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-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.

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 
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

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

WWW.VANDERSTEEG.NL
STEEVAST SAMENWERKEN

Persoonlijk
Professioneel
Flexibel
Duurzaam

Sasdijk 1
8281 BM Genemuiden

038 - 38 54 288
info@vandersteeg.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

de meente

Wist u dat 55+ers uit Genemuiden 
gebruik kunnen maken van de Meente 
bus met chauffeur?

Indien beschikbaar voor bijvoorbeeld 
bezoekjes aan familie, korte trips naar 
eigen wens, ziekenhuis- of Poli bezoek. 

Tijdens de kantooruren 
te boeken op

OOK ROLSTOEL VERVOER

038 385 27 10 
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VAN DE REDACTIE

Het weer is altijd een dankbaar gespreks-
onderwerp.  De afgelopen zomer was van-
wege de hoge temperaturen en de lang-
durende droogte heel vaak onderwerp van 
gesprek. We hopen dat u wat verkoeling 
hebt kunnen vinden binnen de Meente 
want het viel soms lang niet mee. Een 
groot compliment aan alle verzorgenden 
is dan ook wel op zijn plaats. Zij hebben 
ongetwijfeld enorm hun best gedaan om 
het u tijdens de warme weken naar de zin 
te maken. Wie op 7 augustus thuis of aan 
het werk was in De Meente, heeft het geluk 
gehad een heerlijke verkoelende ijsco te 
krijgen van d’IJsko uit de Kruisstraat. Maar 
misschien bent u zelf ook wel op pad ge-
weest, met of zonder hulp van vrijwilligers, 
om ergens een heerlijk ijsje te eten?
Velen van u zullen deze zomer nog eens 
hebben teruggedacht aan de zomers van 
1942 en 1976 toen het ook zo ontzettend 
lang droog bleef. Misschien had u destijds 
uw inkomsten uit de landbouw en weet 
u nog hoe moeilijk het toen was om vol-
doende voer voor het vee te hebben? Als u 
ons daarover wilt vertellen, dan komen we 

graag bij u langs! We kunnen nl. nog wel 
wat ervaringsverhalen gebruiken. Deze 
Roeper is dunner dan u van ons gewend 
bent. Deels omdat er weinig is aangele-
verd, maar ook omdat het mijzelf niet is ge-
lukt deze zomer veel tijd aan de Roeper te 
besteden. Zullen we met ons allen ons best 
doen om de decemberuitgave extra dik te 
laten zijn? Bij het zorgloket kunt u uw sug-
gesties inleveren.
Het wordt ’s avonds alweer wat eerder 
donker, de gordijnen gaan straks weer op 
tijd dicht en we doen een gezellig sche-
merlampje aan. Heerlijk toch, die wisseling 
van seizoenen? De redactie van de Roeper 
wenst u alvast een �jn najaar toe. 
Namens de redactie,

Marja Bekendam-de Boer
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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
•  brie� 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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Et was allemoale goed verloopn, de bega-
fenisse van Oma van de Meuln. Begraamn 
op et kleine kaerkö�en in de buurtskop; 
kon ze toch nog dichte bi-j uus bliemn. 
Wat waarn dr een boel meinsn e west um 
ofskeid van eur te neemn. 

Gretha van de Meuln was een geziene 
vrouwe, zie ad in in eur waerkzame leem 
iel wat meinsn met road en doad bi-j e 
stoan niet allient in de femilie mer ook 
de krink doar um en. En et is kleindoch-
ter Jennita die zich noa de begrafenisse 
get ummekleedn. Intens verdrietig is ze 
umdat zie ook oma muut missn. Oma was 
wel zon lieve vrouwe, altied ko-j bi-j eur 
teraechte a-j probleemn addn. En al was 
ze op oge leeftied, zie ad altied een jeug-
dege geest ölln. ''Ek bin toch ook jonk e 
west'' zee ze dan ''al was dat in een aande-
re tied''. Wat addn ze  mooie gespraekkn e 
voerd en wat ad ze vaeke wieze road van 
oma e kreengn, want et vaelt soms niet 
mee um volwassn te wörn. Oma besleut 
dan altied met de woordn: ''Leert dit now 
van mi-j mien kiend''. Troann kwaamn op 
ni-j te veurskien oma te muun missn was 
aerg, mer dat iene was nog arger.

