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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
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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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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 

        spe
cialist

 www.hoekman-bekendam-infra.nl
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VAN HET BESTUUR VAN STICHTING DE MEENTE

De laatste tijd is het stil geweest rondom 
nieuws van het Bestuur. Dit betekent ech-
ter niet dat het Bestuur “stil” heeft gezeten. 
Wij willen daarom deze laatste Roeper van 
jaar 2017 graag gebruiken om een aantal 
ontwikkelingen met u te delen.

Nieuwbouw de Meente
Hiervoor zijn diverse gesprekken geweest 
met Wetland Wonen, IJsselheem, het be-
stuur en de architect. Inmiddels is een 
planconcept gemaakt, welke zeer binnen-
kort doorgenomen zal worden met alle 
partijen. Ook de wens om de PG-wonin-
gen op de begane grond te situeren, is in 
dit concept plan meegenomen. 

Wij begrijpen dat het al met al lang duurt, 
maar willen met een zorgvuldig doordacht 
plan komen, zodat prettig en beschermd 
wonen voor onze oudere medemens nu 
en voor langere tijd in de toekomst gega-
randeerd is.

Bestuur, directie, cliëntenraad en personeel van De Meente 
wensen u gezegende feestdagen en  een voorspoedig 2018

Winkel
Het zal u niet ontgaan zijn dat de winkel 
inmiddels gerund wordt door Bart Knap 
van de AH. De vrijwilligers van IJsselheem 
worden ingezet bij het bemensen van de 
winkel. Ook samenwerking met de bewo-
ners van de Akkerwinde is hierin gezocht, 
dit loopt tot volle tevredenheid van een 
ieder. Het bestuur is blij met deze ontwik-
keling, omdat de bewoners van de Meen-
te en de aanleunwoningen maar ook de 
bewoners in de omgeving van de Meente 
nu niet ver van huis hoeven om hun bood-
schappen te doen en zij kunnen kiezen uit 
veel - ook verse - producten.

Restaurant
Het restaurant in de Meente en het uit-
serveren van de warme maaltijden tussen 
de middag blijken hoge kosten met zich 
mee te brengen. IJsselheem vindt de lo-
caties een “heem” voor de cliënten en wil 
er alles aan doen om deze voorzieningen 
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in stand te houden. Daarom worden in 
overleg met de cliëntenraad een aantal 
maatregelen genomen die noodzakelijk 
zijn om dit te kunnen realiseren. Hierover 
is binnenkort nog een informatieavond in 
de Meente. Het bestuur is er ook alles aan 
gelegen om het restaurant te kunnen be-
houden en de warme maaltijden te kun-
nen blijven aanbieden. 

Verjaardagen
Om het reserveren van een ruimte voor 
een verjaardag in de Meente en het afne-
men van catering in de toekomst aantrek-
kelijker te maken, zal IJsselheem met een 
aangepaste cateringlijst komen. Hierop 
zullen verschillende “cateringpakketten” 
komen te staan, waaruit u een keuze kunt 
maken om deze af te nemen. Zodra deze 
cateringpakketten bekend zijn, zullen wij 
u daarover informeren.

Gezelligheidsmiddagen
De dames die jarenlang in het comité zit-
ten van de organisatie van de gezellig-
heidsmiddagen, hebben aangegeven niet 
meer door te kunnen gaan op de manier 
zoals deze nu georganiseerd worden. Re-
den hiervan is o.a. dat het steeds moei- 
lijker wordt om mensen te vinden die in-

vulling willen geven aan de middagen. 
Het Bestuur is daarom op zoek naar ande-
re mogelijkheden om deze middagen toch 
door te kunnen laten gaan. Zodra hierover 
meer bekend is, zullen wij u berichten.

Genemuiden Zorgt
Achter de schermen is het bestuur in  
gesprek geweest met diverse partijen om 
Genemuiden Zorgt vorm te geven. De  
kerkenraden hebben aangegeven hier-
aan te willen meewerken. Inmiddels is 
een subsidieaanvraag bij de Provincie  
ingediend. Genemuiden Zorgt wordt een 
vangnet voor informele zorg in Genemui-
den voor alle belanghebbenden, zowel 
kerkelijk als niet-kerkelijk aangesloten. 

In eerste instantie zal de focus liggen op 
de informele zorg voor ouderen in Gene-
muiden, maar zal zich niet beperken tot 
deze doelgroep als de omstandigheden 
dit noodzakelijk maken. Wij zullen u op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen.
Wij wensen u en uw geliefden gezegende 
kerstdagen toe en een gelukkig en ge-
zond 2018.

Namens Bestuur Stichting De Meente
Klaas Bakker, voorzitter 

Doe zaken in de buurt

Winkel in de buurt
Eet in de buurt

Geniet van je buurt

Wees zuinig op je buurt

Want uw buurt steunt lokale activiteiten!
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VAN DE MEDEWERKERS

Wie ben je en waar kom je vandaan?
Ik ben Marloes van Dijk-Visscher. Ik ben ge-
boren in Genemuiden, waar ik met mijn ge-
zin ook woon.

