
1St. Welzijn de Meente • Dorus Rijkersstraat 2 • 8281 DG Genemuiden • T 038 385 27 10

• In gesprek met: Mieni Jansen

• Interview met de paarden

• Gedicht: de scootmobiel

• Kiekje uit de oude doos: Meente

21e jaargang • september 2016 • nummer 3



-advertentie-

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)

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

‘75 jaar thuis in 
� scale zorg’

www.bonthuis.info
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Er hebben heel wat mensen geklaagd 
over het weer van de afgelopen zomer, 
maar we hebben toch een heerlijke na-
zomer! Bovendien zullen veel ouderen 
blij zijn geweest dat we niet zoveel da-
gen met temperaturen boven de 30 gra-
den hebben gehad. Ook de natuur ge-
dijde er goed bij dat er regelmatig een 
flinke bui regen viel. Menig tuinliefheb-
ber was daar blij mee. Dat je geen grote 
tuin hoeft te hebben om van bloemen 
te kunnen genieten, bewijzen de be-
woners van de Weidegreven maar weer 
eens, getuige de foto op de voorpagina 
van deze Roeper. Immers, ook een klein 
terras of een balkon kan er fleurig uit-
zien. Daar geniet niet alleen de bewo-
ner van, maar ook de passanten en de 
overburen in De Meente. Ook binnen in 
De Meente wordt het steeds fraaier. Het 
plein onderging deze zomer een ware 
metamorfose. Als het straks buiten fris 
wordt en de terrassen te kil worden om 
buiten te zitten, kunnen bewoners en 
bezoekers op het plein genieten in de 
comfortabele zitjes.  

VAN DE REDACTIE

In deze Roeper ook aandacht voor de 
kwaliteit van de zorg. Daar is afgelopen 
zomer veel ophef over geweest, waarbij 
IJsselheem met naam en toenaam werd 
genoemd. We zijn het er allemaal wel 
over eens, dat juist die hardwerkende 
en lieve verzorgenden een dergelijke 
beoordeling voor hun werk niet verdie-
nen! IJsselheem werkt er hard aan om 
het beeld dat nu van IJsselheem wordt 
geschetst recht te zetten. Zo hebben ze 
een bewoonster van De Meente bereid 
gevonden om haar positieve ervaringen 
te delen met de pers. Clienten en hun 
naasten kunnen een bijdrage leveren 
door op internet ZorgkaartNederland in 
te vullen (zie verderop in deze Roeper). 
En ik denk namens alle lezers van de 
Roeper te mogen spreken als ik zeg: lie-
ve mensen in de zorg, wij zijn allemaal 
heel blij met jullie geweldige inzet!

Namens de redactie,
Marja Bekendam
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HET SOMATIEK TEAM IS TOP!

Wie kent haar nou niet in Genemuiden:  
Mieni van Tiese Tuk. Maar dat Mevrouw 
Jansen inmiddels ook landelijke be-
kendheid geniet is toch wel bijzonder. 
Ze kreeg dan ook al heel wat verslagge-
vers van kranten over de vloer: Stentor, 
Algemeen Dagblad, Telegraaf. Niet de 
minsten. De aanleiding was de publicatie 
van de Inspectie van de Gezondheids-
zorg waarin De Meente met een aantal 
verbeterpunten werd geconstateerd. 
Maar die mening deelt mevrouw Jansen 
niet. Op verzoek van IJsselheem stond ze 
de pers meermalen te woord en ook twee 
hoge ambtenaren van het ministerie van 
VWS kwamen bij haar over de vloer. 

Mieni Jansen stond ruim 40 jaar met haar 
man Tiese op de markt met een stoffen-
kraam. Een tijdlang hadden ze zelfs ieder 

hun eigen stoffenkraam. Zes dagen per 
week werden de markten bezocht in Kam-
pen, Vollenhove, Genemuiden, Hattem, Em-
meloord, Zwolle en Urk. Een prachtige tijd 
zegt ze zelf, al waren de laatste jaren niet 
gemakkelijk. Met de komst van de twee-
verdieners, was er voor de meeste vrouwen 
weinig tijd meer om kleding te naaien. Maar 
ook de komst van goedkope kledingketens 
maakten het voor de stoffenverkoper niet 
gemakkelijker. Tiese was een echte ‘Tuk’ en 
bepaald niet op zijn mondje gevallen, maar 
ook Mieni is goed van de tongriem gesne-
den met een flinke dosis humor. Het con-
tact met de mensen op de markt was voor 
haar dan ook heel belangrijk. 