Snikknd zeeg ze neer op eur beède. Dat 
iene ad ze oma nooit durvn te vertelln, 
loat stoan eur um vergeving vroangn.

Et kwam eur weer elder veur de geest. Zie 
ad op eur meniere geld neudig ad veur t 
skoelfeest en pappe en mamme ölln t al-
tied mer bi-j t zakgeld; as ze um een ex-
tragien vreug was et steevaste: ''Wi-j vienn 
dat t genog is''. Toe ad ze 10 euro uut Oma 
eur pottemenee aelt, zonder te vroangn. 
Zie wast er mooi mee e redt.Wat ad ze dr 
spiet van ad. Et geld was zo op ewest. En 
veur zich zelf wus ze et, zie most Oma op-
biechtn. Mer iedere keer as ze dat van plan 
was, durfde ze niet, wat zol Oma wel niet 
van eur deinkn? Soms dacht ze, och zo 
aerg was et toch ook niet? Miskien ad ze 
et niet iens e maerkt en een tientien kon 
ze toch wel missn? Mer doar gunk t niet 
umme, zie ad oma bedreungn, een vrou-
we die zovule met eur op ad. Now kon ze 
t niet meer goed maakn now was t te late.

Skuldgevuul
T Was net of eur keel  dicht e skroefd wör-
de. Oe kon ze ooit dat skuldgevuul nog 
kwiet wörn?

Opiens wet ze wat eur te doen stet: ze 
gunk noa t eetn nog eem noar kaerkof, 
nog eem noar oma toe en zaeng oe of et 
eur speet.
As eur moeier an t eetn kookn is �oept 
Jennita de tuin in en snet wat bloemn of. 
Een raer gevuul bekröp eur: wol ze op zon 
meniere de skuld ofkoopn?

Zie knupt de bos bloemn onder de snel-
bienders van de �es. Mer wat mos ze 

TE LAETE !?
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teeng Mamme zaeng? ''Ek goa nog eem 
noar oma''? Dat zolln ze allemoae toch 
raer vienn? De stemmige an toafel is be-
drukt. Jenita s bruurties die aanders altied 
et grootste woord em, eetn stilzwiengnd 
un börd leeg. Bin ze nog met un gedachtn 
bi-j de begrafenisse? Deinkn ze nog an 
oma? Troann braandn weer achter eur 
oogn. Ze kan ze niet teeng olln en geluud-
loos vaalln ze op eur aandn. Mamme kek 
eur an en ontmoetn un oongn mekaere. 
Mamme knikt eur begriepnd toe.

As Jennita noa t eetn de jasse ansköt, röp 
ze noar de keukn: ''Ek goa nog eem noar 
Rianne''. ''Koom ie niet te laete weer, ie 
muun mörn weer noar skoele''. Jennita aelt 
eur �es uut de skure en ziet dat et al skie-
merig wördt mer zo aerg is dat ook niet 
gin iene oeft te zien dat ze now nog noar 
de begraafplaasse get. Et is mer een klein 
eindtien �esn. Och doar goan dan wel van 
die veraeln dat a-j oe soams en s naches 
niet op een kerkhof mos loatn zien: dwa-
ellichtn die rondstruindn en geestn die 
rondspoektn en ofzichtelijk kondn krijsn. 
Ze gleufde dr niks van. Dat was olde wie-
vnproat.