Wat zijn je hobby’s?
Dagjes uit met mijn gezin. Leuke dingen 
doen met mijn familie zoals, uit eten en win-
kelen. Met vriendinnen afspreken vind ik ook 
erg leuk.

Sinds wanneer werk je in de Meente en 
wat doe je zoal?
Ik werk sinds 2006 in de Meente. Ik werk nu 
in de thuiszorg IJsselheem en werk 16 uur in 
de week. Ik ben begeleider en beoordelaar 
van stagiaires. Daarnaast vertegenwoordig ik 
een commissie. 

Waarom heb je voor dit werk gekozen?
Ik vind het fijn om voor andere mensen klaar 
te staan, om iets te betekenen voor de mede-
mens. Ik haal veel voldoening uit mijn werk 
en krijg er ook dankbaarheid voor terug.

Hoe zie jij je werk in de Meente over 5 jaar?
Gelukkig kan ik niet in de toekomst kijken. 
Op dit moment zijn er veel veranderingen in 
de thuiszorg. Ik denk dat de thuiszorg over 5 
jaar stabiel is, al zullen er altijd wel verande-
ringen zijn. Ik hoop dat cliënten over 5 jaar 
nog net zo tevreden zijn.

Ik geef de pen door aan:
Geke van Werven

Welke extra vraag zou je willen stellen?
Heb je nog ambities?
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Als u door de Dorus Rijkersstraat zou gaan
Zult u op nummer twee de Meente zien staan.
En als men bij de ingang opziet naar de letter E
Zitten daar twee tortels heel gedwee.
Te broeden om te zorgen voor hun nageslacht.
Dat de bewoners dit niet fijn vinden daar hebben ze niet aan gedacht.
De deuren gaan steeds weer uitnodigend open,
En kun je ongehinderd binnenlopen.
Als men dan op het binnenplein komt,
Dan kun je kijken in het rond.
Recht vooruit ziet men de lift , die gaat steeds weer
Met andere mensen op en neer.
Aan de linkerkant ziet men twee kapperszaken
Die trachten mensen mooi te maken.
Met watergolven en permanent heel pontificaal.
Ook knippen ze mannen soms bijna helemaal kaal.
Bij de fysio daarnaast ziet men mensen komen en gaan,
Die na hun bezoek bijna weer rechtop kunnen staan.
Rechts van de lift ziet men de koffie automaat,
Die wordt bediend door bewoners van Akkerwinde vroeg en laat.
Bij de grote tafel zitten andere dames en heren,
Te praten over diverse onderwerpen en te redeneren.
Onder het werken met kralen en tekeningen
En met nog zoveel andere belangrijke dingen.
De keuken is toch wel het hart van de zaak,
Het eten wordt hier bereid en gebracht op smaak.
De maaltijden worden vervolgens vlug en net
Door het personeel met veel passie op tafel gezet. 
De winkel noemen we de Wiba en dat is fijn
Maar dit wordt verandert in een Appie Hein.
Je kunt hier niet alles kopen maar wel veel
En wordt gerund door vrijwillig personeel.
De tafel die we dan zien staan is slank en lang
Wie daar vaak zitten zijn gans niet bang.
Bij navraag is ons gebleken 
Dat die de roddeltafel is gaan heten.
Om te bespreken dames zowel als heren
Die deze tafel of het plein passeren.
Vervolgens zien we op de andere hoek een zitje staan
Waar men om half twaalf veel mannen naar toe ziet gaan.
Dit zitje noemt men de M.O.P daar mag je komen
Als men z´n identiteitspas maar kan tonen.

DE MEENTE
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M.O.P betekent Mannen OntmoetingsPlek, 
Gezien het voorgaande is dit helemaal niet gek.
De bakkerskar die er staat is geen winkel maar veel meer
Een verzamelplaats van allerlei spullen telkens weer.
Die kun je kopen en de opbrengst hiervan
Is bestemd voor de goed bezochte dagopvang.
Vervolgens komt men bij het zorgloket,
Die worden bemand door dames keurig en net.
Je kunt hier terecht voor vragen op allerlei gebied,
Krijg je geen antwoord, dan weten zij het niet.
Toch zeggen zij dan, en dat menen ze, heel gedwee.
Wij nemen het - net als veel politici - wel mee.
Maar we hebben nog niet alles gehad
Dit zijn banken en stoelen strak en glad.
Die staan voor op het plein en u moet maar denken,
Dat we hier ook enige aandacht aan willen schenken.
Ook hier wordt gevoerd menig gesprek
Dat die er staan is daarom lang niet gek.
Het schoonmaak personeel laat steeds weer
Hun handen wap´ren op en neer
Als zij dit niet meer zouden doen
Bleven we plakken aan de stoel.
De bezem zie je dan denken daar ga ik weer
De hele dag weer op en neer
Ook de huisbaas met zijn kornuiten
Zijn bij hun dagelijkse werkzaamheden niet te stuiten
Rest mij nog om te noemen en dat doe ik met veel plezier
Het verplegend personeel zoals wij die kennen hier.
Zij zetten zich in of het nu vroeg is of laat,
Lopend of op de fiets in vol ornaat.
Dat het op andere plaatsen wel eens anders is gesteld
Dat kunnen we lezen of wordt ons verteld.
Daarom onze dank is groot en we zeggen spontaan,
Wat u voor ons doet hebt u ook aan Hem gedaan.
Ons verhaal is nog niet compleet en wij sluiten dan ook af,
Met onze dank te geven aan de vrijwilligers en hun staf.
Twee honderd vijftig en we moeten dit zeggen en ook uiten,
Als zij er niet waren kon de Meente voor de helft wel sluiten.
Veel is er nu gezegd maar vast wel wat vergeten.
Daarvoor mijn excuus dat wil ik u laten weten.
Wel willen we nog kwijt en dat zijn geen dromen
Dat wij met veel genoegen en plezier hier wonen.