Sociaal
Zo vertelt ze over een vrouw uit Friesland 
die op de donderdagmarkt in Emmeloord 
geregeld lappen van 10 meter stof van ver-
schillende kwaliteiten kocht. Op een dag, 
toen het rustig was bij de kraam, zei Mieni: 
“Mag ik u eens vragen waar u zoveel stof 
voor koopt?”  De vrouw vertelde dat ze de 
stoffen meenam naar een kindertehuis in 
Roemenie, waarop Mieni zei: “Had me dat 
nou gezegd! Vanaf nu krijgt u bij mij kor-
ting.” Jaren later kwam er een mevrouw bij 
Marchien Jansen, de dochter van Mieni, in 
de winkel die vroeg of ze mevrouw Jansen 
van de stoffenkraam ook kende. Inmid-
dels is ook de mevrouw uit Friesland niet 
zo jong meer, maar het contact is dus her-
steld en Mieni krijgt geregeld een briefje 
uit Friesland van haar vroegere klant. 

Dagbesteding
Vanwege ernstige ziekte belandde Mieni 
Jansen een aantal jaren geleden in het 
ziekenhuis en vervolgens in Myosotis. De 
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kinderen hielden er rekening mee dat ze 
hun moeder zouden verliezen, maar ze 
herstelde wonderwel en kon een woning 
in De Meente aan d’Akkerties betrekken 
waar ze de benodigde zorg kreeg. 
Vanaf het begin was ze erg blij met de 
goede verzorging die ze daar kreeg, maar 
ze miste het contact met andere men-
sen. Ook de vele bezoekjes van de kinde-
ren – die er bijna dagelijks over de vloer 
komen – en andere familieleden konden 
niet voorkomen dat Mieni wegkwijnde. 
Op advies van de huisarts is ze toen naar 
de Dagbesteding gegaan. Vijf dagen per 
week geniet ze daar van de gezelligheid 
en de bezigheden, zoals spelletjes doen 
en met elkaar zingen. Ook over die verzor-
ging niets dan lof. 

Verhuizing
Toen Mieni de woning aan d’Akkerties be-
trok was helaas nog niet bekend dat deze 
vleugel van de Meente in 2018 zal worden 
afgebroken. Dat ze nog een keer zou moe-
ten verhuizen was dus wel een domper, 
maar optimistisch als ze is besloot Mieni 
van de nood en deugd te maken, en koos 
ze ervoor om te verhuizen naar de Noord-
wal toen daar een woning vrij kwam. Er 
was een verhuisvergoeding beschikbaar 
en hoewel die niet alle kosten dekt, is Mie-
ni Jansen nu zeer tevreden over haar rui-
mere woning met mooi uitzicht. Ze woont 
nu beneden en heeft zicht op de Dorus 
Rijkersstraat. Menigeen die bij haar langs 
loopt of fietst steekt de hand op, want ve-
len kennen haar immers.

Herman en Mieni Jansen in hun winkel aan de Langestraat 60 (1986) waar nu hun dochter de 
scepter zwaait.
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Landelijk bekend
Inmiddels heeft Mieni Jansen dus in di-
verse landelijke kranten gestaan. Na de 
publicatie van de Inspectie van de Ge-
zondheidszorg werd IJsselheem door 
verschillende journalisten benaderd voor 
commentaar en besloten werd om een 
bewoner van De Meente aan het woord te 
laten. Omdat mevrouw Jansen vanwege 
haar broze gezondheid nogal wat ver-
zorging nodig heeft – en goed het woord 
kan doen – werd zij hiervoor benaderd. 
Mieni is een goede ambassadrice voor de 
zorg maar ze is dan ook zeer te spreken! 

ZorgkaartNederland is de grootste erva-
ringssite voor de Nederlandse gezond-
heidszorg waar mensen hun ervaringen 
met de zorg kunnen delen met elkaar. 
Ook u kunt daar een waardering achterla-
ten om (anoniem) te laten zien hoe u de 
zorg binnen De Meente, of bijvoorbeeld 
van uw huisarts of fysiotherapeut waar-
deert. Anderen - maar natuurlijk ook uzelf 
- kunnen de informatie van Zorgkaart-
Nederland gebruiken om te kiezen voor 
een zorgaanbieder. ZorgkaartNederland 
werkt aan openheid in de zorg. De waar-
deringen van patiënten laten zien hoe 
mensen zorg ervaren. ZorgkaartNeder-
land biedt daarnaast ook andere informa-
tie over de kwaliteit van zorgaanbieders. 
Bijvoorbeeld in onze vergelijkingshulpen. 
Die kunt u gebruiken om te kijken welk 
ziekenhuis voor uw aandoening het beste 
voldoet aan uw wensen. Voor Patiënten-

federatie Nederland is ZorgkaartNeder-
land  een manier om patiënten een stem 
en daarmee ook invloed te geven. Want in 
de zorg gaat het om u, of u nou vaak of af 
en toe bij een dokter komt.
IJsselheem wordt door haar clienten op 
zorgkaartnederland.nl gemiddeld ge-
waar-deerd met een 7,8. Een beoordeling 
om trots op te zijn. Locatie De Meente 
wordt zelfs met een 8,0 gewaardeerd. 
Wilt u ook een waardering achterlaten op 
Zorgkaart Nederland?

Kijk op www.zorgkaartnederland.nl en in 
de meest rechtse (oranje) kolom kunt u 
zoeken naar zorginstellingen in uw woon-
plaats. 