Zie zet eur �es teengn d eege en löp noar 
et toegangsekke. As ze t ekke lòs dut 
skrikt ze, een voegel vlög met vule kab-

baal uut d eege. Toch wel een bietien eng, 
zo allienig in t skiemerdonker, mer dr zal 
ier vaste gieniene meer ween, dat wus ze 
wel zeker.

Een wiendvlage die veurbi-j kump,een 
kolde rilling trekt over eur rugge; ze knupt 
de jasse dichte. Een bietien skrukel löp ze 
noar et graf van oma. T graf was al dichte 
e maakt.

Ier addn ze vanmiddug oma begraamn; 
de femilie, de buurn en de bekendn, en 
allemoale waarn ze verdrietig mer ook 
dankbaar dat ze zo old mog wörn en in 
eur leemn zovule meinsn tot stuun e west 
was. De begrafenisleider ad iederiene 
bedaankt veur de leste eer beweezn an 
de overledene: mevrouw van der Meu-
len. Mer veur eur was et ofskeid te vrog 
ekoomn, Jennita ad oma nog wat muun 
vertelln. Was oma nog te vrog e störvn? 
Nee zie wus wel beter, zie was te laete e 
west...........

 Veurzichtig löt ze eur op de knieen zak-
kn en in een waas van troann laegt ze de 
bloemn op et graf. ''Oma wil ie mi-j ver-
geemn?'' Meer woordn kan ze niet uut 
brengn. Ze pakt een zaldukie en veegt 
eur betroande gezichte of. Ze get stoan. 
''Dag oma''......de woordn bestervn eur in 
de mond. 

Een �ikkerend lichien kump in eur rich-
tige. Wat was dit? Zie ad gieniene e zien 
toen ze t kaerkhof opleup. Bestondn ze 
dan toch: dwaallichtn? Een uvering trök 
deur eur en.
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TE LAETE !?

Een zachte mer dudelijke stemme: ''Jen-
nita, niet bange ween, ik bin t''! ''Mamme 
wat doei ier?' ''Och maegien ik wusse dat 
a-j aergns mee zaatn''.

Met örtn en stootn vertelt Jennita an eur 
mamme wat oma eigenlijk nog ad muutn 
wietn; mer et luchte wel op dat ze t now 
met mamme edield adde. Stief genaermd 
loopn ze noar de uutgaank  Jennita dut et 
ekke dichte,t kaerkhof weer of e sleutn en 
ook een periode in mien leemn? vreug ze 
zich of. Oma kreg nog een stien op t graf, 
van eur aerte was een stien evalln.

“Mamme, oe wus ie dat ak op t kaerkhof 
was''? ''Ie addn toch bloemn e plukt uut de 
tuin''? ''A-j dat e zien dan?''
''Ja kiend, moeiers zien alles!

