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VAN DE REDACTIE
Dit is de laatste uitgave van De Roeper 
in 2019 en daarmee ook de laatste voor 
het jubileumjaar. Bij gezondheid hopen 
we in april 2020 het 50-jarig jubileum van 
De Meente en het 25-jarig jubileum van 
De Roeper te vieren met elkaar. Dit dub-
bele jubileum wordt gevierd van dinsdag 
21 tot en met vrijdag 24 april met aller-
lei leuke festiviteiten. De jubileumcom-
missie is al maanden geleden begonnen 
met de voorbereidingen, waarbij het de 
bedoeling is dat er voor ‘ieder wat wils’ te 
doen is: bewoners, personeel en vrijwil-
ligers! De Roeper van maart 2020 komt 
te vervallen en in plaats daarvan mag u 
eind april en extra dikke Jubileum-Roeper  
tegemoet zien.

Op pagina 4 van deze december Roeper 
vraagt Klaas Bakker namens het bestuur 
van St. Welzijn De Meente uw aandacht 
voor het vele vrijwilligerswerk dat binnen 
De Meente wordt verricht. Het kan niet 
vaak genoeg gezegd worden hoe belang-
rijk dit is!

Binnen De Meente kan het hier en daar 
wat rommelig zijn vanwege de op handen 
zijnde verbouwingen en veranderingen. 
De foto op de voorpagina is hier een goed 
voorbeeld van. Maar ook De Stadskamp 
heeft al flink moeten inleveren. Het moet 
helaas altijd eerst minder worden voordat 
het beter worden kan, dus laten we hopen 
dat De Meente nog mooier wordt in 2020! 

Bestuur, directie, cliëntenraad
en personeel van De Meente 

wensen u gezegende feestdagen 
en een voorspoedig 2020
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Wanneer ik het voorwoord schrijf, zitten 
we al weer in de laatste maand van het 
jaar en merken we hoe snel 2019 voorbij 
gevlogen is.
Hoe ouder je wordt hoe sneller de tijd 
gaat… is een vaak gehoorde uitspraak on-
der ouderen. Wetenschappers beweren dat 
het menselijk lichaam een aantal interne 
klokken kent, die met het stijgen der jaren 
langzamer gaan lopen. Daardoor lijkt de rest 
van de wereld te versnellen. Daarnaast kan 
je als oudere makkelijker dingen herinneren 
uit de periode toen je nog jong was. Perio-
des met veel herinneringen lijken altijd veel 
langer te duren, waardoor het verleden voor 
het gevoel van een oudere heel lang duurde, 
terwijl de huidige tijd voorbij lijkt te flitsen.
Daarom hoor je ook wel eens ‘de tijd gaat 
snel besteedt het wel’. Iedereen zal beamen 
dat tijd kostbaar is en maar één keer besteed 
kan worden. Vanuit Bijbels perspectief is tijd, 
als door God gegeven.
 
Dat de tijd in de Meente ook snel gaat be-
merken wij ook. Volgend jaar hopen we D.V. 
ons 50 jarig Meente jubileum en 25 jaar De 
Roeper te vieren. Waar blijft de tijd?
Wie tussen de regels doorleest ontdekt dat 
tijd iets bijzonders is. De vraag zou bij ons 
op kunnen komen of we onze tijd voor ons 
zelf houden of geven we die ook weg aan 
anderen.
In dat licht moet ik denken aan de vele vrij-
willigers die in de Meente werkzaam zijn en 
hun vrijwilligerswerk al jaren trouw doen. U 
staat er misschien niet bij stil maar met circa 
250 vrijwilligers is De Meente de grootste 
vrijwilligers organisatie van Genemuiden en 
zelfs van Zwartewaterland… om stil van te 
worden.

 De overheid trekt haar handen af van al-
lerlei zorgtaken. Veel taken die zo’n 25 jaar 
geleden nog door beroepskrachten werden 
gedaan komen nu neer op de schouders van 
vrijwilligers.
Onze vrijwilligers zetten zich in voor het 
welzijn van de ouderen in Genemuiden te 
verbeteren en dat op allerlei manieren. Hulp 
bieden aan ouderen in de nabije omgeving 
is geen keuze, maar het wordt gewoon ge-
daan vanuit gedreven- en bewogenheid om 
iets voor de ander te willen betekenen. Het 
bestuur van de Meente is trots op de vrijwil-
ligers, maar tegelijkertijd ook zuinig om de 
vrijwilligers voor de toekomst te behouden. 
Want we zien dat ons vrijwilligersbestand 
vergrijst en hopen dat er ook weer jonge 
aanwas bij mag komen.
 
Hoe meer ik over vrijwilligerswerk in de 
Meente nadenk hoe meer ik het waardeer 
dat ze hun vrije tijd aan dit mooie werk wil-
len besteden. Met het einde van het jaar in 
zicht een gepast moment om alle vrijwilli-
ger nog eens hartelijk te danken voor hun 
inzet. Als u, als lezer van De Roeper, vrijwil-
ligers in u omgeving ontmoet dan van harte 
aanbevolen om deze dank over te brengen 
en als ze werk voor u verrichten kunt u het 
met een persoonlijke dankwoord omlijsten: 
neem daar ook even de tijd voor.
 
De kersttijd komt er aan en dan gedenken 
we dat Gods Zoon, geheel vrijwillig, kwam 
in de tijd om Zijn leven te geven aan zon-
dige mensen; neem daar ook de tijd voor.
 
Het bestuur van de Meente wenst u allen 
gezegende kerstdagen en een voorspoedig 
2020 toe.

VRIJWILLIGERSTIJD
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BOEKVERSLAG: 
DE BESTE KERSTVERHALEN

door Els Florijn, Irma Joubert,  
Lody B. v.d. Kamp, Joke Verweerd  
en anderen 
uitgeverij Mozaïek 
155 bladzijden

Verhalen vertellen, verhalen voorlezen, 
zelf verhalen lezen… dat zijn toch de her-
inneringen die we hebben als we aan de 
tijd rondom het Kerstfeest denken? 

