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

VOOR AL UW ZORG THUIS

* alarmering bij u thuis

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

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

* zorg beschikbaar op basis van verstrekte CIZ-indicatie

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

Fysiofit 
Fysiotherapie
Revalidatie
Oedeemtherapie
Echografie

Bel 038 385 86 88 

of kijk op www.fysiotherapiedemeente.nl

Buzenland 2  
Genemuiden

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

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 

-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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De Tekstkenner 
levert mooie of 
zakelijke woorden 

voor websites, magazines, 
brochures en kranten.

Wij geven ook 
www.genemuidenactueel.nl 

uit.

06 101 62 0
06

info@heyrik
media.nl

www.detekst
kenner.nl
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VAN DE REDACTIE

We staan aan de vooravond van een nieuw 
jaar, maar ook aan de vooravond van een 
periode van grote veranderingen binnen 
De Meente. Omdat menigeen zich begon 
af te vragen of al die veranderingen niet 
ten koste gaan van de beschikbaarheid 
van woningen en de te betalen huren, 
ging de redactie van De Roeper te rade 
bij het bestuur van Stichting Welzijn De 
Meente. Wij legden ze een aantal vragen 
die door Marco van Lente met aandacht 
en zorg werden beantwoord. Hiermee ho-
pen we de lezers van De Roeper gerust te 

kunnen stellen. Mocht u toch nog (ande-
re) vragen hebben, aarzel dan vooral niet 
om contact op te nemen met het bestuur 
of de cliëntenraad, immers zij zitten er 
voor ú! Misschien kunnen we uw vraag en 
het antwoord daarop dan ook weer publi-
ceren, zodat ook anderen daarmee gehol-
pen zijn want duidelijkheid en openheid 
is een groot goed.

De redactie van De Roeper wenst u alle 
goeds toe voor 2019.

Bestuur, directie, cliëntenraad en personeel 
van De Meente wensen u 
gezegende feestdagen en 
een voorspoedig 2019
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TOEKOMSTVISIE MEENTE

Woningcorporatie Wetland Wonen, woon-
zorgconcern IJsselheem, de gemeente 
Zwartewaterland, Stichting Welzijn De 
Meente, zorginstelling PGVZ/Akkerwin-
de en cliëntenraad De Meente stelden 
begin oktober officieel de gezamenlijke 
toekomstvisie vast voor De Meente in Ge-
nemuiden. De visie is erop gericht om De 
Meente dé woon- en ontmoetingsplek 
te laten blijven voor jong en oud ‘Gaelle-
muun’. In de visie ligt de basis om van De 
Meente een wooncomplex voor de toe-
komst te kunnen maken.
 
In de visie die Wetland Wonen en haar 
partners hebben ondertekend staat be-
schreven hoe de partijen De Meente wil-
len vernieuwen. Een van de uitgangspun-
ten blijft de scheiding van wonen en zorg. 
Belangrijk is ook dat bewoners worden 
gestimuleerd om elkaar te helpen en te 
ondersteunen. Toekomstige nieuwbouw 
zal niet uitsluitend bestemd hoeven te 
zijn voor ouderen maar ook voor andere 
doelgroepen.
 

Inclusief wonen
Naast de scheiding van wonen en zorg 
staat het zogeheten ‘inclusief wonen’ cen-
traal in de visie. Dit betekent dat wordt 
gestreefd naar een gemengde bewo-
nerssamenstelling, waarbij bewoners en 
buurtbewoners elkaar ontmoeten en on-
dersteunen en samen activiteiten organi-
seren.
 
Planning
De vernieuwing van De Meente bestaat 
uit vijf onderdelen, te beginnen met de 
sloop van de Zuidwal en de Akkerties. Er 
worden dan 41 appartementen gesloopt. 
Daarvoor komen 30 nieuwe, ruimere ap-
partementen in de plaats. Na de sloop 
start Wetland begin 2020 met de eerste 
fase van nieuwbouw van appartementen. 
Daarna volgen de ombouw van het ver-
pleeggebouw, de sloop van de Lage en 
Hoge Vlakte en de tweede fase van nieuw-
bouw.
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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
•  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

De redactie van De Roeper heeft ge-
merkt dat veel bewoners en hun familie-
leden zich zorgen maken over de nieuw-
bouwplannen van De Meente. Menigeen 
vraagt zich af of het wel verstandig is om 
zoveel te veranderen aan ‘onze Meente’ 
waar zoveel mensen met plezier wonen 
en gebruikmaken van de voorzieningen. 
Daarom legde de redactie van De Roeper 

een aantal van deze vragen voor aan het 
bestuur van St. Welzijn De Meente. Lees 
hiervoor verder op pagina 6.

In de afbeelding hierboven is een globale 
schets opgenomen hoe het eindresultaat 
er uit kan komen te zien. Uiteraard is dit 
nog geen definitief plaatje aangezien er 
nog veel moet gebeuren voordat dit gere-
aliseerd kan worden. 
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Als er minder woningen worden gebouwd 
dan er voorheen waren, zullen er dan nog 
genoeg woningen voor ouderen overblijven 
vooral als die woningen ook nog eens be-
schikbaar worden gesteld aan andere doel-
groepen, gezinnen, jongeren, e.d. ?
Wij denken dat er ook na realisering van 
de nieuwbouwplannen voldoende wo-
ningen beschikbaar zijn, dat laten de 
prognoses ook zien. In de afgelopen jaren 
zien wij de trend dat mensen steeds later 
gebruik maken van voorzieningen zoals 
de Meente. Zelfs in de afgelopen 2 jaar 
waarin de bewoners van de 41 woningen 
van de Zuidwal en Akkerties intern ver-
huisd moesten worden heeft dit niet ge-
leid tot extra druk op de wachtlijst. Ove-
rigens ontstaat het lagere aantal nieuwe 
woningen doordat er grotere woningen 
op ongeveer dezelfde plek teruggebouwd 
worden.

