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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)

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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“Ons hele leven doen en laten we van al-
les om het naar onze zin te hebben, om 
ons goed te voelen. Als we kwetsbaar of 
afhankelijk worden verandert dit niet. Het 
wordt dan wel moeilijker om er zelf voor 
te zorgen dat je het naar de zin hebt. Je 
hebt anderen nodig die je helpen plezier 
in het leven te hebben en te houden.”

De Stichting Bouwen aan Leefbaarheid is 
op zoek gegaan naar wat kwetsbare men-
sen, en dan vooral ouderen, wensen om 
zich goed te voelen. Met andere woorden, 
wat heeft iemand nodig voor haar of zijn 
Leefplezier. Ze zagen dat in het dagelijks 
leven zeven leefgebieden voor leefplezier 
belangrijk zijn en hebben dat in de Har-
tenroos een plek gegeven:

 Je kunt deze zeven leefgebieden niet los 
van elkaar zien maar wel van elkaar on-
derscheiden. De levensgebieden Jezelf 
zijn en Contacten hebben vooral te ma-
ken met de emotionele kant van het be-
staan. De levensgebieden Jezelf redden, 
Actief zijn, Eten en Rusten gaan meer om 
de fysieke kant: je goed voelen in lijf en le-
den. Onze Woonplek is de plaats waar we 
ons geborgen en prettig voelen. De keer-

VAN DE REDACTIE

zijde is dat deze ook een bron kan zijn van 
belemmeringen en ergernissen.  
Bovenstaande informatie is overgenomen 
uit het boekje ‘Leefplezier voor Alledag’ 
dat mij door iemand werd aangereikt. Ik 
heb geprobeerd aan de hand hiervan een 
artikeltje te maken voor De Roeper maar 
als ik me dan probeer te verplaatsen in de 
gemiddelde lezer van de Roeper zou ik 
me zo voor kunnen stellen, dat men zich 
al snel afvraagt: ‘Waar is mijn Geloof in 
God in deze Hartenroos’. 

Volgens de schrijvers van het boekje kun-
nen we dat terugvinden in het harten-
blaadje ‘Jezelf zijn’. Op zich vind ik dat een 
mooie gedachte omdat geloof voor ieder-
een anders kan zijn. Maar voor veel men-
sen zal dit niet voldoende zijn. Ik stel daar-
om voor om deze  hartenroos een steeltje 
te geven met onderaan twee groene 
blaadjes voor het Geloof in God. Immers, 
voor velen vormt het geloof de basis van 
hun leven en hun handelen maar ook van 
hun leefplezier.
In elk geval hoop ik dat deze Roeper weer 
een belangrijke bijdrage mag leveren aan 
alle blaadjes van de Hartenroos en daar-
mee aan het leefplezier van u allemaal. 
Met praktische informatie over bijvoor-
beeld de Casemanager Dementie, de Ac-
tiviteitenkalender  en informatie over de 
CBO, leesgenot met de Dialectverhalen, 
zoekplezier bij de oude foto van Ons Ge-
noegen en de Prijspuzzel. Geniet van deze 
Roeper die weer met plezier is samenge-
steld door een enthousiast team redactie-
leden!

Marja Bekendam



4

CASEMANAGER DEMENTIE: CHRISTIE LUISMAN
WAT KAN CASEMANAGER DEMENTIE 
VOOR U BETEKENEN?

Dementie is een 
ingrijpende ziekte 
die grote invloed 
kan hebben op 
het leven van u en 
uw naasten. De 
klachten ontwik-
kelen zich vaak 
langzaam en roe-
pen veel vragen 
en onzekerheden 

op. Gelukkig is er steeds meer openheid 
aangaande dementie. In damesbladen, op 
TV en internet e.d. verschijnen geregeld 
verhalen van mensen die met dementie 
worden geconfronteerd en wat dat bete-
kent voor henzelf en hun omgeving. Juist 
die openheid zorgt voor herkenning maar 
ook erkenning van het ziektebeeld en 
biedt mogelijkheden voor het bieden van 
hulp, zowel vanuit de eigen omgeving als 
professionele hulp.
Naasten zijn zeer betrokken en helpen 
waar mogelijk maar soms is het moeilijk 
om alles te begrijpen rondom de ziekte. 
Een vertrouwd en vast contactpersoon 
voor u en uw naasten kan dan ondersteu-
ning bieden. Christie Luisman is casema-
nager dementie en maakt deel uit van het 
Netwerk dementie IJsselvecht.  Al wan-
neer er een vermoeden van dementie 
bestaat, is het mogelijk om een beroep 
te doen op de hulp van de casemanager. 
Doordat Christie  als casemanager onaf-
hankelijk werkt, kan ze als een spin in het 
web u helpen bij het maken van keuzes 
en adviseren in de begeleiding. Indien 
nodig overlegt de casemanager met zorg-

