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BELBUS DE MEENTE

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

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

Tijdens de kantooruren te boeken op 038 - 385 27 10

(OOK ROLSTOEL VERVOER)

Sisalstraat 63
8281 JJ Genemuiden  Holland

Tel.: +31 (0)38 385 85 88
Fax.: +31 (0)38 385 57 58

www.vandacarpets.nl
info@vandacarpets.nl

‘75 jaar thuis in 
� scale zorg’

www.bonthuis.info
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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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VAN DE REDACTIE

Soms zit het mee en soms zit het tegen. 
Soms kost het me weinig moeite om een 
Roeper te vullen, maar ditmaal ging het 
wat moeizamer. Ik moet bekennen, dat ik 
voor de oorzaak eerst naar mezelf moet 
kijken. In april zijn we verhuisd naar Mas-
tenbroek en daar ging natuurlijk heel wat 
tijd mee verloren. Bovendien kost het me 
ook meer moeite kost om mezelf in het 
kantoor ‘op te sluiten’ en productief te 
zijn. Nu het voorjaar is aangebroken, is het 
heerlijk om buiten in de tuin bezig te zijn 
en aangezien de tuin nog moest worden 
aangelegd zijn daar ook heel wat uurtjes 
in gaan zitten. De wulp en de grutto laten 
hun roep horen, de zwaluwen scheren 
over mijn hoofd terwijl ik onkruid wied, de 
koeien van de overbuurman lopen gezel-
lig in de wei en de kikkers kwaken dat het 
een lieve lust is. Als we ’s avonds nog wat 
op het terras zitten horen we regelmatig 
de uil roepen. Kortom, héél veel redenen 
om niet achter een bureau te gaan zitten 
maar lekker buiten bezig te zijn.  Wat is de 
IJsseldelta toch een prachtig gebied!

Gelukkig is het toch ook nu weer gelukt 
om een Roeper voor u samen te stellen, 
mede dankzij een aantal mensen die hier-
voor kopij hebben aangeleverd. Namens 
de Taelkrink heeft Jannie Bakker-Rietman 
ditmaal voor een humoristisch dialect-
verhaal gezorgd met een verrassend slot! 

Genemuiden Zorgt is onlangs van start 
gegaan, en hoopt nog meer mensen met 
elkaar in contact te brengen. Siebren 
Groothuis heeft de voorzittershamer van 
de Clientenraad overgedragen aan Gert 
van Lente. In deze Roeper kunt u met hem 
kennismaken. Aletta Mateboer heeft een 
boek gelezen waarin wordt geschreven 
over 100 jaar Nederlanders op vakantie, 
met prachtige foto’s die oude herinnerin-
gen oproepen. Klaas Bakker heeft als voor-
zitter van St. Welzijn De Meente de nodige 
informatie die hij met u wil delen. Hij laat 
alvast weten, dat we volgend jaar het 50 
jarig bestaan van De Meente hopen te vie-
ren. Voor de Roeper is 2020 ook een jubi-
leumjaar, want dan bestaat De Roeper 25 
jaar. Uiteraard zullen we daarvoor graag 
een heel speciale jubileumroeper samen 
stellen. Uw ideeën en suggesties zijn zéér 
welkom! Ik heb daarvoor gelukkig nog ro-
yaal de tijd, zodat ik ook weer iets te doen 
heb als hier de herfststormen om het huis 
heen jagen. Maar voor het zover is hopen 
we nog te genieten van een mooie zomer 
met veel zon maar ook een buitje regen 
op zijn tijd.

Veel leesplezier gewenst.

Namens de redactie,
Marja Bekendam
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BOEKVERSLAG:
EN WE GAAN NOG NIET NAAR HUIS! 

100 jaar Nederlanders op vakantie 
door Hans Pars 
uitgeverij Scriptum 
200 bladzijden

Omdat het bijna vakantietijd is dit keer 
een leuk fotoboekje met een handig for-
maat, een feest van herkenning! 
 
Na een korte inleiding komen de foto’s, 
gerangschikt naar onderwerp: strand-va-
kanties, tenten, rijwielen met hulpmotors, 
pretparken, caravans… het is te veel om 
op te noemen. 
 

Wat opvalt zijn de auto’s van toen, de kle-
ding (wat een onhandige kleding als je gaat 
kamperen) en hoeveel kinderen er vroe-
ger in een auto, tent of caravan konden. 

Grappig vond ik bijvoorbeeld de tekst 
op bladzijde 120, een raad die het Voor-
lichtingsbureau van de Voedingsraad in 
1957 aan vakantiegangers naar het bui-
tenland meegaf: “ Geniet niet alleen van 
natuurschoon en mooie kunstwerken, 
maar ook van de typische gewoonten, 
de landeigen spijs en drank. U trekt toch 
ook over de grenzen om eens iets heel 
anders te beleven? Om vermicellisoep 
met gehaktballetjes, bloemkool met sau-
cijzen en custardvla te eten, behoeven 
we ons land niet te verlaten”. Volgens 
de schrijver van het boek heeft de op-
roep geholpen en zijn wij Nederlanders 
ook thuis langzamerhand anders gaan 
eten, de buitenlandse keuken kreeg een 
plek naast de bloemkool met saucijzen. 
Dit boek is vooral een kijkboekje, heel erg 
leuk om in vakantietijd door te bladeren 
en van te genieten.  
(AM)
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VAN HET BESTUUR

Meente 50 jaar jubileum
Op dinsdag 21 april 2020 bestaat de Meen-
te 50 jaar! Om deze mijlpaal en dit heu-
gelijke feit te vieren, wil het Bestuur een 
week lang activiteiten gaan organiseren, 
bestemd voor de bewoners, medewer-
kers, vrijwilligers van de Meente en voor 
de inwoners van Genemuiden. Inmiddels 
is een “jubileumcommissie” opgericht en 
zijn de eerste ideeën hierover al gedeeld. 