Een bewoner
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Eenvoudig Bijbels Dagboek 
diverse auteurs 
Uitgeverij Groen

Dit jaar verscheen het Bijbels dagboek ‘Licht 
op mijn pad’. Het dagboek is speciaal ge-
schreven en samengesteld voor ouderen die 
zich niet meer kunnen concentreren op lan-
ge stukken tekst. Het is een laagdrempelig 
boek met teksten uit bekende verhalen in de 
Bijbel. Aan het begin van elke maand staat 
een prachtige illustratie van Rino Visser. De 
tekeningen die hij maakt zijn heel herken-
baar. 

Voor elke dag een bladzijde met een Bij-
beltekst, een korte uitleg, een psalmvers of 
een bekend lied. Achter in het boek staan 
speciale dagboekstukjes voor de christe-
lijke feestdagen en enkele gebeden. Het is 
een bijzonder laagdrempelig boek . 
 
‘Licht op mijn pad’ is ook geschikt om uit 
voor te lezen tijdens pastorale (zieken)be-
zoeken. Het dagboek is voorzien van een 
leeswijzer voor partners en andere man-
telzorgers die eruit kunnen voorlezen. 

Uitgeverij Groen wil met de uitgave ‘Licht 
op mijn pad’ mensen die met dementie 
in hun omgeving te maken hebben een 
hulpmiddel bieden om ook op het terrein 
van de Bijbel contact te kunnen houden.

Wat ik een beetje jammer vind aan deze 
uitgave is dat het zo expliciet voor men-
sen met dementie is geschreven. Want de 
doelgroep is veel groter. Iemand die door 

BOEKVERSLAG: LICHT OP MIJN PAD

een operatie en narcose tijdelijk concen-
tratieproblemen heeft kan ook heel goed 
gebruik maken van dit boek. Of wanneer 
je moeilijk lange teksten kunt lezen door 
andere omstandigheden. Door het etiket 
‘dementie’ op dit boekje te plakken is het 
een beetje lastig om dit prachtige dag-
boekje aan iemand cadeau te geven, ter-
wijl het daarvoor uitstekend geschikt is. 
Toch maar aanschaffen dus.

De medewerkers aan deze uitgave zijn of  
waren allemaal pastor in een verpleeghuis.  
O.a. werkten mee: ds. J. de Jong, Dirksland;  
ds. Th. van der Heijden, Dirksland;  
ds. P. Koeman, Barneveld; ds. C. Molenaar, 
Papendrecht en ds. P. Zeedijk, Rijnsburg.

AM
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PROGRAMMA  
WINTER 2018
Op de onderstaande data houdt 
de PCOB afd. Genemuiden haar 
bijeenkomsten voor leden, maar 
ook niet leden zijn van harte 
welkom! Aanvang 14.30 uur in De 
Stadskamp (alleen op 17 april is de 
aanvangstijd 15.30 uur vanwege 
de broodmaaltijd).

16 januari houdt mevrouw Jannie 
Bakker-Rietman een presentatie 
van de Taalkring Genemuiden 

13 februari  Jaarvergadering met  
na afloop een quiz verzorgd door 
Jan Altena

13 maart verzorgt Maas van 
Ruitenbeek uit Nunspeet een 
diapresentatie met als onderwerp:  
De Veluwe… Natuurlijk

17 april Wethouder Knol van 
gemeente Zwartewaterland 
geeft een presentatie over WMO, 
Ouderenzorg e.d. Na afloop 
broodmaaltijd in het restaurant 
(aanvang 15.30 uur!).

DE WEVER

Mijn leven is een weefsel
tussen God en mij.

Niet ik kies uit de kleuren
heel doelbewust werkt hij.

Soms weeft hij er verdriet in
en ik door onverstand

vergeet: Hij ziet de boven- 
en ik de onderkant.

Als ’t weefgetouw zal rusten
en de spoel schiet niet meer om,

zal God het doek ontvouwen
en verklaart Hij het waarom.
Hoe nodig donk’re draden

zijn in des Wevers hand
naast goud en zilverdraden.
Zo komt zijn plan tot stand.

Corrie ten Boom (1892 - 1983)
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Afgelopen najaar mocht Ben van der 
Steeg een Koninklijke onderscheiding in 
ontvangst nemen uit handen van burge-
meester Bilder. De redactie van De Stads-
koerier zocht Ben op om eens met hem 
te praten over het vele vrijwil-ligerswerk 
dat hij heeft gedaan en waarvoor hij dus 
dit eerbetoon heeft gekregen tijdens het 
100-jarig jubileum van het familiebedrijf. 

