
Helaas krijgen de bewoners van De 
Meente hier weinig van mee, maar er 
is veel saamhorigheid in Genemuiden 
sinds de uitbraak van Corona. Winkeliers 
slaan de handen ineen en bieden hun 
bezorgdiensten gezamenlijk aan. Over-
al in Genemuiden staan borden met de 
tekst: Samen met elkaar voor elkaar. 

april 2020 • nummer 4 

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door:

Een vriendinnengroep  
uit Genemuiden

Vormgeving en realisatie: print en sign

Voor u ligt een mini uitgave van de Roeper een zogenaamd ‘Roepertien: 
een speciale uitgave van het bestuur van De Meente voor alle bewoners in en  
rondom de Meente.Deze wekelijkse uitgave is bedoeld om u te informeren over 
allerhande zaken, maar bovenal ter bemoediging in deze bijzondere tijden.  
Dit Roepertien komt ook digitaal beschikbaar op de website: www.demeente.org 

Antwoorden puzzeltje Taelkrink:  
Eau de Cologne – tarwebrood – bretels – teil – 
bolletje, broodje – kruiwagen – pinda’s

 - Alderijn
 - Kemies
 - Ulpzieln
 - Baelie

 - Stutien
 - Pingelier
 - Pitties

De oplossing van dit 
raadsel vindt u achterop dit 
Roepertien

DIALECT PUZZELTJE VAN DE TAELKRINK
Het Gællemunigers heeft soms vreemde woorden voor 
alledaagse dingen. Wie weet wat er met de volgende 
woorden bedoeld wordt?

Het kan niet vaak genoeg gezegd 
worden: alle respect en waardering voor 
de zorgmedewerkers in héél Nederland! 

Helaas kunnen we ze niet allemaal 
bereiken, maar de medewerkers van 
IJsselheem in Genemuiden werden voor 
de Pasen verrast met een fleurig boeket 
en een zakje heerlijke paaseitjes. 

De bewoners werden verrast met een 
malse haring, aangeboden door Hengel-
sportvereniging,  Het Zwartewater en 
Vishandel Timmerman.

Op Paasmaandag werden de bewoners 
van De Meente verrast met een heerlijk 
paasontbijtje. 

Net als met Kerst deed Hasselts fanfare 
een kleine rondgang bij diverse in-
stellingen waaronder ook De Meente. 
Dit was bewust niet aangekondigd in 
de pers om te voorkomen, dat er teveel 
mensen op af kwamen want dat is juist 
nu niet de bedoeling.

Beste bewoners in de Meente, 

Een paar weken terug zag ik hem nog staan 
bij de biljarttafel hier op het Plein. In het 
gezelschap van veel andere mannen. Keu 
op de grond. Rode wangen van inspanning. 
Pretoogjes achter de brillenglazen. Er was 
rumoer, er werd gekletst tussen de mannen 
en er was gelach. Het was er overduidelijk 
gezellig. Men had plezier en er was lol.  Hoe 
anders is het nu in de Meente. De man met 
de keu is er niet meer. Niet meer op het 
plein, maar ook niet meer in de Meente.  Het 
is stil op het Plein. De deur zit op slot. Het 
plein is leeg en de winkel is dicht. 

Het is een tijd van verdriet, van zorgen. 
Waarin duidelijk wordt dat dat wat zo 
doodgewoon is eigenlijk heel kostbaar en 
waardevol is. Het is een tijd van bezinning, 
een tijd van hopen en bidden dat het over 
zal gaan of dat het ons en ons huis in ieder 
geval voorbij zal gaan. Het is fantastisch om 
te zien en te ervaren hoe onze geweldige 
collega’s van IJsselheem erg hun best 
doen om de gevolgen van deze uitbraak 
zo beperkt mogelijk te houden. Ze doen er 

alles aan om dat wat zo gewoon en normaal 
was en er nu niet meer is of heel spannend 
is, te compenseren en zodoende de boel 
draaiende te houden. Het is een tijd waarin 
we van dag tot dag leven en het moeilijk is 
om te voorspellen hoe de dag er morgen of 
overmorgen uit zal zien. Maar we weten ook 
dat er weer een dag komt dat het journaal 
zal beginnen met  wat anders dan Corona. 
We mogen het vertrouwen hebben dat het 
weer goed komt. 

Dat er weer een dag komt waarop de 
mannen weer om de biljarttafel staan en de 
keu’s weer op de vloer tikken. 
Dat de Albert Heijn weer open is en dat het 
op het plein weer druk is en gezellig. En dat 
er vrouwen en mannen zitten die napraten 
en terugkijken op dat wat er nu is en dat 
wat er dan is geweest. 
Ik wil iedereen heel veel sterkte wensen in 
deze moeilijke tijd en alle collega’s een hart 
onder de riem steken. Houd vol en veel 
moed toegewenst!!

Bert Penninkhof
Manager wonen zorg en welzijn. 

Christine van Dalfsen en Joke Kolk



AFSCHEID NEMEN

In ons eerste Roepertien lieten wij u al weten, dat de Christelijke Bejaarden Omroep 
heeft besloten om elke werkdag van 10 tot 11 uur een uitzending te verzorgen via 
Zwartewater-FM en de zogenaamde luisterkastjes. Bewoners die in de Meente wonen, 
geen radio bezitten en toch graag de omroep willen beluisteren kunnen daarvoor 
gebruik maken van een speciaal kastje. 