Lange rechte gangen zouden niet meer van 
deze tijd zijn, maar ze zijn wel overzichtelijk en 
goed te bewaken met camera’s. Hoe worden 
de woningen straks aan elkaar verbonden?
De kern van het nieuwe plan is dat  
wij nu de kans hebben om de Meente 
weer helemaal bij de tijd te brengen.  
 In de afgelopen jaren is er veel bij- en aan-
gebouwd waardoor er toch een massief 
en gesloten gebouw is ontstaan met wei-
nig belevingswaarde. Met het nieuwe plan 
kunnen wij dit nu veranderen: een multi-
functioneel plein, restaurant met terras en 
andere voorzieningen die niet meer inge-
sloten liggen maar vrij komen te liggen in 
het groen, woningen die aan de voorzijde 
een normale ingang krijgen maar aan de 
achterkant dicht tegen de Meente aanlig-
gen én meer groen. De openheid ontstaat 
ook doordat een zichtlijn ontstaat vanaf 

de Willem de Zwijgerlaan naar de Jan van 
Arkelstraat. 
Eigenlijk is het zo dat als je nu voor de 
hoofdingang staat alles rechts daarvan 
nieuw opgezet wordt. Dit betekent dat 
verreweg het grootste deel van de Meen-
te zoals de Noordwal en Den Heuvel met 
directe verbondenheid blijft zoals het is. 
In de nieuwe situatie zullen de gebouwen 
vrij komen te liggen maar wel op zeer 
korte afstand van het hoofdgebouw. Hier-
door ontstaan er diverse mogelijkheden 
voor de bewoners. 

Als de woningen straks een ingang aan de 
straatzijde krijgen, betekent dit dat wij dus 
ook niet meer onderdak lopend bij elkaar op 
bezoek kunnen? Voor velen van ons, is het 
juist zo aantrekkelijk dat we met onze rol-
lator of rolstoel ons gemakkelijk door de 
gangen kunnen voortbewegen. Ook per-
soneel kan ons nu ’s nachts bereiken zon-
der daarvoor naar buiten te hoeven.
Zoals hiervoor aangegeven is blijft er in 
de Meente een groot deel met directe ver-
bondenheid. Voor de nieuwbouw geldt 
dat deze rechtstreekse verbondenheid 
er niet is omdat anders het open karakter 
niet gerealiseerd kan worden. Dit sluit ook 
aan op de wensen van met name de “jon-
gere’ ouderen en andere doelgroepen (bv. 
Akkerwinde)  om wel in de directe nabij-
heid van de voorzieningen van de Meente 
te kunnen wonen zonder gelijk te wonen 
in een setting van een traditioneel verzor-
gingshuis. 

Het is mooi dat er elders in Genemuiden 
meer huurwoningen worden gebouwd voor 
ouderen, maar als we zelf graag dicht bij de 
voorzieningen willen wonen moet die mo-
gelijkheid er toch ook zijn?
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Wij onderschrijven dit uitgangspunt volle-
dig. Daarom zullen wij ook in de komende 
jaren in goed contact blijven met onze 
doelgroep en de samenwerkingspart-
ners. Voor de periode die wij nu kunnen 
overzien (ongeveer de komende 10 jaar) 
denken wij dit het voorliggende plan vol-
doende is voor de vraag. De afgelopen 
jaren leren ons wel dat er snel verande-
ringen plaats kunnen vinden waardoor 
alertheid ook de komende jaren geboden 
blijft.

In de krant hebben we gelezen, dat sommi-
ge woningen nu al te duur zijn voor oude-
ren zelfs als deze over spaargeld beschikken. 
Worden de nieuw te bouwen nog duurder 
en zo ja, zullen er dan  nog meer ouderen 
zijn die hier niet voor in aanmerking komen?
In de krant is geschreven over het zoge-
naamde “Passend toewijzen”. Dit is een 
wettelijke maatregel waarbij woningen 
toegewezen moeten worden rekening 
houdende met het inkomen. Dit betekent 
dat dure woningen niet altijd toegewezen 
kunnen worden aan mensen met lage in-
komens maar andersom ook. Wij vinden 
dit beleid niet passend voor situaties zoals 
in de Meente. Dit geldt niet alleen voor de 
Meente maar voor het hele Nederland.
Toch leidt dit beleid in de Meente nog 
nauwelijks tot problemen. Er zijn voldoen-
de woningen beschikbaar voor iedere 
inkomensgroep. Ook bij de nieuwbouw-
plannen wordt rekening gehouden met 
toegankelijkheid voor iedere inkomens-
groep. In de krant is gerefereerd aan een 
uitzonderingsgeval die al opgelost is. 
Overigens hebben wij het toewijzings-
beleid toegelicht op 13 november in een 
drukbezochte avond. Wij hebben hier ook 
toegezegd dat wij dit beleid binnenkort 

Een afsluitende opmerking van het  
bestuur: 

Wij realiseren ons dat (ingrijpende) wij-
zigingen altijd tot onrust en vragen kun-
nen leiden. In informatiebijeenkomsten 
of overige communicatie proberen wij 
zo goed mogelijk duidelijkheid te ge-
ven over toekomstige wijzigingen. De 
huidige plannen zijn een resultaat van 
een langdurig proces. Wij begrijpen heel 
goed dat er soms vragen zijn over keuzes 
maar willen graag aangeven dat wij nu 
de mogelijkheid hebben om de Meente 
toekomstbestendig neer te zetten zodat 
wij ook in de toekomst kunnen zeggen: 
“Onze Meente is er nog steeds en is weer 
helemaal van deze tijd”

aan belanghebbenden nog een keer dui-
delijk zullen communiceren.