HOE WAARDEERT U DE ZORG?

“Het Somatiek team is werkelijk TOP” al-
dus Mieni. Ze wordt volgens haar prima 
verzorgd en geniet van de vriendelijkheid 
van de medewerkers van IJsselheem. Ook 
wordt ze elke dinsdagmiddag opgehaald 
door een vrijwilligster die met haar in de 
rolstoel gaat wandelen. Deze jonge moe-
der kon vanwege de schoolvakanties de 
afgelopen zes weken niet met haar op 
stap, maar direct de eerste week dat de 
scholen weer begonnen kwam ze Mieni 
alweer ophalen. “Dat is toch geweldig? “ 
aldus Mieni Jansen.
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Veur et raem 3 oge zit ze in eur uukien 
naor de lucht te kiekn. Elder blauw, et is 
een mooie dag vandaege. ´t Is wel een 
kwakkel zoemer. Dan reegn, dan weer 
wat beter. Neks an.

Mer vandaege ef ze weer geneutn van al-
les. Mooi weer, de voegels vechtend um 
een kóssien brood. Een untien die wat 
achter um lot vaaln, op een plek waor et 
niet mag. Mórgn spuuln de buurtkienders 
daor weer. Trappn in zo´n dekke drolle en 
as ze weer in uus koom, maekt de parfum 
lucht moeijer niet erg bliede. Zie ruk liever 
wat aanders. Mer wat ze ook zag: een ooi-
evaar, die allerlei rónties maekt in de lucht. 
Die ooievaar was an et  oefenen veur de 
grote reize naor Afrika. Door zol ie weer 
overwintern. Eur gedachtn neem bezit van 
eur en gaon een iele tied terugge. Naor 
vrógger, toe ze nog jonk was, en dacht dat 
et leevm allieneg mer rozen bracht.´t Was 
toen een mooie tied, dat wel. Zie was pas 
é trouwd, iel gelukkig netuurlijk. De wit-
tebroodstied was al veurbi´, mer et kemies 
smaekte prima. 
Zie woonden in een ni´j uus, goed é bouwd 
en mit zorg an é kleed, mer wel mit zórgn 
over ´t geld.
Naost eur een uuszólligien waor ze goed 
mee overweg kon. De kienders nog niet 
zo old. Skek ad ze van dat kleine ventien, 
dat net naor de grote skoele gong. Zo now 
en dan stapte i´j ies bi´j eur binn. Zo ook 
die keer. “Buurvrouw eb ie nog gien kien-
ders? “ Verskrekt keek ze et ventien an en 
antwoordde: nee joh, ek eb nog gien kien-
ders. Mer dat kump oop ek nog wel een 
keer. Wi´j bin nog niet zo lange é trouwt!
Mit een wieze snoete keek ie eur ies weer 
an en zee: mer buurvrouw dat oeft aecht 

niet eur. Wiet ie wel: Christien van ome Jan 
en Gerrie van tante Fem bin ook nog mer 
pas é trouwt en die em allebei al wel een 
kientien. Zet mer ies een suukerpot in de 
vensterbaanke. De ooievaar is door gek 
op. Inwendig lachend dacht ze: ie móssen 
ies wietn wat ek wiete. Ja, die twie nichies 
van em, ja daor was wat bi´j ( ie begriepn 
et wel ) mer dat was bi´j eur niet et geval. 
Mer toch, nao zes maond was d´r wel wat 
op komst. Mer dat oefde ´t ventien nog 
niet te wietn. 

Een tied laeter kwam ie weer ies een keer 
anwippn. Zien bekertien ranja mit een 
zebeschuutien ad ie al gauw op, toe ze 
vreug: joh gaot ies eem mee naor boovm. 
Saem gong ze de trappe op, en toe ze de 
deure van ´t kleine kaemertien los deu, 
stond ie  stomverwonderd te kiekn. O, wat 
een mooie wiege! Ie krieng een kientien?. 
Mer buurvrouwe wet  de buurman et ook 
al? Wel verteln eur.

Jentje van Dalfsen - Fuite

JENTIES VERAEL
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B L O E M E N W I N K E L V N IJ W