Roeper 25 jaar
Ook in 2020 bestaat de Roeper 25 jaar. Dit 
zal zeker niet ongemerkt voorbij gaan en 
hier zal tijdens de jubileumweek van 21 
april 2020 aandacht aan besteed worden. 
Er zal een jubileum Roeper uitgegeven 
worden. Mocht u nu alvast nog ideeën 
hiervoor hebben, dan kunt u deze door-
geven aan de redactie van de Roeper. De 
redactie ziet uw inzendingen met belang-
stelling tegemoet.

Nieuwe voorzitter cliëntenraad de Meente
Op 24 april jl. is de heer Gert van Lente 
benoemd als nieuwe voorzitter van de 
cliëntenraad van de Meente. Het Bestuur 
heeft inmiddels kennisgemaakt met de 
heer Van Lente en is vol vertrouwen dat hij 
de heer Siebren Groothuis op een goede 
en kundige manier zal vervangen. Elders 
in de Roeper vindt u een interview met 
de heer Van Lente. Het bestuur heeft tij-
dens de onlangs gehouden cliëntenbij-

eenkomst de scheidende voorzitter en 
bestuursleden hartelijk bedankt voor de 
bewezen diensten voor de cliëntenraad.

Genemuiden Zorgt
Genemuiden Zorgt is inmiddels van start 
gegaan! Op 4 april jl. heeft een bijeen-
komst plaatsgevonden  voor alle contact-
personen van de kerken, de Nederlandse 
Patiënten Vereniging en de Meente. Alle 
aanwezigen waren enthousiast dat we van 
start zijn gegaan met Genemuiden Zorgt. 
Om de naamsbekendheid te vergroten 
staan er tijdelijk grote borden op drukke 
verkeerspunten in Genemuiden. Ook in 
de Meente staan borden en zijn er folders 
bij het zorgloket verkrijgbaar. Helpt u ook 
mee om dit mooie initiatief succesvol te 
maken? Haal een folder op en wie weet 
kent u iemand die ‘Genemuiden Zorgt’ 
kan helpen of wilt u vrijwilliger worden! 
Inmiddels zijn er een aantal zorgvragen 
binnen en hebben de eerste vrijwilligers 
zich gemeld. 

Besteding collectegeld weeksluitingen
Voor de besteding van het collectegeld 
van de weeksluitingen zijn inmiddels 10 
goede doelen aangewezen. Deze goede 
doelen zijn in overleg met de kerken van 
Genemuiden vastgesteld.
Sinds de aanvang van de weeksluitingen 
(in 2015) is het collectegeld opgespaard, 
inmiddels is bijna  € 10.000,= opgehaald! 

Het bestuur van Stichting de Meente wil via De Roeper weer iets van zich laten horen. 
Het Bestuur heeft op dit moment verschillende taken omhanden, wij willen u door 
middel van dit artikel hiervan op de hoogte houden.
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De volgende doelen hebben elk ca.  
€ 1.000,= ontvangen, met dank aan de  
organisatoren van de weeksluitingen en 
de vrijwilligers:

MAF 
Mission Aviation Fellowship (MAF) is in vele 
arme landen de enige stabiele leverancier 
van (lucht)transport tussen afgelegen ge-
meenschappen en de buitenwereld. Meer 
dan 900 (noodhulp) organisaties zijn af-
hankelijk van onze diensten. www.maf.nl 

Woord en Daad
Woord en Daad wil vanuit christelijk per-
spectief armoede bestrijden in Afrika, 
Azië en Midden-Amerika. Via lokale or-
ganisaties streven we ernaar armen een 
menswaardig bestaan te bieden. 
www.woordendaad.nl 

Stéphanos
Stéphanos is een interkerkelijke diaconale 
organisatie werkzaam in Malawi en Zam-
bia, twee landen in Centraal Afrika. In deze 
landen is één van de grootste problemen 
het grote aantal weeskinderen dat zonder 
vader en moeder door het leven moet. 
Stephanos vangt deze kinderen op een 
geeft ze o.a. (Bijbel) onderwijs, onderdak, 
een vakopleiding, medicijnen en school-
materialen. Ook verzorgt Stéphanos de 
financiële adoptie voor vele kinderen. 
www.stephanos.nl 

HVC
Hulp Vervolgde Christenen (HVC) zet zich 
in voor vervolgde en noodlijdende gelovi-
gen, wereldwijd, op plaatsen waar Chris-
tus-belijden onderdrukking, armoede en 
afwijzing tot gevolg heeft. Ze steunt klei-
nere al bestaande missie- en hulpprojec-

ten en zet zelf hulpprojecten op. 
www.stichtinghvc.nl 

Ontmoeting 
Ontmoeting wil dak- en thuislozen hel-
pen. We vinden het belangrijk om náást 
de ander te staan. Van daaruit geven we 
hulp die gericht is op het stabiliseren en/
of verbeteren van hun levenssituatie. 
www.ontmoeting.org 

Schreeuw om leven
Schreeuw om leven zet zich in voor: het 
ongeboren leven en de strijd tegen abor-
tus, hulpverlening bij zwangerschap en na 
een abortus, de strijd tegen euthanasie, 
gezonde seksualiteit en de strijd tegen 
porno, de bestrijding van verslaving en 
drugs, bijbellezen, evangelisatie en gebed. 
www.schreeuwomleven.nl 

