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Deze uitgave is mogelijk gemaakt door:

Een anonieme sponsor

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 

Beste lezer,

Door de redactie van ‘et Roepertien is 
mij gevraagd om namens de Oranje-
vereniging het voorwoord te schrijven. 
Daar hoefde ik niet lang over na te 
denken.

Terwijl ik dit aan het schrijven ben, moet 
het nog 27 april en dus Koningsdag 
worden, een datum waar wij als 
Oranjevereniging ons het hele jaar op 
aan het voorbereiden zijn. Maar dit jaar 
is alles anders, geen groot feest, geen 
bustocht, geen muziek door de straten, 
geen optocht en geen gezellig samenzijn 
met de familie. Vooral voor de ouderen 
en beperkten zijn dit zware tijden.

Gelukkig zien wij als Oranjevereniging 
veel spontane initiatieven ter onder-
steuning van deze zware tijden. 

2020 is een echt jubileumjaar, 75 jaar 
bevrijding, 50 jarig bestaan van de Meente, 
25 jarig bestaan van de Roeper, 40 jarig 
bestaan van de Oranjevereniging, maar 
het wordt een jaar om nooit te vergeten.
Rondom de Meente en de Spil hebben 
wij bloembakjes opgehangen om u zo 
toch een beetje het feestgevoel en een 
steuntje in de rug te geven. Wij hopen 
dat deze periode snel voorbij is en er 
weer activiteiten plaats kunnen vinden.
Wat betreft de bustocht welke jullie altijd 
zo mooi vinden, kan ik u zeggen dat 
wanneer deze periode voorbij is en de 
mogelijkheid het toelaat, deze bustocht 
alsnog wordt georganiseerd!
Ik wens u alle goeds toe en hoop u snel 
weer te zien in de bus.

Met vriendelijke groeten,
Henry van Dalfsen 
Voorzitter Oranjevereniging Genemuiden

Buurtsportcoach Martijn Jansen en 
Alwin Visscher van The Training Club 
zetten bewoners van De Meente en 
Weidegreven tijdens een ouderwets 
potje bingo ook aan het bewegen. 
Veel mensen deden mee en dongen 
daarmee mee naar de leuke prijzen. 
Pruim Automatisering zorgde voor de 
techniek. Pieter Polman was aanwezig 
en maakte deze foto.

Op Konings-
dag kwam de 
familie Ploeg 
musiceren bij 
De Meente

En vrijdag 24 april was het voor een 
kleine groep bewoners een feestelijke 
dag! Zij die geen zorg afnemen en dus 
zelfstandig wonen binnen de muren van 
De Meente kunnen voortaan van 14-
17 uur naar buiten. Daar zijn uiteraard 
wel voorwaarden die de betreffende 
bewoners per post hebben ontvangen.

Bij de buitendeuren staan units waar u uw 
handen bij het naar buitengaan en het weer 
binnenkomen moet desinfecteren, en bij elke 
buitendeur is een toezichthouder.

- Proemesoppe
- Lombok
- Eek
- Sunteklèùsien

- Zeebeskutien
- Bi-jspul
- Pillegærste

DIALECT PUZZELTJE VAN DE TAELKRINK

Het Gællemunigers heeft soms vreemde woorden voor 
alledaagse dingen. Wie weet wat er met de volgende 
woorden bedoeld wordt? Je kunt het allemaal eten!

De oplossing van dit raadsel vindt u achterop dit Roepertien

Antwoorden puzzeltje Taelkrink: 
Rijst met pruimen - Toffee - Azijn -  
Speculaasje - Biskwietje - Groente - Gortepap



MEDITATIE
Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert 
uw de harten (Jakobus 4 : 8b)

Reine Handen
In de tabernakel waar het koperen was-
vat stond moest Aaron en zijn zonen hun 
handen en voeten wassen, zij moesten 
rein zijn om hun priesterambt te kunnen 
uitvoeren. In de tempel van Salom0 ston-
den zelfs tien wasvaten, met het zelfde 
doel om de voorschriften van rein en on-
rein.
Wat is de bijbel op dit moment actueel. 
Het RIVM vertelt eigenlijk het zelfde. 
Onze handen zijn onrein, in een bepaald 
opzicht.
Onze handen kunnen in een bepaald 
opzicht een belangrijke schakel zijn van 
besmetting wat betreft het coronavirus. 
Het virus is voor ons allen een onzichtba-
re bedreiging en daarom hebben wij ook 
hier terdege rekening mee te houden.
Nu zegt Jakobus in hfdst 4: 8 Reinigt de 
handen. Wij hebben allen van nature on-
reine handen, ja een onrein hart. Hebben 
wij daar al weet van, dat wij het virus van 
de zonde met ons meedragen.
Is het voor ons al persoonlijk al een vraag 
geworden, hoe wij reine handen en een 
rein hart kunnen ontvangen. Kennen wij 
de nood en het gebed van David. Schep 
mij een rein hart.
Het bloed van Christus reinigt van alle 
zonden. Neem de toevlucht tot Hem en 
laat u reinigen. Op dat Hij uw hart mag 
vernieuwen tot eer van God en tot onze 
zaligheid.
Dan mag er ook gezongen worden: mijn 
ziel, nu gans melaats, zal rein zijn en ge-
nezen!

