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-advertentie-

Woensdag 16 maart wordt in De Meente 
weer de jaarlijkse Voorjaarsmarkt geor-ga-
niseerd. Elk jaar weer zijn veel mensen druk 
met de voorbereiding van dit gezellige eve-
nement dat heel wat bezoekers binnen de 
muren van De Meente brengt. We hopen 
dat u weer van de gezelligheid mag genie-
ten en misschien wel een leuke aankoop 
doet.

Op de Voorjaarsmarkt zal ditmaal een 
heel speciale boom worden ‘geplant’ op 
het plein. Een boom die alleen kan gaan 
groeien en bloeien met hulp van de bewo-
ners van De Meente. De vruchten die van 
de boom kunnen worden geplukt hebben 
alles te maken met liefde voor onze mede-
mensen. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan 
snel op pagina 4 van deze Roeper.

Ageeth heeft voor de kleintjes weer een 
leuke kleurplaat uitgezocht die natuurlijk 
ook met het voorjaar heeft te maken en in 
de rubriek Zo’ist ewest blikken we terug op 
de Luiemottetraditie. 

Kortom, we kijken vol verwachting uit naar 
het voorjaar en genieten van de ontluiken-
de natuur. En mocht er toch nog een regen- 
of hagelbui vallen, blijf dan lekker binnen 
en geniet van de verhalen in deze Roeper.

VAN DE REDACTIE

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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De Tekstkenner 
levert mooie of 
zakelijke woorden 
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brochures en kranten.
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www.genemuidenactueel.nl 
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‘75 jaar thuis in 
� scale zorg’

www.bonthuis.info

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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WENSBOOM VAN DE DAGBESTEDING

 
Zoals velen intussen al weten is in het 
voormalige kantoor van huismeester Wi-
chert aan de Lage Vlakte een werkplaats 
gevestigd voor de dagbesteding van de 
Akkerwinde.

Op maandag en dinsdag wordt daar van 
alles geknutseld en gefabriceerd, maar er 
worden ook heuse opdrachten voor het 
bedrijfsleven uitgevoerd, bijvoorbeeld 
stickers plakken.

Op creatief gebied worden bijvoorbeeld 
ook leuke cadeauartikelen van hout ge-
maakt die op de voorjaarsmarkt zullen 
worden verkocht.

Ook voor Woon- en Zorgcentrum De 
Meente worden door de Dagbesteding 
van de Akkerwinde allerlei werkzaamhe-
den verricht, zoals schoenen poetsen, de 
entree netjes houden, vegen en onkruid 
wieden, etc. En als straks het plein op-
nieuw is ingericht willen we daar ook onze 
diensten aanbieden, zoals helpen met de 
verkoop en koffie schenken, enz.

Er is natuurlijk nog veel meer mogelijk! Zo 
is het idee ontstaan om een wensboom 
op het plein te plaatsen. Heeft u een klusje 
waar u tegenop ziet en wat wij misschien 
voor u kunnen doen? Schrijf dit op een 
papiertje en hang het in de boom, of doe 
het in het bakje. Om u een idee te geven 
wat wij zouden kunnen doen:
- Zilver of schoenen poetsen
- Kleine boodschappen doen
- Glazen flessen en potten ophalen
- Iets ophangen
- Etc.

Vergeet niet uw naam en adres ook op 
het papiertje te schrijven, dan kunnen wij 
contact met u opnemen om uw wens te 
vervullen tegen een vrijwillige bijdrage.

De wensboom is inmiddels klaar en we 
zijn er erg trots op u die te kunnen presen-
teren op het plein.

Een hartelijke groet van de harde werkers 
van de dagbesteding

door Irma Joubert
468 bladzijden
uitgeverij Mozaïek

Een historische roman, maar ook een oor-
logsboek. Een beetje per ongeluk kreeg ik 
dit boek in handen en ik dacht: “Hè, nee 
ik heb helemaal geen zin in een oorlogs-
boek”. Maar vanaf het begin boeide het 
verhaal. Het is heel anders dan de meeste 
oorlogsverhalen.
Het begint in Polen, in 1944. Het meisje 
Gretl hangt aan de trein en wordt door 
haar grootmoeder gedwongen los te la-
ten. Het blijkt dat haar oudere zus ook al 
uit de trein gesprongen is. Als ze naast het 
spoor ligt te wachten op haar zus, hoort ze 