 Wim Nijboer, zomer 2017

-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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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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ACTIVITEITENAGENDA 2018
DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP OVERIGE INFO
SEPTEMBER
Maandag 3 september Bingo 19.30 uur
Dinsdag 4 september Bijbelkring 15.00 uur
Vrijdag 7 september Sarah Mode 14.00 uur
Vrijdag 7 september Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente
Dinsdag 11 september Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 11 september Passage 20.00 uur
Vrijdag 14 september Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
Dinsdag 18 september Bijbelkring 15.00 uur
Dinsdag 18 september PCOB 17.00 uur Restaurant
Woensdag 19 september Welfare 14.30 uur
Vrijdag 21 september Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
Dinsdag 25 september Schildercursus 13.00 uur
Woensdag 26 september Ouderenmiddag 14.30 uur
Vrijdag 28 september Snackuurtje 16.30 uur Plein
Vrijdag 28 september Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk
OKTOBER
Maandag 1 oktober Bingo 19.30 uur
Dinsdag 2 oktober Bijbelkring 15.00 uur Restaurant
Woensdag 3 oktober Welfare 14.30 uur
Vrijdag 5 oktober Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk
Dinsdag 9 oktober PCOB 14.30 uur
Dinsdag 9 oktober Passage 20.00 uur
Donderdag 11 oktober Bekkema kledingverkoop 14.00 uur
Vrijdag 12 oktober Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente
Dinsdag 16 oktober BIESTEMARKT
Woensdag 17 oktober Welfare 14.30 uur
Woensdag 17 oktober Koor: Jeduthun 19.00 uur
Vrijdag 19 oktober Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
Dinsdag 23 oktober Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 23 oktober Bijbelkring 15.00 uur
Woensdag 24 oktober Ouderenmiddag 14.30 uur
Vrijdag 26 oktboer Snakuurtje 16.30 uur Plein
Vrijdag 26 oktober Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
Zaterdag 27 oktober Koor: Fam. Heldoorn 16.00 uur
Woensdag 31 oktober Welfare 14.30 uur
NOVEMBER
Vrijdag 2 november Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk
Maandag 5 november Bingo 19.30 uur
Dinsdag 6 november Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 6 november Bijbelkring 15.00 uur
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DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP OVERIGE INFO
NOVEMBER
Woensdag 7 november DANKDAG
Donderdag 8 november St. Herdenking  Joods 

leven Zwartewaterland
19.30 uur

Vrijdag 9 november Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk
Dinsdag 13 november PCOB 14.30 uur
Dinsdag 13 november Passage 20.00 uur
Woensdag 14 november Welfare 14.30 uur
Vrijdag 16 november Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente
Dinsdag 20 november Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 20 november Bijbelkring 15.00 uur
Vrijdag 23 november Ruben Janssen kleding-

verkoop
10.00 uur

Vrijdag 23 november Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
Woensdag 28 november WINTERMARKT 14.00 uur
Vrijdag 30 november Snackuurtje 16.30 uur Plein
Vrijdag 30 november Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
DECEMBER Welfare 14.30 uur
Maandag 3 december Bingo 19.30 uur
Dinsdag 4 december Bijbelkring 15.00 uur
Vrijdag 7 december Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk
Dinsdag 11 december Passage 20.00 uur
Woensdag 12 december IJssellands Politiekoor 19.00 uur
Vrijdag 14 december Fijn op ’t plein met de 

familie Tuinman
14.30 uur

Vrijdag 14 december Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Gem.
Dinsdag 18 december PCOB 14.30 uur Herv. Gem. PKN
Woensdag 19 december Welfare 14.30 uur
Vrijdag 21 december Ouderenmiddag 15.00 uur
Vrijdag 21 december Weeksluiting 19.00 uur  Ger. Gemeente
Vrijdag 28 december Snackuurtje 16.30 uur Plein
Vrijdag 28 december Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.

Dinsdagmorgen  Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut 
     (m.u.v. vakanties)
Dinsdagmiddag  Bingo
Woensdagmorgen  Koersbal en beweegtuingroep (m.u.v. vakanties)
Woensdagavond  Bingo op het plein (19.15 uur)
Donderdagmorgen  Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut     
     (m.u.v. vakanties)
Donderdagmiddag  Zanguurtje onder begeleiding van een organist
Vrijdagmiddag  Fijn op ’t plein (houdt u de weekagenda in de gaten voor de 
     activiteit die er georganiseerd wordt) (14.30 uur)
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Auteur: Karin Sitalsing 
Uitgever: Atlas Contact, Uitgeverij 
272 pagina's 

