
Donderdag 10 maart Kledingverkoop Sarah Mode Plein, 14.00 uur
Vrijdag 11 maart Weeksluiting Chr. Ger. Kerk 19.15 uur
Dinsdag 15 maart PCOB 14.30 uur
Dinsdag 15 maart Passage 20.00 uur
Woensdag 16 maart VOORJAARSMARKT 13.30 uur
Donderdag 17 maart Kledingverkoop Bekkema Plein,  13.30 uur
Vrijdag 18 maart Weeksluiting Ger. Gemeente 19.15 uur
Dinsdag 22 maart Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 22 maart Bijbelkring 15.00 uur
Woensdag 23 maart Ouderenmiddag 14.30 uur
Woensdag 30 maart Welfare 14.30 uur

Dinsdagmorgen  Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut (m.u.v. vakanties)

Dinsdagmiddag  Bingo

Woensdagmorgen  Koersbal en beweegtuingroep (m.u.v. vakanties)

Donderdagmorgen  Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut (m.u.v. vakanties)

Donderdagmiddag  Zanguurtje onder begeleiding van een organist
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Wat glunug mooi… de glindebaene
In wereld wit en lucht vael-gries…

Onstet deur plak van nummers waeter
Un spiegelgladde kôste ies

*
Wat glunug mooi… de glindebaene
Op d’Heve, ’t Engelse werk as schoot

Glien’nt langs olde dekke boom’m
Uutkoom’md op de Baennesloot

*
Wat glunug mooi… de glindebaene

Die d’r ook was an d’overkant
d’Asselterdiek, krek nog wat steiler

gleed uut tot over ’t platteland
*

Wat glunug mooi… de glindebaene
Wasplanke draegt un kiend in leer
Op klomp’m gliert de grote slierte

Gielnt in griezel-diepte neer
*

Wat glunug mooi… de glindebaene
Soms slierte lankuut op zien kop

En al mer steile diek beklim’m
Tot an de zucht: no wol ek op!

Harm Winter

GLUNUG MOOI

-advertentie-

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

‘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 

RIOOLTECHNIEK
inspectie – reiniging – reparatie/renovatie - deelrenovatie

inspectie
•	 met camera (vanaf 20 mm Ø)
•	 digitale beeldopnames
•	 detectie en in kaart brengen 

van riolering
•	 rook (nevel) apparaat voor 

kleine lekkages 
reiniging
•	 onder druk tot 150 bar
•	 vanuit 500 liter reservoir
•	 zonder chemicaliën
•	 evt. met gebruik van  

freeskoppen

reparatie/renovatie
•	 PVC buizen reparatie en  

renovatie
•	 plaatsen van diverse putten
•	 incl. herstel straatwerk

kousrenovatie
•	 reparatie van binnenuit met 

glasvezeldoek
•	 geen graaf- en breekwerk

www.hoekman-bekendam.nl
Puttenstraat 5 Tel. 038 385 54 49Genemuiden

Dé bestr
ating 

             
     spec

ialist

 www.hoekman-bekendam-infra.nl
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-advertentie-

INHOUDSOPGAVE

Van de redactie  Blz. 3
Herontwikkeling deel Meente Blz. 4 en 5
Dialectverael: een bezundere Kerst? Bl z. 6 t/m 9
Prijspuzzel Blz. 10 en 11
Boekverslag: De zoektocht Blz. 12
Van de medewerkers: Betsie van Leusen Blz. 13
Bruidsmodeshow Blz. 14
Weidegreven gemoderniseerd Blz. 15
Zo ist’ewest Blz. 16
Wie kent ze nog? Blz. 17
Activiteitenagenda Blz. 18 en 19
Dialectgedicht: Glunug mooi Blz. 20
Inhoudsopgave en Colofon Blz. 22

COLOFON:

De Roeper is een uitgave van 
St. Vrienden van De Meente en 
verschijnt vier keer per jaar

Dorus Rijkersstraat 2
8281 DG Genemuiden
Tel: 038-3852710
Receptie.meente@ijsselheem.nl 

Redactie:
Ageeth van Enk  en Alyette Esselink
Aletta Mateboer-Hoeve
Erik Driessen
Gera van Lente
Marja Bekendam-de Boer

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

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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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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Kopij voor volgende uitgave graag inleveren voor  27 februari 2016
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PLAATS HIER  
DE ADRESSTICKER

-advertentie-

Mede mogelijk gemaakt door:

sign & display
print & promo

MAISON SCOTCH - PENN EN INK - STUDIO ANNELOES - CAST IRON - ANTONY MORATO - BEAUMONT - BLACKSTONE - BLUE INDUSTRY - CAVALLARO EN NOG MEER...

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

255 M2 AAN FASHION!

Winkelen bij...
ü  Altijd de nieuw� e mode

ü  Altijd de leuk� e a� ies!

ü  Gratis parkeren voor de deur

ü  Winkelen onder het 

genot van heerlijke koffi  e

SALE!SALE!

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