ZOA 
ZOA biedt hulp aan mensen die getroffen 
zijn door een natuurramp of gewapend 
conflict. ZOA draagt bij aan een nieuw per-
spectief van hoop waarin mensen in waar-
digheid en onderling vertrouwen samen-
werken aan hun toekomst. Samen met de 
getroffen gemeenschappen werken wij 
aan verder herstel totdat zij weer in hun 
eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 
Het christelijk geloof is onze motivatie. 
www.zoa.nl 

Dorcas 
Dorcas is een internationale hulporga-
nisatie die actief is in Oost-Europa en 
Afrika. Dorcas werkt bij voorkeur samen 
met lokale partners, zoals plaatselijke 
kerken of organisaties, op het gebied van 
noodhulp, sociale hulp, structurele hulp 
en financiële adoptie.    www.dorcas.nl  
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Friedenstimme 
Stichting Friedensstimme staat al 40 jaar 
voor ondersteuning van christenen in de 
voormalige Sovjet-Unie bij hun evange-
lisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt 
honderd evangelisten in staat om zich 
volledig aan evangelieverkondiging te 
wijden en voorziet hen van lectuur en 
middelen voor vervoer. 
www.friedensstimme.nl
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Oefengroep 
- diabetes
- copd 
- hartrevalidatie 

Fysiofit 
Fysiotherapie 
Revalidatie
Oedeemtherapie
Echografie

Bel 038 385 86 88 

of kijk op www.fysiotherapiedemeente.nl

Buzenland 2  
Genemuiden

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

Open Doors
Open Doors steunt christenen die om 
hun geloof worden vervolgd of verdrukt. 
Open Doors brengt Bijbels en christelijke 
lectuur naar landen die daarvoor geslo-
ten zijn. Daarnaast geeft Open Doors 
training en verleent de organisatie prakti-
sche hulp, zoals traumazorg en noodhulp. 
www.opendoors.nl. 

Klaas Bakker
Voorzitter Stichting de Meente
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WOORDZOEKER

P I L L E N S L I K K E R K D A G

Z M A D E R A C I E J L I E H N O

K O L R G A F U H S P L A K K E N

S E E E T A R B R O K E E S M R R

E N A N E B R E E H O P N E S E E

I J E A E F V N C P O L L L M E C

R G T G N R S T E M L O K A A L H

O D F W E V I I P E D A H N U A T

E O T D U W R G T R R K N S A P N

H M N W S E A A A U A S O T T A N

T I G U A T E M A L A L U O I E P

K N E I M A A L V G D T O I T N G

A E A T A A L P G E L N I N K E G

A E D E N V A F E O A IJ E E O E E

H S R N D L R R U A M R S N O S R

C V E F E O M E N U P B E T R N Z

S R S I L I C G U U R G A O T E I

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

F U E D F V N C P Z D E J I U E V

A W E L E A T D M E G E H E I R E

R L R N E U R O P V O L G S T E R

G O D L U B A I E B D R A A S O B

E H E R O P L E V I N G G U L B L

L I C H T G E W A P E N D S A M A

E E T L U S T IJ F D E F T I G A N

T E K E N A F D E L I N G I D T K
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P I L L E N S L I K K E R K D A G

Z M A D E R A C I E J L I E H N O

K O L R G A F U H S P L A K K E N

S E E E T A R B R O K E E S M R R

E N A N E B R E E H O P N E S E E

I J E A E F V N C P O L L L M E C

R G T G N R S T E M L O K A A L H

O D F W E V I I P E D A H N U A T

E O T D U W R G T R R K N S A P N

H M N W S E A A A U A S O T T A N

T I G U A T E M A L A L U O I E P

K N E I M A A L V G D T O I T N G

A E A T A A L P G E L N I N K E G

A E D E N V A F E O A IJ E E O E E

H S R N D L R R U A M R S N O S R

C V E F E O M E N U P B E T R N Z

S R S I L I C G U U R G A O T E I

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

F U E D F V N C P Z D E J I U E V

A W E L E A T D M E G E H E I R E

R L R N E U R O P V O L G S T E R

G O D L U B A I E B D R A A S O B

E H E R O P L E V I N G G U L B L

L I C H T G E W A P E N D S A M A

E E T L U S T IJ F D E F T I G A N

T E K E N A F D E L I N G I D T K

AANVRAAGLIJST  
ALARMCENTRALE
BOSAARDBEI
BULDOG
DOMINEESVROUW
EELDE
EETLUST
ERFBEPLANTING
ERFLAND
ERKER
GARNEERSUIKER
GEADRESSEERDE
GEMORS
GENOEG
GOMBAL
GROEPSCODE
HEROPLEVING
HOFGEBRUIK
IEPENLAAN
INLEGPLAAT

KERKDAG
KINDERVERSJE
KLASSE
KOOLDRAADLAMP
KOORTSUITSLAG
LEEFSITUATIE
LEEUWTJE
LICHTGEWAPEND
MADERA
MELODRAMA
NEUSAMANDE
OGENTAAL
OLIESAUS
OMZAGEN
ONHEIL
ONRECHT
OPVOLGSTER             
PALEIS    
PILLENSLIKKER 
PLAKKEN      

POMPGAT        
PRENTEN   
PUNCTUUR    
SAFARI                 
SCHAAKTHEORIE 
SCHOOLKNAAP
SOLDEERMIDDEL
STEMLOKAAL
STIJFDEFTIG
SWITCH
TAMBOEREREN
TEKENAFDELING
TELEGRAFISCH
TOONAANGEVEND
TWAALFUURTJE
UITEN
VLAKHAMER
WEGENS
ZILVERBLANK
ZOENERIG

Oplossing: 

De oplossing van de vorige puzzel is:

TWEEGESPREK

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

De winnaar van deze keer is:
Mw. van Dalfzen, Den Heuvel 31

Van harte gefeliciteerd!