Er is geen ruimte in De Meente waar een 
overledene kan worden opgebaard. Is het 
mogelijk dat hier bij de nieuwbouw reke-
ning mee wordt gehouden?
Een opbaarruimte in de Meente is een al 
langer bestaande wens. In de huidige set-
ting van de Meente kunnen wij dit niet 
realiseren. Desondanks worden er al wel 
in toenemende mate uitvaarten verzorgd 
vanuit de Meente.
Bij de nieuwbouwplannen zullen wij kij-
ken of deze wens gerealiseerd zou kun-
nen worden. Hierbij moet de balans be-
paald worden rekening houdende met 
aspecten zoals een respectvolle fysieke 
beschikbaarheid van ruimte, de normale 
leefbaarheid van het gebouw en de finan-
ciële haalbaarheid. 
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I-j was zo boordevol muziek
I-j spuulde veur groot en klein publiek 
‘t Maekte bliede, melancholiek
d’ Accordeonist

As jonge nooit gien cent te makkn 
Probeerde elk báántien te pakkn.
Umme les te neemm in de stad 
d’ Accordeonist
Veur meinsn in een grote zael 
Spuuld’ie in verstaanbare tael 
Een verhael over  Amsterdam 
d’ Accordeonist, d’ Accordeonist

I-j spuulde greeg met vriendn
Met  Kobus, Jansn Post d’ örganist 
Metdie twieje kon ie’t goed viendn 
d’Accordeonist, d’ Accordeonist 

Lalalala …

I-j ef op buurtreissies e-spuult
Achter in vrachtwaegns en in bussn 
Ook in de oorlog veur de Russn 
d’ Accordeonist
 
Zo spuulde i-j  zien leemm laank 
Zien eign stukkn, zien eign klaank
En ging zo doodgewoon zien gaank 
d’ Accordeonist 

I-j spuulde de minuutnwals
I-j spuulde ook op grote bals 
I-j spuulde graeg d’ Engelse wals 
d’ Accordeonist, d’ Accordeonist 

I-j spuulde veur  werkers op de diek 
Veur  vriendn meuk i-j  graeg muziek
I-j spuulde veur  elk soort publiek  
d’Accordeonist, d’ Accordeonist

Lalalala …   

Melodie: de Troubadour van Lenny Kuhr
Tekst:  Wout en Marry Bekendam

D ‘ACCORDEONIST 

Dit lied werd door Wout Bekendam ge-
zongen tijdens Eikoerei.

“Een stuk nostalgie en een ode aan mijn 
vader. In zijn jonge jaren waren er regel-
matig talentenjachten in de omliggende 
gemeenten. Omdat hij een heel goede 
muzikant was, kwam hij regelmatig thuis 
met een 1e prijs. Dit kan ik me nog her-
inneren uit mijn jonge jaren. Zoals in het 
lied beschreven is, had hij een rijk muzi-
kaal leven. Het zou mooi zijn, als de ge-
neratie die hem nu nog kent dit lied kan 
lezen” aldus Wout Bekendam
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Veule joarn  verstrekn met de tiet 
d’Accordeon wurde te zwoar
Een orgel an-e-skaft dat joar 
d’ Accordeonist

As kient meuk ek dit alles mee 
Aak van die tiet mer un cd 
Doar zok toch zo bliede mee ween 
d’ Accordeonist 

Toen wurdt ‘t stille, het lied was uut 
Now eur ie niet meer zien geluut 
Wie e’troost wurdt deur zien muziek 
Verget um niet

Want i-j zat zo boordevol muziek
I-j spuulde veur groot en klein publiek 
Maekte bliede, melancholiek 
d’Accordeonist

KRINGLOOPKAR

Wat zijn we blij met de spulletjes die er ge-
bracht worden voor de verkoop op onze 
kringloopkar.  Er wordt flink gebracht en ook 
flink gekocht, hartelijk bedankt hiervoor!

Graag willen wij de afspraken voor het inle-
veren van spulletjes nog even onder de aan-
dacht brengen.

Alleen spullen inleveren op de dagbesteding 
in de Koeweide, zodat wij overzicht kunnen 
houden wat er op de kar staat. Is er niemand 
aanwezig in de Koeweide, dan mag u uw 
spulletjes daar neerzetten. Wél graag met 
een notitie dat het voor de kringloopkar is.

Er kunnen alleen spullen gebracht worden 
die op de kar passen. Spullen die niet op de 
kar passen nemen wij niet aan. Deze spullen 
nemen teveel ruimte in beslag, waardoor het 
obstakels worden die de doorgang met rol-
lators en rolstoelen hinderen en er gevaar-
lijke situaties kunnen ontstaan.

Dit jaar hebben wij als team Welzijn weer een 
donatie kunnen doen aan Alzheimer Neder-
land. We hebben dit keer gekozen om voor  
€ 50,- Vergeet-me-niet speldjes te kopen.

Het Vergeet-mij-nietje van Alzheimer Neder-
land staat symbool voor een toekomst zon-
der dementie. Door het te dragen, laat u zien 
dat we mensen met dementie en hun naas-
ten niet vergeten. (bron Alzheimer Nederland)
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De dames van de verzorging roepen de 
hulp in van de lezers van De Roeper. Ze 
zijn namelijk op zoek naar nieuwe namen 
voor het Somatiek team en het VPT team. 
Nou is de redactie van De Roeper niet be-
kend met dergelijke terminologie en dus 
vroegen we eerst eens om wat uitleg.

