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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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De zomer is begonnen en de thermome-
ter heeft de 30 graden grens al gepas-
seerd. Voor veel ouderen is dat niet fijn, 
maar wie het water en de kust op zoekt 
kan er van genieten! Heerlijk langs de 
vloedlijn lopen, schelpen zoeken en een 
tekst in het zand schrijven die door de zee 
weer wordt gewist. Op Vlieland rijdt een 
terreinwagen met een gedicht in het pro-
fiel van de banden, zodat na het passeren 
in het zand een tekst staat geschreven: 

Volg nu voor heel even woorden langs  
de waterlijn
Laat hier je grootste zorg slechts natte 
voeten zijn

VAN DE REDACTIE

Het is een heel leuke ervaring als je lopend 
langs het strand ineens dit gedichtje on-
der ogen krijgt. Maar er is nog een mooi-
er gedicht over lopen langs de vloedlijn. 
Zelf hoorde ik het voor het eerst bij een 
uitvaartdienst en het is me altijd bijgeble-
ven. Ik wil het elders in deze Roeper graag 
met u delen. 
De redactie van De Roeper wenst u een 
heel goede zomer toe, zowel thuis als el-
ders!

Marja Bekendam
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TRAINING VRIJWILLIGERS

Op 20 maart jl werd een middag georga-
niseerd voor vrijwilligers in De Meente 
met als thema ‘Van A naar AB’.
Deze middag was bedoeld voor vrijwil-
ligers die werkzaam zijn bij team Welzijn 
en binnen de verpleeghuiswoningen. Het 
doel van de middag was om de vrijwilli-
gers voor te lichten hoe je op ergonomi-
sche wijze cliënten begeleid tijdens een 
transfer van A naar AB. Met als hoofddoel 
de zelfredzaamheid en de veiligheid van 
de cliënt.

Rene Diender, fysiotherapeut van IJssel-
heem, verzorgde de voorlichting waarbij 
hele praktische zaken aan de orde kwa-
men.  Zoals:
-   hoe help je een bewoner op een goede 

manier opstaan uit de stoel,
-   hoe begeleid je een bewoner met een 

rollator,
-   hoe begeleid je een bewoner in en uit 

een rolstoel. 

Na het theoretische gedeelte was er ge-
legenheid om de opgedane kennis in de 
praktijk te gaan brengen. 
Binnen was een parcours uitgezet, deze 
konden de vrijwilligers samen lopen met 
bijvoorbeeld een rollator of een rolstoel. 
Daartoe werden brillen uitgereikt die een 
oogziekte nabootsen. Zo konden de deel-
nemers zelf aan den lijve ondervinden 
hoe het is om begeleid te worden en hoe 
het is om verminderd zicht te hebben.

Buiten was er een route uitgezet waarbij  
onder begeleiding van Elize Ruiter, ergo-
therapeut van IJsselheem, de deelnemers 
in een rolstoel en achter een rolstoel een 
rondje gingen lopen. Elize had ook twee 
andere rolstoelen meegenomen, waar-
van één met ondersteuning. Het was de 
bedoeling dat de deelnemers zowel in de 
rolstoel plaatsnamen als achter de rolstoel 
liepen en dat bij diverse verschillende  rol-
stoelen.
Dankzij medewerking van Bouwbedrijf 
Groothuis kon een deur in het parcours 
worden geplaatst en met dank aan Gre-
ving & Greving opticien uit Zwolle konden 
alle vrijwilligers die aanwezig geweest 
waren een kleine attentie in ontvangst 
nemen. De organisatie kijkt terug op een 
geslaagde en leerzame middag. 
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BOEKVERSLAG: 

DE LEVENS VAN JAN SIX

Door Geert Mak 
Uitgeverij Atlas Contact, 2016 
448 blz.
 