verleners zoals de huisarts, thuiszorg me-
dewerkers, ergo-therapeut e.d.  Christie 
heeft veel kennis van de problematiek en 
de gevolgen voor zowel de cliënt als zijn/
haar omgeving. Zij heeft ook kennis van 
alle lokale mogelijkheden voor hulp, incl. 
vrijwilligers netwerken e.d.
Naast hulp bij het inroepen van prakti-
sche zorg heeft de casemanager ook oog 
(en oor) voor de persoonlijke problemen 
die dementie met zich meebrengt. Zo be-
spreekt Christie Luisman met de cliënt en 
zijn/haar naasten de effecten van de ge-
heugenproblemen op het dagelijks leven. 
Hierbij is het van belang om te kijken hoe 
de cliënt en zijn naasten omgaan met te-
genslagen in het leven. Ze bespreekt met 
hen op welke wijze dit hen  kan helpen  in 
het omgaan met geheugenproblemen en 
de consequenties daarvan. Daarnaast ko-
men er ook andere zaken aan de orde zo-
als de woonomgeving, of het autorijden. 
De casemanager kan hier in meedenken 
en adviseren. 

De casemanager dementie kan ook veel 
betekenen voor de mantelzorger. Christie 
probeert ook overbelasting van de man-
telzorger te signaleren, te voorkomen en/
of te verlichten. De huisbezoeken en ge-
sprekken vinden plaats op basis van be-
hoefte, afhankelijk van het stadium van de 
ziekte. Er is dus altijd sprake van maatwerk.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vra-
gen of wilt u in contact komen met Chris-
tie Luisman? U kunt haar zowel per email 
c.luisman@ijsselheem.nl als telefonisch  
bereiken op 06-22080794.
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Telefonisch spreekuur:
Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor 
mensen die twijfelen aan hun geheugen 
of voor mensen die zich bezorgd maken 
om het geheugen of gedrag van een fami-
lielid of vriend.

Elke maandagmorgen van 09.00 – 12.00 
uur kunt u bellen met een casemanager 
met telefoonnummer 038 – 424 2010.

 Lezen over dementie

• Ik heb dementie, 45 openhartige 
brieven met tips voor een beter  
leven, samengesteld door Ruud 
Dirkse, zie ook op internet:  
ikhebdementie.nl  

• Had ik het maar geweten, moderne 
dementiezorg door Ruud Dirkse & 
Caro Petit (Kosmos) 

• De oude koning en zijn rijk (fictie) 
door Arno Geiger (De Bezige Bij) 

• Dag Ma! Door Ankie van Hezewijk 
(Zadoks) 

• Ik ken jou, verhalen door lezers van 
het AD (Lebowski) 

• Ma door Hugo Borst (Lebowski)

 (overgenomen uit Margriet nr. 7 2017)

HOE HERKENT 
U IEMAND 

MET DEMENTIE?

Vergeetachtigheid:
• Vergeten wat recent is gebeurd
• Afspraken vergeten
• Moeite om de weg te vinden
• Mensen niet herkennen

Gedragsveranderingen:
• Verlies van initiatief nemen
• Wisselende stemmingen
• Achterdochtig en wantrouwend
• Boos, opstandig

Taalproblemen:
• Niet het juiste woord vinden
• Woorden niet begrijpen
• Moeite om een gesprek te voeren
• Steeds hetzelfde vragen of vertellen

Problemen met:
• Omgaan met geld
• Persoonlijke hygiëne
• Nieuwe dingen leren
• Beslissingen nemen
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ACTIVITEITENAGENDA 2017
DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP ELDERS
APRIL 
Maandag 3 april BINGO 19.30 uur 
Dinsdag 4 april Bijbelkring 15.00 uur 
Woensdag 5 april Voorjaarsmarkt 14.00 uur 
Donderdag 6 april Gezelligheidsmiddag 15.30 uur 
Vrijdag 7 april Weeksluiting 19.00 uur Chr. Geref. Kerk
Dinsdag 11 april Passage 20.00 uur 
Woensdag 12 april Welfare 14.30 uur 
Donderdag 13 april PCOB 15.30 uur 
Vrijdag 14 april Samen-zang 14.30 uur Fijn op ‘t Plein 
 met Bastiaannet  
Woensdag 19 april Sarah Mode 14.00 uur 
Vrijdag 21 april High Tea 14.30 uur Fijn op ‘t Plein
Vrijdag 21 april Weeksluiting 19.00 uur Geref. Gemeente
Vrijdag 28 april Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
 