Bestuurslid St. De Meente
Als bestuurslid van Stichting De Meente is 
Ben van der Steeg natuurlijk ook een vrij-
williger. In deze december Roeper zullen 
we hem graag eens in het zonnetje zetten. 
Ben van der Steeg behoort tot de derde 
generatie van Van der Steeg Ontwikke-
len & Bouwen waarvan inmiddels ook 
dochter Anne en zoon Berend Jan deel 
uitmaken. In het verlengde van het bouw-
bedrijf heeft Ben zich jarenlang ingezet 
voor de Opleidings Vereniging Genemui-
den (OVG), Woord en Daad en Bouwend 
Nederland, afdeling Zwolle/Genemuiden. 
Daarnaast is hij inmiddels alweer 8 jaar ac-
tief voor De Meente als lid van het Dage-
lijks Bestuur. 

In die acht jaar heeft De Meente een be-
langrijke verandering ondergaan en in 
feite zit men nog volop in dat transitie 
proces. Ben spreekt met veel respect over 
de deskundigheid en inzet van zijn mede-
bestuursleden. Stichting De Meente is al 
geruime tijd op zoek naar een verbete-
ring voor de verpleegafdelingen. Hoewel 
die ruimtes nog niet eens zo heel lang 

VRIJWILLIGER IN HET ZONNETJE: 
BEN VAN DER STEEG

geleden zijn gerealiseerd, voldoen ze nu 
niet meer aan de eisen. Het is op zich niet 
moeilijk om op de plek van d’Akkerties 
en de Zuidwal straks nieuwbouw te rea-
liseren, maar het is met name belangrijk 
om de juiste invulling en bestemming 
te vinden waarmee alle belanghebben-
den weer jaren vooruit kunnen. Juist die 
zorgvuldigheid vergt enorm veel tijd en 
inzet van het bestuur. De verwevenheid 
met zorgverlener IJsselheem en samen-
werking met Wetland Wonen (eigenaar 
gebouw) spelen daarin ook een grote rol. 
Ook het gebruik van de Stadskamp en 
het restaurant zijn belangrijke zaken waar 
Stichting De Meente zich mee bezighoudt. 
Het Plein vormt het kloppend hart van De 
Meente en de nieuwe en sterk verbeterde 
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AH-winkel van Bart Knap levert daar een 
belangrijke bijdrage aan. 

In 2009 was Ben van der Steeg nauw be-
trokken bij het instellen van een zoge-
naamde Denktank ten behoeve van De 
Meente die uiteindelijk heeft geresulteerd 
in de oprichting van de Stichting Vrienden 
van De Meente. Men was het er al snel 
over eens, dat er middelen moesten wor-
den verkregen voor de vervanging van 
de rolstoelbus. Daarvoor werden diverse 
acties gehouden zodat dankzij de hulp 
van velen, afgelopen voorjaar de nieuwe 
rolstoelbus in gebruik kon worden geno-
men. Ook de facelift die de Roeper heeft 
gekregen, kwam tot stand onder regie 
van de St. Vrienden van De Meente en de 
belangeloze ondersteuning Prestige en 
Comceptum. 

Bangladesh
Ben van der Steeg is blij dat zijn functie als 
directeur-groot aandeelhouder bij het fa-
miliebedrijf hem ook ruimte biedt om zich 
in te zetten voor de minder bedeelde me-
demens. Voor dit gesprek met de redactie 
van De Roeper maakte hij nog even tijd 
vrij op de dag dat hij voor een project van 
Woord en Daad naar Bangladesh vertrok. In 
samenwerking met Inclusive Home Soluti-
ons Ltd. heeft Woord en Daad daar een pro-
ject lopen voor verbetering van de woon/
leefomstandigheden van de bevolking. De 
huizen in Bangladesh zijn veelal van slechte 
kwaliteit en door de vele overstromingen 
in het land worden ze regelmatig verwoest. 
Het project in Bangladesh richt zich op de 
middenklasse van de bevolking die dus wel 
een inkomen heeft, maar niet de mogelijk-
heid heeft om een hypotheek af te slui-

De Meente heeft haar eigen website: www.demeente.org 
Allerlei wetenswaardigheden die voor bewoners en familie van belang zijn kunnen 
via de website worden geraadpleegd. Ook kunt u direct op de hoogte blijven van de 
actualiteiten door De Meente te volgen via twitter: @StichtingMeente

W W W . D E M E E N T E . O R G



12

ten. Daardoor zijn ze niet in staat om een 
deugdelijk en duurzaam huis te bouwen. 
Juist een solide huis, voorzien van sanitair 
en een drinkwatervoorziening, is enorm 
belangrijk in dit gebied. Daarmee worden 
niet alleen de leefomstandigheden van 
het gezin belangrijk verbeterd maar krijgt 
ook het zelfvertrouwen van de betrokke-
nen een enorm impuls. 