Maar waar haal je elk jaar een mooi verhaal 
vandaan? Uitgeverij Mozaïek geeft ieder 
jaar een nieuwe bundel met kerstverha-
len uit. Vorig jaar, 2018, was het een ver-
zamelbundel van de beste verhalen van 
de afgelopen jaren, aangevuld met een 
paar nieuwe verhalen. De meewerkende 
schrijvers zijn niet de eerste de beste: Els 
Florijn, Irma Joubert (een Zuid-Afrikaanse 
schrijfster, ze schreef o.a. Het meisje uit de 
trein en Het verscholen dorp) en Lody B. 
v.d. Kamp (een orthodox-joodse rabbijn).  
Het eerste verhaal: “Het aaigeheim” van 
Joke Verweerd is heel aardig om te lezen 
en ook grappig hoe een jongetje zijn opa 
probeert op te vrolijken. Het laatste verhaal 
uit deze bundel is ook van Joke Verweerd: 
“Goedmaken”. “Een engel in mijn cel”, het 
tweede verhaal, door Cees Pols, vond ik ook 

heel aandoenlijk. Een erg bijzonder thema.  
Ik zou nog veel meer titels kunnen noe-
men bijvoorbeeld “Een zoon” over een stel 
dat al lang op een adoptiekindje wacht, 
“Prikkeldraad” over de Eerste Wereld-
oorlog, “Brandoffer” over een bijzondere 
gebeurtenis in Auschwitz, “Zand erover” 
gaat over een rel in een dorp waarbij de 
burgermeester tegenover de jeugd komt 
te staan en “Twee minuten Kerst” door 
Lody v.d. Kamp, dat zich op 4 mei afspeelt.  
In totaal staan er 16 verhalen in deze bun-
del. De verhalen hebben niet allemaal een 
christelijke achtergrond en het ene ver-
haal spreekt mij meer aan dan het andere. 
Toch heb ik met genoegen in deze verza-
melbundel zitten lezen. Voor wie eens een 
nieuw verhaal zoekt: aanbevolen!
(AM)
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(Een wondere Kaerstnacht)

Met een voldoan gevuul bargt Christien 
de stofzoeger op. Now kan t ook wel lukkn 
mer toch wel fijn um met de kaerstdaangn 
de boel netties te em.
As Jan dan vanmiddug nog eem et pad 
noar de veurdeure veegde dan was ook al-
les kloar, al ko-j met al dat dooie blad wel 
an de gaank bliemm.Ze kek op de keukn-
klokke, al weer tied um eetn te kookn; 
loate wi-j mer riest eetn met een skölle-
gien dat was et makkelijkst. Mörn,eerste 
Kaerstdag, eetn ze bi-j Jenet en dan zal t 
wel wat uutgebreider ween.
Dan eurt ze een doffe klap. Kwaamp dat 
now uut de gaank? As ze de deure lös 
traekt ziet ze Jan onder an de trappe, met 
een van piene vertrökkn gezichte. Onge-
wild sköt ze in de lach, t is een komisch ge-
zichte. ‘’Wat doen ie now dan? Oe krieg ie 
dat now veur mekare?’’ ‘’Ek dachte dat ak 
dr al was, ‘k ad mi-j een tree vergist; mer 
stoat er now niet bi-j te lachn elp mi-j lie-
ver in de bienn.’’

Dat was makkelijker e zaegd dan e doan; 
met et neudige getrek en gesjör kwam 
Jan in de bieenn. ‘’E-j oe zeer e doan?’’ 
‘’Och meinse de piene joelt m-j deur t 
enkel’’ Al stromplend kreg ze Jan op een 
keuknstoel. As ze um de zokke uuttraekt 
ziet ze t al een dik opgezet enkel. ‘’Dat is 
niet goed man. ‘T kan wel e breukn ween. 
Doar mune wi-j mee noar de dokter,wi-j 
goan derect.’’

Uusartsnpost
Zwoar luund op zien ega kwam Jan in d 
auto. Gelukkig addn ze bi-j de uusartsn-
post rolstoeln; de dienstdoende dokter 
bekeek et enkel: ‘’Heeft u veel pijn?’’ ‘’Och 
man t is net of mi-j de rottn dr an zittn 
te vreetn’’. De dokter vertrouwde et niet; 
zwoar ekneusd of e breukn, toch mer eem 
een foto maakn. En inderdoad een zwoar 
gekneusd enkel, et wörde in etaped en 
Jan kreeg de boskop mee dat ie dr beslist 
niet op loopn mog en veur de piene een 
paracetamöllegien.
‘’Now dat wörn dan mooie kaerstdaangn’’, 
begon Jan as ze weer op uus anriedn, ‘’oe 
ak dat now toch ad ebbe’’. ‘’Ja man,dr kan 
mer zo wat gebeurn woar a-j totaal niet 
op reekn.’’ Dat Christien woare woordn zee 
kon ze op dat moment nog niet bevroedn.

Ze zet de auto zo kört meugelijk bi-j de 
veurdeure. ‘’Oe koom ek now in uus’’,vreug 
Jan zich of. ‘’Ek roepe de buurman wel 
effm.’’ Dat was niet neudig, die kwam al 
anloopn. ‘’Ek zaag oe noar de auto kreu-
peln, wat is t er gebeurd?’’ ‘’I-j ef um verteld 

DIALECTVERAEL: 
AERBAERGIERSTER IN DE KAERSTNACHT
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met de traptreedn’’, grinnikte Christien. 
‘’Ja, en now is mien enkel zwoar e kneusd, 
ek maage dr niet op loopn; mer ek wil ier 
niet bliemn zitn.’’ ‘’Oefd ook niet’’, gniffelde 
buurman Joop, ‘’ie kun de kalkoen mörn 
gewoon binn’n op eetn.”
“Christien pak mer eem een keuknstoel 
dan ael ek effm Leen dr bi-j.’’ Leen stond 
achter t raam de boel in oongskouw te 
neemn. Joop die nooit vies was van een 
bietien overdriemn, reup: ‘’Leen derect 
eem elpn, Jan ist bien kwiet, die muut 
noar binn edraangn.’’
Met veriende krachtn wörde Jan op de 
baanke e vli-jt. ‘’Joop kun ie nog een paer 
krukkn regeln dan kan ie um toch een bie-
tien reddn.’’ ‘’Och meinse, doar goa k de-
rect achteran, die breng ek straekkies wel.’’