Het Somatiek en VPT team binnen de 
Meente zijn namen die afgeleid zijn van 
de indicatiestelling. Client heeft een VPT 
(= Volledig Pakket Thuis) of Somatiek 
(zorg bij  chronische klachten) indicatie. 
Deze zorg wordt geleverd vanuit de Wet 
Langdurige Zorg en is dus anders dan 
thuiszorg. Wij willen graag een vriende-
lijke naam voor deze teams. 

Bij een VPT is de inhoud van de zorg ver-
gelijkbaar met de zorg die de cliënt in een 
instelling krijgt, alleen ontvangt de cliënt 
deze zorg thuis. Een VPT voorziet daarmee 
in een zorgvraag voor iemand die dage-
lijks (24 uur) behoefte heeft aan zorg. Het 
VPT is geschikt voor een cliënt die thuis 
woont of in een geclusterde woonvorm, 
waarbij zorg thuis verantwoord geleverd 
kan worden en er nog geen opnamewens 
is.  Een VPT en/of Somatiek kan de volgen-
de zorgvormen omvatten:
-  verpleging, inclusief gespecialiseerd 

verpleegkundig handelen (GVP)
-   persoonlijke verzorging
-  begeleiding (individueel of in groeps-

verband)
-  Wlz-behandeling (individueel of in 

groepsverband)

-  vervoer naar dagbehandeling en/of 
dagbesteding (begeleiding groep)

-  verstrekken van eten en drinken
-  schoonhouden van de woonruimte

Conclusie, beide teams geven complexe 
zorg aan de cliënten.

Tja, en dan nu de uitdaging voor onze  
lezers: wie bedenkt er een nieuwe naam 
voor het Somatiek team en het VPT 
team.
Deze namen geven verwarring omdat  
er binnen beide teams cliënten met VPT 
indicatie zijn.

Er is een mooie prijs te winnen voor de 
twee meest originele namen. 

Uw inzending, voorzien van uw naam en 
adres, en de beide suggesties:
Naam team Somatiek 
Naam team VPT 
Graag voor 1 januari 2019 inleveren in de 
brievenbus bij de receptie van de Meente.

Met vriendelijke groet, 
Team somatiek en VPT team

PRIJSVRAAG SOMATIEK
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Iel veurzechtig zet ie een voet buten de 
deure. Veurzechtig, met de punte van zien 
daegse skoe vuult ie of  ‘t ook glad is, want 
gisteren ef et slim e’iezeld. Gien wonder, ‘t 
joor sköt ook al op ‘t einde an, de körtste 
dag is al ewest.  Mörn beginnen de kærst-
daegen. 
Twie lange... lange daegen! Kærstfeest... i-j 
ef nog ielemoale gien kærstgevulens en 
die zullen ook wel niet meer komen.

Met een paer veurzechtige stæppies peilt 
ie de gesteld’eid van et pad. De gladdi-
geid liekt mee te valen... gelukkig! Was et 
now wel verstaandig umme datgene te 
doen wat ie van plan is? Zol et allemoale 
wel goed valen?
Maer niet værder over noadeinken... want 
dan raekt ie nog meer in de wiere en i-j is 
de iele moand al zo van slag. Wat iewig 
jæmmer dat alles zo mos lopen, dat ze et 
niet adden kunnen uutproaten en oplös-
sen. I-j zucht een keer diepe en d’r kump 
een wölkien oasem uut zien mond.

Dan zet de olde man et plastic tæssien van 
de Ema, met inold, dat ie in zien iene aand 
öldt, even tegen de deurposte en vref zien 
knoffelige aanden stiewig tegen mekaere.

DIALECTVERAEL: 

PETER EN PAUL
 

I-j grilt en trækt zien dunne jasse rond zien 
maegere lief. Eigenlijk muut ie zien dat ie 
an een wat dekkere kump, maer dat zit d’r 
veurlopig niet in. Zol ie nog eemn weer 
noar binnen goan umme zien waansen te 
pakken want et vuult   oordig kolder dan 
et eerst leek.   Waeterkold! 

Dan kek ie bezörgd met een skuin eugien 
noar de lucht en beslöt dan umme dat 
toch  maer niet te doen, ‘t kost allemoale 
maer tied. I-j pakt de tasse en löp met 
veurzechtige, skufelende pæssies noar et 
zaandpad, tien meter wiederop.
 
Een posien laeter toffelt Peter over et 
smalle bospad. ‘t Get muuizum, i-j mærkt 
dat ie gien twintig meer is. I-j kump oasem 
te kört, mærkt ie. I-j ef nog een iel stuk 
veur de boeg, want Paul woont now niet 
bepoald noast de deure. Maer goed ook... 
dan kan ie alles nog ies overdeinken... nog 
ies op een ri-jgien zetten. Een paer joor 
geleden zol ie de fiese epakt emn... maer 
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de dokter ef ezægd dat ie dat niet meer 
mos doen, vuus te gevoorlijk op zien leef-
tied, i-j was al een keer evalen. 
Op zien “staelen ros” zoas ie zien fiese al-
tied nuumde, was ie een gevoor veur um- 
zelf, maer ook veur een aander. Now... dan 
maer gien fiese meer... i-j wol een aander 
beslist neks andoen... dat ad ie zien iele le-
ven preberen te veurkomen.