E J N A R F O A E E D B R E U K A

L S R U U R E D A G R E V N B R F

A T L E T E L I A B A B I T T E R

S O T E S I G A R E N Z A K J E O

T T L S M K L G P E K E E R B R N

I E E S E K I I E A G L D E M E D

N N N R E I C H A K E L R D Z E I

G O V G F N T M U J W O E E I V N

Z G N A I E S R K T O E J F M M G

A A E R L V L E A K O S T B A A S

A O P L M L R IJ T C N A E S A T V

K C P H O T E L K E T E N B T S IJ

K H A T P E N R L H E I L D J E L

E T R O E E I F E R E I E B E G O

R E T W R L P R B T K I O N S R D

B N T R A N S F U S I E D O H N D

E D I E T T L O E M A T Z O A L S

W K U V E P E M M R M E E T R O L

E R R E U H G R E N D I S L I A IJ

R A O K R E O I G N E R K I N T P

K N O S V K V S A O E E L U G R V

E T V A Z I A L T V L K V H B I L

R D A A R B I N N E N V V K D O A

N R K O R E N O O G S T E E O M K

C H R I S T E N M E N S O N L F K

WOORDZOEKER
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AANGEKLAAGDE GEBEIER SIGARENZAKJE
AASKEVER GEKWETSTE SJEZEN
AFRONDINGSVIJL GELOEI SKIHUT
AKKERBEWERKER HOSTESS SLIJPVLAK
ANDER HOTELKETEN SMAAKZIN
ARTIEST HUILTOON SMILDE
ATLETE INVALLER STAMVEE
BELASTINGZAAK KIRREN STERFELIJKHEID
BEROOKT KORENOOGST STOTEN
BITTER KOSTBAAS TAFELGERIEF
BLIKSEMGEVAAR MAATJESHARING TRACTIE
BLOEMENWINKEL MEETROL TRANSFUSIE
CHRISTENMENS MIDDENBAAN TRIOMF
DAARBINNEN MONTAGEBEUGEL UITTRAPPEN
DOELNET NEKVEL VEENMOS
DRANKGEWOONTE OCHTENDKRANT VERGADERUUR
EEDBREUK ONVERSTAND VIDEO
EILAND OPTELSOM VIGNET
ELEKTRA OPTREKJE VOGELSPIN
ERBARMEN PARODIE VOORUIT
ERETITEL PRINCIPE WATERGOLVEN
FILMOPERATEUR RIVIERA WIJNVELK
FLENSJE ROKZAK WORTELEN
FOKVEE RUMMIKUB ZOALS
FRANJE  

Oplossing: 

De oplossing van de vorige puzzel is:

ONWEERSBUI

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

Mw. G. van Dijk-Roeland
Pr. W. Alexanderstraat 10

Van harte gefeliciteerd!!

Mw. van Dijk kan de gewonnen prijs 
afhalen bij de receptie van de Meente.
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Wie ben je en waar kom je vandaan?
Mijn naam is Sandra Hofstede-Gorter  en 
ik ben geboren in Meppel. Toen ik 6 was 
zijn we naar Friesland verhuisd. Ik kom 
uit een gezin van 5 kinderen waarvan ik 
de middelste ben. Via mijn zus die al ge-
trouwd is met een Gaellemuniger, heb ik 
mijn man leren kennen. Ik ben op mijn 
28ste naar Genemuiden verhuisd.

Wat zijn je hobby’s?
Ik vind motoren erg leuk, net als mijn 
echtgenoot Gert Hofstede. We zijn allebei 
motorrijders (Ducati) Het kijken van mo-
torsport mag ik ook graag doen. Ook vind 
ik op vakantie gaan en wat van de wereld 
zien erg plezierig. Een dagje winkelen met 
een vriendin vind ik ook niet vervelend.

Sinds wanneer werk je in de Meente 
en wat doe je zoal?
Ik werk sinds 2005 in de Meente, toen de 
dependance van het verpleeghuis werd 
geopend. Voordat ik in de Meente kwam 
werken heb ik in Myosotis gewerkt en in 
Wolvega in een verpleeghuis. Eerst was ik 
werkzaam als ziekenverzorgster en in 2010 
heb ik mijn verpleegkundige diploma be-
haald. Ik werk op de psychogeriatrische 
afdeling en werk meestal ‘s nachts. Dan 
help ik de mensen met de nodige zorg, en 
geef ze een kopje warme melk als mensen 
niet kunnen slapen. Geen dag of nacht is 
hetzelfde. Vanaf september gaan mensen 
mij meer overdag en ‘s avonds tegen ko-
men, dan ga ik minder nachten werken.

Waarom heb je voor dit werk  
gekozen?
Als kind mocht ik altijd al graag voor ande-
ren zorgen. Ik vind het prettig anderen te 

helpen en ondersteunen die dit zelf niet 
meer kunnen. Het omgaan met verschil-
lende mensen met ieders eigen wensen 
en behoeftes maakt dit werk erg leuk en 
interessant. Het is erg prettig werken in de 
Meente en ik heb heel leuke collega’s.

Hoe denk jij dat een PG afdeling er 
over 10 jaar zal uitzien?
Ik denk dat als de bezuinigingen verder 
door gevoerd worden, er nog meer een be-
roep op de mantelzorgers wordt gedaan.
Mensen blijven langer thuis wonen en er 
zal dan meer complexere zorg in het ver-
pleeghuis zijn. Doordat het verzorgings-
huis wegvalt, is de kans groter dat er lan-
gere wachtlijsten gaan ontstaan.

Ik geef de pen door aan:
Sandra Koning, Sandra is werkzaam op 
Vosseland 2

Welke extra vraag zou je willen 
stellen?
In de media wordt nu al gesproken over 
Robot zusters. Hoe denk jij over Robot 
zusters in de toekomst? 