Koorjurk
‘’Zo en now wik eerst een köppien kof-
fie. Meinskienders wat een middug.’’ As 
Christien bezig is met de koffie kump er 
beweging in de onde maande en Hertha 
kek eur met vroangde oongn an. ‘’Och, ae-
rme jonge eb ie t water op? Ek zal oe wat 
geem. Ja, t baassien ef wel wat te doende 
emaakt.’’
‘’Jan ier e-j koffie, ek goa noar boomn, 
mien oar doen, ek muut mörnochtnd toch 
zingn?’’
‘’Och deerne doar ak niet iens an e dacht, 
dat is woar ook.’’ Ze löp eem de sloapka-
mer in en bekek de lange zwarte koorjurk 
die an de linnkaste angt ze straek eem 
met eur aand over de stof. I-j is wel weer 
mooi e wörn. Zie ad um veurige weke 
loatn stoomn, ja want as sopraan stet ze 
veur an en dan wi-j dr toch wel netties op 
stoan. Ze keek al uut noar mörnochtnd: 
twie keer treedn ze op en an t einde van 
de dienst et ‘’Ere zij God’’ saamn met de ge-

miente, et örgel en piano. De dirigent ad 
er een speciale bewaerking van e maakt. 
Et klunk prachtig op de rippetiesies. Met 
nog ies een blik op de jurk zee ze veur zich 
en: ‘’Zok de parel kettn umme doen of et 
goldn kettntien?’’
Ach, woar ad ze t over t get toch um de ere 
an God? Iets aerder dan neudig trök ze de 
badkamerdeure achter eur dichte.

As ze weer beneedn kump is Jan al an t 
stunteln met de krukkn die Joop e bracht ef.
‘’Dat vaelt nog niks mee, a-j dat niet e 
went bin.’’ ‘’Dat muu-j eem leern ie muun 
vannacht mer op de baanke sloapn. Ie kun 
de trappe niet op; dan kiekn wi-j mörn wel 
vaerder.’’ Christien skrikt as ze op de klokke 
kek:’’Oh is t al zo late? Ek aele wat te drin-
kn, wat een rare Kaerst oamd is dit, nog 
gien tied ad um een keerse an te steekn.’’ 
Zie dut ook nog eem de laempies in de 
kaerstboom an. As ze et glaassien wien ef 
leeg e drunkn springt z’in de bienn: ‘’Jan 
d ond mut er nog uut.’’ ‘’Kleed ie oe goed 
an,want t is aerd goan waain en gemien 
kold!’’ ‘’Hertha goa-j mee?’’ Dat leut ie um 
gien twie keer zaengn. Altied enthousiast 
dr nog eem uut te kunn.
Brrr, wat ist kold. Christien zet de krage van 
eur jasse hoog op; et waait overal deur en. 

‘t Is stille op stroate en in iel wat uuska-
mers flonkert de kaerst verlichting en sto-
an soms keersn in de veinster baanke. De 
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opmoate noar et kaerst feest. Verwonderd 
kek ze noar een in iengedeukn figuur in 
et wachtuusien bi-j de bus alte,diepe weg 
e deukn in de jasse. ‘t Liekt een vrouwe. 
Zwiengnd löp ze dr veurbi-j. Wat mos die 
vrouwe doar nog zo late bi-j de busalte 
en dat op Kaerstoamd? Dan riedn dr so-
wieso gien bussn meer. Zol ze nog op iene 
wachtn? En dan stomp allient.
Ze wil dr meer van wietn. 

‘’Hertha,kom wi-j goan weerumme.’’
‘’Wo-j nog met de bus mee?’’ Et frèle fi-
guurtien draait zich umme en Christien 
kek in et gezichte van een jonge vrouwe 
– oast een maegien nog nog. Meer dan de 
skolders opaeln kump er niet. ‘’Muu-j nog 
aerns en dan?’’ Weer aelde ze de skolders 
op. Zol ze niet proatn kunn dacht Chris-
tien. ‘’Maegien dr kump gien bus meer.’’ 
‘’Oh.’’

Ze zag an t gezichte van de jonge vrouwe 
dat ze deur en deur verkluumd was. Ze 
kon eur ier toch niet loatn stoan? Mer mee 
neemn noar uus en dan? De ond begon 
ongeduldig te wörn, ze stet in twiestried. 
‘’Goat mer met mi-j mee.’’ Twiefel teeknde 
zich of op et gezichte van wat oast nog 
een kiend is. ‘’Kom mer.’’ Langsaam pakt ze 
eur tasse en löp met Christien mee. ‘’Geef 
mi-j mer een aerm, dat löp stewiger.’’ Op 
waeg noar uus vrög ze noar eur name, 
woar ze waeg kump en oe ze ier terechte 
is e koom. De antwoordn bin kört en ofge-
meetn.
‘t Blek dat ze vanmörn is waeg e loopn uut 
een instelling aerns in d’Achterhoek en 
d’ieledag e reist ef, en ze iet Annemiek.