En toch was et gebeurd, een week of zesse 
eleden. I-j ad Paul beskaedigd... zien ka-
meroad... zien beste moat! Al meer dan 
vievenzeumtig joor waren ze beste vrien-
den, al van de bewaerskoele of. Samen lief 
en leed edield, saemen deur kneukel en 
bos egoan, maer saemen ook prachtige 
tieden beleefd.
Gieniene van beiden ad beoefte an een 
vrouwe ad. ‘t Was toch goed zo? Zie le-
ken wel een bubels duo: Petrus en Pau-
lus. Met eur beiden adden ze d’r geregeld 
skek umm’ ad. Maer i-j ad tevule ezægd, 
dat was vast en zeker woor. En et gække 
met woorden is, dat as ze ienmoal ezægd 
bin, ie d’r gien vat meer op emn. Zie bin 
lös, vri-j umme te goan en te stoan woor 
ze willen. Et was glad verkierd evalen en i-j 
was ielemoale van ‘t rabat ewest.

Zæchiesan, zo vutien veur vutien, köstert 
ie gestoadig værder, maer noa een stief 
ketiertien kek Peter toch weer bezörgd 
noar de steeds maer donker wördende 
lucht. I-j pakt et tæssien over van d’ iene 
in d’aandere aand.  Wat knep dat aandvat 
verniemelig deur!  
Et liekt ook donkerder te wörn en eemn 
skrukelt ie, as d’r maer gien sni-j kump. Is 
dat eigenlijk ook veurspeld? I-j ef vanmör-
gen niet goed noar de radio eluusterd. Zal 
ie weer terugge goan... of toch niet? Dan 
pakt ie um zelf bi-j de lurven. Neks d’r van, 
as ie now niet get... dan get ie nooit meer! 
In zien eufd börrelt een kærstværsien 
noar boven. “In Bethlehems stal..,”zingt 
ie zæchies. Et kump d’r wat skörre uut en 
i-j skrekt van zien eigen stemgeluud. Wat 
skaem’achtig kek ie um um én, maer d’r is 
gelukkig gien kop te zien. Langzem vör-
dert ie, maer et is wel een iel einde!

Noodlot
Dan slæt et noodlot toe, niet deur gladdi-
geid van sni-j of iezel, maer gewoon deur 
een stien. Een gewone kei-je, alf in de 
grond, die d’r misskien al wel onderd joor 
leg en woor Peter vandaege opies tegen-
an löp. Met een klap klabatst ie tegen de 
grond, veur dat ie um kan ofweren. Umdat 
ie ien aand in de zak ef  kump ie ærd op 
zien ræchteruppe teræchte. Versuft van 
de zeerte blef ie lengen, maer i-j ef dude-
lijk wat euren kraeken. Et liekt niet best!

As ie um um én prebeert te kieken ziet ie 
zien tasse as een angeskeuten, gekört-
wiekte voegel een paer meter wiederop 
lengen. Et kærststukkien wat ie gisteren 
op een old kummegien veur Paul emaekt 
ef leg d’r verrommeld noast. De keerse is 
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ebreuken. Wat muut ie now? I-j kan gal-
pen zo ærd as ie wil, maer d’r eurt um toch 
gien meinse. ‘t Is te open dat d’r vandaege 
nog volk langes kump, aanders overleeft 
ie ‘t misskien wel niet ies. Maer welke alve 
gæk get d’r met dit weer de bossen in? I-j 
zucht weer, nog dieper dan vanmörgen 
en weer stoomt zien oasem.  

Deurwiekt
De donkere lucht, die vanmörgen niet vule 
goeds in ‘t zin ad, ef zien beloften woor 
emaekt. Gien sni-j, maer een verniemelige 
iesregen ef Peter zo langzemeraand deur-
wiekt. I-j is zo kold as een bot, i-j leg ier dan 
ook al uren. Et begint al wat te donkeren 
en i-j begint de moed op te geven. Ad ie 
maer zo’n ni-jmoes dingk, zoas de jonge 
gæssen, dan kon ie de ulpdienst bellen, 
iene iene twieë is et nummer... geleuft ie, 
maer i-j muut niet al te vule van moderne 
dingen emn en dus ook niet van zo’n pro-
atgeval. Trouwens, met wie zol ie muun 
proaten? I-j ef alle Kærstværsies al ezun-
gen die ie nog van vrogger kent, maer i-j 
is d’r now te muu veur. Wiet ie wat... i-j löt 
um lækker wægzakken... mee noar bene-
den glieren... de vergetel’eid in... door is et 
vaste wærm..!

Langzem zakken zien ogen dechte.
Net as Peter um ielemoale over wil geven 
eurt ie een wat slifferend geluud. Met alle 
kracht die ie nog op kan brengen pre-
beert ie zien ogen lös te doen. I-j ziet een 
luchien in de værte daansen... of is et een 
stærregien..?
Zol et de stærre van Bethlehem wezen? I-j 
ef d’r ærd genog over ezungen!
‘t Geluud wördt æchter ærder en et laem-
pien dudelijker. Dan opies is et vlakbi-j. ‘t Is 
gien stærre,  maer een fiese met een man 
d’r op en an et stuur angt een Ematasse. 
D’r boomnuut stek een tækkien gruun 
en d’r glaanst wat zulverachtigs. Zo gauw 
as ie zien stieve lechem mee kan kriegen 
springt de olde man van de fiese. ‘t Is Paul. 

I-j löt zien vervoermiddel zo maer noast 
um neer valen, op de natte, glibberige 
grond. 
Net as een poze eleden ruult d’r weer een 
plastic tasse over de grond en weer brek 
d’r een keerse. Zien knieën kraeken as ie 
um noast zien vriend op de grond löt zak-
ken. “Wat now dan toch?” vrög ie geskrök-
ken. “‘k Wol oe wat veur de kærstdaegen 
brengen,” fluustert Peter met gebærsten 
lippen.  “Ek oe ook,” prevelt Paul terugge 
en bi-j beiden springen de troanen in d’ 
ogen. 