Vorig jaar is er van de bekende schrijver 
Geert Mak een prachtig boek uitgeko-
men. Een geschiedenisboek, maar dan 
niet met allemaal feitjes, ook niet over al-
lerlei oorlogen, maar aan de hand van het 
familieverhaal van de familie Six vertelt de 
schrijver over de veranderingen in de loop 
der eeuwen in Nederland en dan vooral 
Amsterdam.

De Sixen kwamen uit St. Omer, een stad 
in het noorden van Frankrijk, toentertijd 
een belangrijk knooppunt in de handels-
route Venetië-Antwerpen en een cen-
trum van de lakenhandel. Vanwege zijn 
protestantse geloofsovertuiging vluchtte 
Charles Six in 1586 met zijn gezin naar het 
noorden. Hij kwam in Amsterdam terecht, 
aan de Nieuwezijds Achterburgwal. Daar 
bouwde de zakenman een nieuw bestaan 
op. Hij was lakenverver, een beroep met 
goede vooruitzichten. Kleur was sjiek en 
kostbaar. Kleinzoon Jan Six (in het boek 
is hij Jan Six I) liet zich in 1654 door Rem-
brandt portretteren, met een felrode cape 
om zijn rechterschouder. Het is een van de 
beroemdste portretten van Rembrandt. 
Geert Mak schreef een familiegeschiede-
nis rond Jan Six. Van Jan Six I tot Jan Six 
XI wel te verstaan. Vandaar de titel: “De le-
vens van Jan Six. Een familiegeschiedenis.”
Het eerste gedeelte van het boek gaat 
over Jan Six I, geboren op 14 januari 1618 
in Amsterdam. Hij is de grondlegger van 

het kapitaal van de familie. Jan doet als 
jonge man een grand tour door Europa 
en trouwt uiteindelijk met Margaretha 
Tulp, de dochter van dokter Tulp (van De 
anatomische les van Dr Nicolaes Tulp). Jan 
was bevriend met Rembrandt en Vondel. 
Jan Six I had, zoals dat in die tijd hoorde 
voor een Amsterdamse koopman, een ra-
riteitenkabinet aangelegd en propte zijn 
woning aan de Amstel vol met een bijzon-
dere kunstcollectie. Rembrandt, Anthony 
van Dijck, Holbein, Frans Hals, Brueghel 
de Oude, Ferdinand Bol – hij had het al-
lemaal in huis. De huidige Six heeft trou-
wens nog steeds een indrukwekkende 
collectie kunst in huis en op aanvraag is 
dat te bezichtigen.
Maar ook de latere Jan Sixen komen in het 
boek aan de orde. Hoe ze aan de toevoe-
ging in hun naam (van Hillegom) komen, 
hoe er één keer een Hendrik Six als pater 
familias fungeerde, wanneer ze in de adel-
stand werden opgenomen, hoe belangrijk 
het was om een “goed” huwelijk te sluiten, 
hoe het kwam dat er vaak ongetrouwde 
broers en zussen (ooms en tantes) waren…
 
Het is een boek geworden voor vele avon-
den leesplezier. (AM)
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Hermien van Helsdingen heeft de afge-
lopen 3 jaar voor IJsselheem gewerkt als 
manager Woonleefgebied Zwartewater-
land. Hermien heeft er voor gekozen om 
per 1 maart 2017 een andere functie bin-
nen IJsselheem te gaan vervullen. Zij is nu 
projectleider kwaliteit & ontwikkelen. Dit 
betekent dan ook dat zij niet meer in de 
Meente werkzaam zal zijn. Bert Pennink-
hof is vanaf 1 maart 2017 de waarnemen-
de manager woonleefgebied Zwartewa-
terland voor de Meente.

Op 13 april jl. is afscheid van Hermien 
genomen als manager Woonleefgebied 
Zwartewaterland tijdens een gezellige re-
ceptie in de Schans in Zwartsluis. 
Hermien heeft zich met veel betrokken-
heid, kennis en doorzettingsvermogen in-
gezet voor de Meente en haar bewoners. 
Wij wensen haar veel succes met haar 
nieuwe functie binnen IJsselheem.
Hermien wil iedereen bedanken voor de 
prettige samenwerking die zij heeft erva-
ren in de Meente de afgelopen drie jaar.