een ontploffing. Wat dat betekent weet ze 
niet. Ze is een kind en denkt als een kind. 
Dat is een van de prachtige dingen van dit 
boek. Je ziet Gretl als het ware opgroeien. 
Haar denken en begrijpen wordt langza-
merhand volwassen.
Ze wordt opgenomen in het gezin van 
de Poolse verzetsstrijder Jacób Kowal-
ski, maar dat gezin is straatarm. Ze moet 
voor iedereen geheim houden dat ze een 
Joods meisje is. Haar naam verandert in 
Gretz. Een paar jaar na de oorlog, als de 
communisten steeds meer grip krijgen 
in Polen moet Jacób haar ergens anders 
onderbrengen. Hij brengt haar naar Duits-
land waar ze uiteindelijk met een groep 
andere weeskinderen voor adoptie naar 
Zuid-Afrika gebracht wordt. 
Daar komt ze in een heerlijk liefdevol ge-
zin terecht. Maar ook daar moet ze geheim 
houden dat ze een Joodse oma had. Haar 
naam verandert weer: Grietjie. Ze krijgt 
een goede opvoeding en kan gaan stude-
ren. Toch houdt ze nachtmerries en bange 
dromen. Ze komt er niet achter waar die 
vandaan komen.
Ook de gebeurtenissen in Polen, bij de 
familie Kowalski worden verteld. Hoe de 
communisten steeds meer macht krijgen. 
Hoe de plattelandsbevolking steeds ver-
der verarmt, maar vooral hoe het Jacób 
vergaat in al die perikelen. Uiteindelijk 
ontmoeten Grietjie en Jacób elkaar weer.
Het taalgebruik in dit boek is bijna poë-
tisch. Je leert Gretl kennen en begrijpen. 
Je leeft mee met Jacób en zijn familie in 
Polen. Ik kan iedereen aanraden dit prach-
tige boek te lezen.

Aletta Mateboer-Hoeve

BOEKVERSLAG: HET MEISJE UIT DE TREIN
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(door Erik Driessen)
Albertje Kuut-Van Dalfzen is 97 jaar. 
Haar nog acht kinderen wonen ver-
spreid over het hele land: van Limburg 
en Zeeland tot het hoge noorden. Zelf is 
ze Genemuiden altijd trouw gebleven. 
Sterker nog: ze is nog nooit in het bui-
tenland geweest. “Nee wacht, één keer. 
Na de trouwerij van mijn kleinzoon in 
Limburg, gingen we de volgende dag 
fietsen. Toen zijn we de grens ook even 
over geweest…”, glimlacht ze.

Mevrouw Kuut is geboren aan de Hoek, in 
de schaduw van de Hervormde Kerk. Van 
die tijd weet ze eigenlijk niks meer van.  
"We verhuisden toen ik 4 jaar was naar 
de Burgemeester ten Veldestraat en daar 
heb ik tot mijn trouwen gewoond. Ik ben 
de derde uit een gezin van tien kinderen. 
Mijn vader en zijn drie broers fietsten vaak 
naar het Kampereiland  om riet te snijden. 
Later hadden ze een eigen bedrijf op de 
Platte Weg waar ze rietmatten maakten. 
Ze werkten ook met biezen.”

Vlechten
Iedereen van het gezin moest mee helpen 
om  brood op de plank te hebben.  "Na 
schooltijd moest ik 100 meter vlechten. 
Op woensdagmiddag trokken we naar de 
Top waar de biezen te drogen lagen. 

Met een spijker aan een stok harkten we 
de biezen bij elkaar. 
Dan deden de mannen er een band van 
biezen om. Matten vlechten deden we 
ook. Of dat mooi werk was? Nou, je deed 
liever wat anders hoor…”

Wat dat betreft is het tegenwoordig mak-
kelijk hoor.”

Breiend kuieren
Ze ontmoette haar man op klassiek Gene-
muider manier: “Je kuierde vaak breiend 
naar het Veer en daar kwam hij ineens bij 
me zitten: Simon Kuut uit Wieringen. Hij 
lag met een sleepboot  aan het veer toen 
hij werkvolk vervoerde naar Genemuiden 
die ook bij het droogleggen van de Noord-
oostpolder betrokken waren. Hij woonde 
op de sleepboot en zijn baas lag met een 
woonboot op het Veer. Hij werkte ook aan 
de Afsluitdijk en in 1953 in Zeeland. Ook 
omdat hij zijn ouders al snel kwijtraakte, 
zat hij vanaf zijn 13e op het water. De weg 
was hem niks, liever zat hij op een boot. 
Na zijn pensionering kocht hij nog een 
zeilboot waarmee we ook vaak weg gin-
gen.”