MEI 
Maandag 1 mei BINGO 19.30 uur 
Dinsdag 2 mei Urker mannenkwartet 19.30 uur 
Vrijdag 5 mei Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
Maandag 8 mei Koor: Excelsior 19.00 uur 
Vrijdag 12 mei Ruben Jasen Mode 10.00 uur 
Vrijdag 12 mei Jannie Bakker 14.30 uur Fijn op ‘t Plein 
 kump veurlezn
Vrijdag 12 mei Weeksluiting 19.00 uur Geref. Kerk
Vrijdag 19 mei Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk
Vrijdag 26 mei Weeksluiting 19.00 uur Geref. Gemeente

21

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
•  briefj e 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 66Tel. (038) 385 54 66
info@riezebos-constr.nlinfo@riezebos-constr.nl www.riezebos-constr.nl

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

Het is in de meeste gevallen verstandig om al in een vroeg stadium van uw plannen met 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 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 te komen. Neem contact met ons op of bezoek onze website.

ONTWERP

PRODUCTIE

MONTAGE
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JUNI 
Vrijdag 2 juli presentatie over  14.30 uur Fijn op ’t plein 
 de geschiedenis  
 van Genemuiden  
Vrijdag 2 juni Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
Vrijdag 9 juni Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv.Kerk
Vrijdag 16 juni Weeksluiting  19.00 uur Geref. Kerk
Vrijdag 23 juni Puzzelmiddag 14.30 uur Fijn op ’t plein
Vrijdag 23 juni Weeksluiting 19.00 uur Chr. Geref.Kerk
Donderdag 29 juni Koor: Stereo 19.00 uur 
Vrijdag 30 juni Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente

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

Vrijdagmiddag (14.30 u.) Fijn op ’t plein 

 (houdt u de weekagenda in de gaten voor de activiteit die er georganiseerd wordt)

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

Haar wereld is wat kleiner
Zonder woorden toch intens
Haar wereld is wat anders
De wereld van een prachtig mens

7
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In december hebben we in de rubriek ‘Zo 
is’t ewest’ foto’s geplaatst van Muziekver-
eniging Ons Genoegen. Mevrouw Van der 
Kamp-Breman bracht ons nu een foto van 
de muziekvereniging uit ± 1948. Zij had 
daar al een aantal namen bij gezocht, en 
deze zijn verder aangevuld door Trui Nij-
land. 
Daarmee is het plaatje bijna compleet. We 
wensen u veel herkenningsplezier bij het 
bestuderen van deze foto en de namen-
lijst die is voorzien van het beroep dat de 
personen uitoefenden of de bijnaam.

Eerste rij (zittend) van links naar rechts:
1. Jan Bosch (manufacturenwinkel)
2. Harm van der Haar (timmerman)
3. Jan Eenkhoorn (de Krulle) 
4. De heer Maas (dirigent)
5. Dr. Provo Kluit (huisarts)
6. Johannes Blom (schoenmaker)
7. De heer Hamer
8. Harm Bonthuis 
 (Adm.kantoor Bonthuis)
9. Marten van de Steeg (timmerman)
10. Johannes vd Wulp 
 (melkfabrieksarbeider)
11. Hein Timmerman (trommelslager)

Tweede rij van links naar rechts:
1. Berend Naberman 
 (postbode en vaandeldrager)
2. Bertus Visscher (bakker)
3. Age Blom (smid)
4. Van Dijk (leerling muzikant)
5. Jentinus Hoekman 
 (één van de Robben)
6. Harm van Dalfzen
7. Jan Naberman (?)
8. Einbert Timmerman (de Flip)
9. ??? (leerling muzikant)

ZO IS’T EWEST

10. Sander Brouwer (Sammy van ’t Hotel)
11. ???
12. Dirk Eenkhoorn (de Brokke)
13. ???
14. Ab van Lente
15. ?????
16. Bert Eenkhoorn (Snackbar)
17. Arend van Dijk
18. Schuurman
19. Willem Groothuis (timmerman)
20. Jan Beens

Achterste rij, van links naar rechts:
1. Gerrit Eenkhoorn
2. Roelof Bekendam (leerling)
3. Bertus Visscher (de Golo)
4. J.W. van der Haar (timmerman)
5. Harm Breman (smid)
6. Harm de Lange (Edel)

24

PLAATS HIER
DE ADRESSTICKER
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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
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'T EERSTE KIEFTEI
 

Ingezonden door Henk Klasen

As Gait die nacht veur de soveulste keer 
et skiemerlaempien an dut, ziet ie op 
de wekker dat et pas vuuf uur is. De iele 
nacht hef ie legn baeloorn. Iedere keer as 
ie alf wakker was ef ie ze eurd. De ganzn 
die eur opmaektn veur et vetrek noar un 
broedgebiedn. Tiedens zien zwerftochtn 
deur de polder had ie ze allemoal be-
keekn en beluusterd. Doardeur kende hij 
ze allemoale an un geludn. Ook kende hij 
un broedgebiedn. De keffende brandgan-
sn gingn noar Groenlaend, Spitsbergn en 
Nova Zembla. De kolgansn noar de toen-
draas van Groenlaend en Ruslaend. Ja, 
veur Gait had de natuur weinig geeimn. 