Stichting Welzijn de Meente
Nelly Pruim

AFSCHEID HERMIEN VAN HELSDINGEN
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ACTIVITEITENAGENDA 2017

DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP OVERIGE INFO

JULI

Vrijdag 7 juli Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN

Vrijdag 14 juli Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.

Vrijdag 21 juli Weeksluiting 19.00 uur Geref. Kerk

Vrijdag 28 juli Weeksluiting 19.00 uur Chr. Geref. Kerk

AUGUSTUS

Vrijdag 4 augustus Weeksluiting 19.00 uur Geref. Gemeente

Vrijdag 11 augustus Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN

Vrijdag 18 augustus Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.

Vrijdag 25 augustus Weeksluiting 19.00 uur Geref. Kerk

SEPTEMBER

Vrijdag 1 september Weeksluiting 19.00 uur Geref. Kerk

Vrijdag 8 september Weeksluiting 19.00 uur Geref. Gemeente

Vrijdag 15 september Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN

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

Vrijdag 29 september Weeksluiting 19.00 uur Geref. 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)

Voor eventuele activiteiten in de vakantieperiode adviseren wij u  
om de publicatieborden in de gaten te houden.
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Op donderdag 20 juli organiseren wij een 
wandeltocht voor iedereen die mee wil 
doen. U kunt kiezen uit een van de vol-
gende mogelijkheden:

-  10 kilometer voor mensen met een 
scootmobiel

- 5 kilometer wandelen
-  3 kilometer voor mensen met een rol-

stoel en een begeleider

We vertrekken om 16.00 uur. Onderweg 
krijgt u een kopje koffie aangeboden. En 
als iedereen weer binnen is gaan we ge-
zellig met elkaar eten. Dit wordt verzorgd 
door een cateringbedrijf, zij zullen vanuit 
een food-aanhanger ter plekke op traditi-
onele wijze pannenkoeken bakken!

WANDELEN MET TEAM WELZIJN 
TEN BATE VAN DE BRAINTRAINER

De kosten zijn € 12,50 per persoon. Bij een 
rolstoel duo vragen we € 20,- 

Door mee te wandelen draagt u een 
steentje bij aan de Braintrainer. Deze 
willen we graag aanschaffen voor be-
zoekers van de dagbesteding/ cliënten 
van team Somatiek

Wandelt u ook gezellig mee? Opgeven 
kan  bij de receptie voor donderdag 6 juli. 
Betalen bij aanmelding.
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BRAINTRAINER PLUS

Ten behoeve van de Dagbesteding en cli-
enten van Team Somatiek, zou De Meente 
graag een BrainTrainerPlus aanschaffen. 
De BrainTrainerPlus™ is meer dan een ge-
heugenspelletje. Het is een systeem dat 
ouderen met beginnende dementie of 
Alzheimer helpt het denkvermogen te sti-
muleren en het geheugen te trainen. Maar 
dat is niet alles wat het doet. Ouderen die 
ermee werken voelen zich prettig. Ze heb-
ben het gevoel aansluiting te houden bij 
het hier-en-nu. Op het systeem kunnen 
niet alleen individueel spelletjes en quiz-
zen gespeeld worden, maar kan er samen 
een familieboek of een quiz gemaakt 
worden. Op die manier wordt het contact 
makkelijker en intensiever.

Met de wandeling die donderdag 20 juli 
wordt georganiseerd, hoopt men hier-
voor geld in te zamelen (zie het artikel op 
de pagina hiernaast).

21

Wilt u iemand feliciteren, beterschap wensen 
of laten weten dat u hem/haar niet vergeten 

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

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

in de studio (Lage Vlakte 13)

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

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

Wie wil ons helpen bij de CBO?