Annemiek
‘’Jan,niet skrikkn eur ek eb een gast mee 
e bracht, dit is Annemiek.’’ Skuuw löp die 

op Jan of en gef um een aand. ‘’Goat mer 
gauw zittn kiend dan maak ik een köppien 
thee doar warm ie van op.’’ ‘’Mag ik eerst 
naar de WC?’’ ‘’Netuurlijk, in de gaank.’’ 
‘’En wat muun wi-j doar now mee, belt plie-
siebero mer’’, mient Jan. ‘’Ach man weest 
wiezer, ie deinkn toch niet dat die eur van-
nacht nog waegbrengn. Die stoppn eur 
in een cel en loatn eur mörn opaeln, doar 
muu-j toch niet an deinkn,en dat in de 
Kaerstnacht. Zie kan vannacht ier sloapn.’’
‘’Annemiek,w-ij nog wat eetn?’’ ‘’Nee,ik 
heb crackers bij me.’’ ‘’Ei-j ook een tele-
foonnummer van oen woonadres?’’ Ze 
skudde ontkennd eur eufd. ‘’En missn ze 
oe niet dan?’’ Weer dat skolders opaeln: 
‘’Ik loop wel vaker weg.’’ Trieste boel, dacht 
Christien. ‘’Kom dan mer mee noar boom, 
ie kun ie r sloapn, de logeerkamer is kloar.’’ 
Stilzwiengnd goan ze noar boomn. ‘’As t er 
wat is dan roep ie mi-j mer’’, zaeg Christien.

Christien kon niet in sloap koom. De iele 
dag tolde nog weer deur eur eufd, Jan zien 
enkel en now dat maegien; zie ad dr toch 
wel zörge over. Woont in een instelling en 
dan eur opmaerking-ek lope wel ies vaker 
waeg. ‘t Zal wel niet de makste ween. Ze 
stapt uut bèède, van sloapn kump toch niet 
meer, en traekt et overgedien een eindtien 
lös, en kek noar buutn: een stikdonkere 
nacht, gien staerre te zien. Mer goed dat 
et elder was toen de Wiezn op pad gungn 
aanders addn ze Jezus nooit e vunn. Fu-j 
wat ko-j soms rare gedachtn em.

Christien gunk noar beneedn ze kon toch 
niet meer sloapn: eerst op internet kiekn 
of ze telefoonnummers kon vienn van die 
instelling. Dat was niet zo muu-jlijk; ze 
skreef et nummer op. As ze de computer 
ofslöt eurt ze een gil die eur deur maerg 
en bien get. 
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‘t Kump van boom. ‘t Is Annemiek die met 
verwilderde oongn recht op in bèède zit.
‘’Och mien deerne wat is t er?’’ ‘’Oh, ik heb 
zo naar gedroomd.’’ ‘’Aerm kiend, ek blieve 
wel eem bi-j oe.’’ Dan opiens skroewt ze t 
uut: ‘’Niemand houdt van mij! Niemand!’’
Troann springn eur in d’oongn, ze begint 
onbedaarlijk te schrei’n. Die woordn en 
die troann, ze snien Christien deur de ziel. 
Ier kump een zee van verdriet noar boom 
van een maegien dat nog mer weinig lief-
de ef ondervönn’n in eur leem. Ze aelt een 
glas water en wat zalduukies. ‘’Kiek drink 
mer eem wat.’’ 

Pleeggezin
Christien slaet een aerm um eur en, as ze 
wat tot bedaarn is ekoom zaeg ze: ‘’Anne-
miek vertel mer.’’ Dan eurt ze een verael 
woor ze kold van wördt. Van een moeier 
die et gezin niet meer an kan en de kien-
ders uut uus e plaetst wörn; eerst noar 
een opvanguus en dan noar een pleegge-
zin woor ze niet paste, dan noar een ge-
zin woor de zeune des uzes niet van eur 
of kon bliemn. Weer een aander adres, en 
now weer in die instelling. ‘’Ach mien lieve 
deerntien, wat e-j al wat te verduurn ad in 
oen leem, ik zal oe lekker instoppn, pro-
beer nog een poossien te sloapn.’’ Ze gaf 
Annemiek een kus en met een flauw glim-
laechien um de lippn zakt ze in t kussn.

Christien get eem an de keukn toafel zittn 
– ze wil Jan niet wakker maekn – eem ver-
waerkn wat ze zonet eurd ef. Et was niet 
altied liefdeloosheid mer zie ad lange ge-

nog in de verpleging e zeetn umdat te 
wietn: liefdevol beaandeln was toch aan-
ders as binn een gezin, toch wat meer op 
ofstaand. En dit maegien, een jong vrouwe 
in wörding ef al zovule ielt op eur ziel dat 
muuilijk tot eur deur te dringn is. Ze zucht 
ies diepe en zakt met t eufd op toafel.

Ze skrikt wakker as Hertha met zien neuze 
teengn eur bien stompt. ‘’Oh, is t al acht 
uur.’’ Dan eerst et woonadres van Anne-
miek belln ze nemp de tillefoon mee noar 
boom en kek eerst nog eem in de logeer-
kamer. Gelukkig, ze slöp.

‘t Gesprek met de instelling is kört. Ze 
nuumt eur name en adres en dan wördt 
eur verteld dat ze de logé in de loop van 
de middug op koom aeln. Dan dut ze iets 
wat best wel een bietien zeer dut: zie angt 
de zwaerte koorjurk in de kaste. Zo en 
now de veurzitter belln: ‘’Dag Kees, Kees 
ik zinge vanmörn niet mee in de kaerke… 
Ja wat is aerg… Ach dat vertel ek oe nog 
wel… Ja is goed, doeg!’’ Niet te lange 
maakn, aanders gung ze werempel nog 
jankn ook. Straekkies nog Jenet belln dat 
ze niet koom eetn. Ze zal wel sputtern mer 
vandage wil ze dr ween veur Annemiek. 
Eindelijk zittn ze dan noa alle uuselijke be-
slommeringn an de koffie. Christien had 
Jan verteld van eur deurwaakte nacht. I-j 
was t er stille van e west.

Elk is bezig met zien eingn gedachtn. ‘’Jan, 
toeval bestet niet hè?’’ ‘’Nee, sommige 
dingn vaaln oe toe.’’ ‘’Ek bin toch bliede 
dat ak eur gisteroamd mee e neum ebbe. 
Ad ze toch plek in de aerbaerg.’’ ‘’Och deer-
ne, as t een verael was ko-j dr wel boomn 
zettn: ‘Aerbergierster in de Kaerstnacht’.’’