Noa wat gewuul skeuf ie de deekns an de 
kante en lot zich veurzichtig uut bedde 
zakkn um de vrouwe niet wakker te mae-
kn. 
Dat Gait so slecht esloapn ef, ef alles te 
maekn met de tied van tjoar. Elk joar as 
meert op de kelender kump wurd Gait 
onrusteg. Maer et onrustustege wurd ie 
van de eerste kieftn die hij veurege weke 
ezien ad. 
De natuur was an tontwaekn. Et ies was 
uuet de slootn en de wiend was eindeluk 
edraid van toosten noar et zuud westn. 
De merels zungen in de schiemerege al-
weer un oogste lied.  En dat alles deu zien 

aerte sneller kloppn en zien bloud snel-
ler stroomn. Want Gait was verknocht an 
de noatuur. Jaegn, molln vangn en un 
fuukien zettn waarn zien lust en leemn. 
Maer ut mooiste van alles vund ie toch 
et eierzuukn. Dat haddn zien grofvaer en 
zien vaier ook edoan. Die haddn dat an 
um deur egeemn in zien bloud en geenn. 
Mer weineg minsn snaptn wat Gait der an 
vund um zo vrog van uus te goan en de 
iele dag in tland te sjouwn. Maer Gait deu 
niks liefer. 
Gait was kloarwakker toen ie zien goed 
an ad en veurzechtig de trappe oflop noar 
de keukn. Terwijl de koffie ansteat en zien 
brood veur die dag kloarmaekt, spuult um 
alweer et volgende deur de kop. 
Want oewel ie un goeie eierzuuker was, 
zat um ien ding verskrikkelek dwers. Dat 
was dat ie nog nooit  teerste kieftei van 

Gellemuun evunden ad. En dat was nou 
net wat ie so greeg wol. Teerste kieftei an-
biedn an de dokter. Nou wil et toeval dat 
un pear uizen bij um vandoan Wilm woont. 
Zowat ut iele joar preutn ze met mekeare. 
Mear teegn de tied as teerste kieftei der 
an kwam ontleup ie Wilm wat. Want ut zat 
um erg dwers dat Wilm um elk joar net 
veur was. En Wilm wol dat wietn ook. Ops-
kepn en un aender doogn uutstwekn was 
um niet vremd. Want volgns Wilm was ur 
gien betere eierzuuker as um. 
Mer ook dit joar zol Gait alles op alles zetn 
um Wilm veur te ween. 
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 Et was nog donker toen Gait de buutn-
deure agter um digte truk. Toen ij zien fie-
se epakt ad en tekkien uutging zag ij me-
tiene  dat bij Wilm et ligt ook al braande. Ij 
ad ook niet aenders verwagt, want Wilm 
was wat dat betreft ut zelde as um. As de 
kieftn ien keer legdn kwaamn ze gien van 
beidn met un lege pette tuus. Mer ja, zo 
verre was utnog niet. Net as elk joar, eerst 
dat eerste ei. 
Onderweg noar Mastebroek begint de 
nagt plaese te maakn veur de dag. De iele 
netuur kump tot leemn. Turwijl de sunne 
boom de kimme kump surgdn de kieftn 
en de grittn veur un symfonie an geluudn. 
De veldleeuwerik steeg jubelend noar 
grote eugte um eem leater as un bakstien 
noar beneedn te loatn valn. Oe veake ad 
ie dir al mee e meakt en elke keer wurde 
ie dur stille van. Ie dacht an de minsn die 
nou nog op bedde laagn en dit nig nooit 
eurd hadn. Volgens Gait mos elk minse dit 
tog ien keer in zien leemn eurn en zien. 
Mear ja, maer weinegn zuln et zo anvuuln 
as Gait dat dee. 
Al zo denknd staptie van de fiese en zet 
um eem leater teegn tekke an. Wat weg 
edeukn agter tekke sug ie met zien skerpe 
ut land of. 