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

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

Nylonstraat 9
8281 JX Genemuiden

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

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

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

ONTWERP

PRODUCTIE

MONTAGE
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KEER OP KEER
Keer op keer leup ek van U weg

Um te probeern nooit weer te koomm

Iedere keer drukte ek U weg
Om over aand´re dingn te droomm

Keer op keer deu ik U verdriet
Omdat ek niet naor U wol luust´ren

Iedere keer deu ek mien oorn weer dechte
Umdat Uw woorden mi´j niet intreseerden

Keer op keer aelde U mi´j weer terugge
En zette mi´j weer op ´t goeie spoor.

Iedere keer ebt U alles weer vergeevm
Veur alles wat ik U eb an é daon.

Keer op keer maak weer op ni´j beginn
Al is et mer mit een iel klein ert.

Iedere keer daank ek U veur die genaode
En veur die ni´je staert.

Deze regels stonden in het kerkblad van ´t Harde. 
Vertaald naor et Gellemunigers.

De dichter is onbekend.

Jentje van Dalfsen
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Et is zoemervekaansie. Alle skoeln em vri'j 
en as't dan mer mooi weer is, en 't vólkien 
buutn spuult em de moejers ook plezier. 
Et werk daor rommeln ze wel wat mee. De 
uukies en de plintn oeven zo neudig niet 
iedere weeke. As't veur 't ooge mer an de 
kaante is, kump er dan onverwacht volk 
in, dan ei neks umme oe veur te skaem. As 
moejer aai'j dan ies een momentien dat 
aai'j buutn met de breikouse op et bae-
nkien konn zitt'n of ie maekt'n oen stop-
maentien ies eem leeg.
Eingelijk waere wi'j vrogger toch ook niet 
goed bi'j et eufd. Al dat stoeln gevrief en 
geschrob, mer ja et was ons niet aanders 
é leerd. Zie moggen ok ies zaeng dat aai'j 
niet skone waarn. 
 
Zo ook die vekaansie waor ek et mit oe 
over em wol. Iedere dag et zunnegien an 
de emel, soms een buigien d'r tuss'n deur, 
mer et was genietn.
Zaoterdags deun wi'j de bosschoppen. 
Et mieste in ien keer bi'j Siene Koopies, of 
bi'j de Spar. Dan naor onze vaste slaeger. 

WORST

Beernd Jan van de Steeg. Mer in de ve-
kaansie leup alles wel ies wat aanders. Ten 
eerste ie laang wel wat langer onder de 
manufactuurn. Laeter gezellig een kóp-
pien koffie. In de winkel empies praotn en 
ja, dan vergeet ie wel ies wat.
Zo kwam et dat wi'j de slaeger vergeetn 
waarn. Onze oldste zeune nam greeg et 
fiestóchien van ons over. Eempies laeter 
peddelde i'j naor de slaeger. Niet naor van 
de Steeg want die was mit vekaansie.
Mit vleis en wórst veur de iele weke kwam 
i'j weer thuus. Een vereerlekt gezichte 
keek mi'j an. Mamme 'k bin d'r weer eur, 
mer kiek ies , zo'n groot stuk wórst eb ek é 
kreeng. Daor wil ek nog wel ies weer naor 
toe. En mit gien meugelijkeid kreeg ik em 
in 't vervolg naor van de Steeg. Jewan 
Roeland wus wel oe i'j de klaantn veur de 
tuunebaanke mos krieng. Slim maenne-
gien.
 
Meinsen, et is disse keer een kort verael. Ek 
ad niet meer tied, want ek bin an de schoon-
maek, wat een iel karwei is. (JvD)
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De vervanging van de sterk verouderde 
rolstoelbus stond al jaren bovenaan het 
wensenlijstje van de Stichting Vrienden 
van De Meente. Omdat daarmee heel veel 
geld gemoeid is moest er dan ook flink 
worden gespaard. Een aantal jaren gele-
den er al voor gekozen om de oude bus in 
elk geval te voorzien van een rail-beves-
tigingssysteem en een plateaulift. Daarbij 
werd er alvast rekening mee gehouden 
om deze voorzieningen over te zetten in 
de – op termijn – aan te schaffen ‘nieuwe’ 
rolstoelbus. 