(Overgenomen uit een kerkelijk orgaan van 
de Hersteld Hervormde Kerk)

GENEZING ALLEEN?
Lezen in de Bijbel: Markus 1 : 29-31

‘Hij richtte haar op…’ (Markus 1 : 31)
Na de dienst in de synagoge gaat Je-
zus met Zijn discipelen op bezoek bij 
de schoonmoeder van Petrus. Ze is 
ziek en heeft koorts. Jezus gaat naar 
haar toe, pakt haar hand vast en richt 
haar op. Hij maakt haar weer gezond. 
Ze is dankbaar en laat dat ook merken. 
Ze dient God en de mensen om haar 
heen. Ze doet dat uit liefde tot God en 
uit dankbaarheid voor haar genezing. 
Zou u dat ook doen? 

Zingen: Johannes de Heer lied 256: 1

Tel uw zegeningen, een voor een. 
Tel ze alle en vergeet er geen. 
Tel ze alle, noem ze een voor een. 
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Inmiddels al een aantal weken is de 
Meente gesloten. Heftig allemaal voor 
u als cliënten.

Samen proberen wij als verzorging met u 
er het beste van te maken. Samen met u 
genieten we van alle mooie poststukken 
die zijn gestuurd naar iedereen. Door veel 
klein- en achterkleinkinderen zijn mooie 
tekeningen en knutselwerkjes gemaakt. 
Als verzorging hebben we genoten van 
de muziek die op Eerste Paasdag werd 
gespeeld. Het was heel bijzonder voor de 
mensen om onder deze muzikale begelei-
ding wakker te worden. Ook de traktaties 
van veel familieleden voor ons als verzor-
genden waren verrukkelijk! Bedankt hier 
allemaal voor! 

Wij als verzorging hebben er ook een aan-
tal taken bij gekregen. De pedicure kan 
niet komen, de schoonheids-specialiste 
niet, en vooral de KAPPER in de Meente 
is gesloten. Ook de kappers aan huis om 

de haren voor het weekend mooi te ma-
ken komen niet. Dus mogen de zusters 
hier hun best voor doen. Maar dit valt niet 
mee… Haren touperen, bakkebaarden bij 
scheren enz. Zo zei een cliënt: “we kunnen 
wel samen in de wei gaan staan als vogel-
verschrikker.. ‘k lijk met m’n haar nergens 
meer op.” Familieleden hebben al voor 
krulspelden en haarlak gezorgd en als 
verzorging proberen wij er het beste van 
te maken, maar toch… We hopen dat er 
binnenkort een eind mag komen aan de 
isolatie, maar wanneer? 

De koeien gaan dit voorjaar na een lange 
tijd opgesloten te hebben gezeten in de 
stal weer naar buiten. Ze maken gekke 
bokkensprongen en gaan dansend de wei 
in, zal het ook zo gaan als de Meente weer 
open mag gaan na een lange tijd dicht te 
hebben gezeten? Ik hoop het, met z’n al-
len met bokkensprongen naar buiten! 

Een verzorgende

HOES’T MET OE? 

De coronamaatregelen in de ouderen-
zorg zijn door de overheid verlengd tot 
20 mei. Dat betekent dat het tot die tijd 
niet mogelijk is om bezoek toe te laten in 
De Meente. De besturen van IJsselheem 
en Stichting De Meente beseffen dat het 
gemis van nabijheid en het beperkte 
contact voor de bewoners en hun naas-
ten heel zwaar is. De medewerkers doen 
er alles aan om het contact tussen bewo-
ners en hun familieleden te stimuleren 
via beeldbellen e.d.

Sinds vrijdag 24 april mogen mensen 
zelfstandig wonen en dus geen zorg af-
nemen één keer per dag het pand ver-
laten, tussen 14.00 uur en 17.00 uur. 

Bijvoorbeeld om even te wandelen en 
buiten te zijn maar níet om op bezoek te 
gaan of te winkelen! 

Het uitgangspunt is dat de gedeeltelij-
ke openstelling niet ten koste mag gaan 
van de bescherming van henzelf en an-
dere bewoners van De Meente. De ge-
deeltelijke openstelling geldt vanwege 
de landelijke richtlijnen helaas nog niet 
voor alle bewoners. 

Als u vragen heeft over deze aangepaste 
maatregelen kunt u kijken op de website 
www.ijsselheem.nl.  of bellen via: 088 - 
339 44 00. Voor vragen aan De Meente 
kunt u bellen met: (038) 38 527 10.

AANGEPASTE MAATREGELEN

De foto van een blij lachende Steven 
van der Steeg spreekt boekdelen.
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