Sleepboot
Meneer Kuut bleef het water altijd trouw. 
Met zijn grote sleepboot was hij soms 
meer dan een week van huis. Onder meer 
voor baggerwerkzaamheden. “Hij woon-
de met plezier in Genemuiden, maar echt 
bekend is hij eigenlijk nooit geworden. Hij 
was altijd weg. Misschien heeft dat 
er ook mee te maken dat onze kin-
deren allemaal uit Genemuiden zijn 
vertrokken. Ze gingen studeren 
en kregen banen in Amsterdam, 
Dokkum, Middelburg, Zwartsluis 
en in Limburg. Ook in Drenthe 
wonen er een paar. De dichtst-
bijzijnde woont in Hasselt.”

Een paar keer mocht het gezin 
de sleepboot voor vakantie 
meenemen. “Dat was gewel-
dig, want normaal gesproken 

Kaaischool
Mevrouw Kuut zat op de Kaaischool. “Eerst 
juffrouw Van Kleef en later de meesters 
Spaatsman en Scholten. Het was maar 
een klein schooltje waar twee klassen bij 
elkaar in zaten. Ik heb d’r acht jaar opgeze-
ten. Op het laatst maar met een heel klein 
groepje die voor april nog geen twaalf 
jaar waren.” 
Voortgezet onderwijs volgde mevrouw 
Kuut niet. “Nee, toen moest ik ineens drie-
honderd meter vlechten per dag doen…”, 
glimlacht ze, want vele handen maken 
licht werk. Ze deed hier en daar huishou-
delijk werk. Ook bij  bakker Hellenthal aan 
de Langestraat. "Maar als ik daarmee klaar 
was moest ik ook beschuit inpakken en de 
bakkerij schoonmaken. Na mijn huwelijk 
ben ik gestopt met werken. We kregen 
negen kinderen, dan heb je thuis genoeg 
te doen…Zeker toen natuurlijk, want alles 
moest nog met de hand gedaan worden. 

gingen we nooit op vakantie. Dat kon ge-
woon niet. Bovendien had je zeker in het 
begin maar een week vakantie. Dan ging 
je een keer naar de speeltuin in IJsselmui-
den.  
Met de sleepboot zijn we op Vlieland en 
Terschelling geweest. Zo mooi hebben 
we het nooit meer gehad. 
Toen de kinderen zelf op vakantie gingen 
zijn we wel eens naar Schoorl geweest, 
maar op vakantie naar het buitenland…
Nee, dat deed je gewoon niet.”

Weduwe
Haar man overleed op 77-jarige leeftijd in 
1990. “Na 38 jaar Klaas Benninkstraat heb-
ben we samen veertien jaar aan de Roer-
domp gewoond en ik erna nog dertien 
jaar. Een mooie plek tegenover De Voge-
laar. Je had altijd wat te kijken. Sinds acht 
jaar woon ik in Den Heuvel. Ook mooi, 
maar het is hier wel stiller dan in de Roer-
domp. Maar je hebt hier zorg bij de hand.” 
Gelukkig bleef haar gezondheid lang 
goed. Wellicht heeft dat met haar spor-
tieve leven te maken.  “Ik heb op mijn 65e 
nog mijn zwemdiploma gehaald. Twee 
keer in de week ging ik naar De Bestevaer: 
eerst vrij zwemmen en dan sporten in het 
water. Dat heb ik tot mijn 88e gedaan. Ik 

vond het heerlijk om te doen en 
het was nog gezellig ook. 

Afgelopen mei ben ik be-
hoorlijk gevallen en sinds 
die tijd kan ik eigenlijk wei-

nig meer beginnen. Heel 
jammer. Ik ga nu twee och-

tenden naar de opvang  voor 
de gezelligheid en ik word 

hier goed verzorgd.”

ALBERTJE KUUT-VAN DALFZEN WOONT 

AL 97 JAAR IN GENEMUIDEN
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ACTIVITEITENAGENDA 2016 ACTIVITEITENAGENDA 2016
DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP ELDERS

APRIL

Vrijdag 1 april 2016 Weeksluiting
Herv. Gemeente PKN 19.15 uur

Maandag 4 april 2016 BINGO 19.30 uur

Dinsdag 5 april 2016 Bijbelkring 15.00 uur

Donderdag 7 april 2016 Gezelligheidsmiddag 14.30 uur

Vrijdag 8 april 2016 Weeksluiting
Herst. Herv. Gemeente 19.15 uur

Dinsdag 12 april 2016 PCOB 15.30 uur

Dinsdag 12 april 2016 Passage 20.00 uur

Woensdag 13 april 2016 Welfare 14.30 uur

Vrijdag 15 april 2016 Weeksluiting Ger. Kerk 19.15 uur

Maandag 18 april 2016 Koor: Excelsior 19.00 uur

Vrijdag 22 april 2016 Kledingverkoop Ruben Jansen Plein, 10.00 uur
Vrijdag 22 april 2016 Weeksluiting Chr. Ger. Kerk 19.15 uur
Woensdag 27 april 2016 Koningsdag