Ier en doar loopn wat kieftn en grittn te 
gearn. Gait ging der nog niet vanuut dat 
der al een kieftei lag, mear de tied ad um 
wel eleerd, dat ur elk joar wel weer un 
vrogge bij was die soms wel twie of drie 
daegn veur lag op de rest. Ier zaggie gien 
vougels die volgns um al zoverre waarn. 
Ij pakte zien fiesse en ging verder. Nog 
steeds geneut ie van alles um zich en. 
Alieneg de gedagte an de tied van tjoar 
dat der an kwam bezurgde um un werm 
gevuul. An de volgnde stege stopt ie bij 
un mooi messestuk. Metiene as ij de fiesse 

teegn tekke an zet ziet ij iets wat ij sowat 
niet kan geleumn. 
Doodstillle steat ie um mear niet op te 
valln. 
An de regterkante van ut meesestuk ziet 
ie un eane in volle gaank op un wuuvien 
an dreavn. 
Mer tis doldege van ut wuuvien dat um 
bijna de oadem benemp. Met sien ken-
nersblik sag ie metiene dat ut wuuvien 
paringsbreid was. Ut selfde moment train-
de de eane het wuuvien. 

Metiene noa de paring draeft de eane noer 
ut nussien. As ie der is get ie metiene op 
de kop in et nust um te boorn. Ut wuuvien 
was um op de voet e volgt entoen ze bij 
et nust kwam stapte deane derof en ging 
zij verder met boorn. De eane steat der 
veule geluud meaktn noast, de stert regt 
noar boomn en alsmer sprieties te gooin.  
Gait sag ook metiene dat ur nog gien ei in 
tnust lag, mear et was wel un spennegien 
dat niet verre meer van teerste ei of was. 
Zol dit sien kans worrn um Wilm veur te 
ween? Allieneg de gedagte ier an be-
zurgdn um al kiepevel.  Met de plekke van 
ut nussien in zien geeugn, pakt ie guaw 
sien fiesse, bange dat um der iene te lange 
op deselfde plek siet stoan. Oewel ie nog 
uurn in de polder zwerft siet ie nergns 
meer un spennegien as die murn. 
Op uus anfiestnd ziet ie net Wilm van dan-
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dere steege ankoom fiesn. Gait dut kalm 
an zodat ze precies gelieke op ut kruus-
punt ankoom. Seam goan ze verder en 
metiene proat Wilm tonderd uut. Duurt 
gien drie deagn meer Gait, dan kan der 
weer iene noer de dokter. Mear Gait olt 
um van de domme en Wilm sand in doogn 
streuend seg ie dat ut miskien nog wel een 
weke kan duurn veur de eerste kiefte legt. 
Al proatnd bin ze tuus e koom en skeidn 
un weegn. 
De volgnde dag ad Gait smorns en smid-
digs e keekn mear gien ei woar ie so op 
oopt ad. Die dag sag ie Wilm de iele dag 
niet. 
Noa weer een onrustege nagt ging Gait 
weer oopvol van uus of. As se tog ies e legt 
ad. Toen ie stopte bij ut messestuk sag ie 
noa een poosien dat ut wuvien op de kop 
in ut nust ging stoan. Nog gien ei. 

De twiefel sleu toe en in gedagtn sag ie 
Wilm al met met un pear eierrs onder de 
pet op uus an fiessen. Mear ie wus ook 
dat de dag nog niet umme was en dat de 
kieftn alle tiedn van de dag legn. En twas 
nog gien oamd. 
Noa de middeg fieste ie weer de kant op 
van ut messestuk. Nerns anders kan ie 
een spannegien   ontdekn dat um sovuule 
kans gef op ut eerste ei. In de verte ziet ie 
de eane al achter un pear kreain an goan. 
Veur de soveulste keer zet ie de fiesse 
teegn ut ekke an. Weggedeukn agter ut 
ekke ziet ie dat ut wuuvien rustig lup te 
gearn. Geduldig wagt Gait of. As ie ut ei ier 
niet viend wurd ut vandeage weer neks. 
Net as Gait de moud lut zakkn begint ut 
wuuvien te loopn op un meniere, waoran 
ie as kenner metiene ziet dat ze noar ut 
nust geat. Gait vuult zich werm wurn en ie 
ult zien asum in. Sol ut woar ween? 

Mooi strak en diepe lup ut wuuvien steeds 
sneller noar  ut nust toe. De meniere wa-
orop ze op ut nust get zitn benemp um 
sowat de oasum. De pootn op de rand van 
ut nust zettnd, lut ut wuuvien zich veur-
segteg met eur borst op tnust zakn. Noa 
wat geskuuk is allieneg nog ut koppien 
en un stukkien van eur skuin noar boom 

stoande stert te zien. En Gait ad dit al wel 
zo veake ezien, dat ie metiene zeker wus 
dat ur een ei in ut nussien lag. Gait begon 
ielemoale te gloein, kon ut sowat niet ge-
leufn. Mear ut kon niet misn. 
Metiene mos ie ook weer an Wilm denkn. 
Zol ie um noaw eindelijk un keer veur 
ween? Of sol Wilm al bij de dokter ewest 
em? 
 