Onlangs was het dan eindelijk zover! Na 
ongeveer 5 jaren van diverse inzame-
lingsacties was de Stichting Vrienden 
van De Meente erin geslaagd om met de 
financiële ondersteuning van maar liefst 
80 sponsoren een zeer goede (gebruik-
te) rolstoelbus aan te schaffen. Prestige 
Reclame zorgde voor de belettering 
met het mooie ‘Vrienden van de Meen-
te’ logo. De vrijwilligers die geregeld als 
chauffeur of bijrijder van de rolstoelbus 

worden ingezet, kregen een uitgebreide 
instructie voor het gebruik van de lift en 
bevestigingsmaterialen.

Met de aanschaf van deze rolstoelbus zien 
niet alleen de bewoners van De Meente 
gebaat. Ook andere hulpbehoevenden 
kunnen hiervan gebruik maken. 
Zij kunnen daarvoor contact opnemen 
met de dames van de receptie van De 
Meente (38 527 10) zodat het bezoek aan 
bijvoorbeeld familie, een feest of zieken-
huisbezoek kan worden ingepland.

Hoewel hiermee door de Stichting Vrien-
den van De Meente een belangrijke wens 
is vervuld, blijft er natuurlijk ook nog ge-
noeg te wensen over. De Stichting Vrien-
den van De Meente blijft zich actief inzet-
ten voor fondsenwerving. In een latere 
uitgave van De Roeper hopen wij u te in-
formeren over een volgend project van St. 
Vrienden van De Meente.
(MB)

NIEUWE ROLSTOELBUS

Deze sti chti ng heeft  als doel een fi nanciële ruggensteun te zijn voor voorzieningen die uit de reguliere 
gelden niet realiseerbaar zijn, maar wel zeer wenselijk voor de bewoners. Voor een actueel overzicht 
van onze acti viteiten en wensen, verwijzen wij u naar onze website. 

www.vriendenvandemeente.nl
Cliënten of familie die iets willen schenken aan Zorgcentrum De Meente, kunnen een gift  overmaken 
op: Bankrekening nr. Rabo NL70 RABO 01668.42.966 van Sti chti ng Vrienden van De Meente te 
Genemuiden.

Voor het schenken van erfstellingen en legaten, adviseren wij u contact op te nemen met uw notaris.

De sti chti ng heeft  een 
ANBI erkenning, dus 
uw gift en kunt u fi scaal 
verrekenen met uw 
inkomstenbelasti ng.

Secretariaat St. Vrienden van De Meente, Kamperdijk 36, 8281 NL Genemuiden
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Jakop van Lente kreeg onlangs een ko-
ninklijke onderscheiding uit handen 
van burgemeester Bilder. Zijn orgelspel 
tijdens veel bijeenkomsten en diensten 
speelt een grote rol bij het toekennen 
van het ‘lintje’. Op bezoek bij de 93-jarige 
organist, die elke dag speelt op het in-
strument in zijn woonkamer. 

Van Lente moet lachen om de gebeurte-
nissen voor Koningsdag. “Onze zoon had 
gezegd dat we die dag ‘ergens’ heen zou-
den gaan. We moesten het nette pak aan, 
want we zouden ook op de foto komen. 
Ik dacht eerst dat we naar het Tapijtmu-
seum zouden gaan, op weg naar Hasselt 
vermoedde ik Wezep waar onze schoon-
dochter vandaan komt, maar toen we het 

viaduct onderdoor gingen, wist ik het niet 
meer. Uiteindelijk kwamen we in het ge-
meentehuis terecht. ‘Moeten we hier we-
zen?’ vroeg ik nog.