Een boek over Boeroes. Ik had er nog 
nooit van gehoord en werd erg nieuws-
gierig. Boeroes zijn nakomelingen van de 
groep Nederlanders die in 1845 naar Suri-
name gingen onder leiding van ds. Arend 
van den Brandhof. Ds Brandhof had het 
allemaal zo mooi bedacht. Hij zag William 
Penn als zijn grote voorbeeld. Die stichtte 
aan het eind van de 17e eeuw een neder-
zetting in Noord-Amerika wat zeer suc-
cesvol was. “Suriname”, zo schrijft Karin 
Sitalsing, “moest een twaalfde provincie 
worden, een nieuw Nederland onder de 
evenaar.” Van den Brandhof kreeg toe-
stemming van de regering in Nederland 
en stuurde een afgevaardigde naar Suri-
name om daar voorbereidingen te tref-
fen voor de landverhuizing van in eerste 
instantie 200 gezinnen. Mocht het goed 
gaan dan zouden er meer volgen.
Maar het is niet goed gegaan. Had hij een 
verkeerde plek uitgezocht? Werkten de 
administrateur van Suriname en planta-
ge-eigenaren tegen? 
 Wat het ook geweest mocht zijn; de voor-
bereidingen waren niet voldoende en uit-
eindelijk gingen slechts 50 gezinnen op 
de boot naar Suriname.
Hoe het verder met ze gegaan is, kunt u 
lezen in het boek: Boeroes. De schrijfster is 
een nakomeling van de kolonisten, maar 
is zelf na 1975 (onafhankelijkheid van Su-

riname) in Nederland geboren. Ze  schrijft 
in haar boek niet alleen het verhaal over 
hoe het in 1845 en daarna   met de kolo-
nisten ging, maar ook haar zoektocht nu 
in Suriname naar overblijfselen van de ko-
lonie. Ze heeft daar vele families ontmoet 
en beschrijft hoe de geschiedenis van 
deze blanke Surinamers nog altijd levend 
gehouden wordt. Want Boeroes stammen 
niet af van de blanke planters die voor 
1863 slaven hadden, maar ze hebben zélf 
hard gewerkt om hun toekomst op te bou-
wen. Daar zijn ze nog altijd trots op. Maar 
het is allemaal een beetje anders gelopen, 
dan ze gedacht hadden….

Een lezenswaardig boek (AM )

BOEROES



11

Dinsdagmiddag 7 augustus werden alle bewoner en het personeel van De 
Meente getrakteerd op een heerlijk verkoelend ijsje van d’IJsko, de ijssalon 
uit de Kruisstraat. Gerralt van Dijk, eigenaar van d’IJsko, deelde ruim 300 ijs-
jes uit. Dit initiatief dat vanwege het warme weer extra werd gewaardeerd 
door bewoners en personeel, was mede mogelijk gemaakt door de mede-
werking van een anonieme sponsor. Al met al dus weer een mooi voorbeeld 
van samenwerking, waar Genemuiden sterk in is! 

D’IJSKO DEELT UIT

Meente getrakteerd op een heerlijk verkoelend ijsje van d’IJsko, de ijssalon 
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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

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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OP STAP MET DE KOERSBALCLUB
Woensdag 1 augustus was het weer zover, 
het jaarlijkse uitstapje voor de sportieve 
‘jongere ouderen’ van de club. 

Vanaf de Meente zetten drie auto’s koers 
richting Giethoorn. Daar werden we op-
gewacht met koffie en gebak. We gingen 
vervolgens allemaal de boot in voor een 
schitterende rondvaart. 

Nadat we het filevaren in de Giethoornse 
grachten achter ons hadden gelaten kwa-
men we buitengaats en kozen het ruime 
sop. Toen werd ons duidelijk gemaakt 
wat voor moois er groeit en bloeit en ons 
steeds weer boeit.

Een kleine opsomming van dat moois: een 
statige ooievaar loerend op een lekkere 
hap, lisdodden, sigaren, gagel voor bier-
bereiding en ook nog een zeldzame plant 
die onder water dook als wij in de buurt 
kwamen, dus die hebben we niet gezien.

We zagen ook de oude punters, gemaakt 
van eiken hout, waar die middag een zeil-
wedstrijd mee gehouden werd. Nadat we 
behouden weer aan land kwamen en nog 
een kleinigheid in een klomp hadden ge-
worpen, hebben we een heerlijke lunch 
genuttigd.