Wim Nijboer
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O S F A B R I C A G E P R IJ S B R

L A G I O R O H I F A R M A D A A

L H V O D L O T O P S R O M S K A

E A V O O E H U K U N T E T S E B

K R S R P C E L W E T G E V I N G

E A A P A O E T R E R P U L I C N

B D P D W M T E J T R U U F L E A

O N O L E A U V R E S S V L G E G

L O Z N A L A T E N S C H A P I N

L V R E A A E R E R L A W A R N I

E A B V E D R E B A T N P G V G M

K G E A G L T S A I A E I P V E E

E A T U S S E N H A N D E L O T N

R D E S R V G V R V L N A R E O K

N R U B R I E K E U A A E N D G A

V E G Z S O N R V N T T X N S E A

R T E W A N B E S E F E A S E N R

A A L E I L E L M T L K M D L H W

A Z E R IJ W W L E E E A E L B E E

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

S E A A R D G A S T A N K E R D K

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

U D F V N E N E K E T A N E R O A

K A B A G A G E R I E M N M H N U

D L A L W O R K A H O L I C IJ R Z

E R O M Z E T P R O V I S I E L E

PRIJSPUZZEL
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Oplossing: 

De oplossing van de vorige puzzel is:

MENSENTAAL

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

MW. VAN OLST, PR. W. ALEXANDERSTRAAT 54

Van harte gefeliciteerd! 
Mevrouw Van Olst kan de gewonnen prijs afhalen bij de receptie van de Meente.

AARDGASTANKER
ADELBORST
AFSTELLEN
APENVERBLIJF
ARMADA
BAGAGERIEM
BAKEN
BASVERSTERKER
BESTE
BETEUGELEN
BIVAK
BROUWERSHAVEN
COLORADO
EDELMETAAL
EIGENAAR
EIKEN
ELFUURTJE
ERHEEN
EROTICA
ERVOOR
EVALUEREN
EXAMENKENNIS
FABRICAGEPRIJS
FLANEL
GANGBAAR

GESAR
GRAVURE
HOUTPULP
IDEETJE
INGETOGENHEID
KAPLAARS
KARNEMELKSEPAP
KERNVRAAGSTUK
KRAANWAGEN
LADDERZAT
LELIE
LIJMNAAD
LOODACHTIG
MAANRAKET
MORSPOT
NALATENSCHAP
NAREDE
NATEKENEN
OLLEKEBOLLEKE
OMZETPROVISIE
OPPAS
POTVERTEERDER
PREEK
PROOI
RUBRIEK

SAHARA
SCHOP
SIGNAAL
SMALTE
STEENS
TEGENBEWEGING
TELEXNET
TUSSENHANDEL
TWEEVULDIG
URINE
VOEDSELBERG
VOETBALELFTAL
VREUGDE
WAARBINNEN
WANBESEF
WERKPAUZE
WETGEVING
WORKAHOLIC
WRAAKNEMING
ZATERDAGAVOND
ZEELEVEN
ZOPAS
ZWERFAFVAL
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ZO IST’EWEST

Van Henk en Marjo Last kregen we een foto van 
het Hervormd Wijkgebouw in 1980. Deze foto 
maakt eigenlijk deel uit van een serie foto’s over 
op handen zijnde veranderingen in de Prinses 
Julianastraat in dat jaar. Daar komen we later 
op terug. Vanwege de Kerstgedachte hebben 
we voor deze foto een uitzondering gemaakt 
waarbij nu eens niet een foto wordt getoond 
hoe het gebouw er nu uit ziet, maar een im-
pressie van de plannen die voor dit gebouw zijn 
gemaakt. Normaal gesproken plaatsen we een 
foto hoe het gebouw er nu uitziet, maar als de 
plannen van Stichting de Wijkwieg doorgang 
vinden gaat de buitenkant van het gebouw na-
genoeg niet veranderen. Voor de binnenkant 
zijn wel heel mooie plannen gemaakt. 

Een kansrijke start voor iedere baby: Stichting 
De Wijkwieg zet zich in voor jonge kwetsbare 
moeders om een uithuisplaatsing te voorkomen. 
Door een laagdrempelige professionele opvang 
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locatie in Genemuiden te realiseren, wil De 
Wijkwieg er alles aan doen zoveel mogelijk 
kinderen niet onnodig van hun moeder te 
scheiden.

In het voormalig wijkgebouw van de Her-
vormde Kerk te Genemuiden wordt, mits er 
voldoende financiële steun is, begin 2020 
begonnen met de verbouw van dit gebouw 
tot een unieke opvanglocatie voor moeder 
en kind. Dit gebouw zal van buiten weinig 
veranderen maar van binnen volledig ver-
bouwd worden tot een opvanglocatie om 
moeders en hun baby de eerste maanden te 
helpen samen een zelfstandige toekomst op 
te bouwen. Samen met professionele hulp-
verleners, aangevuld met vrijwilligers wil St. 
De Wijkwieg deze moeders en hun kindje 
een kansrijke start bieden. De eerste 1000 
dagen van een kind zijn cruciaal voor de rest 
van het leven van een kind. Daarom is het 
ook zo belangrijk om in de eerste levensfase 
van het kind goede hulpverlening te bieden 
voor deze doelgroep. De hechting tussen 
moeder en kind is hiervoor erg belangrijk. In 
onze regio zien we dat er voor veel moeders 
en hun baby’s niet op de tijd de juiste hulp 
en opvang kan worden gevonden. Hierdoor 
vinden er soms onnodige uithuisplaatsin-
gen plaats, of ziet een vrouw abortus als 
enigste uitweg. 
Stichting De Wijkwieg is van mening dat ie-
der uniek kwetsbaar leven door God gege-
ven, een kansrijke start verdient. In Genemui-
den willen we graag zo’n plek bieden voor 
deze moeders en hun kinderen omdat er ook 
in onze regio een enorme noodzaak is. 