Rusteg klimt ie over ut ekke en turwijl ie 
op ut nust anleup, ziet ie ut wuuvien lege 
bij de grond sonder geluud te meakn 
wegvliegn. 
Ij glimlagt. Precies zoas ie dagt. As ie un 
meter of tiene van ut nust is, ziet ie de 
stroreand van ut nust al. Gait dut nog un 
pear stappn en dan ziet ie ut gruun zwerte 
ei lign. Zien eerste van dat joar. Ut gevuul 
dat ut Gait ierbij kreg is niet te beskriiem 
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veur de minsn die dit nooit mee emeakt 
em. Zelfs niet in ut gellemunegers. 

Gait lut ut ei nog eem legn. Ie ef ier so 
noar uut e keekn, dat ie der nog eem van 
wil genietn. Dan pakt Gait veursigteg ut 
ei uut ut nussien en dut ut veursigteg in 
zien pet. Terugge loopdn noar de fiesse 
denkt al niet zozeer meer an ut ei, mer des 

te meer an Wilm. Smorns  vrog ad ie um 
nog ezien, mer de rest van de dag ad ie 
um in gien veldn of weegn ezien. Vol spe-
annege fiest Gait op uus an. Ie was so in 
gedagtn versunkn, dat ie eerst niet ies in 
de gaatn ad dat Wilm an ut einde van de 
stege stond. Ut leek wel of ie um op stond 
te wagtn. De skrik sleu um um tarte. Sol 
ie dan weer te leate ween? Bried lagnd en 
vol branie begroete Wilm Gait. Metiene 
stak ie van wal. ‘Nou Gait aij van tjoar eerst 
willn ween mu der morn vrog bij ween, 
want de kiefte die uk vanmiggege e zien 
ep, vlug met ut ei ni de konte. Ek denke 
deak morn noar de dokter kan.’ 

Un stille zugt ontsnapte an Gait zien lipn. 
Ie vuulde um zoas ie im nog nooit evuuld 
ad. 
Terwijl ie tergnd langsaam de pet van de 
kop a of dut ziet ie doogn van Wilm steeds 
groter wurn.  ‘Miskien met ut weater Wilm? 

Want teerste kieftei van Gellemuun kreg 
ie zo van mij.’ 
Wilm stearde met grote oogn noar ut 
gruun zwerte ei in de pet of ie weater zag 
brandn. 
Gait ad van zien leem nog nooit un mien-
se zo veralderierd zien kiekn.  

Als je alles weten zou……

Als je alles weten zou
van morgen, overmorgen

dan had je vast niet minder, maar
nog levensgroter zorgen.

Als je alles voelen zou
wat morgen komen moet,

dan had je gisteren verloren
al je levensmoed.

Niet gisteren, niet morgen
  maar je leeft er middenin.

Vandaag is nu en elke morgen
is er een nieuw begin. 
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WOORDZOEKER

O N D E R H U U R S T E R N K L G

T P O O T U I M D O E A E U I L N

U W Z O S T B E I F O M A C G A I

I IJ W H S A O B O S IJ K H L M B L

N F E N I M N R E L S T K A L R Y

B J R Z S P T D N R S T T O E E T

O E V D O L H A W E P S A K L V S

U S E B E N A O I I E A A P O O U

W O R S E K N N P O C M K F K T M

G L S I R Z D E R M I H T K V R K

E I L O N B E K W A A M H E I D R

W F E N O V L M A E L N E R N N IJ

A A V D A E A W P P I M A E K O G

S N E A B A A L A J S D T D A E S

T T N B N L R H S I E E E I R J G

E B O E S U C D T W R L R V N T E

E D O R P S I A E K E O B I E R B

N T O C N R M T L R N G E S M E R

K L T E H O E M P A M U Z I E K U

O L G E T T O W O O W E O E L N I

L I P U L P P E R S L P E N K E K

E P A K R U I M T E Z I K R P D A

N J A S S T O F R I V I E R A R M

M E G I U T K R E W P M O P P O P

IJ T G E M E E N T E G R O N D O E

N E U S H E E L K U N D E U G D R
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WOORDZOEKER AANLIJNEN KARNEMELKPAP POOTUI
AUTOMATISME KRETEN PULPPERS
BEZEMPJE KRIJGSGEBRUIK RIVIERARM
BOCHT LAWAAIMAKER ROOKKOLOM
BREIBOEK LICHTSEIN ROULETTE
DELER LIPJE RUBBERPAKKING
DEUGD LOKVINK RUGBY
DOBBELKROES MATSE SANDWICH
DOORDENKERTJE MISSTAP SPECIALISEREN
EIGENSCHAP NAARDERMEER STEENKOLENMIJN
EINDBOD NEUSHEELKUNDE STYLING
EREDIVISIE NIEUWS TAALLES
ERNST OMVERWERPEN THEATERBEZOEK
GEMEENTEGROND ONBEKWAAMHEID TOVERBAL 
GETTO ONDERHUURSTER TUINBOUWGEWAS
GOEDSMOEDS OPZIEN VANUIT
HIPHOP ORKAAN WALSROL
HOEMPAMUZIEK PAKRUIMTE WIJFJESOLIFANT
HOPMAN PASTELPORTRET WISSELTROFEE
INVALSWEG POLIEP ZONNEWEIDE
JASSTOF POMPWERKTUIG ZWERVERSLEVEN
KAMPER 

Oplossing: 

De oplossing van de vorige puzzel is:

GLOEILICHT

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

Dhr. A. Th. Lowijs
Karwij 23

Van harte gefeliciteerd!!