De hulp wordt geboden in de vorm van 
een microkrediet dat na aflossing weer 
wordt benut om andere gezinnen te hel-
pen. Het project waarvoor het jubilerend 
Van der Steeg Ontwikkelen & Bouwen een 
prachtig geldbedrag heeft ingezameld 
maakt het nu mogelijk om een mobiele 
steenfabriek te bouwen ten behoeve van 
de huizenbouw. 
Zo heeft men samen met andere onder-

WWW.VANDERSTEEG.NL
STEEVAST SAMENWERKEN

Persoonlijk
Professioneel
Flexibel
Duurzaam

Sasdijk 1
8281 BM Genemuiden

038 - 38 54 288
info@vandersteeg.nl

nemers uit Nederland een generator, leem-
menger en steenpers, alles gemonteerd 
op een grote aanhanger, kunnen aanschaf-
fen die inmiddels naar Bangladesh zijn ver-
scheept.

Al met al een heel dankbaar project waar 
Ben samen met zoon Berend Jan zijn kennis 
en kunde van de bouw voor kan inzetten. Op 
een heel andere manier, maar met net zoveel 
enthousiasme zet Ben van der Steeg zich dus 
ook in voor De Meente. In zijn overgebleven 
vrije tijd gaat Ben graag wandelen, bijvoor-
beeld etappes van het Pieterpad dat loopt van 
Pieterburen in Noord-Groningen tot de Sint-
Pietersberg in Limburg. Maar ‘gewoon’ thuis 
en genieten van de kinderen en kleinkinderen 
is voor Ben van der Steeg ook heel belangrijk. 

MB
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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
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Henk en Marjo Last leverden weer 
twee prachtige foto’s uit het verdwe-
nen straatbeeld aan: groenteboer 
Freek ter Horst met zijn paard en wa-
gen en melkboer Lucas van Dalfsen 
met zijn verkoopwagen. Juist nu we 
langer zelfstandig moeten wonen, 
zou er voor hen een belangrijke rol 
zijn weggelegd. Helaas, dat was de 
goede oude tijd …

ZO IS’T EWEST

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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WOORDZOEKER

O N D E R S P A N N I N G E V E N

F D IJ T K U L P E E E N N A A R G

F N E O B N C M K W L E V N A I IJ

E A I T E U R H U A Z L K A T R S

R Z S S E E I E T E L T A T S D T

L R S L H C E S I B G K A V R I H

A E E C A R T R V E A F Z A E S E

M V S T H D V I A O G A S A T E E

K E A C H T E R V E R T R E K E M

B O S C H O R I S E I M E H E N R

N F L C J I B T T S I N I M E F A

A E I E V O O P C I O M L G R I A

M D K E N R U H O U T W E S P N D

O E E K T C W R D L G S W D G C S

D R U IJ U W E F N R O IJ U E A O C

D U R R A R R N A A R T J J D C H

E K B L O E D S T E L P E N D K A

R R O B D N G T T R IJ I E A I T P

K E N E E R E T S P A K S E M A D

R W B R O L U T N A A L D T A I W

U W O E E H S E U R V L E O N L A

I U N O C R R P K L U T S E I G R

P O P S T A T I O N J U I S T L S

E J T E G G A L V O T U A L A A L

R S I I M M I G R E R E N A L S IJ

N A S B E S T K L E D I N G P G N
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ACADEMIE GEARRIVEERD NAMIDDAGPREEK
ACHTERVERTREK GRAAN NULDE
AFGESTORT GRASGROEN OEVERZAND
AFSCHREEUWEN HEEMRAADSCHAP OFFERLAM
ASBESTKLEDING HOUTWESP ONDERSPANNING
ASLADE IJSTHEE ONJUIST
ATLETE IMMIGREREN PLATINA
AUTOVLAGGETJE INGEVEN PLUKTIJD
BEDERF INVASIE POELET
BESCHERMEN JOURNALIST POLOTEAM
BLOEDSTELPEND JUSTITIE POPSTATION
BUISVORMIG JUWELIERSZAAK RIETVERBOUWER
COCKTAILGLAS KALKZAK RUCHTBAARHEID
DETECTIVE KLUTSEI SCHOR
DICHTVRIEZEN KOLENCENTRALE SCHUTTERIJ
DRASTISCH KRAKEND SESSIE
DUBBELSPOOR KRIJTROTS SIGARENPIJPJE
DWARSLIJN KUNSTTAND SJOUWWERK
ENFIN LIKEURBONBON STEENOUD
EURONET MEEVALLEN TOESLAG
FATTIG MESSENLA TRAAG
FEMINIST MODDERKRUIPER VASTDRUKKEN

Oplossing: 

De oplossing van de vorige puzzel is:

ROEIBOOTJE

We hebben naar ons genoegen weer vele inzendingen 
mogen ontvangen. Iedereen bedankt daarvoor. 

De winnaar van deze keer is:

Fam. Hm. Bruins
Tureluur 16

Van harte gefeliciteerd!!