Samen met particulieren, kerken en be-
drijven hoopt St. De Wijkwieg dit plan te 
realiseren in Genemuiden. 
Helpt u mee? Kijk voor meer informatie 
op: www.wijkwieg.nl 

In memoriam: 
Jentje Van Dalfsen-Fuite

Jarenlang heeft Jentje Van Dalfsen-
Fuite dialectverhaaltjes geschreven 
die werden geplaatst in De Roeper. 
Hoewel er in haar hoofd nog steeds 
prachtige verhaaltjes ontstonden, 
liet haar lichaam haar in de steek en 
lukte het haar door parkinsonklach-
ten niet om dat op papier te zetten. 
In het voorjaar van 2018 had ze dan 
ook te kennen gegeven met schrij-
ven te moeten stoppen. 

Vrijdag 29 november jl. is Jentje op 
78 jarige leeftijd overleden. Ze laat 
ongetwijfeld een grote leegte achter 
bij haar man Wycher, de kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen. 

De redactie van De Roeper wenst 
hen veel sterkte. 
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Al bijna 40 jaar is in De Meente een fysio-
therapiepraktijk gehuisvest. Behalve dat 
inwoners van De Meente daar terecht 
kunnen voor bijvoorbeeld Geriatrie fy-
siotherapie, wisten ook veel jongere in-
woners van Genemuiden de deskundige 
ondersteuning van de fysiotherapeuten 
te vinden. Al jarenlang werkte Fysiothe-
rapie De Meente samen met Goedzorg 
Fysiotherapie uit IJsselmuiden. Sinds juni 
van dit jaar zijn de beide praktijken één 
geworden en dus was er een goede reden 
om hier in De Roeper eens uitgebreid aan-
dacht aan te besteden. De redactie ging 
in gesprek met Sylvia Bloemers (praktijk-
manager en mede praktijkhouder) en de 
in Genemuiden alom bekende Fred Bol 
(voormalig praktijkhouder en echogra-
fist). Daarbij werd al snel duidelijk dat niet 
alleen het samengaan van beide fysio-
praktijken de moeite van het vermelden 
waard is in deze Roeper. Zowel Sylvia als 
Fred spreken namelijk met enthousiasme 
en gepaste trots over de verdere speciali-
satie van de praktijk. Met gebruikmaking 
van echografisch onderzoek kunnen de 
fysiotherapeuten hun patiënten nog be-
ter van dienst zijn.

Specialisaties
Goedzorg Fysiotherapie is gevestigd in 
IJsselmuiden en Kampen en nu dus ook in 
Genemuiden (De Meente, De Steenpoort 
en Wellness Zwartewater). Aan deze prak-
tijken zijn in totaal 33 medewerkers ver-
bonden in verschillende disciplines. Uiter-
aard is daarbij ook een administratieve tak 
waar o.a. de praktijkmanagers deel van 
uitmaken, naast een groot aantal fysio-
therapeuten waarvan het merendeel zich 
na de reguliere opleiding tot fysiothera-
peut nog verder heeft gespecialiseerd in 
een specifiek vakgebied. Daarbij valt te 
denken aan geriatrie fysiotherapie, on-
cologie fysiotherapie, manuele therapie, 
psychosomatische fysiotherapie, Sportfy-
siotherapie, Kinderfysiotherapie, Leefstijl-
coaching  en oedeem therapie. Het grote 
voordeel van die diversiteit is dat er veel 
uiteenlopende kennis binnen de prak-
tijk is, zodat collega’s naar elkaar kunnen 
doorverwijzen, met elkaar kunnen over-
leggen en kennis kunnen uitwisselen. 

Echografie
Door dokter Maas werd Fred Bol geruime 
tijd geleden geattendeerd op de moge-

FYSIOTHERAPIE DE MEENTE WORDT: 
NOG BETERE ZORG DANKZIJ ECHOGRAFIE
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lijkheid om echografie toe te passen bin-
nen de fysiotherapie. We kennen allemaal 
de echografie zoals die gebruikt wordt bij 
zwangerschapsonderzoek, maar echo-
grafie is een onderzoekstechniek waarbij 
ook botten, gewrichten, spieren, pezen, 
kapsels en banden bestudeerd kunnen 
worden. Echografie werkt met hoogfre-
quente geluidsgolven die uitgezonden 
en weer ontvangen worden. De verschil-
lende weefsels in ons lichaam absorberen 
en weerkaatsen de golven. De terugge-
kaatste golven worden door een compu-
ter vertaald en op een beeldscherm weer-
gegeven. 
Op deze manier verschijnt een echoaf-
beelding van de weefsels. Dit beeld kan 
dus worden gebruikt om kwetsuren of 
afwijkingen in de weefsels vast te stellen 
en daar de behandeling op toe te passen. 
Het onderzoek is pijnloos, onschadelijk en 
ongevaarlijk. Het is eenvoudig toepasbaas 
en geeft direct uitsluitsel.

Fred Bol is blij dat hij de apparatuur heeft 
aangeschaft en zich daarop heeft toege-
legd. Alle spieren, pezen en banden kun-
nen in beeld worden gebracht waarbij 
kan worden geconstateerd of er afwijkin-
gen zijn, zoals bijvoorbeeld scheurtjes of 
kalkafzetting. Daar kan vervolgens de be-
handeling op worden afgestemd waarbij 
ook kan worden besloten om bepaalde 
handelingen juist nièt te verrichten. Fred 
Bol benadrukt dat steeds in nauw overleg 
met de huisartsen gebruik wordt gemaakt 
van echografie waarbij eventueel direct 
een injectie kan worden geplaatst. Ook 
voor de locatiebepaling van de injectie 
kan echografie van belang zijn hetgeen 
een snelle genezing ten goede komt. 