Vrijdag 29 april 2016 Weeksluiting Ger. Gemeente 19.15 uur

DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP ELDERS
MEI

Maandag 2 mei 2016 BINGO 19.30 uur
Donderdag 5 mei 2016 Hemelvaartsdag

Vrijdag 6 mei 2016 Weeksluiting
Herv. Gem. PKN 19.15 uur

Vrijdag 13 mei 2016 Weeksluiting
Herst. Herv. Gemeente 19.15 uur

Vrijdag 20 mei 2016 Weeksluiting Ger. Kerk 19.15 uur

Vrijdag 27 mei 2016 Weeksluiting
Chr. Ger. Kerk 19.15 uur

Zaterdag 28 mei 2016 Koor: Jeduthun 19.00 uur

JUNI
Donderdag 2 juni 2016 Bekkema kledingverkoop Plein, 14.00 uur

Vrijdag 3 juni 2016 Weeksluiting
Ger. Gemeente 19.15 uur

Maandag 6 juni 2016 BINGO 19.30 uur

Vrijdag 10 juni 2016 Weeksluiting
Herv. Gem. PKN 19.15 uur

Maandag 13 juni 2016 Informatieavond dementie 19.00 uur

Vrijdag 17 juni 2016 Weeksluiting
Herst. Herv. Gemeente 19.15 uur

Vrijdag 24 juni 2016 Weeksluiting Ger. Kerk 19.15 uur
JULI

Vrijdag 8 juli 2016 Kledingverkoop Ruben Jansen Plein, 10.00 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
Nylonstraat 9
8281 JX Genemuiden

Tel. (038) 385 54 66
info@riezebos-constr.nl www.riezebos-constr.nl

Riezebos Constructie is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en monteren  
van staalconstructies voor diverse bouwwerken. Zoals: Fabriekshallen, Kantoren,  
Woningen, Ligboxenstallen, Bewaarloodsen, Werktuigbergingen, Loodsen e.d.

Het is in de meeste gevallen verstandig om al in een vroeg stadium van uw plannen met 
ons bedrijf in contact te treden. We kunnen dan praktisch met u meedenken om zo tot 
een voordelig ontwerp te komen. Neem contact met ons op of bezoek onze website.

ONTWERP

PRODUCTIE

MONTAGE
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Wat doen ie ier al zo vrog? Et is een vraoge 
van Ome Gaejt, die dechte bi´j Gellemuun 
onder een koe zit te melk´n.
Et is nog vrog in de mórg´n as Gaejt zien 
niggien Coba ziet loopn. ´t Wurde  net an 
licht en waor kump dat maeggien now 
al vandaon? Gaejt kreg gien antwoord 
op zien vraoge, want Coba lóp verder op 
Gellemuun an. Wat doen ie ier zo vrog? 
Ome Gaejt mos alles ies wiet´n, oe zie, 
Coba ier al zo vrog deur Mastebroek lóp. 
Zie stopt niet um alles te vertell´n. Zie wil 
zo gaw meugelijk naor Moeijer. Die mag 
wel wiet´n wat er gebeurt is! Coba werkt 
bi´j  een deftege uussolge, ergens onder 
de rook van Enkuuzen. Zie was al een paer 
joar van skoele of. Altied ad ze moejer 
ulp´n met werk´n in eur uusien an de diek. 
Moejer kon wel ulpe gebruuk´n in eur 
gezinnegien met 8 kienders. Mer zie kon 
ook wel wat meer in de pottemenee em, 
want Jannes eur kerel ad now aecht niet 
zo´n dek loon. Zo was´t  é koom dat toe 
d´r weer een deerne van skoele kwam, 
Coba de deure uut mos umme te werk´n. 
In Gellemuun ad ze niet wat kunn krieg´n. 
Vlecht´n wol ze niet, dus zat er neks aan-
ders op dan naor de bollestreek., daor 
werkt´n d´r wel meer uut Gellemuun.
Een advertentie in een kraante ad eur in 
Langediek é bracht, bi´j een keurig gezin. 

klaar of niet klaar, Coba gaat naar huis! I´j 
stuurde Coba noar boov´m. Maak je klaar, 
ik breng je met de auto naar de bus. Ja, zo 
rieke waer´n ze ier, en dan knibbelde dat 
meinse nog over een paer uur.
Eempies laeter was Coba  klaor. Zie ad 
gaw een aander lief en rok an é trókk´n. en 
een skoon mussien op. De neepies musse 
in de deuze.  Zie kon weg.