Een volgend onderdeel vond plaats in 
Zwartsluis aan het Zwarte Water. Er werd 
met ballen gesmeten maar vaak kwamen 
ze in de goot. Een enkeling wist nog wat 
punten bijeen te sprokkelen en voelde zich 
dan ook King of the match.

Eind goed, al goed past bij een warme 
maaltijd met ijs toe en als afsluiter koffie. 
Zo konden we op een nette tijd huiswaarts 
en volgde er voor één persoon nog verjaar-
dagsvisite.

Wanneer u dit leest wordt u uitgenodigd 
om een keer op woensdag mee te speen 
of alleen maar te komen kijken. Misschien 
bent u er dan volgend jaar ook wel bij met 
ons jaarlijkse uitstapje. U bent in elk geval 
van harte welkom!

We spelen elke woensdagochtend en  
starten om 09.00 uur. Graag tot ziens.
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Wie ben je en waar kom je vandaan?
Ik ben Christianne van Dijk - Beens. En ik 
kom uit Genemuiden.

Wat zijn je hobby's?
Ik zit op volleybal en doe dit al weer 11 jaar. 

Sinds wanneer werk je in de Meente en 
wat doe je zoal?
Ik ben vorig jaar Oktober begonnen in de 
meente op Vosseland 1 en 2 waar ik een 
hele goede tijd heb gehad. Per Juli ben ik 
gaan werken bij het VPT team waar ik bin-
nenkort de opleiding verzorgende IG mag 
doen.

Waarom heb je voor dit werk gekozen? 
Nadat ik van de middelbare school af 
kwam wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik 
voor opleiding wou gaan doen. In eerste 
instantie had ik gekozen voor de oplei-
ding SPW, maar dit was niet iets voor mij. 
Mijn omgeving gaf aan dat de verzorging 
iets voor mij zou zijn, en inderdaad dit was 
een goede keus. Ik doe mijn werk met veel 
plezier!

Heb je nog ambities?
Ik ga straks de opleiding verzorgende IG 
doen.

Ik geef de pen door aan:
Hennie Slot

Welke extra vraag zou je nog willen 
stellen?
Welk beroep zou je kiezen als je niet in de 
zorg zou werken.

Groetjes Christianne van Dijk  

VAN DE MEDEWERKERS



14

S T A R T C O M M A N D O E N D E
P A R K J E E N N IJ N IJ H M T R L
R F V A S E L I N E Z A L F R U A
I S A N G F R E G A N E I T E I A
E T A E A E D G V D D T L I N V T
T E V F L C E R I I S E N F T E S
A E P L L Z M C A R S N N E R N T
N K A O S U A A E A E I E K E W C
T B K T E P I E D J G V E G E IJ R
E E E L R T E S T E N B E M K N E
N I A A E O S L T R L L E B A G D
N T C R T G IJ V O E E I P R A S I
E E H A E P E O R G R U E R R E T
E L T E S K H Z G O R A D F T I R
R D E T E S K O R D U E A L J N E
K I R E I M O E O E B W A R E E N
R E D A I H A O R D B Z L E D I T
A R O D A L R R L T E M W L O D E
B K C G E W O E K E R K E R S T K
B U H M A R G A V T P E R C E R E
E N T A U A Z A L B R O K J E E N
L D I U N E L V D S O M H IJ R D K
E E G IJ G K O Z IJ N D R E M P E L
N I N T E L L E C T U E E L O S A
F L I P K L A N K S C H E L M S S
E U N S V O O R U I T W E R P E N