Mw. van Dalfzen kan de gewonnen prijs 
afhalen bij de receptie van de Meente.
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Na elf jaar voorzitter van de Cliëntenraad 
IJsselheem van de Meente te zijn geweest, 
vond Siebren Groothuis het tijd worden 
om het stokje over te dragen. Toen hij 
destijds voor deze functie werd benaderd, 
woonde zijn moeder in Den Heuvel en was 
dat voor hem een goede reden om deze 
taak op zich te nemen. Uiteraard voelde 
Siebren ook een grote verbondenheid 
met De Meente. “Ik heb het altijd opmer-
kelijk gevonden met welk enthousiasme 

zowel vrijwilligers als medewerkers zorg 
verlenen aan onze ouderen” aldus Siebren 
Groothuis. Met het voorzitterschap van de 
Cliëntenraad IJsselheem heeft Siebren de 
belangenbehartiging van de cliënten en 
bewoners ondersteund. Hij is dan ook van 
mening, dat Gert van Lente met zijn kwa-
liteiten en ervaring de cliëntenraad IJssel-
heem zeker van dienst zal kunnen zijn.

Ervaringsdeskundige
Evenals Siebren destijds, heeft ook Gert al 
regelmatig contact met De Meente door-
dat zijn moeder daar woont. In die zin is 
Gert dan ook al wel een ervaringsdeskun-
dige, maar dat neemt niet weg dat hij ook 
graag van andere mantelzorgers hoort 
hoe zij de zorg ervaren en wat de cliën-
tenraad IJsselheem eventueel voor hen 
kan betekenen. 
In zijn dagelijks werk, is Gert werkzaam 
als ‘trajectbegeleider’ waarbij hij mensen 
met onder andere een psychische en of 
lichamelijke beperking begeleidt in het 
arbeidstraject. Vanuit deze functie heeft 
hij regelmatig te maken met de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO) waar-
mee ook veel ouderen van doen hebben. 
Daarnaast is Gert actief binnen het CDA 
waar hij ook weer zijn specialisatie inzet 
op het sociaal domein. 
Als voorzitter van de Cliëntenraad IJs-
selheem is Gert afgevaardigde van ‘De 
Meente’ binnen de Centrale Clientenraad 

GERT VAN LENTE: MET ZORG VOOR DE ZORG

Ruim elf jaar lang, is Siebren Groothuis  voorzitter geweest van de Cliëntenraad 
IJsselheem van De Meente. Onlangs heeft hij die taak overgedragen aan Gert van 
Lente. Met dit artikel hopen we een korte terugblik te geven op het voorzitterschap 
van Siebren en de nieuwe voorzitter aan u voor te stellen.
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van IJsselheem. Volgens Siebren gaat ook 
daarmee nog heel wat werk gemoeid, 
maar maakt dit het voorzitterschap ook 
boeiend. Gert heeft zich voorgenomen om 
zich eerst uitgebreid te oriënteren en heeft 
al wel gemerkt, dat de Cliëntenraad van de 
Meente bestaat uit een groep gedreven 
en enthousiaste mensen die weliswaar als 
vrijwilliger betrokken zijn bij de cliënten-
raad, maar deze taak zeker niet vrijblijvend 
opvatten. Graag ervaart hij ook van cliën-
ten en hun mantelzorgers hoe zij de zorg 
ervaren. Hij is zich ervan bewust, dat de 
gang naar de cliëntenraad als een drempel 
kan worden ervaren. Hij dringt er dan ook 
op aan met hen, zowel goede als minder 
goede ervaringen te delen, immers alleen 
als de cliëntenraad wordt gevoed met in-
formatie van cliënten en hun mantelzor-
gers, zullen zij een goede bijdrage kunnen 
leveren aan de zorg.

Mocht u iets willen delen met de leden 
van de cliëntenraad IJsselheem, dan kunt 
u contact opnemen met één van de on-
derstaande personen:

Dhr. Gert van Lente, voorzitter
Mevr. Annie van Dijk-Tuinman, secretaris
Dhr. Hendrik Last, algemeen adjunct
Dhr. Hajo Visscher
Mevr. Willie Busweiler-v.d. Berg
Mevr. Marie Eenkhoorn-v.d. Berg
Mevr. Ria Breman-Visscher
Mevr. Geesje Bakker-Timmerman

Of gebruik maken van het e-mail adres: 
cliëntenraden@ijsselheem.nl
met vermelding: woonplaats Genemuiden

“ Wijkverpleging 
begint met 
luisteren.”

www.ijsselheem.nl
Bel direct 088 - 339 44 00
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Et was een mooie dag, gisteren. Zunnig, 
wiendstille mær ook weer niet te iete, kör-
tumme: prima weer um in de tuin te zit-
ten.
Geert en Gerrie em een fijne tuin. Wat bör-
ders, een gazunnegien en een fijn terras 
achterin. Be-eurlijk vri-j ook: zie em mær 
an iene kaant buren. En met die buren kun 
ze prima: tussen eur tuinen stet een beu-
kenaeg zodat ze gien last van mekaere 
em, mær geregeld wringen ze d’r eur even 
tussendeur um een prèùtien te maeken of 
saemen wat te drinken.