Kom je nog op tijd voor de bus? Vroeg 
meneer. Ik weet et niet, zeeg Coba, we 
zien wel. De bus was weg en Coba mos 
wacht´n op de volgende, die ook al te 
laete kwam. Zodoende was de trein op et 
station die eur naor Zwolle mos breng´n 
ook al weer vertrókken, en mos ze weer 
een uur wacht´n. 

Et was rustig in de trein. Coba kon een 
goed plaekkien uutzuuk´n. Rustig zitt´n 
en uutrusten van al et gevlieg van disse 
dag. 

Mer waor ze wel wat doen mos. Waarn´t 
gien skoen, dan mos et keuper wel weer 
een beurte em. Stoep´n skrobb´n  iedere 
weeke. As ze  s´mórns wakker worde, was 
eur werkliesien al weer op é plakt. Zo ook 
disse Zaoterdag. Et was niet neks wat me-
vrouw op é  skreevn ad. Oe kwam ze d´r 
deur, want mórg´n was et Pinkster´n, en 
zie ad een vri´j  wiekend. Zie mog um vier 
uur weg mit de bus, en Maondagaomd 
terugge weezn. Mer as ze dit brieffien las, 
aelde ze wel Maondag veur ze klaor was. 
En zie durfde  d´r ook neks van te zaeg´n, 
want mevrouw was niet zo ritsem.

Coba werkte eur die Zaoterdag er zwiet 
onder de nerms, mer zie ad um twaelf uur 
al wel deur dat ze  niet veur vier uur klaor 
kwam, zie kon et wel vergeet´n. Tot um  
6 uur  meneer in uus kwam. I´j keek eur 
an en vreug: ik dacht dat jij een vrij week-
end had. Wat doe je hier dan nog? Coba 
pakte et brieffien uut de skulkzak en gaf 
et an meneer. Mit um durfde ze dat wel. 
I´j was beter dan zien vrouwe, bi´j wie  i´j 
onder de plak zat. Meneer las et brieffien, 
draeide um umme en reup zien vrouwe. 
Wat betekent dit, zij is toch vrij? Mevrouw 
kleurde en zei: nooit weer aan  gedacht.  
Coba kom je nog klaar? Wat klaar?  Coba 
skudde eur eufd! Nee ik kom niet klaar! 
En meneer bulderde teeg´n zien vrouwe: 

Toe de trein in Zwolle an kwam en Coba 
uut é stapt was, reed de leste bus naor 
Gellemuun net veur eur oog´n weg. Weg 
bus, wat now?  Loop´m dacht Coba. Ek zal 
die rieke stinkers laot´n zien dat Coba niet 
bange is. Alle tassen en musse deuze weer 
op é pakt , de pas d´r in en op Gellemuun 
an. Toe Coba een goed uur é sjouwt ad , 
en in Mastebroek an é laand was, kon ze 
niet meer. Bi´j de eerste boerderi´je klopte 
ze an en vreug um een slaopplaekkien, 
mer kreeg de ond achter eur an é stuurt. 
Toe ze bi´j de derde boer weer gien plae-
kkien kreeg, bedacht ze wat aanders. Zie 
wachtte eevm tot ze eurde dat de boer  de 
grundel op de deure scheuf. Alles rustig 
was, ook et untien wat eerst nog kefte. Toe 
kreup ze in de euiberg. Zie zette eur mus-
sien of, nustelde  eur in et eui en eempies 
laeter sleup Coba de slaop des gerust´n.
Zie was  op tied wakker, graeide eur spul-
legies weer bi´j mekaere en sprung uut 
de berg. Eur mussien weer op en op Gel-
lemuun an. Zodoende zag eur Ome eur 
al zo vrog op Gellemuun an loop´m. Wat 
mos i´j ier van denk´n? Mer Coba wurde 
bi´j eur t´uus mit gejuich ontvang´n. Kon 
eur net op tied klaor maek´n veur de kae-
rke, en gaf de Domeneer al knekkende ge-
liek over zien Pinksterpreeke.    