VAN DE MEDEWERKERS
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Dag paarden, ik zie dat jullie gezellig samen 
zijn. Is het goed, dat ik jullie wat vraag?
Netuurluk. Vroagn stet vrij. Wat wi-j wietn?

Ik ben verslaggever van Old Ni-js en ik wil 
jullie graag interviewen. Dit vraag-gesprek 
komt dan in de krant.
Tjonge, jonge. Jonges, wi-j koomm in de 
kraante. Interessant.
Zal èk de antwoordn geem? Ek bin de be-
langriekste, ek stoa veuran.
--Woorumme ie-e?  Wi-j bin niet minder 
dan oe! I-j bin altied aentien de veurste!
Nooit geev ie ons de geleegnheid veuran 
te stoan. 
An de kaante, aanders biet ek oe in ’t oor.

Ho-ho heren/ dames.
Geen ruzie! Ik vraag en iedereen komt aan de 
beurt. Dat is toch eerlijk? Ik begin toch maar 
bij u, vooraan. Wat vindt u om hier te staan?
Wat ik hiervan viene?
Ik vien het ier mer matig. Wi-j bin de peer-
den van de Top, van de Griente.
Bi-j een bejoordenteuus, dat is now onze 
plekke ewörrn. In plaese, dat wi-j kunn 
rausen deur het grös, stoan wi-j stief bi-j 
mekaere. En a’k mien mienege maag 
zaegn: die aandern hier achter mi-j bin je-
loerse biestn. Mer dat kump netuurluk dat 
ze as een kluutien op mekaere stoan. Dan 
krie-j dat.

De volgende, ja, U achter hem.
Hoe vindt u het hier?
Ek bin het niet met um iens; ek eb et best 
nor mien zin. Eetn op tied, wi-j kun et met 
mekaere over Jan en Alleman em, want 
der kump ier een boel veurbi-j. Nee, ek 
vien et wel fijn umme ier anleunstand-
beeld te ween.

De volgende, ja u. U mag ook wel even naar 
mij kijken. Staat u hier allang?
Ja, dat ku’j wel zeggen. Op de Top bin nau-
weluks peerden meer, allienug op plaesn, 
woor ze goan bouwen, Nee, dat is ge-
beurd. Wi-j bin ierèn ekoom. De leste der 
Mohikaanse trekpeerdn. Wi-j trekkn now 
van Drees. 

Nu de volgende, u ligt?
Waarover hebben jullie het altijd? Jullie ken-
nen elkaar zo goed.
Woor wi-j et over em?  Now ja, I-j door 
veuran, ef et altied over: Ek eb dit edoan, 
ek eb zovuule vulmpies verwekt, kon zo-
vuule vrachtn buuzn trekkn. Et is altied ek 
en ekke.
Die, doorachter ef et altied over een aan-
der: Door is zie alweer. Een uur geleedn 
reed ie ook al veurbi-j. Zol die neks te doen 
em? Zol dat vulmpien van eur ween? Ek 
vroage et mi-j of…! 
Die aandere, die de aandere kaante op-
kek, is wat ienzelvig.
Wet nooit wat, ef nooit wat mee-emaekt, 
stet mer een bietien te stoan. Körtumme, 
een saaie Piet, mer dut verder gien vliege 
kwoat.

INTERVIEW 
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Die doorachter stet, ef et altied over de 
baazn, die ie at ef. De iene was een rot-
keerl, die sleu as ie onderweg wat grös 
wol vreetn, een minne, een poestert. Of 
over een aandere boas die em of-ebeult 
ef. I-j ef wel ies een goeie boas ad, die ad 
niet vuule veur um te doen. Door was ie 
15 pond annekoom, mer die boas is ten-
slotte wel felliet egoan. Mer dat laag niet 
an um.

Tjonge, jonge.
En die daarachter, kunt u ook nog wat ver-
tellen.
Ja, mer ek eb gien moppers. Wi-j em ’t ier 
goed en overal is wel ies wat.
Wi-j em onze tied van werkn ad.

Maar er zijn ook nu nog steeds paarden. Ik 
zie ze nog wel hier in de buurt.
Zeker, mer dat bin sierpeerdn, opgederkte 
juffers, fotomodelln veur shampoorecla-
me, met uutgekamde zwierige stertn en 
lange bienn. Zie kunn zo in de STER-recla-
me of Privé.
Mer et standbeeld is veur ons. Wi-j em et 
verdient. Wi-j stoan op dezelfde sokkels as 
Willem van Oranje en Willemina. Wi-j bin 
de peerden die de kerre etrökn em.

C. Mateboer

Dit interview is geschreven voor en gepubli-
ceerd in Old Ni-js, de periodieke publicatie 
van De Historische Vereniging Genemuiden.

DE SCOOTMOBIEL

Nee, ek zol um niet meer miss’n kunn,
Ek kan now weer van uus.

Want achter de gedienties zitt’n
Dat was voor mi’j een kruus.

Ek kan der now weer eem op uut,
Kan zelf mien brood weer aeln.