Kennis delen
Fred Bol deelt zijn kennis van de toepas-
sing van de echografie niet alleen met zijn 
directe collega’s binnen de praktijk, maar 
verzorgt ook cursussen en lezingen. Daar-
naast werkt Fred al jaren als echografist in 
een kliniek en werkt hij samen met verschil-
lende huisartsenpraktijken zo heeft hij 
veel ervaring met echografie opgebouwd.  
voor collega’s in de omgeving. Fred geniet 
er zichtbaar van, dat met gebruikmaking 
van de echografie de behandeling beter 
kan worden afgestemd op de kwaal. Dat 
heeft niet alleen tot gevolg dat er minder 
patiënten hoeven te worden doorverwe-
zen naar het ziekenhuis voor operaties 
maar ook dat herhaling van de klacht in 
de toekomst kan worden  voorkomen. 
Huisartsen kunnen hun patiënten door-
verwijzen naar Goedzorg Fysiotherapie, 
maar sinds 2006 wordt een rechtstreekse 
benadering van de fysiotherapeut ook 
geaccepteerd – en dus vergoed - door 
de zorgverzekeraar. In beide gevallen zal 
de huisarts door Goedzorg Fysiotherapie 
op de hoogte worden gehouden van de 
bevindingen en behandeling. Fred Bol is 
binnen de praktijk inmiddels niet meer de 
enige fysiotherapeut die gebruikt maakt 
van de echografie. Hij wist Eline Nijboer en 
Rudie Gosen enthousiast te maken voor 
deze techniek zodat ook zij nu onderzoe-
ken kunnen uitvoeren. Fred Bol: “Het ver-
beteren van de zorg voor onze patiënten 
is mijn belangrijkste drijfveer en geeft me 
dan ook een goed gevoel!”
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ACTIVITEITENAGENDA 2020
DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP OVERIGE INFO

JANUARI
Vrijdag 3 januari Nieuwjaarsborrel met Bingo 15.00 uur Plein

Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
Maandag 6 januari Zangkoor 19.00 uur Restaurant
Dinsdag 7 januari Bijbelkring 15.00 uur Restaurant

Schilderclub 13.00 uur
Bingo 14.30 uur Restaurant

Woensdag 8 januari Welfare 14.30 uur
Vrijdag 10 januari Ruben Jansen kledingverkoop 10.00 uur

Knieperties bakken 15.00 uur
Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk

Maandag 13 januari Eurocross infoavond 19.00 uur
Zangkoor 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 14 januari PCOB 14.30 uur
Passage 19.45 uur

Woensdag 15 januari Ouderenmiddag 14.30 uur
Vrijdag 17 januari Spelletjesmiddag 15.00 uur Plein

Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk
Maandag 20 januari Zangkoor 19.00 uur Restaurant
Dinsdag 21 januari Bijbelkring 15.00 uur Restaurant
Vrijdag 24 januari Bastiaannet komt zingen 15.00 uur Plein

Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gem
Dinsdag 28 januari Bloemschikken 14.00 uur Plein
Vrijdag 31 januari Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN

FEBRUARI
Maandag 3 februari Zangkoor 19.00 uur Restaurant
Dinsdag 4 februari Schilderclub 13.00 uur

Bijbelkring 15.00 uur Restaurant
Bingo 14.30 uur Restaurant

Woensdag 5 februari Welfare 14.30 uur
Vrijdag 7 februari Jaap Visscher, als de tijd van toen 15.00 uur

Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
Zaterdag 8 februari Jeugdorkest Irene 15.30 uur
Maandag 10 februari Zangkoor 19.00 uur
Dinsdag 11 februari PCOB 14.30 uur

Passage 19.45 uur
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Vrijdag 14 februari Expositie Historisch Centrum
Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk

Maandag 17 februari Zangkoor 19.00 uur Restaurant
Dinsdag 18 februari Schilderclub 13.00 uur

Bijbelkring 15.00 uur Restaurant
Bingo 14.30 uur Restaurant

Vrijdag 21 februari Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk
Maandag 24 februari Zangkoor 19.00 uur Restaurant
Woensdag 26 februari Ouderenmiddag 14.30 uur
Vrijdag 28 februari Thema middag Elfstedentocht 15.00 uur

Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gem.

MAART
Maandag 2 maart Zangkoor 19.00 uur Restaurant
Dinsdag 3 maart Schildercursus 13.00 uur

Bijbelkring 15.00 uur
Bingo 14.30 uur

Woensdag 4 maart Welfare 14.30 uur
Vrijdag 6 maart Fam. Tuinman 15.00 uur

Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
Maandag 9 maart Zangkoor 19.00 uur Restaurant
Dinsdag 10 maart PCOB 14.30 uur

Passage 19.45 uur
Donderdag 12 maart Stichting Vrienden van Oud 

Genemuiden
Vrijdag 13 maart Spelletjesmiddag 15.00 uur

Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
Maandag 16 maart Zangkoor 19.00 uur Restaurant
Dinsdag 17 maart Schildercursus 13.00 uur

Bijbelkring 15.00 uur
Bingo 14.30 uur

Woensdag 18 maart Welfare 14.30 uur
Vrijdag 20 maart Sentimental Journey 15.00 uur

Weeksluiting 19.00 uur Ger. kerk
Maandag 23 maart Zangkoor 19.00 uur Restaurant
Woensdag 25 maart Ouderenmiddag 14.30 uur
Vrijdag 27 maart Snackuurtje 17.00 uur Plein

Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. kerk
Maandag 30 maart Zangkoor 19.00 uur Restaurant
Dinsdag 31 maart Bijbelkring 15.00 uur Restaurant
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Wie ben je en waar kom je vandaan?
Ik ben Diny Eenkhoorn, geboren en getogen 
in Genemuiden. Ik was getrouwd met Jaap 
Eenkhoorn (red.: echtgenoot Jaap is overle-
den) en samen kregen we twee prachtige 
zonen en nu heel leuke schoondochters.