Binnen was het een drukte van belang, 
maar er ging nog geen lampje branden 
bij Van Lente. Bij zijn echtgenote wel trou-
wens, want die zat uiteraard in het com-
plot. 

Orgelspel
Uiteindelijk bleek dat Van Lente voor al zijn 
verdiensten op het orgel naar Hasselt was 
geleid. Hij begeleidde 45 jaar de samen-
zang in de kerk. Sinds 1995 begeleidt hij 
de Bijbelkring in De Meente, sinds 1999 is 
hij organist tijdens het zanguurtje voor be-

Jakop van Lente (93) krijgt koninklijke onderscheiding voor zijn orgelspel

 ‘IEDEREEN KAN ORGELSPELEN’
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woners van het verpleeghuis in De Meen-
te en in 2014 raakte hij ook betrokken bij 
de weeksluiting. Bovendien begeleidt hij 
sinds 2009 de samenzang van de PCOB.
Als kind kreeg hij al les op het orgel en 
het instrument liet hem nooit los. ’Ik speel 
praktisch elke dag wel. Niet op vaste mo-
menten, maar wanneer ik er zin in heb. Ik 
vind het ontspannend en heb er plezier 
in. Iedereen kan orgel spelen’, zeg ik altijd. 
’Maar volgens anderen is dat niet zo’, glim-
lacht Van Lente, terwijl hij de bladmuziek 
verwisselt. 

Bijzonder orgel
Het orgel waarop hij speelt is bijzonder. 
’Ik heb het gekocht van iemand die mas-
saproducten bij Philips maakte en in zijn 
vrije tijd iets speciaals wilde ontwerpen. 
Dat werden deze orgels. Die zijn met ver-
sterking zelfs als kerkorgel te gebruiken. 
Het mooie vind ik dat er geen tierelantijn-
tjes op zitten. Moderne orgels hebben al-
lemaal knopjes en lampjes, maar of een 
orgel daardoor nou beter klinkt…’
'Als we vroeger thuis kwamen van vakan-
tie, zette hij de koffers in de gang en ging 
hij eerst even spelen”, glimlacht echtgeno-
te Grietje. Al waren de vakanties dat hij he-
lemaal niet speelde zeldzaam, blijkt al snel. 
“Tijdens groepsvakanties werd meestal 
wel gevraagd of iemand tijdens een dienst 
op zondag orgel wilde spelen. Dat deed ik 
graag. In het buitenland speelde ik ook wel 
in kerken. Tijdens een vakantie in Duitsland 
kwamen we in een katholieke kerk. ‘Zou 
het mogelijk zijn…’, vroeg ik aan de gids. 
Dat kregen we mooi voor elkaar. Ook in 
het Amerikaanse Atlanta speelde ik in een 
kerk. Daar was ik met mijn broer op een 
beurs en op zondag wandelden we de stad 
in. We raakten aan de praat met een domi-
nee en van het een kwam het ander…”

Verenigde Staten
Van Lente was in de Verenigde Staten voor 
het familiebedrijf waarbij hij lang betrok-
ken was. Opa richtte het ooit op. ’Die zat 
zoals veel Genemuider ondernemers in de 
biezen. Toen mijn vader de zaak overnam, 
was de industrie overgegaan op kokos. In 
de jaren zestig zag ik dat de verkoop ach-
teruit ging. Als eerste Genemuider bedrijf 
kochten we toen een tuftmachine. De ta-
pijtindustrie veranderde opnieuw enorm. 
Zelf verkochten we veel aan Engeland, 
Duitsland en ook Zwitserland.’
Lang was het bedrijf gevestigd aan het 
Jaagpad, maar toen de gemeente daar wo-
ningbouwplannen kreeg verhuisde het in 
1982 naar de Kokosstraat. Uiteindelijk ver-
kocht Van Lente het familiebedrijf zes jaar 
later aan Edel Tapijt. Sinds die tijd speelt hij 
nog meer op het orgel dat hij ondertussen 
al 43 jaar in de woonkamer heeft staan. ’Ik 
ben heel bij dat we nog altijd zelfstandig 
wonen. Daardoor kan ik thuis orgel spelen. 
In De Meente zou dat, denk ik, niet kunnen. 
Wel vind ik het prachtig dat ik daar vaak 
mag spelen. Tijdens het zanguurtje voor 
dementerende bewoners begeleid ik men-
sen die veel jonger zijn dan ik. Dat vind ik 
een hele weldaad en zegen.’
(ED)