  Dhr. Lowijs kan de gewonnen prijs afhalen bij de receptie van de Meente.
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VOORUIT-BOEREN
Overijssel 1950-2000
Door Ewout van der Horst en Martin van der Linde
uitgeverij W Books
216 bladzijden

Eind 2016 kwam er een mooi boek uit, 
de schrijvers zeggen daar zelf over: “een 
veelzijdige vertelling over de naoorlogse 
veranderingen op het Overijsselse platte-
land. Ingrijpende zaken als mechanisatie, 
schaalvergroting en specialisatie worden 
beschreven aan de hand van de persoon-
lijke verhalen”.
Het is een boek aan de hand van zestig in-
terviews met boeren en boerinnen, waar-
onder ook de uit Genemuiden afkomstige 
Jaap Hammer en Henk Hulleman. De in-
terviews zijn niet gewoon uitgeschreven 
en geplaatst, maar het boek bestaat uit 
heel veel onderwerpen, waarbij verschil-
lende boeren en/of boerinnen aan het 
woord komen. 
Zo nu en dan staat er een bladzijde die 
weer gewijd is aan een familie. Dat alles 
met veel foto’s.

Het hoofdstuk ‘Ruilverkaveling’ begint bij-
voorbeeld met een uiteenzetting over de 
situatie in Genemuiden na de oorlog: “De 
kleine stad telde meer dan honderd boer-
derijtjes met doorgaans tien tot vijftien 
koeien. Het vee stond onder erbarmelijke 
omstandigheden in zelfgebouwde stal-
letjes. ’s Zomers liep het in de gemeen-
schappelijke weide van de Grootburgerij. 
Iedere stadsburger had het recht om daar 
tegen betaling zijn vee te weiden. De kans 
dat de koeien elkaar hier besmetten met 
allerlei dierziekten was levensgroot. De 
oplossing van het probleem bestond in 
het verplaatsen van de boerderijen naar 
het buitengebied. Hiervoor moesten de 
gronden anders verkaveld worden. On-
danks de nodige weerstand ging de ruil-
verkaveling in 1967 van start”. 
Na deze introductie door de schrijvers 
komt Jaap Hammer aan het woord, hij 
vertelt over zijn nieuwe boerderij aan de 
Matenweg die hij in 1969 in gebruik nam. 
Maar ook de ruilverkaveling in Staphorst/
Rouveen komt in dit hoofdstuk aan bod 
en de boerenopstand in Tubbergen.
Ook andere onderwerpen komen aan de 
orde: Familie, Onderwijs, Inwoning, Zui-
velfabriek, Landbouwvoorlichting, Pacht, 
Akkerbouw, Veehandel, Huishouden, Na-
oberschap, Bedrijfsopvolging. Het is maar 
een greep uit de vele zaken die in het boek 
beschreven worden. Mooi dat deze inter-
views nu zijn gehouden, nu de mensen 
die het meegemaakt hebben nog kunnen 
vertellen over die tijd. Het is een prachtig 
boek geworden over de recente geschie-
denis van de boeren en het boerenbedrijf 
in Overijssel. (AM)



17

Mantelzorgers die dreigen overbelast te 
raken, kunnen een beroep doen op de 
Vrijwillige Thuis Hulp. De thuishulp werkt 
onder de verantwoording van het bestuur 
van de Nederlande Patiënten Vereniging 
(NPV) afdeling Genemuiden.

Een vrijwilliger van NPV-Thuishulp biedt 
bij een oudere of zieke praktische hulp 
aan huis, gezelschap en ondersteuning. 
Ook mantelzorgers kunnen rekenen op 
ondersteuning door de NPV. Daarbij werkt 
de NPV nauw samen met de professionele 
hulp. Door gezelschap en aandacht biedt 
de NPV een stukje extra zingeving aan het 
leven.

Hoe gaat het in zijn werk?