De tuin van de buren ef een boel van de 
tuin van Geert en Gerrie wæg, met íen 
verskil: de buren em d’r een knien-ok in 
stoan. De buren em een knien, Kwiebus, 
en door bin ze bezunder gæk mee. 
Veural de buurvrouwe. Weinig knienn em 
zo’n goed leven as Kwiebus. Bi-j goed weer 
mag ie in de tuin lopen, in een rennegien, 
en aanders snedt ze elke dag værse knie-
neblaedn veur em. Zie verskeunt umme 
de dag et okke, altied genog brökkies en 

wörtels, skoon waeter met vitaminege-
doe d’r deur, afein: Kwiebus ef een leven 
as een knien. Geert en Gerrie vienden et 
wel ies een bietien overdreven allemoale 
mær et is et knien van de buren en zie em 
d’r gien last van.
Mær goed, gistermiddeg zaten Geert en 
Gerrie dus in de tuin. De buren adden ze 
met de auto wæg euren rieden. Zie adden 
eur genuuglijk in de makkelijke tuinstoe-
len installeerd, elks met een boek, en wol-
len net een glaesien wien inskinken toen 
as d’r op de skutdeure eklopt wörde. Door 
stonden Harold en Vera, goeie vrienden 
van Geert en Gerrie, veur eur neuze. Zie 
adden een einde rond-elopen met eur 
ond Diesel en edacht: wi-j kieken even of 
Geert en Gerrie thuus bin. Now, gezellig 
toch? 

D’r wörden een paer stoelen bi-j-eskeu-
ven, nog een flesse wien, een tosien en 
een stukkien keze opaeld en zie raekten 

DIALECTVERAEL: WONDER

Bi-j Geert en Gerrie in de buurte is gister een wonder gebeurd. Temi-jnsen, dat 
deinken de buren. Geert en Gerrie deinken d’r wat aanders over, mær zie willen gien 
ruzie met de buren em dus loaten ze ‘t mær zo. Misskien wieten ze ook wel tevule.

al rap geanimeerd 
in gesprek. Die-
sel vermaekte em 
ook prima: Ger-
rie ad em een bak 
waeter egeven en 
i-j snuffelde wat 
an de Annabel-
len, wruutte wat 
tussen de hor-
tensia’s en blafte 
wat tegen een  
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brutoale vlinder. In de ofgesleuten tuin 
kon ie værder nærgens èn dus leuten ze 
em zien gaank goan. 
Tot ie opiens kwispertærtend en trots 
veur eur stond met, och eden, een smerig, 
bemodderd knien in zien bæk. Kwiebus. 
Dood.

Geert, Gerrie, Harold en Vera völlen alle 
viere stille. Oe ad dit kunnen gebeuren? 
Dat Diesel em tussen de beukenaege deur 
ewrungen ad snapten ze wel, mær oe ad 
Diesel et knien-ok lös wieten te kriegen? 
Springend, sloand met ziet poot tegen de 
krappe? Ad et misskien niet goed dechte 
ezeten? Of ielemoal niet dechte en wás 
Kwiebus misskien al ontsnapt en ad ie 
in de tuin rond eskærreld? Oe et ook ge-
beurd was, Kwiebus ad et met de dood 
muun bekopen. Die ærme Kwiebus. En zie 
adden gieniene van vieren wat emærkt!
Mær wat now? Zie keken van de iene noar 
de aander. Wie et uuteindelijk bedacht 
wieten ze niet meer mær uuteindelijk zee 
d’r iene: “Aa’w em now ies gewoon terug-
ge laegen in et ok? Et knien ef zo te zien 
gien wonden, Diesel ef niet deur-ebe-
ten… Dan liekt et net of ie een netuurlijke 
dood estörven is…”

Dat leek eur allemoale een goed plan. 
Zie em de dooie Kwiebes in een nummer 
waeter skone ewassen en toe met Gerrie 
eur föhn dreuge ebloazen. Toen ef Geert 
em tussen de beukenaege deur ewrun-
gen, Kwiebes weer in zien okke elaegd en 
de krappe d’r stieuwig op edoan. Zie bin 
weer met zien vieren in de tuin goan zit-
ten, mær de stemmige was wæg. Zo gauw 
as ze eur glas leeg aann gongen Harold 
en Vera d’r vandeur. Geert en Gerrie ble-
ven nog een posien in de tuin zitten mær 

eur boek kon eur niet meer boeien: iedere 
keer mossen ze an Kwiebus deinken.   
Net wollen ze opbreken en in uus goan 
toen as Geert en Gerrie de auto van de 
buren eurden stoppen. Et ærte klopte 
eur in de keel. As ze now de tuin inleupen 
um bi-j Kwiebus te kieken (en dat zollen 
ze vaste doen) dan zollen ze em vienden. 
Doodstille bleven Geert en Gerrie zitten. 
Wat zol er gebeuren?
Toen klunk er opiens een ijselijke giel va-
nuut de tuin van de buren. Zie vleugen 
allebeiden in de bienen: dit klunk zo ært-
verskeurend, et sneed eur deur de ziel. 
Wat ádden ze edoan?
“Wat is d’r?” reupen Geert en Gerrie met 
een verskrekkelijk skuldgevuul en zie 
wörmden eur deur de ægge.

“Een w-w-wonder…” kon de buurvrou-
we allienig mær stotteren, “et kan niet… 
Kwiebus lag vanmörn dood in zien okke. 
Wi-j adden em onder de struken begrae-
ven. En now… now leg ie gewoon weer 
op zien vaste plækkien…”

Geert en Gerrie keken mekaere an en 
knekten. Ja, dát was wel een wonder…

Jannie Bakker
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DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP OVERIGE INFO
JULI
Vrijdag 5 juli Ruben Jansen kledingverkoop 10.00 uur
Vrijdag 5 juli Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
Vrijdag 12 juli Sjoel- en spelmiddag 14.45 uur Plein
Vrijdag 12 juli Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
Vrijdag 19 juli Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk
Vrijdag 26 juli Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk
Vrijdag 31 juli Sarah mode 14:00 uur Kleding(uit)verkoop
Vrijdag 31 juli Snackuurtje 17.00 uur Plein