Dan get Paul ændelen. I-j trækt zien dekke 
duffelse jasse uut en laegt die zörgzem 
over zien moat én. Eerst groffelt ie nog 
in iene van de beide zakken en pakt zien 
mobieltien. I-j ef d’r op anroaden van zien 
buurman wèl iene an’eskaft. Met verstief-
de vingers toetst ie iene iene twieë in en 
met een paer minuten ef ie eregeld dat d’r 
een ambulance kump.
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Wie ben je en waar kom je vandaan?
Ik ben Hennie Slot-Naberman en kom uit 
Genemuiden 

Wat zijn je hobby,s?
Ik mag graag haken en op korte vakantie 
gaan met mijn man en zus en zwager 

Sinds wanneer werk je in de Meente en 
wat doe je zoal?
Ik werk sinds 2000 in de Meente, ben 
toen  begonnen in de keuken en heb later 
de opleiding helpende gevolgd. 
Dit werk doe ik nog steeds met veel ple-
zier!

Waarom heb je voor dit werk gekozen?
Ik ben een zorgzaam type en ga graag 
met mensen om en  ik doe mijn werk met 
veel plezier.

Ik geef de pen door aan:
Jeanet van Es

VAN DE MEDEWERKERS

Een ketier laeter, net veurdat Peter lækker 
in’epakt de auto wördt in’edraegen kieken 
de olde mænnegies mekaere an. Paul be-
gint te proaten. “Et gække met woorden 
is, dat as ze ienmoal ezægd bin, ie d’r gien 
vat meer op emn. Zie bin lös, vri-j umme 
te goan en te stoan woor ze willen.  Wi-j 
muun allemoale meebugen met de wiend 
van et moment en wat niet wil bugen kan 
breken. Zu-w maer nærns meer over proa-
ten?” vrög Paul. 
Peter knekt met d’ ogen dechte en een 
weldadige wærmte trækt deur zien iele 
lechem.   Kærstdaegen... vermoedelijk in ‘t 
ziekenuus, maer wel met een rustig ærte!

Riek van der Wulp 

Wij zijn verhuisd naar: Oude Wetering 122, Mastenbroek

Maar voor bestrating- en rioleringswerk nog steeds bereikbaar op:
038 - 38 55 449 | 06 - 839 05 839 (voor calamiteiten 24/7)

-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

www.hoekman-bekendam.nl 
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GROFVAAJER

As mien grofvaajer vrogger weer kwam van ’t vissen,
I’j zat dan in zien punter, midd’n op ’t diep,

En de wiend goed in de zeil’n
Dan zung grofvaajer ’t oogste lied.

’t Zing’n worde é eurd deur aand’re lui,
Die naam et zingn van gorfvaajer over

En prachtig klunk et met boovm stem over ’t diep,
Want dat kon’ie iel goed.

Wat zal dat mooi e’klönk’n em op ’t diep,
Die Psalm en Lofgezang’n.

Zo punterden ze op’t veereufd an
Dan deur de Sas noar de Binn’nhaven.

Doar was zien plaekkien waor ie lössn kon.
Alles uut et beutien, zovuule as ’t kon

Op de platte Kruulewaegn,
Now gaw noar Gropmoeijer die op’t fenuus

De kernemelkse bri’j al kloar ad stoan.

Et bord met bri’j, mit goed wat stroop,
Was gaw deur Grofvaaijer op e’geet’n.

Zo gong et vrogger, um niet te vergeet’n.
Mer dat zing’n, wat Grofvaaijer zo greeg deed.

Dat stet in ons geheug’n, zo vaste as wat.
Dat zing’n doar op ’t Zwarte Diep,

Een versien, as de dorre vlakte van de woestijn,
Of: Heer ‘k wil altijd bij U zijn.

Maar ook het mooie zing’n van de karekiet,
Ak doar an denke, dat vergeet ik niet.

Verssies in onze errinnering, van lange é leed’n.
Wi’j zull’n dat zing’n wel nooit vergeet’n,

Mar ’t is allemoale verleden tied.

(naam en adres van de schrijver is bij de redactie bekend)
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DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP OVERIGE INFO

JANUARI

Vrijdag 4 januari Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN

Maandag 7 januari Bingo 19.30 uur

Dinsdag 8 januari Schildercursus 13.00 uur

Dinsdag 8 januari Bijbelkring 15.00 uur

Dinsdag 8 januari Passage 20.00 uur

Woensdag 9 januari Welfare 14.30 uur

Vrijdag 11 januari Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.

Dinsdag 15 januari PCOB 14.30 uur

Vrijdag 18 januari Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk

Dinsdag 22 januari Schildercursus 13.00 uur

Dinsdag 22 januari Bijbelkring 15.00 uur

Woensdag 23 januari Welfare 14.30 uur

Vrijdag 25 januari Ruben Janssen kledingverkoop 10.00 uur

Vrijdag 25 januari Snackuurtje 16.30 uur, Plein

Vrijdag 25 januari Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk

Woensdag 30 januari Ouderenmiddag 14.30 uur

FEBRUARI

Vrijdag 1 februari Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente

Maandag 4 februari Bingo 19.30 uur

Dinsdag 5 februari Schildercursus 13.00 uur

Dinsdag 5 februari Bijbelkring 15.00 uur

Woensdag 6 februari Welfare 14.30 uur

Vrijdag 8 februari Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN

Dinsdag 12 februari PCOB 14.30 uur

Dinsdag 12 februari Passage 20.00 uur

Vrijdag 15 februari Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem

Dinsdag 19 februari Schildercursus 13.00 uur

Dinsdag 19 februari Bijbelkring 15.00 uur

Dinsdag 19 februari DES Kamperzeedijk 19.00 uur

Woensdag 20 februari Welfare 14.30 uur

Vrijdag 22 februari Snackuurtje 16.30 uur, Plein

Vrijdag 22 februari Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente

Woensdag 27 februari Ouderenmiddag 14.30 uur

ACTIVITEITENAGENDA 2019
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DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP OVERIGE INFO