 Dhr. of mw. Bruins kan de gewonnen prijs afhalen 
bij de receptie van de Meente.
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As Geertje um 7 uur wakker wórd is et 
eerste wat ze denkt: 't is Kerstfeest, 't is 
Kerstfeest en zie wet niet goed wat ze mit 
die daeg'n mut. Kertsfeest, waor ze daeng 
naor uut kon kiek'n. Zie aan altied een 
klein beumpien ad. 't Stond in een uukien 
van de kaemer, wat lichies d'r in, een slen-
gertien van zulverdraod deur de takken é 
draeid en zie geneut'n d'r van.

KERSTFEEST

Zie en eur Endrik. Endrik ad um mee é 
bracht. De eerste keer dat et beumpien 
deur de deure kwam was ze nooit ver-
geet'n. Wat een eibel ad dat é geev'm tus-
sen eur beid'n.
Endrik wat zal moeijer wel zaeng. Wi'j een 
kerstboom! 
Wat , zee Endrik: Moejer daor eb ie et weer: 
Moejer: daor bin ie niet mee é trouwd, nee 
mit mi'j, mien Endrik zo aaij altied zaeng, 
en Endrik draait um umme, get de deure 
uut, die i'j mit een klap achter um dechte 
gooit.
Geertje blef achter in een uukien van de 
baanke. Moejer, nee vrogger kwam er 
gien beumpien bi'j eur thuus naor binn. 
Amper een kaerstbákkien op de taofel. 
En dan wurde d'r nog é reupm: Gaessen 
denkt umme dat keersien.

Endrik was et wel é wend. Een mooi be-
um-pien mit wat versierege, altied een 
schaaltien mit sukelagies op taofel. En as 
ze eerlijk was, vund ze et daor altied erg 
gezellig. 
Ondertuusen was Endrik in uus é koom 
mit zien kaerstpakket in de aann.

O, Geertien, wat zal moejer wel zaeng: 
"Rollade op 't Kerstfeest. O, kienders dat 
past toch niet? Ie kun et ook wel mit een 
stukkien leverwórst doen. O, Geertien 
ie maeken d'r een vreetpartije van. Dus, 
waor zulle wi'j dat laekere spul ies naor 
toe breng? D'r zul'n vaste wel meinsen 
ween die gien kerstpakket krieng, en et 
goed zullen kunnen gebruuk'n. Denkt 
er mer ies eem goed over, ek zal over et 
beumpien denk'n. Waor aai'j dat naor toe 
kunn breng."
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viere een old en gebersten bord.
Moejer kek ies goed rond deur de kaemer. 
Allemeinsen, zie adden ook gien kerst-
boom. Dat vund ze now altied zo gezellig.
Nao et biddn zette Geertien de panne op 
taofel. Altied kwaamm de mooiste schaaln 
te veurskien en now niet. Mer Moejer was 
ielemaole van stuk toen d'r in iene skaale 
gien rollade zat mer 4 schijfies baklever-
wórst.

Toe alles op was pakte Endrik de buubel 
en las et kerstverael. Nao et daanken zette 
Endrik zien elleboogn op de taofel, keek 
Moejer an en vreug: eb ie laekker é geet'n 
schoonmoejertien?  
Mer moejer zeeg niet vuule. Allienig: ek 
viene et wel raer dit jaor. Och, zo'n beum-
pien is wel gezellig, mer et lekkere eten, die 
rollade, wel een verschil mit leverwórst.
Toen vertelden ze waorumme dit alles zo 
aanders was. Van et kerstbeumpien, dat 
Geertien bange was wat Moejer daor van 
zaegn zol. Oe ze ruzie kreeng over al dat 
lekkere eten. Kiek zeeg Endrik, dat alles is 
gezellig en lekker mer et is niet et waore 
kerstfeest. Dat mu'j zuuk'n bi'j de kribbe 
van Bethlehem. Ie kun alles wel godde-
loos vien, mer et zit em niet in een dekke 
rollade of kerstboom. 
Verder zuuk'n, dan zal et waor kerstfeest 
wórn.

JvD

Geertien kek eur Endrik mit grote oogn 
nao. Wol ie alles uut et kerstpakket weg 
geevm? Jao, mien deerntien, alles geve 
wi'j weg. Et iene nog et aandere is Kerst-
feest. Dat zuuke wi'j bi'j de kribbe van 
Bethlehem. Dus: gien rollade of kerst-
boom dit jaor. Et kerstpakket get niet los.

Geertien is stille, och dat beumpien: En-
drik ef geliek, et brengt wat gezelligeid 
en et kerstpakket waor altied een dekke 
rollade in zit en ook nog een weerdebon 
veur een winkel dat spiet eur wel.

Um alf elm zoln ze naor bédde gaon. Zie 
waarn stille é west. Endrik ad zo now en 
dan ies eem naor zien Geertien é keekn, 
die mit een verdrietig gezechte in eur 
stuultien zat te kiek'n. Moejer: wat ef die 
d'r mee te maekn, wat zie beiden doen. 
Een kerstboom of niet. Wat zal ze weer 
laekker eten mit eerste kaerstdag. Want ja: 
zie ef eur al é vraogt of ze dan bi'j eur kan 
koom eten.
Dan wurd et eerste kerstdag. As de kerke 
uut is get Moejer mit ze mee naor uus.  
Geertien zet koffie en zie dut er een klein 
kerstkraensien bi'j. Moejer kek een bietien 
raer. Dat is ze niet é went. Altied kreeg ze 
een stuk gevuld of suukerert en daor ad ze 
eur al op verspect.