En is’t mooi weer, dan vien ie mi’j
Um Gellemuun en dwael’n.

Wi’j rieden de vierdaegse mee,
Of doen wie ’t ertste kan.

Want racen kan mien scootmobiel,
Wi’j geniet’n d’r weer van.

Ie muun wel acht geev’m of de tank
Vol zit met gruune stroom,

Want aanders kan ’t oe wel gebeur’n
Dat aaj niet meer bi’j uus kun koom.

Mien scootmobiel, ‘k bin wies mi toe,
Ie geev’n m’j weer zelfstandigheid.
Ek kan now weer mi’j zellef weez’n

Al mut et alles mit beleid.

Jentje van Dalfsen
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Door W. Schippers 
200 pagina’s 
Uitgeverij De Ramshoorn 2012

Sinds enkele jaren worden de boeken van 
de bekende W. Schippers opnieuw uit-
gegeven. Het leek me een goed idee om 
voor De Roeper een boek te lezen en er 
wat over te schrijven. Ik heb gekozen voor 
“Eiberslust”. Het viel me op dat alle boe-
ken van Schippers een motto hebben. In 
dit geval: Overwin het kwade door het 
goede. Het blijkt in het boek de geliefde 
spreuk van de boerin van Eiberslust (een 
boerderij) te zijn.

Er zijn twee families die een belangrijke 
rol spelen in dit boek: de familie Jorrin-
ga, die op Eiberslust woont en de familie 
Trommers, die op het nabijgelegen Trom-
mershof de boerderij heeft. De boeren 
zijn als jongens bevriend, maar later ver-
andert dat door allerlei jaloezie en bot-
sende karakters in ruzie en haat. De zonen 
(Idze Jorringa en Freek Trommers) stoken 
dat vuurtje verder op. Totdat er onge-
lukken gebeuren die onherstelbaar zijn. 
De dochter van Trommers, Margreet, is 
echter graag op Eiberslust. 

Als uiteindelijk de vader en moeder van 
Idze op jonge leeftijd sterven (in het boek 
wordt uitvoerig de omstandigheden uit 
de doeken gedaan), blijft Idze met veel 
wrok achter. Ook heeft hij de zorg over 
zijn twee jongere zusjes. Hij werkt heel 

hard, maar kan toch de boerderij niet 
voortzetten. Hij gaat naar Amerika, nadat 
Eiberslust verkocht is. Op de dag van de 
verkoop schiet Freek Trommers nog per 
ongeluk de eiber (ooievaar) dood die op 
het dak van Eiberslust een nest had. Idze 
kan er maar nauwelijks van weerhouden 
worden Freek neer te slaan. 
Na vele jaren in Amerika waar het na een 
paar moeilijke jaren goed gaat met Idze 
en hij leert zich te onderwerpen aan de 
wil van God, komt hij terug in Nederland. 
Freek blijkt overleden te zijn en alles komt 
goed.

Het boek speelt in ongeveer 1830. Het is 
gesitueerd in een omgeving van grien-
den, moeras, een watermolen, waarschijn-
lijk Zuid-Hollands polderlandschap. Hij 
beschrijft de liefde voor de natuur bij de 
hoofdpersonen, maar vergeet niet span-
ning in het boek te brengen waardoor 
veel mensen graag de boeken van deze 
schrijver lezen. Bovenal is het een christe-
lijk boek waar de lezer wordt aangemoe-
digd ook de Heere te zoeken.

BOEKVERSLAG: EIBERSLUST 

Overwin het kwade door het goede
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DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP ELDERS
OKTOBER

Maandag 3 oktober BINGO 19.30 uur
Woensdag 5 oktober Welfare 14.30 uur
Vrijdag 7 oktober Weeksluiting  Ger. Kerk 19.00 uur
Dinsdag 11 oktober PCOB 14.30 uur
Dinsdag 11 oktober Bijbelkring 15.00 uur, 

restaurant
Dinsdag 11 oktober Passage 18.00 uur
Donderdag 13 oktober Gezelligheidsmiddag 14.30 uur
Vrijdag 14 oktober Weeksluiting Chr. Ger. Kerk 19.00 uur
Dinsdag 18 oktober BIESTEMARKT
Woensdag 19 oktober Ouderenmiddag 14.30 uur
Vrijdag 21 oktober Weeksluiting Ger. Gemeente 19.00 uur
Dinsdag 25 oktober Bijbelkring 15.00 uur
Woensdag 26 oktober Welfare 15.00 uur, 

restaurant
Herdenkingsbijeenkomst 19.30 uur

Vrijdag 28 oktober Ruben Jansen mode 10.00 uur
Vrijdag 28 oktober Weeksluiting Herv. Gem. PKN 19.00 uur
NOVEMBER