WOORDZOEKER
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ACHTERDOCHTIG HANDICAPRACE RIDDER
AFLUISTERAAR HOOGGELEGEN RUBBERPRODUCT
AFSTEEKBEITEL HOORNVEE SCHELMS
BALLERINA HOPELOOS SEDERTDIEN
BEVERIG INTELLECTUEEL SLAOLIE
BROKJE JENNIE SPIJKERTREKKER
CANVAS KERKER SPIJLTJE
CREDITRENTE KOZIJNDREMPEL SPRIETANTENNE
DAGWAARDE LAATST STARTCOMMANDO
DECEMBERZEGEL LIPKLANK TATOEEERSTIFT
DIERKUNDE MADELIEFJE TEKENKLAS
DOENDE MEEGEVEN TELEVISIEMAST
DOORWAAIEN MIJZELF TENTLIJN
DOSEERPOMP NEERKRABBELEN TERREURGROEP
DRAAGBERRIE NIETSZEGGEND THEEMARKT
DRUIVENWIJN NIJNAGEL UITGEZAKT
EELDE OMRIT VASELINEZALF
ENTREEKAARTJE ONNADENKEND VERHITTEN
FIGUUR PARKJE VOLKS 
GELDBEDRAG PEDAALWERK VOORUITWERPEN
GEWOEKER POETSVROUW ZEEVALK

Oplossing: 

De oplossing van de vorige puzzel is:

HUISDEUR

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

mw. K. Kolk-Beens, 
Vossestaart 7

Van harte gefeliciteerd!!

Mw. K. Kolk-Beens kan de gewonnen prijs afhalen bij de receptie van de Meente.
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Van Henk en Marjo Last kregen we dit-
maal een foto uit 1985 van ‘Roeper’ Jan 
Lok. Jan Lok is - voor zover wij weten 
- nooit officieel aangesteld als stadsom-
roeper. In zijn actieve leven, was hij wel 
bij allerlei acties en festiviteiten betrok-
ken. Velen van ons kennen hem als de 
man achter het Rad van Avontuur in de 
feesttent van de Biestemerk. Het meest 
bekend is Jan Lok toch wel als pontbaas. 
Niet voor niets is het wachthuisje bij de 
pont dan ook naar hem vernoemd: Lok-
huussien. 

In zijn boek ‘Erfgoed der Vaderen’ schrijft 
Henk Beens over het fenomeen stadsom-
roepers:

‘Alles heeft zijn uur en ieder ding onder 
de hemel zijn tijd’. Dit dacht ook de oude 
stadsomroeper Piet Bloemendal in 1874, 
toen hij na een lange reeks van jaren het 
besluit nam om er mee te stoppen. Hij 
voegde de daad bij het woord en diende 
met pijn in het hart zijn ontslagaanvrage 
in bij de gemeenteraad. Als reden gaf hij op 
dat hij vanwege de hoge leeftijd niet meer 
verstaanbaar kon maken, terwijl dit toch 
een eerste vereiste was. Voor de goede gang 
van zaken wilde hij nog enige tijd aanblij-
ven tot er een nieuwe stadsomroeper was 
gevonden. Spoedig bleek dat Piet Bloe-
mendal zichzelf tekort had gedaan, want 
de opgeroepen sollicitanten werden niet in 
staat geacht om het ambt naar behoren te 
vervullen. Piet werd herbenoemd tot stad-
somroeper en zijn roep, die voorafgegaan 
werd door enige slagen op de omroeper-
span, bleef door de straten klinken. Hij hield 
er een flinke loonsverhoging aan over: om 