Geertien get naor de keuken um et eten 
klaor te maekn. Endrik maekte de taofel 
vaste klaor. Ei gien mooi kerstkleed? Alle 
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DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP OVERIGE INFO
JANUARI
Woensdag 3 januari Welfare 14.30 uur
Vrijdag 5 januari Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
Maandag 8 januari BINGO 19.30 uur
Dinsdag 9 januari Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 9 januari Bijbelkring 15.00 uur
Dinsdag 9 januari Passage 20.00 uur
Vrijdag 12 januari Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
Dinsdag 16 januari PCOB 14.30 uur
Woensdag 17 januari Welfare 14.30 uur
Vrijdag 19 januari Ruben Janssen  

kledingverkoop
10.00 uur

Vrijdag 19 januari Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk
Dinsdag 23 januari Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 23 januari Bijbelkring 15.00 uur
Woensdag 24 januari Ouderenmiddag 15.00 uur
Vrijdag 26 januari Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk
Dinsdag 30 januari Koor: Laus Deo 19.00 uur
Woensdag 31 januari Welfare 14.30 uur
FEBRUARI
Vrijdag 2 februari Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente
Maandag 5 februari BINGO 19.30 uur
Dinsdag 6 februari Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 6 februari Bijbelkring 15.00 uur
Vrijdag 9 februari Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
Dinsdag 13 februari PCOB 14.30 uur
Dinsdag 13 februari Passage 20.00 uur
Woensdag 14 februari Welfare 14.30 uur
Vrijdag 16 februari Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
Dinsdag 20 februari Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 20 februari Bijbelkring 15.00 uur
Woensdag 21 februari Ouderenmiddag 14.30 uur
Vrijdag 23 februari Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk
Woensdag 28 februari Welfare 14.30 uur

ACTIVITEITENAGENDA 2018
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DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP OVERIGE INFO
MAART
Vrijdag 2 maart Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk
Maandag 5 maart BINGO 19.30 uur
Dinsdag 6 maart Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 6 maart Bijbelkring 15.00 uur
Woensdag 7 maart Welfare 14.30 uur
Donderdag 8 maart St. vrienden van  

oud Genemuiden
19.30 uur

Vrijdag 9 maart Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente
Dinsdag 13 maart PCOB 14.30 uur
Dinsdag 13 maart Passage 20.00 uur
Woensdag 14 maart BIDDAG
Vrijdag 16 maart Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
Woensdag 21 maart Stembureau Hele dag
Woensdag 21 maart Ouderenmiddag 14.30 uur in het restaurant
Vrijdag 23 maart Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
Dinsdag 27 maart Schildercursus 13.00 uur
Woensdag 28 maart VOORJAARSMARKT 13.30 uur
Vrijdag 30 maart GOEDE VRIJDAG

Dinsdagmorgen  Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut (m.u.v. vakanties)
Dinsdagmiddag  Bingo
Woensdagmorgen Koersbal en beweegtuingroep (m.u.v. vakanties)
Woensdagavond (19.15 uur) 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 uur)  Fijn op ’t plein (houdt u de weekagenda in de gaten voor de activiteit die 

er georganiseerd wordt)
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Zaterdag 30 december vanaf 16.00 tot 22.00 uur 

(Uitzending en interviews afwisselend in hal van de meente en studio)

16.00 Hoe was het ook al weer?  Terugkijken en interviews betrokkenen 

16.15 Verhalen uit de hal   Interviews genodigden en meedoen 

 en Heg noch steg   

17.00 Hoe was het ook al weer?  Terugkijken naar oude programma’s

17.15 Luisteraar aan het woord Interviews met luisteraars en meedoen raadsel

 en Heg noch steg

18.00 Hoe was het ook al weer?  Terugkijk in oude programma’s en interviews

18.15 Jarigen afgelopen 2 weken Felicitatie jarigen

18.30 Op verzoek special  Verzoekprogramma lied/psalm, opgave tel. 3856479

19.00 Hoe was het ook al weer?  Interviews en terugkijken in oude programma’s

19.15 Op verzoek special (vervolg)  Verzoekprogramma lied/psalm, zie ook 18.30 uur 

20.00 Hoe was het ook al weer?  Terugkijken in oude programma’s inclusief interviews

20.15 De overdenking Door ds. J.A. Van der Velden uit IJsselmuiden          

20.30 Oplossing Miezmoor     Oplossing en de trekking

21.00 Hoe was het ook al weer?  Interviews en terugkijken in oude programma’s

21.15 Het gedichten kwartier Gedichten afgewisseld met passende liederen

21.30 Momenten jubileumavond  Momenten uit jubileumavond 13 oktober jl. 

22.00 Sluiting

40       jaar   

Contactgegevens: CBO-radio, Lage Vlakte 13, 8281 DG Genemuiden, tel. 038-3856479
   Info@cbozwartewaterland.nl - www.cbozwartewaterland.nl
Uitzending via:  107.3 FM, Centraal antenne installatie (C.A.I.) Zwartewaterland (104.1 FM)