Fa. Jac. Van Lente
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WOORDZOEKER

D I C H T S C H U I V E N E T I E

O E R O S E A E O I I E Z I E Z O

O S L I N K S O M T T R R R E N L

R T I E K T K T C E U R P F T T S

S R R O R N W A P E N S O O R T S

C U M O E A D I D R J T E E I O A

H I IJ D P E R E K S O G L L I D L

A K N O R E G E P K E G L O N E A

K E O D G A N U S E E E R E O N R

E L N M R O I J F K D L D A T D I

L I T A A T K L A D P I A S M N S

E N G S M F IJ V I S E R A A G M T

N G I O B K R M E L K B O E R P A

S B N L U D R O R R L I V J I I B

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

F I I A A F V E D S L L A N P C L

S N N H N U L N L G G W A N P S T

L I G R C E A I E K T R E V R S O

U T W E E M A S T E R R O Z I G O

I I O V A K T I I S E U E N K N N

T A E S U W E R E L D K U N D I G

E T N N T U I N B L O E M M S G V

R I S E O S L E E P V I S S E R IJ

T E D V F E O R G N E E T S I E L

E F A E T O E S T R O M I N G B N

A R G L I S T I G H E I D O R A P
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AMANDELBAST KOMAF SPREI
AMBULANCEAUTO LEISTEENGROEF SPUITMOND
ARGLISTIGHEID LENSAFSLUITER STILLE
BELTOON LERARES STRUIKELING
BERGINGSSCHIP LEVENSVERHAAL TAALVERRIJKING
BLEREN LINKSOM TELGJE
CEMENTLOODS MIJNONTGINNING TESTPROGRAMMA
DICHTSCHUIVEN MOKKA TEVEEL
DOORSCHAKELEN MUURKLEED TOESTROMING
EENDENKOOI NIETS TROPENJAS
EINDREDACTIE OEROS TUINBLOEM
FLITS ONTOEGEEFLIJK TWEEMASTER
GARAGEDEUR ONTWIKKELAAR UITROEIER
GERONK PARODIE VENETIE
GOKVERSLAVING PROJECT VERFROL
GRIEPPRIK ROTSGROND VERLEIDEND
HAARMIDDEL ROZIG VRIND
IETWAT SALARISTABEL WERELDKUNDIG
INGEVOLGE SKIEN WOENSDAG
INITIATIEF SLEEPVISSERIJ ZIEZO
INREKENEN SNERT 
 

Oplossing: 

De oplossing van de vorige puzzel is:  KOUFRONT

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

De winnaar van deze keer is:  dhr. of mw. H. Winters, Pr. Margrietstraat 6

Van harte gefeliciteerd!

Dhr. of mw. Winters kan de gewonnen prijs afhalen bij de receptie van de Meente.

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
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Verpleeghuis de Meente is trotse eige-
naar geworden van een zogenaamde 
Tovertafel.

De Tovertafel is ontwikkeld voor demen-
terende ouderen. De Tovertafel maakt ou-
deren met dementie actiever door op een 
speelse manier beweging en gesprekken 
onderling te stimuleren. Zo worden ze op 
fysiek, sociaal en mentaal vlak gestimu-
leerd om het algemene welbevinden zo 
goed mogelijk te ondersteunen.  