ZO IS’T EWEST

reden van zijn buitengewone verdiensten 
voor de stad werd zijn jaarsalaris verhoogd 
van f 16,- naar f 30,-. In 1880 stierf hij tij-
dens het omroepen van een bericht.
Op 18 mei 1992 werd J. Bekendam tot stad-
somroeper benoemd. ‘Jan de roeper’,  zoals 
hij in Genemuiden werd genoemd, werkte 
volgens een instructie die voorschreef dat 
hij op vastgestelde plaatsen, na het luiden 
van de bel, de boodschap aan de bevolking 
door moest geven. Ook was het hem toe-
gestaan boodschappen van particulieren 
om te roepen, zoals de aankondiging van 
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een veiling of mededelingen betreffende de 
Grootburgerij, enz.
Na een periode van 44 jaar kreeg Jan Be-
kendam op 1 augustus 1936 eervol ontslag 
als stadsomroeper met dank voor de bewe-
zen diensten. Na het vertrek van Bekendam 
stelde de burgemeester voor om het uit de 
middeleeuwen stammende stadsomroe-
perschap op te heffen. Eén wethouder die 
de roep van de man nooit hoorde, voelde 
er wel wat voor om de stadsomroeper te 
vervangen door publicatieborden. Na veel 
discussie werd duidelijk dat veel raadsleden 
het stadsomroeperschap wilden handha-
ven. Uiteindelijk kwam er een compromis 
uit de bus, dat inhield dat een omroeper 
op freelance basis zou worden aangesteld. 
Kleermaker H. Bennink werd vervolgens 
aangesteld tot onbezoldigd stadsomroe-
per. Na Bennink kwam Wolter Eenkhoorn 
in functie (27 mei 1948) en daarna Johan 
Barneveld.

Siem Last, die op 1 januari 1954 in functie 
trad, was de laatste stadsomroeper. Met 
name in de periode dat Urker vissers naar 
Genemuiden kwamen om vis te verkopen, 
was hij een bekende verschijning in de stra-
ten. De roep die hij deed op 1 april morgen 
is zeker nog niet vergeten. De boodschap 
luidde: ‘Wegens noodslachting wordt een 
hoeveelheid vlees aangeboden voor f 3,- 
per kilo, te verkrijgen op het terrein van ge-
meentewerken. Een ieder dient een emmer 
mee te brengen.’ Velen gaven gehoor aan 
de oproep en al spoedig vormde zich een 
rijd wachtenden, echter tevergeefs want het 
bleek een 1 aprilgrap. Met de pensionering 
van Siem Last in 1971 werd het stadsom-
roeperschap verleden tijd. 

(Overgenomen uit het Erfgoed der Vade-
ren, geschreven door Henk Beens.)

Het verhaal van de 1 aprilgrap was zelfs 
mij als ‘vremde’ bekend. Ook bij mijn 
schoonouders thuis was er destijds veel 
plezier geweest om al die mensen die 
met een emmer aan het stuur door de 
straten waren gefietst op weg naar de 
gemeentewerf. Even later hadden deze 
mensen dus onverrichterzake weer terug 
moeten fietsen - met de emmer aan het 
stuur - en waren daarmee goed in beeld 
geweest als ‘slachtoffers’ van de geslaag-
de 1 aprilgrap.  (MB) 
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INHOUDSOPGAVE

Van de redactie       Blz. 3
Dialectverael: Te laete?      Blz. 4, 5 en 6
Alzheimer Nederland: Mag ik dan bij jou   Blz. 7
Activiteitenagenda       Blz. 8 en 9
Boekverslag: Boeroes      Blz. 10
D’IJsko deelt uit       Blz. 11
Op stap met de koersbalclub     Blz. 12
Van de medewerkers      Blz. 13
Prijspuzzel        Blz. 14 en 15
Zo is’t ewest        Blz. 16 en 17
Inhoudsopgave en Colofon     Blz. 18

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)
Marja Bekendam-de Boer (MB)

Kopij voor volgende uitgave graag inleveren voor  vrijdag 30 november 2018

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



-ADVERTENTIE-

-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

-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.

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 
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.

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

Oefengroep
- diabetes
- copd 
- hartrevalidatie 

Fysiofit 
Fysiotherapie
Revalidatie
Oedeemtherapie
Echografie

Bel 038 385 86 88 

of kijk op www.fysiotherapiedemeente.nl

Buzenland 2  
Genemuiden



PLAATS HIER 
DE ADRESSTICKER

Mede mogelijk gemaakt door:

sign & display
print & promo
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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