Jentje van Dalfsen    
  

JENTIES VERAEL
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Thuiszorg de Meente werkt vanaf 1 de-
cember  met 5 kleinschalige wijkteams . 
Deze wijkteams bieden niet alleen in de 
appartementen binnen de Meente thuis-
zorg, maar ook in de wijken van heel Gene-
muiden. Door de kleinere teams ontstaat 
er makkelijker een goede band tussen de 
zorgvrager en de medewerkers van thuis-
zorg. Dit heeft het voordeel dat cliënten 
niet zoveel verschillende medewerkers 
meer over de vloer krijgen, er een goede 
continuïteit is en dat eventuele proble-
men snel worden gesignaleerd. Ook zijn 
er gemakkelijk afspraken te maken om-
dat we zelf de planning met de cliënten 
maken. Verder hebben de wijkteams een 
goed contact met de huisartsen en wer-
ken samen met andere disciplines zoals fy-
siotherapeuten, ergotherapeuten en ook 
bijvoorbeeld dagbesteding. De Meente 
biedt ook ondersteuning bij beginnende 
dementie of geheugenproblemen door 
middel van een casemanager dementie. 
Onze bedoeling is de 'lijntjes' kort te hou-
den voor een effectieve samenwerking.  

 Voor het aanvragen van een indicatie voor 
thuiszorg kunt u contact opnemen met 
de wijkverpleegkundige van de Meente 
via telefoonnummer 038-3371079. Het is 
ook mogelijk om de wijkteams via de re-
ceptie van de Meente te benaderen op 
telefoonnummer 038-3852710. Ook voor 
de aanvraag van een PGB kunt u contact 
opnemen met de wijkverpleegkundige. 
Ieder wijkteam heeft een wijkverpleeg-
kundige die verantwoordelijk is voor uw 
indicatie maar ook kan zij ingezet wor-
den voor preventieve zaken, zoals vragen 
over uw gezondheid, zelfredzaamheid en 
hulpmiddelen.

VERANDERINGEN BIJ THUISZORG DE MEENTE VERANDERINGEN BIJ THUISZORG DE MEENTE



14 15

Als sinds mensenheugenis is het de ge-
woonte dat op 1 mei zogenaamde Luie-
mottes door de Genemuider straten wor-
den gedragen. Deze traditie wordt in ere 
gehouden dankzij de medewerking en 
facilitatie van het Historisch Centrum Ge-
nemuiden (voorheen Oudheidkamer).

’s Morgens lopen de kinderen zingend 
door de straten van Genemuiden om alle 
‘luilakken’ te wekken. En ’s avonds wordt 
veelal door de burgemeester de prijs uit-
gereikt voor de mooiste Luiemotte. 

In 1980 was de eer nog aan Burgemeester 
Bossebroek om de prijzen uit te reiken.

In 1981 viel de eer te beurt aan burgemees-
ter Van den Berg.  Het aantal Luiemottes 
kan per jaar sterk verschillen, al naar ge-
lang het enthousiasme van de jeugd om 
deze traditie in ere te houden en …. het 
aanbod aan veldbloemen. Dat laatste zou 
dit jaar geen belemmering mogen zijn, 
want de natuur is door de zachte winter al 
vroeg op gang gekomen. 

(Met dank aan Henk en Marjo Last voor het 
beschikbaar stellen van de foto’s). 

ZO IS’T EWEST
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WOORDZOEKER

G E B E D E N H U I S J E P K K O

E P L R I O O I O L I E L A P R O

L N O C U L O O P G R A A F A E K

IJ O E L L I K R N P A Z K K P W Z

K P C E O E M A B T E S E S I S O

S A T O T V Z T S R I L I E E R E

T J R H W N E R E M E S D K R U T

E L C N E B E R W V A E E R M E H

L I Z G E G O U D B R O K A A T O

L A E A A M O Y E O Z E L B G A U

I T L J K R E I H R O D E D A M D

N K F L T E T L E O E S I S Z A E

G C H E E A N D K I E E W C IJ G R

L O U D R N N O B P H D E H N E T

A C L E B O G E N G A N G I K M J

Z L P N T E G E I C S P N L O A E

E O G O K W IJ T S C H E L D E N T

N K R A U G R R H M F A E J R I O

W G O E U A T O N E E L L E V E N

A A E U H W O D O B B E L A A R E

S N P F U N C T I O N E R E N D G

S S A D M E H R E G E A J D T C R

E L A A H C S K O O P V I D E O E

R T A B A K S V E R B O U W E T M

IJ K J N N E T T O W A A R D E E A

T E R U G B R E N G E N E R I E K

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

De oplossing van de vorige puzzel is:

5567 km

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

Dhr. of mw. H. Timmerman
Pr. Beatrixstraat 10

Van harte gefeliciteerd!!