AUGUSTUS
Vrijdag 2 augustus Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente
Vrijdag 9 augustus Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
Vrijdag 16 augustus Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
Vrijdag 23 augustus Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk
Vrijdag 23 augustus Fijn op ’t Plein 

met de Fam. Bastiaannet 
14.45 uur

Vrijdag 30 augustus Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk
Vrijdag 30 augustus Fijn op ’t Plein 

met de Fam. Tuinman 
14.45 uur Plein

Vrijdag  30 augustus Snackuurtje 17.00 uur Plein

ACTIVITEITENAGENDA 2019

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



15

DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP OVERIGE INFO
JULI
Vrijdag 5 juli Ruben Jansen kledingverkoop 10.00 uur
Vrijdag 5 juli Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
Vrijdag 12 juli Sjoel- en spelmiddag 14.45 uur Plein
Vrijdag 12 juli Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
Vrijdag 19 juli Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk
Vrijdag 26 juli Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk
Vrijdag 31 juli Sarah mode 14:00 uur Kleding(uit)verkoop
Vrijdag 31 juli Snackuurtje 17.00 uur Plein

AUGUSTUS
Vrijdag 2 augustus Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente
Vrijdag 9 augustus Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
Vrijdag 16 augustus Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
Vrijdag 23 augustus Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk
Vrijdag 23 augustus Fijn op ’t Plein 

met de Fam. Bastiaannet 
14.45 uur

Vrijdag 30 augustus Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk
Vrijdag 30 augustus Fijn op ’t Plein 

met de Fam. Tuinman 
14.45 uur Plein

Vrijdag  30 augustus Snackuurtje 17.00 uur Plein

SEPTEMBER
Vrijdag 6 september Sarah mode kledingverkoop 10.00 uur
Vrijdag 6 september Fijn op ’t Plein 

met Jaap Visscher
14.45 uur

Vrijdag 6 september Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente
Dinsdag 10 september Passage 20.00 uur
Vrijdag 13 september Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
Dinsdag 17 september Bijbelkring 15.00 uur
Dinsdag 17 september PCOB (broodmaaltijd) 17.30 uur Restaurant
Woensdag 18 september Ouderenmiddag 14.30 uur
Vrijdag 20 september Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
Woensdag 25 september Welfare 14.30 uur
Woensdag 25 september Koor: De Lofstem 19.30 uur De Stadskamp
Vrijdag 27 september Snackuurtje 17.00 uur Plein
Vrijdag 27 september Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk

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

Dinsdagmiddag Bingo (in de even weken)
Woensdagmorgen  Koersbal en 

beweegtuingroep (m.u.v. 
vakanties)

Woensdagavond  Bingo op het plein
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)

Voor actuele activiteiten in juli en 
augustus:  let op de zuil en de prikborden 
in ‘De Meente’ of de  website(s) van 
Genemuiden.

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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Wie ben je en waar kom je vandaan?
Ik ben Karin de Wit. Geboren in Oudewa-
ter maar nu woon ik in Genemuiden.

Wat zijn je hobby’s?
Ik vind het leuk om te fietsen en te wande-
len. Lezen vind ik ook leuk maar dat doe ik 
alleen maar in de vakanties. Ik gun me er 
geen tijd voor. Ik houd ook van koken.

Sinds wanneer werk je in de Meente en 
wat doe je zoal?
Ik werk sinds februari 2005 in de Meente 
toen het verpleeghuis open ging. Toen 
werkte ik op Vinkeland 2 en sinds april 
2014 op Vosseland 1. Ik werk als verzor-
gende IG en draai alle diensten.

Waarom heb je voor dit werk gekozen?
Ik wist dat ik iets met mensen wilde doen. 
Veel familieleden werken in de zorg en 
dat boeide me altijd al.
De verhalen en de oudere mens en dan 
voor al het psychische boeide me. Verder 
vind ik het belangrijk dat de mensen er 
goed verzorgd en netjes uit zien. Het is fijn 
om wat te kunnen betekenen voor hun. 
Het is dankbaar werk.

Welk beroep zou je kiezen als je niet in 
de zorg zou werken?
Ik weet het niet. Kok had me ook leuk ge-
leken. Of heel iets anders: een camping 
runnen. Lekker in de buitenlucht en over 
het algemeen vrolijke mensen.

Ik geef de pen door aan 
Jacqueline van Dijk.

Mijn levensmotto?
Lief doen tegen elkaar en elkaar in de 
waarde laten. Wat is jouw levensmotto 
Jacqueline?

VAN DE MEDEWERKERS
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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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UIT DE OUDE DOOS

In de vorige Roeper beloofden we al dat 
in deze uitgave een oude foto zou worden 
geplaatst, aangeleverd door mevrouw 
Van der Steeg-Breman. De foto is gemaakt 
ter gelegenheid van een feest op 3 sep-
tember 1930. 
Helaas weet mevrouw Van der Steeg niet 
wat de feestelijke aanleiding hiervoor was, 
maar ze weet nog wel enkele namen te 
noemen van de personen die op de foto 
staan, te beginnen links achteraan:

Steven Verhoek en zijn vrouw (bakker in 
de Langestraat)
?
Roeland
?
Marten van der Steeg en Aaltje van der 
Steeg.
De kinderen vooraan op de foto zijn een 
meisje van Fuite en Hendrikus van der 
Steeg (geboren 1924)
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Woensdagavond
18.30 uur CBO’s KLASSIEK  
19.00 uur 
KNIEPLIENDE 
Elke eerste woensdag van de maand leuke 
verhalen en anekdotes in het dialect door 
de Gaellemuniger Taalkrink
DE SCHUILPLAATS 
Op de andere woensdagen: in De Schuil-
plaats vertelt Corrie ten Boom hoe zij en 
haar familie ertoe kwamen om Joden in 
hun kleine stadswoning te laten onder-
duiken. Een adembenemend verhaal. 
19.45 uur MIEZMOOR  
Een leerzaam en gezellig puzzel-program-
ma over een berijmde psalm of een tekst 
uit de Bijbel.
De oplossing kan worden ingeleverd: in 
postbus bij de studio of tel. 038-3856479 
of info@zwartewaterland.nl
20.15 uur NEEM EVEN DE TIJD  
Verhalenprogramma
21.00 uur   ALS OP LEVENSZEE, 
HOSANNA, ORGELPARELS  en 
HOSANNA BIJBEL-SCHOOL 
Deze vier programma’s wekelijks afwisse-
lend informatie en/of muziek
22.00 uur EINDE

Zaterdagavond
19.00 uur DE VERJAARDAGEN VAN DE 
AFGELOPEN WEEK 
Felicitatieprogramma van en voor luiste-
raars die de afgelopen week jarig zijn ge-
weest
19.15 uur OP VERZOEK 
Veel beluisterd verzoekprogramma van 
en voor luisteraars. U kunt een lied of 
psalm aanvragen voor iemand die u wilt 
feliciteren of bemoedigen. Schriftelijk of 
telefonisch, ook meestal nog mogelijk tij-
dens de uitzending. In de postbus van de 
studio of telefonisch 38-3856479
20.15 uur DE OVERDENKING  
Verzorgt door predikanten die betrokken 
zijn bij de gemeente Zwartewaterland
20.30 uur OPLOSSING MIEZMOOR  
De oplossing van de puzzel van woens-
dagavond en natuurlijk de trekking
20.45 uur HET GEDICHTEN KWARTIER  
Gedichten ingesproken door een gast, af-
gewisseld met passende liederen
21.00 uur ZINGEND NAAR DE ZONDAG 
Muzikaal programma ter voorbereiding 
op de zondag
22.00 uur EINDE

RADIO PROGRAMMA-OVERZICHT
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U kunt  als luisteraar een bijdrage leve-
ren door:
-  het aanvragen van een psalm of lied 

voor het programma “Op Verzoek” 
-  het inspreken van gedichten voor 

“Het Gedichtenkwartier”
-  iets komen vertellen in het program-

ma “Het Zoeklicht”
-  het mee doen met het puzzelpro-

gramma “Miezmoor” (alleen of gezel-
lig samen met anderen) 

Uitzending via:
- etherfrequentie 107.30 FM
-  c.a.i.: Genemuiden, Hasselt en Zwart-

sluis (104.10 FM)
-  interne omroepsysteem in het zorg-

centrum: De Meente 
  Dit omroepsysteem geeft tevens de 

herhalingen op respectievelijk maan-
dag en donderdagmorgen vanaf 10 
uur.

-  internet: www.cbozwartewaterland.nl/ 
online luisteren of via uitzending ge-
mist

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 18.30 
en 21.00 uur) langs in de studio

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 pro-
gramma ‘Op verzoek’
     
Inleveren zaterdags voor 19.00 uur 
- telefoon 3856479   of   
 info@cbozwartewaterland.nl
-  briefje in onze postbus of afgeven in 

de studio (Lage Vlakte 11)

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 20.15uur (Programma: “OP 
VERZOEK”)

 

RADIO
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Zie bin weer an’t schommelen, 
de maechies, de vrouwen,
Zie bin weer an’t draeven, 
an ’t sjorren en sjouwen,
Zie trekken het beddegoed van ’t ledikaant
En scheuren ’t poppier met een ruk van de waand.

Zie tumeln de matten van boven noar onder,
Zie geven ’t niet op, het is hoast een wonder
Dat hij al ’t gerommel en alwat gebeurt
Men niet elke dag een dooie betreurt.

De melk stiet iel rustig op ’t stel te verbraanden,
Och ja, onze moeier hef ook mer twie haanden.
Zie hef nergens tied veur, 
het werk mut gedoan,
Zie löt er de koffie met koeke veur stoan.

Allienig as de buurvrouw een preutien kump maeken,
En zie met heur beiden over aanderen kwaeken,
Dan steken de vrouwen de noalde in ’t vet
En wördt er een geweldige boam oppezet.

Mer kump er de man thuus, 
dan mut ie ’t mer vienden:
De melk stet op ’t stel en het brood in de spiende,
Mer eerst mut ie thuus uut, 
al is ie soms krang,
En gaw naor de schilder um ’n stukkien behang.

Wat deink ie, 
hij mut hum now niet goan verbelen
Dat vrouwn heur thuus mer wat zitten vervelen;
De vrouw heurt in huus, 
veur de man is ’t een gis
Of zie doar wat dut, 
as het schommelen is.

Is ’t eten niet gaer en de koffie verzokerd.
De melk iene kloete op ’t stel in de kokerd,
En stet soms zien vrouwe te proaten op ’t pad,
Deink dan niet: 
Dat wuuf hef ook aaltied mer wat.

Want schommelen dat is now ien keer hard werken,
En proaten, och blef nogal binnen de perken,
En angebraand eten, het huus iene prut …..
Wees bliede dat ze ’t niet elke dag dut.

Kiek liever hoe zie heur in ’t zwiet löp te sloven,
En d’ hiele dag roffelt van onder noar boven;
Geef vrouwen de vrijheid, 
zie bin soms zo vleeg,
En loat ze mer schommelen, 
dat doen ze zo greeg.

