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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 

Beste bewoners en vrijwilligers,

Dit voorwoord is geschreven in bijzonde-
re omstandigheden: als bewoner van de 
Meente zit u al meer dan een maand in uw 
woning zonder dat uw familie langs kan 
komen. En ook als u vrijwilliger bent, bent 
u waarschijnlijk al meer dan een maand 
niet meer in de Meente geweest. Er zijn in-
middels diverse personen besmet met Co-
rona, een aantal is hersteld maar er zijn he-
laas ook mensen overleden. Allemaal diep 
ingrijpende zaken waardoor het jaar 2020 
in ons geheugen gegrift zal zijn. Toch zijn 
er naast deze droevige omstandigheden 
ook heugelijke geschiedenisfeiten waar 
we niet aan voorbij willen en mogen gaan. 

Op 21 april was het 50 jaar geleden dat de 
Meente werd geopend en is het ook 25 
jaar geleden dat De Roeper voor de eerste 
keer uitgegeven is. Twee bijzondere feiten 
waar we met dankbaarheid op terug mo-
gen kijken en die we deze week zo graag 

VOORWOORD

met u allen hadden gevierd. De Meente is 
al sinds 1970 niet meer weg te denken uit 
de Genemuider samenleving. 

Dan denken we aan de zorgverleners van 
IJsselheem die met zeer veel passie en 
toewijding altijd klaar staan voor de be-
woners. Ook de liefdevolle inzet van fa-
milieleden, mantelzorgers en vele vrijwil-
ligers in de afgelopen 50 jaar is niet meer 
weg te denken, wie had kunnen denken 
dat juist nu deze groep zo op de proef ge-
steld wordt. 
Door een goede samenwerking met de 
kerken van Genemuiden, IJsselheem, Wet-
land Wonen, de gemeente Zwartewater-
land, overige belangen-organisaties en 
een groot aantal sponsoren kan en mag 
dit werk, momenteel op andere wijze, z’n 
voortgang vinden.



DIALECT PUZZELTJE 
 

VAN DE TAELKRINK

Ook op het gebied van ziekte en 
verwondingen kent Genemuiden  
soms speciale woorden.  
Weet u wat er bedoeld wordt met:
- Mangels
- Lichter
- Wiende
- Bliekns
- Stegien
- Doemelink
- Gallepoeste

De oplossing van dit raadsel vindt u 
achterop dit Roepertien

Ons kwartaalblad de Roeper, nu tijdelijk 
weekblad ‘et Roepertien, komt al sinds 
1995 uit. Dit wordt mede mogelijk ge-
maakt door enthousiaste vrijwilligers en 
sponsoren. Mooi om te zien dat het iedere 
keer weer lukt om een goed gevulde Roe-
per of Roepertien te maken.  

Juist in deze tijd merken we dat de Meen-
te zo’n unieke plaats in de Genemuider 
samenleving inneemt. Hartverwarmend 
hoe men in de volle breedte meeleeft; ie-
dereen in Genemuiden voelt en huilt mee 
met de Meente. Laten we als samenleving 
zuinig zijn op onze Meente, ook in de ko-
mende 50 jaar.

In de plaatselijke kerken en binnen de ge-
meenschap is er veel gebed voor bewo-
ners en zorgverleners van de Meente en 
we wensen dan ook dat er naast het om-
zien naar elkaar bovenal een uitzien naar 
Boven mag zijn.
 
Klaas Bakker
Voorzitter Stichting de Meente

Op Koningsdag zal de CBO 
van 8.00 uur tot 10.00 

uur een opname van 
Koninginnedag 2008 

uitzenden . Daarin is o.a. 
de toen gehouden aubade te 

beluisteren maar ook interviews 
met Henk Beens, oud-burgemeester 
Rietkerk en Henk Oosterbrink en 
andere Gaellemunigers over hun 
belevenissen bij het bezoek van de 
koningin in 1988.



Genemuiden maakte nationaal en inter-
nationaal naam als tapijtstad. Maar niet 
minder uniek was en is de visie op de huis-
vesting en dienstverlening voor ouderen. 
De Meente stond vanaf 1970 in Nederland 
model voor nog te ontwikkelen projecten 
voor ouderen. Breng de zorg als dat nodg is 
naar de ouderen toe. De realisering kwam 
er dankzij pionierswerk en durf van de be-
stuurders van het eerste uur. Voorbeelden 
van dienstencentra met woningen waren 
er praktisch niet. Naast visie en durf was er 
ook geld voor nodig en ook dat was niet 
voorhanden. Maar dankzij de goede plan-
nen, lukte het ook om de financiën rond te 
krijgen. En het bijzondere was en is, iedere 
oudere met welke achtergrond dan ook is 
er welkom. Het was dan ook een hoogte-
punt dat in 1970 “de Meente” geopend kon 
worden, en een steeds belangrijkere en 
samenbindende rol vervulde in Genemui-
den. Maar de Meente vervulde ook een 
voorbeeldfunctie voor beleidsmakers in 
de ouderenzorg in ons land, ja ook buiten-
landse gasten kwamen om “de Meente” 
van dichtbij te zien functioneren. Als je als 
gemeente- bestuurder provinciaal of lan-
delijk vergaderde dan werd je aangespro-
ken en velen kwamen naar Genemuiden 
om te kijken hoe het hier geregeld was.