Wat zijn je hobby’s?
Ik ben een echte creabea zoals ze dat zeg-
gen. Verschillende hobby’s hebben mijn 
interesse, zoals haken (ik heb al verschei-
dene dekens gehaakt), kaarten maken en 
bloemschikken vind ik ook leuk. Af en toe 
een bioscoopje met m’n zus vind ik ook heel 
ontspannend.

Sinds wanneer werk je in de Meente?
Ik werk sinds maart 2018 in de Meente, 
eerst in de huishouding en sinds juni 2018 
als assistent wonen, zorg en welzijn op Vos-
seland. Wij verzorgen het ontbijt, koffie en 
de avondmaaltijd voor de bewoners, ter on-
dersteuning van de zorg.

Welk beroep zou je kiezen als je niet in 
de zorg zou werken?
Ik heb geen zorgachtergrond, had eigenlijk 
niets met de zorg. Heb ooit de middelbare 

VAN DE MEDEWERKERS

hotelschool gedaan en heb 15 jaar in een 
hotel in Hardenberg gewerkt. Na ons trou-
wen en de komst van de kinderen heb ik ja-
ren niets gedaan. Wat ik nu doe is zijdelings 
wel met de horeca verweven. Ik zou dit be-
roep zo weer kiezen als dat moest.

Hoe ben je in de Meente terecht gekomen? 
Ik werkte al in de huishouding in de Meente, 
toen ik geattendeerd werd op de vacatures 
op de PG afdeling Vosseland 1 en 2 als as-
sistent wonen, zorg en welzijn. Je bent on-
dersteuning voor de zorg. 
En het werd me zo gegund deze baan, ik 
vind het geweldig om met deze bewoners 
te werken. Het is ontzettend dankbaar werk.

Ik geef de pen door aan Bertie Netjes en stel 
haar de volgende vraag: Van de kledingwin-
kel naar het restaurant in de Meente, hoe 
voelt en bevalt dat?

Activiteiten
Maandagavond Zangkoor (m.u.v. juli/aug)
Dinsdagmiddag Bingo (in de even weken)
Woensdagmorgen Koersbal/ 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)
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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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Wilt u iemand feliciteren, beterschap wensen 
of laten weten dat u hem/haar niet vergeten 

bent, de CBO werkt er graag aan mee 
via het muzikale programma ‘Op verzoek’

Inleveren zaterdags voor 19.00 uur: 
• telefoon 3856479
• info@cbozwartewaterland.nl
•  briefj e in onze postbus of afgeven

in de studio (Lage Vlakte 13)

Daarvoor hebben wij nodig:
• uw naam, adres, telefoonnummer
• bestemd voor: naam en adres
• muzikale wens
• eventuele toelichting

Uitzending is op zaterdagavond
van 19.15 tot 20.15 uur 
(programma: 'OP VERZOEK')

Wie wil ons helpen bij de CBO?

Wij doen een beroep op u/jou om ons te 
helpen bij de techniek, voorbereiding of 
presentaties van de programma’s. 

Voor informatie, neem dan contact met ons 
op: info@cbozwartewaterland.nl of kom op 
zaterdagavond (tussen 19.00 en 21.00 uur) 
langs in de studio.

Nylonstraat 9
8281 JX Genemuiden

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

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

Het is in de meeste gevallen verstandig om al in een vroeg stadium van uw plannen met Het is in de meeste gevallen verstandig om al in een vroeg stadium van uw plannen met 
ons bedrijf in contact te treden. We kunnen dan ons bedrijf in contact te treden. We kunnen dan praktisch met u meedenken om zo tot 
een voordelig ontwerp te komen. Neem contact met ons op of bezoek onze website. ontwerp te komen. Neem contact met ons op of bezoek onze website.

ONTWERP

PRODUCTIE

MONTAGE
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DONKERE DAGEN VOOR KERST

In deze donkere dagen voor het Kerstfeest

Kunnen de gevoelens zo tegenstrijdig zijn

Veel mensen vinden deze tijd wel heel fijn

En anderen voelen het gemis dan het meest.

Eenzaamheid, vooral met de Kerstdagen

Wanneer je geliefde er niet meer is

Dan voel je juist extra het grote gemis

Je bent zo alleen en zit met zoveel vragen.

Voor jou is het met de Kerst geen groot feest

Omdat je gedachten hij het verleden zijn

Hetgeen gepaard gaat met heimwee en pijn

Het wordt nooit meer zoals het is geweest.

Toch mogen we elkaar het goede wensen

Want ondanks alle verdriet en zorgen

Ben jij ook bij God, onze heer geborgen

Hij is op aarde gekomen voor alle mensen.

Fedde Nicolai
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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 14 maart 2020



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-

“ Wijkverpleging 
begint met 
luisteren.”

www.ijsselheem.nl
Bel direct 088 - 339 44 00

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 



Dit bedreft een collectie van 24 exclusieve  
eigentijdse monturen, vervaardigd van hoogwaardig  
materiaal, Europese scharnieren en Italiaans acetaat.

Kom bij ons langs voor een transparante en scherpe prijs.

Nu complete bril met glazen. En de beste helderheid  
en goede UV-bescherming dankzij Crizal UV.  

Al vanaf € 129,-  

Multifocale glazen (varilux Comfort)  

al vanaf € 399,-
Haal en breng 

service voor een  
oogmeting.  

Op afspraak. 
In overleg met 

familie.

HAVENPLEIN 1B,  8281 EV  GENEMUIDEN |  038 -  38 54 305

SOCIÉT É DES LUNETIERS

BROUWER-OPTIEK.NL 

-advertentie-

BELBUS DE MEENTE

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

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

Tijdens de kantooruren te boeken op 038 - 385 27 10

(OOK ROLSTOEL VERVOER)

Sisalstraat 63
8281 JJ Genemuiden  Holland

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

www.vandacarpets.nl
info@vandacarpets.nl

‘75 jaar thuis in 
� scale zorg’

www.bonthuis.info

PLAATS HIER  
DE ADRESSTICKER

Mede mogelijk gemaakt door:

sign & display
print & promo

-advertentie-