Rondkieker
(Uit De Stadskoerier 1969)

SCHOMMELEN
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Veel Genemuidenaren die hulp nodig hebben, 
krijgen steun van familie, buren, vrienden of 
mensen die ze kennen van kerk of vereniging. 
Zo’n sociaal netwerk helpt mensen door 
moeilijke periodes. 

Wat doet u als u hulp nodig hebt, maar bij niemand terecht kan? 
Neem dan contact op met Genemuiden Zorgt!

Hoe kunt u ons bereiken?

Tijdelijke hulp nodig voor uzelf of voor 
iemand die u kent? Neem dan contact op 
met Genemuiden Zorgt! 

Telefoon: 06 - 57 48 16 11 
(ma-vr. 19.00-20.30 uur).

E-mail: info@genemuidenzorgt.nl

Zorgloket in de Meente:
ma-do: 8.00-16.30 uur.
vr: 8.00-12.00 uur.
Telefoon: 038 385 27 10

Vrijwilliger worden?

Ook Genemuidenaren helpen die om hulp 
verlegen zitten? 
Met uw kwaliteiten of talenten kunt u veel 
betekenen voor plaatsgenoten. 

Genemuiden Zorgt komt graag in contact 
met denkers en doeners van alle leeftijden!
Aanmelden kan via het e-mailadres of 
telefoonnummer hiernaast.

www.genemuidenzorgt.nl 

GENEMUIDEN ZORGT : Poster A4 staand (210 x 297 mm)

Begin april is Genemuiden Zorgt met alle 
partijen van start gegaan. Genemuiden 
Zorgt hoopt mensen die tijdelijk hulp no-
dig hebben voort te helpen, door ze met 
mogelijke helpenden in contact te bren-
gen. De deelnemende partijen; alle ker-
ken in Genemuiden, de NPV en Stichting 
de Meente hebben allen een persoon als 
aanspreekpunt voor de netwerk coördi-
nator. In een gezamenlijk treffen in de 
Meente zijn deze geïnformeerd en is be-
sloten de stap te zetten. 

Wanneer er een hulpvraag binnenkomt 
via mail, website of telefoon dan treedt 
de coördinator in contact met deze con-
tactpersonen. Samen zoeken zij naar een 
geschikte vrijwilliger in het eigen netwerk 
om zo een koppeling te kunnen maken 
tussen hulpvraag en vrijwilliger. 

In de eerste week kwam de hulpvraag van 
een jonge moeder binnen bij de coördi-
nator. Door lichamelijke problemen was 
de jonge vrouw niet in staat voor haar 
zoontje te zorgen. Ze krijgt veel hulp van 
haar eigen familie maar, zo vertelt ze, ook 
deze hebben een eigen leven en af en toe 
even wat tijd nodig voor andere zaken. 
Samen met de coördinator is gekeken 
naar wat Genemuiden Zorgt kon beteke-
nen. Gelukkig was er heel snel een vrijwil-
liger beschikbaar die deze jonge moeder 
kon ondersteunen. Enkele keren per week 
bezoekt ze het gezin en ondersteunt waar 
nodig in de zorg voor de kleine man. Ge-
nemuiden Zorgt is dus niet alleen bedoeld 
voor ouderen, maar voor iedereen die tij-
delijk ondersteuning nodig heeft. 

Durf te vragen!
Dit is een concrete situatie waarin Gene-
muiden Zorgt haar meerwaarde heeft 
kunnen tonen. Ondanks het uitgebreid 
toelichten van wat Genemuiden Zorgt 
kan betekenen loopt het nog niet storm. 
Er is veel aandacht besteed aan informatie 
voor de burgers, folders, flyers, adverten-
ties en ook een interview op Zwartewater 
FM hebben bijgedragen aan het onder de 
aandacht brengen.

Heel fijn is ook dat er zich vrijwilligers 
spontaan melden bij Genemuiden Zorgt. 
Mensen uit Genemuiden die zich aange-
sproken voelen door de doelstelling. Bur-
gers zorgen voor burgers!
De eerste stap is gezet en daar zijn we blij 
mee. Wellicht kan u ook even wat extra 
ondersteuning gebruiken in de komende 
tijd. De vakantieperiode komt er aan, fa-
milieleden zijn dan vaak wat minder be-
schikbaar. Heeft u een vraag en twijfelt u 
of dit past bij Genemuiden Zorgt, schroom 
niet, durf te vragen!! 

Ook hulp vragen aan Genemuiden Zorgt? 
 
Telefoon: 06 - 57 48 16 11 
(ma-vr. 19.00-20.30 uur). 
Netwerk coördinatiepunt 
E-mail: info@genemuidenzorgt.nl 
Zorgloket in de Meente: ma-do: 8.00-16.30 
uur. vr: 8.00-12.00 uur. 
Telefoon: 038 385 27 10
www.genemuidenzorgt.nl

 

Genemuiden Zorgt UIT DE STARTBLOKKEN!
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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  31 augustus 2019
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PLAATS HIER  
DE ADRESSTICKER

Mede mogelijk gemaakt door:

sign & display
print & promo

-advertentie-

BELBUS DE MEENTE

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

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

Tijdens de kantooruren te boeken op 038 - 385 27 10

(OOK ROLSTOEL VERVOER)

Sisalstraat 63
8281 JJ Genemuiden  Holland

Tel.: +31 (0)38 385 85 88
Fax.: +31 (0)38 385 57 58

www.vandacarpets.nl
info@vandacarpets.nl

‘75 jaar thuis in 
� scale zorg’

www.bonthuis.info

de meente

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 

WWW.VANDERSTEEG.NL
STEEVAST SAMENWERKEN

Persoonlijk
Professioneel
Flexibel
Duurzaam

Sasdijk 1
8281 BM Genemuiden

038 - 38 54 288
info@vandersteeg.nl