Woensdag 2 november DANKDAG
Donderdag 3 november Gezelligheidsmiddag 14.30 uur
Vrijdag 4 november Weeksluiting Herst. Herv. Gemeente 19.00 uur
Maandag 7 november BINGO 19.30 uur
Dinsdag 8 november Bijbelkring 15.00 uur
Dinsdag 8 november Passage 20.00 uur
Woensdag 9 november Welfare 14.30 uur
Vrijdag 11 november Weeksluiting Ger. Kerk 19..00 uur
Dinsdag 15 november PCOB 14.30 uur
Dinsdag 15 november Ned. Patiëntenver. 19.30 uur
Vrijdag 18 november Weeksluiting Chr. Ger. Kerk 19.00 uur
Dinsdag 22 november Bijbelkring 15.00 uur
Woensdag 23 november Welfare 14.30 uur

ACTIVITEITENAGENDA 2016
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Dinsdagmorgen Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut (m.u.v. vakanties)

Dinsdagmiddag Bingo

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

Woensdagavond (19.15 u.) Bingo op het plein

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

Donderdagmiddag Zanguurtje onder begeleiding van een organist

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

Vrijdag 25 november Weeksluiting Ger. Gemeente 19.00 uur
Woensdag 30 november WINTERMARKT 14.00 uur
DECEMBER

Donderdag 1 december Gezelligheidsmiddag 14.30 uur
Vrijdag 2 december Weeksluiting Her. Gem. PKN 19.00 uur
Maandag 5 december BINGO 19.30 uur
Dinsdag 6 december Bijbelkring 15.00 uur
Woensdag 7 december Welfare 14.30 uur
Vrijdag 9 december Weeksluiting Herst. Herv. Gemeente 19.00 uur
Dinsdag 13 december Passage 20.00 uur
Vrijdag 16 december Ouderenmiddag 15.00 uur
Vrijdag 16 december Weeksluiting Ger. Kerk 19.00 uur, 

restaurant
Dinsdag 20 december PCOB 14.30 uur
Woensdag 21 december Welfare 14.30 uur
Vrijdag 23 december Weeksluiting Chr. Ger. Kerk 19.00 uur
Vrijdag 30 december Weeksluiting Ger. Gemeente 19.00 uur

GEZELLIGHEIDSMIDDAG

Voor de laatste maanden van 2016 heeft 
het comité van de Gezelligheidsmiddag 
weer een mooi programma samengesteld.
Belangstellenden zijn van harte welkom 
vanaf 14.30 uur op de onderstaande 
data in de Stadskamp van De Meente.  

De kosten bedragen € 2,50 per keer.

13 oktober  -  J. Bakker uit Urk
3 november  -  Lummie Boerhof
1 december  -  Apotheek ‘de Muiden’
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Het team Welzijn van de Meente, dit 
zijn de activiteitenbegeleiders van het  
verpleeghuis en de dagbesteding, 
gaan de “oude broodkar” gebruiken als  
kringloopkar.

Die kar staat nu in de hal van de Meente 
en is voorzien van allerlei spulletjes die 
te koop worden aangeboden. Van de op-
brengst gaat een gedeelte naar de stich-
ting Alzheimer Nederland. Het overige 
deel van de opbrengst zal door het team 
Welzijn worden gebruikt voor het bekos-
tigen van activiteiten en aankopen van 
spelmateriaal  in de Meente. 

Het verkopen van de spulletjes gaat d.m.v. 
zelfbediening. Alle spulletjes zijn geprijsd 
en wie er iets van zijn gading tussen vindt, 
kan het aankoopbedrag in het daarvoor 
bestemde busje deponeren. Dit is uiter-
aard een kwestie van vertrouwen!

Spulletjes inleveren?

Iedere maandag morgen van 8.30 tot 9.30 
uur kunt u uw kleine kringloop spulletjes 
inleveren bij de dagbesteding. Te vinden 
in de Koeweide in de Meente.
De spulletjes mogen    niet stuk zijn en 
moeten natuurlijk ook schoon zijn.

Het team welzijn hoopt dat de kringloop-
kar “dubbelgeluk” zijn naam eer aandoet 
en dat zowel de gevers, kopers en ont-
vangers veel geluk mogen ontvangen van 
onze “oude broodkar” 

Team Welzijn

KRINGLOOPKAR 
DUBBEL GELUK
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Van Henk en Marjo Last kregen we een 
mooie foto van de Zuidwal van De Meen-
te (hoek Pr. Willem-Alexanderstraat – 
Sportlaan – Jan van Arkelstraat). Helaas is 
er geen jaartal van de foto bekend maar 
dit was in elk geval nog voordat de eerste 

verdieping d’Akkerties was gerealiseerd. 
Onderstaande foto van De Zuidwal (ge-
zien vanaf de Pr. Willem Alexanderstraat) 
is in elk geval van 1969. Toen waren er nog 
inhammen, waar de bomen stonden, waar 
later ook woningen zijn gebouwd.