Inmiddels heeft de CBO besloten om 
daarnaast elke werkdag van 11-17 uur via 
de luisterkastjes een doorlopend muziek-
programma van geestelijke liederen ten 
gehore te brengen. 

Elke woensdagmorgen zal Jaap Visscher 
een programma verzorgen, waarbij hij 
voor de luisteraars een Psalm, Gezang of 
geestelijk lied toelicht en laat beluisteren.

Kort samengevat is de programmering als 
volgt:

Maandag tot en met vrijdag, van 10-11 
uur: een extra uitzending waarin vanaf 
heden o.a verhalen van verzetsstrijdster 
Corrie ten Boom te beluisteren zijn via 
Zwartewater-FM en via het luisterkastje. 
Vanaf 27 april zullen verhalen, sketches en 
anekdotes van de Taelkrink te horen zijn. 

Maandag tot en met vrijdag van 11-17 
uur: doorlopend muziekprogramma van 
geestelijke muziek, te beluisteren via het 
speciale Meente-net kastje.

Woensdag van 11-12 uur Luisterend 
zingen: Jaap Visscher met een toelichting 
op een Psalm, een Gezang of geestelijk lied 
te beluisteren via het speciale Meente-net 
kastje.

Weeksluiting: deze kunt u van alle 
kerken elke vrijdagavond om 19.15 uur 
beluisteren/zien via uw gebruikelijke 
kerktelefoon of kerk-TV-zender.

Bent u geïnteresseerd, of wilt u informatie 
over het speciale luisterkastje, dan kunt u  
bellen met de CBO op 038-3856479, of een 
email sturen naar; 
info@cbozwartewaterland.nl

CBO DAGELIJKS TE BELUISTEREN

Boodschappen

Het is mogelijk om via de keuken 
boodschappen te bestellen. U kunt uw 
boodschappenbriefje neerleggen op 
de brievenbus bij uw voordeur, deze 

wordt dan opgehaald. 

Maar wilt u wel zo vriendelijk zijn om 
dat ook even te laten weten aan de 

keuken? Een telefoontje naar nummer 
3490 is daarvoor voldoende.

Alvast bedankt!

Wilt u ook graag vanuit uw comfortabele 
stoel genieten van de tulpenvelden in 
de Noordoostpolder? Bennie Breman 
heeft opnames gemaakt met de drone 
dus als u over internet beschikt, is dit een 
echte aanrader: https://breman.net/team-
breman-net-was-vandaag-op-tulpenjacht-
in-de-noordoostpolder/

Het verpleeghuis is geen slagveld
van een ziekte of de dood.
Het verpleeghuis is een schuilplaats
voor de zieke mens in nood.
’t Is waar vele handen helpen,
je verzorgen aan het bed,
begeleidend naar het einde, 
liefdevol en nauwgezet.
Afscheid nemen van het leven,
dat wil niemand daar alleen.
Afscheid nemen moet daar waardig,
met geliefden om je heen.
Tot je niets meer hoeft te zeggen,

met een knuffel en een groet,
waarbij iedereen kan voelen:
’t Is verdrietig, maar ook goed’. 
Afscheid nemen van het leven,
doe je niet geïsoleerd.
Zelfs niet als je kan voorkomen,
dat je and’ren infecteert.
Daarom is het te begrijpen
als je regels overtreedt.
Want alleen zijn bij het afscheid, 
Is onmenselijk en wreed.

Hans Cieremans

Johannes 20:6 
 ‘ Zo dichtbij en toch...’

Jezus is opgestaan, nou dat is dan toch 
geweldig nieuws zou je zeggen. En toch. 
Het kan zo maar zijn dat u het niet meer 
ziet en niet meer herkent. Hoe kan dat? 
U dacht toch zo dat u Hem kende. En nu? 
Misschien bent u wel zo verdrietig dat u 
het niet meer ziet, dat u Hem niet meer 
ziet. Voordat u blijft steken in verdriet, drie 
voorbeelden in de Bijbel :

Maria Magdalena die Jezus zo goed kende. 
Jaja dat denkt u. Maarrr, ze staat huilend bij 
het lege graf en als ze aangesproken wordt 
denkt ze dat het de tuinman is. Maar dan - 
als ze weer aangesproken wordt met haar 
naam, dan roept ze het uit. Mijn Meester!

MEDITATIE
van Jaap Visscher, Hervormde Gemeente

De Emmaüsgangers vol verhalen over 
Jezus lopen ze met iemand op van 
Jeruzalem naar Emmaüs. Ze denken dat 
hij een vreemdeling is….. Maar dan - als 
Hij hun de schriften uitlegt en het brood 
breekt dan branden hun harten.

De discipelen zitten achter gesloten 
deuren. Jezus verschijnt aan hen voor 
de eerste keer. Ze denken dat het een 
geestverschijning is. Maar dan - Jezus 
toont hun handen en voeten en zijde. En? 
Hij eet met hen.

Waarom zou dit in de Bijbel staan? Om u 
en mij, die zoekende en tastende zijn naar 
Jezus. Blijf maar zoeken en tasten, want 
deze,  ja deze,  die zullen Hem aanschouwen.

In ‘ et Roepertien proberen we de mensen 
die in De Meente wonen en werken een 
hart onder de riem te steken. Dat wil níet 
zeggen dat we niet denken aan degenen 
die helaas niet genezen van Corona. 
Daarom deze week een gedicht voor hen 
en hun familieleden.
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