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

ALGAUW KAMERGENOTE OVERDOOS
AMATEURWERK KARNEMELKPAP PAPIERMAGAZIJN
OGENGANG KLEIWEG PLAATS
COCKTAILJAPON KOOPVIDEO ROEDE
COWBOYHOED KWIJTSCHELDEN RUIMTEVREES
DOBBELAAR LAFHARTIGHEID SCHAAL
DOORBREEKBAAR LAKEI SCHILDJE
EREZAAK LALLEN SCHOONMAAK
ERVAN LICHTEKOOI SNEEUWGEBIED
FUNCTIONEREN LOKGANS SPECIE
GEBEDENHUISJE LOOPGRAAF SPUUG
GELIJKSTELLING MODELBOEK TABAKSVERBOUW
GEMANIERD MOTEL TEGENZANG
GENERIEK NACHTOEFENING TERUGBRENGEN
GESMEERD NETTOWAARDE TONEELLEVEN
GLAZENWASSERIJ NIPPELDRAAD TROUWMIS
GOUDBROKAAT NONCHALANCE VOLOP
GROTONDERZOEK OLIELAP WIEDER
HOLLETJE ONEDEL ZAKEN
JAEGERHEMD OPERATIEBASIS ZELFHULPGROEP
JAGERSTAAL ORAKEL ZOETHOUDERTJE
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Wie ben je en waar kom je vandaan?
Mijn naam is Liesbeth van Dieren en ik 
ben geboren in Genemuiden. Hier ben ik 
altijd blijven wonen. Ik ben nu 8,5 jaar ge-
trouwd met Bernard en we hebben samen 
een dochter. Onze dochter mochten we 
vorig jaar februari uit Zuid-Afrika ophalen. 
Dit was een hele bijzondere ervaring. We 
zijn erg blij dat alles zo voorspoedig mag 
gaan in de ontwikkeling van onze dochter. 

Wat zijn je hobby´s?
We gaan als gezin graag naar Oostenrijk 
op vakantie, daar kun je heerlijk wandelen 
in de bergen. De natuur is erg mooi daar. 
We komen hier tot rust na de drukke werk-
weken. Ook fietsen in de bergen is erg fijn. 
Daarnaast is bakken en koken ook een 
hele mooie tijdsbesteding, ik mag graag 
lekkere dingen maken en deze door de fa-
milie laten proeven. Wat natuurlijk op prijs 
wordt gesteld. 

Sinds wanneer werk je in de Meente en 
wat doe je zoal?
Ik ben in 2005 in de Meente komen wer-
ken. Hiervoor had ik een stage in De 
Meente gedaan. Ik ben begonnen als Ver-
zorgende IG waarna ik doorgeleerd heb 
als Verpleegkundige. Het werk blijft elke 
keer opnieuw wisselend en boeiend. 

De Groene Lantaarn viert dit voorjaar haar 
eerste lustrum in het prachtige pand – 
voorheen Hotel het Zwartewater – aan de 
Westerkade. Daarmee hebben Josita en 
Henri van de Wetering zich een prominen-
te plek verworven in het hart van Gene-
muiden. Voor de redactie van De Roeper 
een mooie gelegenheid om eens nader 
kennis te maken met Josita en Henri van 
de Wetering.

De geschiedenis van de winkel dateert uit 
1983. Dames konden toen hoeden, schoe-
nen en rokken kopen in de winkel van aan 
de Langestraat. Eenmaal aan de Wester-
kaai groeide de zaak - toen nog Mode-
galerie In de Groene Lantaarn genaamd 
– onder het bewind van de gedreven da-
mes Marianne van der Stouwe en Marijke 
Rooker uit tot een echte modezaak.
 
Josita kwam in 2001 in beeld en samen 
met echtgenoot Henri verhuisde ze de 
winkel naar de huidige locatie. Daarmee 
werd het verkoopoppervlak fors vergroot 
wat natuurlijk ook veel meer werk met 
zich meebracht. Vooral in het begin was 
het extra druk omdat Henri actief bleef als 

Waarom heb je voor dit werk gekozen?
Ik weet nog dat ik erg jong was om een 
bepaalde keuze te maken. Je bent 15 jaar 
en moet gaan kiezen voor de toekomst. 
Dat was lastig, toch wilde ik graag iets 
doen om mensen te helpen. Informa-
tie avonden over de zorg bijgewoond 
en mijn interesse was gewekt. Ik ben de 
zorgopleiding gaan volgen en heb er tot 
op heden geen spijt van dat ik voor dit 
vak gekozen heb. Mensen helpen en een 
eervol bestaan proberen te geven dat was 
mijn doel. Ik kan mij geen ander vak be-
denken dat ik zo graag mag uitoefen als 
verpleegkundige. Zolang ik gezond mag 
blijven zal ik dit vak met liefde uitoefenen 
en kom ik elke keer graag bij de mensen 
over de vloer om ze te helpen. 