Een jarige
Deze maand mag “de Meente” vijftig jaar 
functioneren. Tal van ouderen hebben er 
gebruik van mogen maken. Vanzelfspre-
kend waren er veel plannen om daar aan-
dacht aan te schenken. Maar vanwege het 
coronavirus zijn er ongekende en ingrij-
pende maatregelen genomen, waardoor 
onze bewegings- vrijheid is beperkt. De 
bewoners van “de Meente” hebben het 
daardoor nog veel moeilijker. Zij hebben 
niet meer de vrijheid om te gaan en te 
staan waar ze willen. Dat is héél zwaar. We 

leven van harte met ze mee. Er is boven-
dien intens verdriet want het aantal over-
ledenen is groot. Dat we toch vooral om-
kijken naar de rouwdragenden.
Veel waardering mag er wel zijn, en is er 
ook, voor de zorgmedewerkers. Zij doen 
onder moeilijke omstandigheden hun 
zware werk. Dat is doorleefd dienen!

Coronacrisis
De geschiedenis van de mensheid kent 
vele crises. We weten nog van de gruwe-
lijke tweede wereldoorlog. We herdach-
ten kortgeleden dat we 75 jaar geleden 
bevrijd zijn. En nu leven we opnieuw in 
crisistijd. Wat zijn we toch kwetsbaar als 
mens en als samenleving. In de Bijbel is er 
ook vaak sprake van crises. Daarin klinkt 
de roepstem van God, Hij roept ons tot 
bezinning. Gelukkig heeft Hij de leiding 
over ons leven, dat maakt de mens klein. 
Wij wensen u Zijn genade voor tijd en eeu-
wigheid toe.

G. van den Berg
Oud-burgemeester van Genemuiden

VOORBEELDFUNCTIE





Met dank aan: Hennie Eenkhoorn,  

Albert Bouwknecht, Henk Last, 

Co Mateboer en het Historisch Centrum 

voor het beschikbaar stellen van de foto’s
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JUBILEUMPUZZEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



1. Gebouw van de Meente dat niet onder hetzelfde dak is gehuisvest
2. Straat waar de ingang van de Meente is gevestigd
3. PvdA raadslid dat betrokken was bij de oprichting van het eerste zorgcentrum
4. Winkel waar je boodschappen kunt doen binnen De Meente
5. Afdeling voor begeleid wonen voor mensen met een beperking
6. Groot aantal onbetaalde medewerkers van De Meente
7. Jaarlijkse activiteit met kraampjes in de lente
8. Eerste vrouwelijke locatiemanager van De Meente
9. Grote ruimte waar weeksluitingen en andere activiteiten worden gehouden
10. Blad dat 25 jaar lang door De Meente wordt uitgegeven
11. Woningbouwvereniging die woningen binnen De Meente verhuurd
12. Adres binnen de Meente met postcode 8281 XD
13. Oud bestuurder van Stichting Welzijn De Meente gedurende meer dan 25 jaar
14. Plek om buiten te sporten op speciale toestellen
15. Straat binnen de Meente die is afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw
16. Organisatie die zorg aanbiedt binnen De Meente
17. Stichting die geld inzamelt voor de Meente en haar bewoners
18. Iemand die zich bekommert om een oud of ziek familielid
19. Achternaam voormalig beheerdersechtpaar
20. Plek waar je heerlijke warme maaltijden eten in De Meente
21. Bejaardengeneeskunde
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Ton Hansen (Snijder 
Filtertechniek uit Hasselt) 
bezorgde tulpen bij alle 
drie verzorgingshuizen in 
Zwartewaterland.

En alweer is er een leuke attentie (zakje Wilhelmina 
pepermunt met oranje lintje) voor bewoners, vrijwilligers 
en zorgpersoneel met een toepasselijk gedichtje.

Om te laten zien dat we uw inzet waarderen
Zouden we u het liefst met een Koninklijk lintje vereren.
De Meente staat stil bij haar 50-jarig bestaan
We willen u hartelijk bedanken voor wat u hiervoor heeft gedaan.
Ook zijn we 75 jaar geleden bevrijd en wordt het koningsdag
In deze bijzondere tijd toch ook reden voor een dankbare glimlach.
 
Meelevende groet van bestuur van De Meente



Deze uitgave is mogelijk gemaakt door

Vormgeving en realisatie: print en sign

Dinsdag 21 april was het exact 50 jaar 
geleden dat De Meente officieel werd 
geopend. Maar helaas is er bepaald geen 
reden voor een feestje, nu bewoners en 
verzorgenden al wekenlang ‘in quaran-
taine’ zitten, er mensen besmet zijn ge-
raakt door het Corona virus en ons ook 
al bewoners zijn ontvallen door Corona. 
Toch wilden we dit jubileum ook niet 
helemaal ongemerkt voorbij laten gaan, 
immers er is in de afgelopen 50 jaar veel 
gedaan en gebeurd waar we dankbaar 
voor mogen zijn.
 
-  Voor bewoners en medewerkers was 

er ’s morgens een traktatie bij de koffie.
-  Er reed een paard-en-wagen rond  

de Meente met een vrolijk zwaaiende 
koetsier.

-  Een draaiorgel speelde geestelijke lie-
deren

-  En ’s avonds kwamen muzikanten van 
Hasselts Fanfare om in klein verband 
een prachtig concertje te geven.

Kortom, heel veel om dankbaar voor te 
zijn want ondanks alle zorgen zijn we dat 
nog steeds, juist nu!

Antwoorden Puzzeltje Taelkrink:  
amandelen - mitella - zwachtel - mazelen  
wondje - beschermhoesje om bezeerde duim  
of vinger (duimeling) - muggenbult

Ook afgelopen week waren er weer 
diverse spontane initiatieven om de 
bewoners van De Meente wat afleiding 
te bezorgen tijdens hun isolement. Het 
wordt bijna teveel om op te noemen, 
maar gelukkig hebben we ditmaal een 
dubbeldik Jubileum Roepertien.

Breman.net