MAART

Vrijdag 1 maart Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk

Maandag 4 maart Bingo 19.30 uur

Dinsdag 5 maart Schildercursus 13.00 uur

Dinsdag 5 maart Bijbelkring 15.00 uur

Woensdag 6 maart Welfare 14.30 uur

Vrijdag 8 maart Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente

Dinsdag 12 maart PCOB 14.30 uur

Dinsdag 12 maart Passage 20.00 uur

Woensdag 13 maart BIDDAG

Donderdag 14 maart Sarah Mode 14.00 uur

Vrijdag 15 maart Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN

Dinsdag 19 maart Schildercursus 13.00 uur

Dinsdag 19 maart Bijbelkring 15.00 uur

Woensdag 20 maart Welfare 14.30 uur 14.30 uur, Restaurant

Vrijdag 22 maart Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.

Woensdag 27 maart Ouderenmiddag 14.30 uur

Vrijdag 29 maart Snackuurtje 16.30 uur, Plein

Vrijdag 29 maart Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk

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)

SPREEKUUR MEENTE

Met ingang van dinsdag 6  november 
2018 wordt er in de Meente wekelijks - 
dus op elke dinsdag - een inloopspreek-
uur gehouden tussen 14.00 uur en 15.00 
uur. Het spreekuur is bedoeld  om  
uw vragen te beantwoorden en u te  
informeren over de mogelijkheden van 
de Meente met betrekking tot:
- wonen
- (thuis)zorg
- welzijn. 

U ben van harte welkom.  Het spreekuur 
zal elke dinsdagmiddag (uitgezonderd 
schoolvakanties en feestdagen) plaats-
vinden op het plein in de Meente.
Christie Luisman, zorgconsulent IJsselheem
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W U O t K e r t e e Z r e v e i G

I E L K A S V E W T S L J E N E R

P Y B N I T E T L O E I T P P U R

L U G A O O R H C R T A N E I E D

O R E D M T A A E R T A S L E R N

E W I A H C S R T R E B G O I M A

G E C D E L T O R E J W E N T A B

S T H S O O V A N E K IJ E E O R N

V I E H M E R U T E T S R T U W E

E D O O M O N S R T I K E V D A T

R T R F S T E S A O E S C O U N O

L S O S E E U R H U E I H R W E G

I E O I L E W E N R N L L E K L A

 

KRONKELWOORDZOEKER

Onderstaande woorden kronkelen als een soort slang door het diagram heen. De 
gekleurde hokjes geven een begin- of eindletter aan. Van hieruit staat de volgende letter 
steeds links, rechts, boven of onder de letter. De laatste letter van een woord is tevens 
de beginletter van het volgende woord. De overgebleven letters vormen achterelkaar 
gelezen een trefwoord.

Oplossing: 

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

dhr. of mw. H. van Loo, Kamperzeedijk 38

Van harte gefeliciteerd!

U kunt de gewonnen prijs afhalen 
bij de receptie van de Meente.

DOOFSTOMME 
LEEUWENHART 
STORTTRECHTER
DRUPPELSGEWIJS 
NOTENBAR 
STROOISEL
EIERMAND 
ROOMTAART 
TINADER
EIKSCHILLER 
ROUWADVERTENTIE 
TOURNEE
ENERGIEVERLIES 
ROUWKLAGEN 
TREKTOUW
EREBAANTJE 
RUGBYPLOEG 
TROTS
ERVANTUSSEN 
SCHADELOOSHEID 
WIELKAST
GEWICHTSVERLIES 
STEEKJE 
ZEEWET
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Bovenstaand een foto van De Meente, voordat er een tweede verdieping op werd ge-
plaatst in 1995 (?). Onderstaand een foto van eind november 2018 waarbij sloopbedrijf 
Lagemaat voorbereidingen treft voor de nieuwbouw die begin 2019 van start gaat.  Met 
dank aan Henk en Marjo Last voor het leveren van de archieffoto. 

ZO IS’T EWEST

DOOFSTOMME 
LEEUWENHART 
STORTTRECHTER
DRUPPELSGEWIJS 
NOTENBAR 
STROOISEL
EIERMAND 
ROOMTAART 
TINADER
EIKSCHILLER 
ROUWADVERTENTIE 
TOURNEE
ENERGIEVERLIES 
ROUWKLAGEN 
TREKTOUW
EREBAANTJE 
RUGBYPLOEG 
TROTS
ERVANTUSSEN 
SCHADELOOSHEID 
WIELKAST
GEWICHTSVERLIES 
STEEKJE 
ZEEWET
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Donderdagavond 29 november jl. waren 
weer een groot aantal vrijwilligers present 
bij het etentje dat St. De Meente jaarlijks 
voor hen organiseert, om hen te bedan-
ken voor hun fantastische bijdrage in het 
afgelopen jaar. Klaas Bakker, voorzitter 
van St. Welzijn De Meente, sprak lovende 
woorden: 
“We beseffen dat het niet vanzelfspre-
kend is dat we zoveel (250 !) vrijwilligers 
hebben en dat het een kostbaar bezit is 
in deze tijd.  We leven helaas in een tijd 
dat de tegenstellingen uitvergroot wor-
den, de verhoudingen verharden, het le-
ven jachtig wordt en dat mensen niet al-
tijd oog voor elkaar hebben… maar meer 
voor hun smartphone.
Eigenlijk is het dan een wonder dat we 
in Genemuiden nog zoveel betrokken 
vrijwilligers hebben zoals jullie. Jullie 
aanwezigheid hier onderstreept ook jul-
lie betrokkenheid met de Meente. Dank 
daarvoor!” 
“Maar weten jullie ook dat ondanks dat we 
het in de Meente zo goed voor elkaar heb-
ben dat er in Genemuiden meer dan ge-
middeld eenzaamheid beleefd wordt?  Nu 
is dat een brede definitie, maar het zegt wel 
wat. Dit zou je misschien niet verwachten 
in Genemuiden maar de cijfers geven dit 
toch echt aan. Gelukkig hebben we nog 
een hechte gemeenschap waar de plaat-
selijke kerken een belangrijke rol in ver-
vullen, als er dan wat is wordt dit meestal 
wel binnen het kerkverband opgelost. He-