Antwoord op de extra vraag: Waar haal 
jij de kracht uit in je leven?
Dat probeer ik te doen uit Gods woord en 
door het gebed. De ene keer is dat makke-
lijker dan de andere keer. Dat is ook logisch 
omdat het leven niet altijd loopt zoals je 
zelf hoopt. Toch blijf je dan kracht krijgen/
voelen vanuit Gods Woord. Ook voor het 
werk wat wij doen wat een hele verant-
woordelijkheid met zich mee draagt. Ook 
daar moet ik de kracht voor krijgen om 
deze verantwoording te kunnen dragen. 
Dat kan alleen als God met ons mee gaat. 

Aan wie geef jij de pen door?
Zwanet Pleijsier

Welke extra vraag zou jij die persoon wil-
len stellen?
Wat zou jij over 15 jaar bij leven en welzijn 
willen doen of bereikt willen hebben?

beroepsmilitair, en hun kinderen nog een 
stuk jonger waren.

Inmiddels trekt De Groene Lantaarn koop-
lustigen aan uit een wijde regio en dan is 
het extra prettig als men praktisch voor de 
deur kan parkeren. Het team van De Groe-
ne Lantaarn is altijd graag bereid om hun 
klanten goed te adviseren. Dat is ook voor 
Josita en Henri een belangrijk speerpunt 
van hun bedrijf. 
“Dat ons team graag en enthousiast helpt 
bij het uitzoeken en adviseren van goed 
passende kwaliteitskleding, blijkt wel uit 
het feit dat een wat ouder stel, elk jaar met 
het openbaar vervoer vanuit  Voorburg 
naar Genemuiden komt om bij ons te win-
kelen” aldus Josita.

In het najaar hopen Josita en Henri de 
winkel te restylen. De paskamers krijgen 
een andere plek en er komt meer ruimte 
voor het presenteren van de schoenen. 
Als dochter van  Siebren en  Jany van Dalf-
sen was Josita aanvankelijk niet van plan 
om de handel in te gaan. “Met ouders die 
beiden in de markthandel actief waren, 
werd bij ons thuis vaak over de handel 
gesproken. Aanvankelijk ging ik dan ook 
bij Drukkerij Hoekman aan de slag. Maar 
blijkbaar kruipt het bloed toch waar het 
niet gaan kan want het begon ook bij mij 
te kriebelen. Inmiddels vind ik het onder-
nemen samen met mijn man hartstikke 
leuk, maar het meest geniet ik nog als een 
klant zegt: ‘Het was gezellig, bedankt voor 
je hulp!’ aldus Josita van de Wetering. 

VAN DE MEDEWERKERS GROENE LANTAARN VIJF JAAR IN ‘HOTEL’
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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

Deze sti chti ng heeft  als doel een fi nanciële ruggensteun te zijn voor voorzieningen die uit de reguliere 
gelden niet realiseerbaar zijn, maar wel zeer wenselijk voor de bewoners. Voor een actueel overzicht 
van onze acti viteiten en wensen, verwijzen wij u naar onze website. 

www.vriendenvandemeente.nl
Cliënten of familie die iets willen schenken aan Zorgcentrum De Meente, kunnen een gift  overmaken 
op: Bankrekening nr. Rabo NL70 RABO 01668.42.966 van Sti chti ng Vrienden van De Meente te 
Genemuiden.

Voor het schenken van erfstellingen en legaten, adviseren wij u contact op te nemen met uw notaris.

De sti chti ng heeft  een 
ANBI erkenning, dus 
uw gift en kunt u fi scaal 
verrekenen met uw 
inkomstenbelasti ng.

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
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INHOUDSOPGAVE

Van de redactie  Blz. 3
Wensboom van de dagbesteding Blz. 4
Boekverslag: het meisje uit de trein Blz. 5
In gesprek met Albertje Kuut Blz. 6 en 7
Activiteitenagenda Blz. 8 en 9
Jenties Verael Blz. 10 en 11
Veranderingen bij Thuiszorg de Meente Blz. 12 en 13
Zo is’t ewest Blz. 14
Kleurplaat Lente Blz. 15
Prijspuzzel: woordzoeker Blz. 16 en 17
Van de medewerkers Blz. 18
Groene Lantaarn Blz. 19 
CBO programmering 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 of Jentje Fuite
Marja Bekendam-de Boer

Kopij voor volgende uitgave graag inleveren voor  28 mei 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

Advertentie_FysioDeMeente_90x133mm.indd   2 15-05-12   11:02
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fennyjolingerie.nl

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

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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PLAATS HIER  
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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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