De Tovertafel is een kastje dat aan het pla-
fond boven de eettafel wordt gehangen. 
Hierin zit een processor waarmee de spel-
len op tafel worden geprojecteerd. De 
kleurrijke projecties reageren op hand- en 
armbewegingen. Zo kunnen de bewoners 
zelf spelen met het licht.

TOVERTAFEL

De Tovertafel is kostbaar in aanschaf. Om 
het aan te schaffen hebben wij geld ge-
kregen van Stichting Welzijn de Meente 
en van het overheid project Waardigheid 
en trots via IJsselheem. 
Een impressie van de mogelijkheden ziet 
u hieronder, van links naar rechts: strand-
bal overgooien, vlinders vangen en zeep-
bellen prikken.
  
Wij zijn heel blij dat we van deze tovertafel 
gebruik kunnen maken. De bewoners van 
het verpleeghuis gebruiken dagelijks de 
tovertafel en wij zien dat zij hiervan heel 
erg genieten.

Namens Activiteitenbegeleiding IJsselheem
Peter van der Horst, activiteitenbegeleider 
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WERKEN IN DE ZORG
 
Wat trekt jou aan in de zorg?
Iets wat velen aan mij vragen
Het antwoord is heel simpel:
Alles, van opname tot uitdragen.

Mijn liefde kunnen geven,
Een stukje individuele aandacht.
Van wekken in de ochtend
Tot het indekken voor de nacht.

Het geven van een stukje hoop
Het wegnemen van zorgen.
Net dat ene weten te zeggen,
Wat kracht geeft voor morgen.

Een schouder om op te huilen
Het bieden van een luisterend oor.
De voldoening na een dag werken,
Dáár doe ik het voor!

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
•  briefje 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')

Doe zaken in de buurt

Winkel in de buurt
Eet in de buurt

Geniet van je buurt
Wees zuinig op je buurt

Want uw buurt steunt 
lokale activiteiten!
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-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
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medewerkers voor u beschikbaar

* zorg beschikbaar op basis van verstrekte CIZ-indicatie
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* 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
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* vrijwel alle vormen van zorg en ondersteuning kunnen
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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.

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

-advertentie-

BELBUS DE MEENTE

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

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

Tijdens de kantooruren te boeken op 038 - 385 27 10

(OOK ROLSTOEL VERVOER)

Sisalstraat 63
8281 JJ Genemuiden  Holland

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

www.vandacarpets.nl
info@vandacarpets.nl

‘75 jaar thuis in 
� scale zorg’

www.bonthuis.info
-advertentie-
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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)
Jentje van Dalfsen (JvD)
Marja Bekendam-de Boer (MB)

Kopij voor volgende uitgave graag inleveren voor vrijdag 25 augustus 2017
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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
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 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

-advertentie-

Zoals wij binnen de Meente kwalitatief hoogstaande zorg
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Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met één van onze
hoofden cliëntenzorg, tel. 038-3852710.

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

VOOR AL UW ZORG THUIS

* alarmering bij u thuis

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

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

* zorg beschikbaar op basis van verstrekte CIZ-indicatie

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

Fysiofit 
Fysiotherapie
Revalidatie
Oedeemtherapie
Echografie

Bel 038 385 86 88 

of kijk op www.fysiotherapiedemeente.nl

Buzenland 2  
Genemuiden

RIOOLTECHNIEK
inspectie – reiniging – reparatie/renovatie - deelrenovatie

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

van riolering
•	 rook (nevel) apparaat voor 

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

freeskoppen

reparatie/renovatie
•	 PVC buizen reparatie en 

renovatie
•	 plaatsen van diverse putten
•	 incl. herstel straatwerk

kousrenovatie
•	 reparatie van binnenuit met 

glasvezeldoek
•	 geen graaf- en breekwerk

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

Dé bestr
ating 

        spe
cialist

 www.hoekman-bekendam-infra.nl
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PLAATS HIER  
DE ADRESSTICKER

-advertentie-

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
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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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