U belt met de coördinator van de Vrijwil-
lige (Terminale)Thuishulp. De Coördinator 
vraagt naar uw situatie en zoekt daarbij 
één of meerdere vrijwilligers die u komen 
helpen. U kunt ons ook mailen.
De Vrijwillige ThuisHulp is van maandag  
t/m vrijdag tussen 13.00 uur en 14.00 uur 
bereikbaar op het mobiele nummer 
06 – 465 842 53 of per e-mail 
npvthuishulp@genemuiden.info

WAT DOET DE VRIJWILLIGE 
THUIS HULP (VTH)?

-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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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.

Secretariaat St. Vrienden van De Meente, Kamperdijk 36, 8281 NL Genemuiden

-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

De Meente heeft haar eigen website: www.demeente.org 

Allerlei wetenswaardigheden die voor bewoners en familie van belang zijn kun-

nen via de website worden geraadpleegd. Ook kunt u direct op de hoogte blijven 

van de actualiteiten door De Meente te volgen via twitter: @StichtingMeente

W W W . D E M E E N T E . O R G
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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 Nieu-
we 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 
GEDICHTENKWARTIER
Gedichten afgewisseld met passende lie-
deren ingesproken door een gast.

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

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

Zaterdagavond
19:00 DE VERJAARDAGEN VAN DE 
AFGELOPEN WEEK 
Felicitatieprogramma van en voor luiste-
raars die de afgelopen week jarig zijn ge-
weest

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 tij-
dens 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
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boodschappen.
Sara Wind: ‘Met hun slogan ‘Binnen de lij-
nen werken en buiten de lijnen denken’ 
geven zijn mooi hun teamspirit weer!’ 
Team Vinkeland 1 ontving als prijs een 
DVD met de film Alive inside, over het ef-
fect van muziek op mensen met demen-
tie.

Wil jouw team ook meedoen met een op-
dracht of wil je meer weten over (de Ben-
de van) Leefplezier? Mail dan naar:  
leefplezier@ijsselheem.nl

 

TEAM MEENTE WINT PRIJS: 
BENDE VAN LEEFPLEZIER

Leefplezier als basisprincipe en werkhou-
ding in de zorg voor clienten. Dat is wat 
de Bende van Leefplezier voor elkaar pro-
beert te krijgen in Zwartewaterland.
Sinds het najaar van 2016 stimuleert de 
bende - bestaande uit ondermeer pro-
jectleider Sara Wind,  teamcoaches en 
zorgprofessionals – anders kijken, anders 
doen en het creatief inzetten van mensen 
en middelen.

Dat gebeurt aan de hand van zeven the-
ma’s waarmee de teams worden uitge-
daagd om na te denken en te praten. En 
dat werk, blijkt uit de reactie van één van 
de deelnemers: “Mooi om je per thema te 
focussen. Daardoor krijg je een ander ge-
sprek, het laat je ook anders kijken naar je 
client.”

Jezelf zijn
De afgelopen drie maanden stond het 
thema ‘jezelf zijn’ centraal. Zeven teams 
uit Zwartewaterland zijn daarmee aan de 
slag gegaan. Volgens de Bende van Leef-
plezier verdiende deze ronde een kunst-
werk van Team Vinkeland 1 van De Meen-
te de prijs voor de beste opdracht: een 
boom vol teamhanden met persoonlijke 
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INHOUDSOPGAVE

Van de redactie  Blz. 3
Casemanager Dementie: Christie Luisman Blz. 4 en 5
Activiteitenagenda Blz. 6 en 7
Zo is’t ewest: Ons Genoegen Blz. 8 en 9
Dialectverhael: ’t Eerste Kieftei Blz. 10 t/m 13
Gedicht: Als je alles weten zou …. Blz. 13
Prijspuzzel: woordzoeker Blz. 14 en 15
Boekverslag: Vooruit boeren Overijssel 1950-2000 Blz. 16
Wat doet de Vrijwillige Thuis Hulp Blz. 17
Ingezonden gedicht:  ’t Diep Blz. 18
St. Vrienden van de Meente Blz. 19
CBO programmering Blz. 20
Team Meente wint prijs Blz. 21
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 (AE)
Aletta Mateboer-Hoeve (AM)
Erik Driessen (ED)
Jentje van Dalfsen (JvD)
Marja Bekendam-de Boer (MB)

Kopij voor volgende uitgave graag inleveren voor 26 mei 2017
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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.

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

VOOR AL UW ZORG THUIS

* alarmering bij u thuis

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

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

* zorg beschikbaar op basis van verstrekte CIZ-indicatie

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

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

VOOR AL UW ZORG THUIS

* alarmering bij u thuis

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

* 7 dagen per week, 24 uur per dag, zijn onze 
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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

-advertentie-
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De Tekstkenner 
levert mooie of 

zakelijke woorden 
voor websites, magazines, 
brochures en kranten.
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www.genemuidenactueel.nl 

uit.

06 101 62 0
06

info@heyrik
media.nl

www.detekst
kenner.nl