laas zijn er steeds meer mensen die niet 
kerkelijk betrokken zijn - circa 2500!!!! - en 
die mogelijk niet iemand hebben waar ze 
voor informele zorg op terug kunnen val-
len. Daarom ziet het bestuur het als haar 
missie om ook voor deze groep en de ou-
deren in zijn algemeenheid in Genemui-
den een coördinerende rol te vervullen als 
het om informele zorg gaat.     

Genemuiden Zorgt
‘Genemuiden Zorgt’ is de naam van dit 
nieuwe initiatief, waarbij Stichting Welzijn 
De Meente een coördinerende rol gaat ver-
vullen in samenwerking met iedereen die 
met ouderen te maken heeft. Dat kan de 
professional zijn die opmerkt dat iemand 
bezoek nodig heeft, of een buurman die 
ziet dat z’n buurvrouw de ramen niet zelf 
meer kan zemen, of de krantenbezorger 
die opmerkt dat die stoeptegels al weken 
lang gevaarlijk los liggen of een vrijwilliger 
van de Meente die tijdens het zanguurtje 
opmerkt dat een bewoner dringend be-
hoefte aan bezoek heeft omdat ze een-
zaam is. Allemaal zaken die straks bij één 
punt gemeld kunnen worden zodat via de 
coördinator hulp geregeld wordt. Er blijft 
dus continue vraag naar nieuwe vrijwilli-
gers” aldus Klaas Bakker. 

De vrijwilligers die op deze avond aan-
wezig waren, lieten zich de aangeboden 
maaltijd goed smaken en genoten van 
het gezellige samenzijn.

VRIJWILLIGERS ZIJN GOUD WAARD!
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BEZOEK AAN VOGELLUST

Dankzij de medewerking van een groot 
aantal vrijwilligers, konden bewoners van 
De Meente op vrijdag 23 november jl. een 
bezoekje brengen aan de vogeltentoon-
stelling van Vogellust in d’Overtoom. Het 
was fris buiten, dus werd men warm inge-
pakt en de vrijwilligers die de rolstoelen 

duwden liepen zich wel warm. Een derge-
lijk uitstapje is alleen mogelijk als er men-
sen zijn, die zich voor een dergelijke acti-
viteit beschikbaar stellen. Dit is maar een 
klein voorbeeldje van het vele werk dat 
vrijwilligers verzetten, om onze ouderen 
een prettige oude dag te bezorgen. 
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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

Oefengroep 
- diabetes
- copd 
- hartrevalidatie 

Fysiofit 
Fysiotherapie 
Revalidatie
Oedeemtherapie
Echografie

Bel 038 385 86 88 

of kijk op www.fysiotherapiedemeente.nl

Buzenland 2  
Genemuiden

Advertentie_FysioDeMeente_90x133mm.indd   2 15-05-12   11:02
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INHOUDSOPGAVE

Van de redactie       Blz. 3
Toekomstvisie Meente      Blz. 4 t/m 7
D’Accordeonist       Blz. 8
Kringloopkar       Blz. 9
Prijsvraag: wie bedenkt een naam?    Blz. 10
Dialectverael: Peter en Paul     Blz. 11 t/m 14
Van de medewerkers      Blz. 14
Dialectgedicht: Grofvaajer     Blz. 15
Activiteitenagenda       Blz. 16 en 17
Spreekuur Meente       Blz. 17
Prijspuzzel        Blz. 18
Zo is’t ewest        Blz. 19
Vrijwilligers zijn goud waard     Blz. 20
Bezoek aan Vogellust       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)
Marja Bekendam-de Boer (MB)

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

Kopij voor volgende uitgave graag inleveren voor  vrijdag 1 maart 2019
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WWW.VANDERSTEEG.NL
STEEVAST SAMENWERKEN

Persoonlijk
Professioneel
Flexibel
Duurzaam

Sasdijk 1
8281 BM Genemuiden

038 - 38 54 288
info@vandersteeg.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
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Sasdijk 1 Telefoon: 038-38 54 288
 8281 BM  Genemuiden Telefax: 038-38 55 502
 info@bjvandersteeg.nl www.bjvandersteeg.nl

Sasdijk 1 Telefoon: 038-38 54 288
 8281 BM  Genemuiden Telefax: 038-38 55 502
 info@bjvandersteeg.nl www.bjvandersteeg.nl

Sasdijk 1 Telefoon: 038-38 54 288
8281 BM  Genemuiden Telefax: 038-38 55 502
 info@bjvandersteeg.nl www.bjvandersteeg.nl

Sasdijk 1 Telefoon: 038-38 54 288
8281 BM  Genemuiden Telefax: 038-38 55 502
 info@bjvandersteeg.nl www.bjvandersteeg.nl

De Tekstkenner 
levert mooie of 

zakelijke woorden 
voor websites, magazines, 
brochures en kranten.

Wij geven ook 
www.genemuidenactueel.nl 

uit.

06 101 62 0
06

info@heyrik
media.nl

www.detekst
kenner.nl
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