            Interne omroepinstallatie (Meentenet) in “De Meente”.
                  Online te beluisteren via: www.cbozwartewaterland.nl
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Er waren eens twee kleine broertjes, laat 
ik ze maar Jeroen en Joop noemen. Sa-
men waren ze mooi aan het spelen in een 
grote inloopkast. De kast waar van alles in 
stond. Een kinderstoel en een wieg waar 
ze zelf in gezeten en gelegen hadden als 
baby. Dozen met rommeltjes, bewaars-
pullen van mama, speelgoed waar ze zelf 
al te groot voor waren. Een doos met boe-
ken en nog veel meer.
Toen vond Jeroen een heel mooie doos 
met roze en blauwe lintjes erom. “Joop 
moet je hier eens kijken, wat zou er in 
deze doos zitten?” Ze trokken heel voor-
zichtig de lintjes eraf, toen kon het dek-
sel omhoog en konden ze zien wat er in 
zat. Joop zei: “Er liggen twee pakjes in de 
doos, ook met roze en blauwe lintjes.” Die 
trokken ze eraf en toen zagen ze dat het 
allemaal brieven waren. Die moeten vast 
nog rondgebracht worden, dachten de 
broertjes, immers de postzegels zaten er 
al op. Nou, dat kunnen wij wel even doen 
want papa en mama zijn het vast verge-
ten. Ze namen de doos mee naar buiten 
en mama, die druk was met hun kleine 
broertje, merkte er niets van. De broertjes 
gingen ijverig door de buurt om postbo-
de te spelen. Dat kon toen nog want alle 
mensen hadden de deuren toen nog niet 
op slot en je kon dus overal naar binnen 
gaan. Maar wat ze niet wisten, dat het al-
lemaal liefdesbrieven waren van papa 
en mama uit de tijd dat ze nog verkering 
hadden en elkaar niet vaak zagen. Pa was 
toen in militaire dienst en ma werkte in 
een kindertehuis in de buurt van Arnhem. 
Die brieven waren dus met veel liefde be-
waard. 

TWEE KLEINE POSTBODES

Gelukkig was er een opmerkzame buur-
vrouw - Eurnte was haar naam - die al 
snel begreep dat deze brief niet voor haar 
ogen bestemd was. Ze had gelukkig ook al 
snel in de gaten dat er meer brieven in de 
buurt waren rondgedeeld. Eurnte ging de 
buurt in en haalde de brieven weer op om 
ze terug te brengen bij de oorspronkelijke 
briefschrijvers. Gelukkig waren de brieven 
genummerd zodat pa en ma konden zien 
dat de stapeltjes weer compleet waren.
Nu zult u zich wel afvragen waar de brie-
ven toen zijn gebleven. Wel, pa en ma zijn 
op een koude avond voor de kolenhaard 
gaan zitten en hebben alle brieven nog 
een keer doorgelezen en ze toen in de ka-
chel gegooid, met lintjes en al. Ze brand-
den als een fakkel maar ook de liefde 
tussen deze pa en ma was nog lang niet 
opgebrand en vlamt nog steeds! 

Het bovenstaande – waargebeurde - ver-
haal speelde zich een jaar of 50 geleden af in 
Genemuiden. Heeft u ook zo’n mooi verhaal 
uit eigen ervaring dat u eventueel anoniem 
met de lezers van De Roeper wilt delen? 
Neem dan contact op met de redactie van 
De Roeper.

MB
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Gedicht: De Meente      Blz. 6 en 7
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Vrijwilliger in het zonnetje: Ben van der Steeg  Blz. 10, 11 en 12
Zo is’t ewest        Blz. 13
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Activiteitenagenda       Blz. 18
CBO Jubileum uitzending      Blz. 20
Verhaal: Twee kleine postbodes     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 vrijdag 24 februari 2018



-advertentie--advertentie-

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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hoofden cliëntenzorg, tel. 038-3852710.

Oefengroep
- diabetes
- copd 
- hartrevalidatie 

Fysiofit 
Fysiotherapie
Revalidatie
Oedeemtherapie
Echografie

Bel 038 385 86 88 

of kijk op www.fysiotherapiedemeente.nl

Buzenland 2  
Genemuiden

RIOOLTECHNIEK
inspectie – reiniging – reparatie/renovatie - deelrenovatie

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

van riolering
•	 rook (nevel) apparaat voor 

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

freeskoppen

reparatie/renovatie
•	 PVC buizen reparatie en 

renovatie
•	 plaatsen van diverse putten
•	 incl. herstel straatwerk

kousrenovatie
•	 reparatie van binnenuit met 

glasvezeldoek
•	 geen graaf- en breekwerk

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

Dé bestr
ating 

        spe
cialist

 www.hoekman-bekendam-infra.nl
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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

-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



PLAATS HIER  
DE ADRESSTICKER

Mede mogelijk gemaakt door:

sign & display
print & promo
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