ZO IS’T EWEST
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Er wordt in de Meente heel wat werk ver-
zet door vrijwilligers. De Roeper schenkt 
hier graag aandacht aan. In de eerste 
plaats om de personen die dit werk ver-
richten in het zonnetje te zetten, en daar-
mee indirect alle vrijwilligers te eren die 
zich voor De Meente inzetten. Daarnaast 
is het goed om eens via De Roeper een 
kijkje achter de schermen te bieden en 
te laten zien wat er allemaal in de Meen-
te wordt gedaan. 

De redactie van De Roeper ging op een 
dinsdagmiddag een kijkje nemen bij het 
werk van Hennie van Dijk en Jansje van 
Rees. Deze beide dames lopen elke week 
alle boekenkasten in De Meente langs om 
de boeken recht te zetten en te sorteren 
zodat alles er netjes bij staat. Dat is ove-
rigens nog een hele klus want verspreid 
door de Meente staan er maar liefst 15 
boekenkasten. Ook worden er regelmatig 
boeken vervangen. Geregeld krijgen de 
dames nieuwe boeken aangeboden waar-
bij ze dan kunnen bekijken of ze andere 
boeken afvoeren die bijvoorbeeld versle-
ten zijn. Helaas zijn er nog veel te weinig 
grote letterboeken beschikbaar. Veel ou-
deren geven de voorkeur aan boeken die 
speciaal met extra grote letters zijn uitge-
geven. Dat bestand zouden ze heel graag 
nog wat uitbreiden.
Iedereen is vrij om een boek uit de kast 
mee te nemen in bruikleen, ook mensen 
van buiten De Meente mogen hier gebruik 
van maken. Mits ze uiteraard het boek ook 
weer terugbrengen en dan liefst wel met 
het kaft. Het gebeurt nl. regelmatig dat 
een boek terugkomt zonder de omslag, en 

dat is toch wel jammer. Voordat de dames 
dit werk een paar jaar geleden oppakten, 
werd het jarenlang uitgevoerd door Dirk 
van Rees en Hendrik van Enk. Helaas zijn 
er regelmatig spelende kinderen die de 
boeken naar achteren duwen. De dames 
zouden het zeer op prijs stellen als de vol-
wassenen daar op willen toezien en de 
kinderen erop aanspreken. 

VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE: 
HENNIE VAN DIJK EN JANSJE VAN REES
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De Tekstkenner 
levert mooie of 
zakelijke woorden 

voor websites, magazines, 
brochures en kranten.

Wij geven ook 
www.genemuidenactueel.nl 

uit.

06 101 62 0
06

info@heyrik
media.nl

www.detekst
kenner.nl
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RADIO  

FM 107.30

PROGRAMMA-OVERZICHT  
UITZENDINGEN

Woensdagavond

19.00  KNIEPLIENDE 
Elke eerste woensdag van de maand leu-
ke verhalen en anekdotes in het dialect 
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 GEDICHTEN-
KWARTIER
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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Wilt u iemand feliciteren, beterschap wensen  
of laten weten dat u hem/haar niet vergeten 

bent, de CBO werkt er graag aan mee  
via het muzikale programma ‘Op verzoek’

     
Inleveren zaterdags voor 19.00 uur: 
• telefoon 3856479
• info@cbozwartewaterland.nl
•  briefje in onze postbus of afgeven  

in de studio (Lage Vlakte 13)
 
Daarvoor hebben wij nodig:
• uw naam, adres, telefoonnummer  
• bestemd voor: naam en adres        
• muzikale wens
• eventuele toelichting 

Uitzending is op zaterdagavond 
van 19.15 tot 20.15 uur  
(programma: 'OP VERZOEK')

Wie wil ons helpen bij de CBO?

Wij doen een beroep op u/jou om ons te 
helpen bij de techniek, voorbereiding of 
presentaties van de programma’s.  

Voor informatie, neem dan contact met ons 
op: info@cbozwartewaterland.nl of kom op 
zaterdagavond (tussen 19.00 en 21.00 uur) 
langs in de studio.

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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INHOUDSOPGAVE

Van de redactie  Blz. 3
Het somatiek team is top! Blz. 4, 5 en 6
Hoe waardeert u de zorg?  Blz. 6
Jenties verael  Blz. 7
Prijspuzzel: woordzoeker Blz. 8 en 9
Van de medewerkers: Sandra Hofstede-Gorter  Blz. 10
Interview Blz. 11
Gedicht: de scootmobiel Blz. 12
Boekverslag: Eiberlust Blz. 13
Activiteiten agenda Blz. 14 en 15
Kringloopkar Dubbel geluk Blz. 16
Zo is’t ewest Blz. 17
Vrijwilligers in het zonnetjes:   
Hennie van Dijk en Jansje van Rees  Blz. 18
Progamma-overzicht CBO 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 
Aletta Mateboer-Hoeve
Erik Driessen
Gera van Lente of Jentje Fuite
Marja Bekendam-de Boer

Kopij voor volgende uitgave graag inleveren voor 25 november 2016
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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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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

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  
DE ADRESSTICKER

-advertentie-

Mede mogelijk gemaakt door:

sign & display
print & promo

fennyjolingerie.nl

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

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

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


