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Deze uitgave is mogelijk gemaakt door

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 

Iedereen weet wat het doel in van de stilte 
die er de afgelopen tijd heerst in de Meen-
te. Iedereen voelt de stilte in zijn hoofd en 
zijn lijf. Je ziet alleen nog zusters lopen in 
roze jasjes. Sommige hebben een tas op de 
rug met allerlei spulletjes erin. De gezichten 
dragen een mondkapje en aan hun handen 
hebben ze blauwe, witte of zwarte hand-
schoenen. Alleen de ogen van de zusters 
kunnen je vertellen wat er in hun omgaat. 
Soms stralen ze en soms staan ze bezorgt. 
Maar één ding is duidelijk ze willen het bes-
te voor hun medemens. En dan het haar, de 
één heeft haar haar nog niet fraaier zitten 
dan de ander (coronacoupe), maar geluk-
kig hebben de bewoners en het personeel 
hetzelfde haarprobleem en het verbind ook 
wel nu we allemaal met van die onverzorg-
de koppies rond lopen. Toch viel mij het de 
afgelopen weken op dat mensen verdrietig 
zijn omdat ze niet naar buiten kunnen, hun 
familie nauwelijks zien. Dat is zuur, maar we 
deden het allemaal voor hetzelfde doel.

Na weken van lockdown, kwam onlangs het 
bericht dat er voorzichtig weer wat meer 
mag. De mensen mogen weer een aantal 
uren naar buiten, wel met wat regels die we 
moeten naleven. Het werd minder stil in de 
Meente. Er kwam een heuse rollator optocht 
op gang. Dat was mooi om te zien. Ook moch-
ten er bewoners en hun familieleden een face 
to face bezoek afleggen in het restaurant van 
de Meente. Die blijde gezichten na dit ge-
sprek, onbetaalbaar. Voor sommigen was dit 
het mooiste cadeau voor moederdag. Ja daar 
gaat mijn zusterhart toch wel weer sneller van 
kloppen en heb ik toch de mooiste baan van 
de wereld.  Ja, daar word ik dan even stil van.

Jeanet van Es

ZO STIL

Vr i jdagmiddag 
15 mei was er een 
heerlijke traktatie 

voor de bewoners van De Meente. Vischroo-
kerij Van Heerde en Reumer rookte zalm 
op het grasveld achter De Meente. Ze de-
den dat op verzoek van drie sponsoren die 
onbekend wensen te blijven. De visrokers 
hadden een prachtige sfeervolle entourage 
gemaakt die alleen al het bekijken waard 
was (de heerlijke geur moet u er even bij 
denken). Waar mogelijk werden de stukjes 
vis in een emmertje naar boven getakeld. 
Egbert Altena laat zich de vis goed smaken! 
Deze visrokerij is een onderdeel van de 
stichting die zich inzet voor het behoud van 
de rokerij en haring inleggerij in Brunnepe 
(Kampen). 
Meer foto’s zijn te zien op www.gaellemuun.nl. 
Met dank aan Jannes van den Berg voor het 
maken van de mooie foto’s!

VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT!

Om de verdere openstelling moge-
lijk te maken hebben wij dringend 
extra vrijwilligers nodig die gedu-
rende de openstelling in een blok 
van 2 uur toezicht houden bij de 
ingangen. De ervaring van de afge-
lopen weken leert dat toezicht no-
dig is en wij willen en kunnen geen 
enkel risico lopen ten aanzien van 
toegang, hygiëne en instructie. Al-
leen met uw hulp kunnen wij deze 
verdere verruiming voor elkaar krij-
gen. Wie doet er mee? U kunt hier-
voor contact opnemen met de re-
ceptie van de Meente, bereikbaar 
via 038-3852710 of via  receptie.
meente@ijsselheem.nl.

Direct na de persconferentie van de 
minister president, kwam het bestuur 
van Stichting De Meente bijeen. Nu de 
Meente coronavrij is ontstaan er verdere 
mogelijkheden voor onze bewoners. Het 
is mooi om te zien dat er van de ontmoe-
tingsmomenten in het restaurant en de 
kerkzaal volop gebruik wordt gemaakt. 

Na een zorgvuldige afweging en in goed 
overleg met het team van IJsselheem is 

besloten, dat met ingang van donder-
dag 21 mei verruiming mogelijk is van de 
tijden waarop zelfstandig wonende be-
woners naar buiten gaan, namelijk van 
10 tot 17 uur. U begrijpt dat deze verrui-
ming invulling dient te krijgen onder de 
strikte voorwaarden vanuit het RIVM. We 
moeten er alles aan doen om besmettin-
gen te voorkomen maar willen onze be-
woners wel steeds meer een “normaler” 
leven kunnen bieden.

VAN HET BESTUUR

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

De oplossing van dit raadsel vindt u  
achterop dit Roepertien

Oplossing puzzeltje Taelkrink:
Blut - Fratsen - Flauw van de honger - Rommel, 
drukte - Zeem - Metalen drinkfles - Partje 

DIALECT PUZZELTJE 
VAN DE TAELKRINK 
 
 

- Dos
- Fetuutn
- Giesem
- Poere

- Leern lappe
- Poelegien
- Vörreltien



OVERDENKING

… en keerden weder naar Jeruzalem met 
grote blijdschap. Luk 24 : 52b
Kunt u dat begrijpen? De discipelen moe-
ten hun meester missen. Hij is van hen 
heen gegaan. En dan is er toch grote blijd-
schap. Vreemd toch eigenlijk?
Er zijn er onder ons vast wel die nu echt 
niet blij kunnen zijn. Ze hebben een ge-
liefde moeten missen en soms zelfs meer-
dere. Ze zijn diep bedroefd. We leven met 
hen mee. Wat kan het ontstellend moeilijk 
zijn een groot gemis te moeten ervaren. En 
dan ook nog niet op de normale manier af-
scheid kunnen nemen. En dan blijdschap? 
Nee! Toch weet ik van mensen die later zei-
den dat ze een  moeilijke tijd in hun leven 
niet graag hadden willen missen omdat 
het hen dichter bij God gebracht heeft. Ik 
hoop en bid dat dat voor ons allemaal zo 
mag zijn. Na kortstondig ongeneugt, ein-
deloos verheugt. (Ps. 43)

Als u dit leest is het Hemelvaartsdag ge-
weest. Een vraag kan opkomen: Waarom is 
het zo belangrijk om die dag te gedenken. 
Daar geeft vraag 49 van de Heidelbergse 
Catechismus uitgebreid antwoord op. Als 

we door Gods genade de 3 punten die 
daar genoemd worden op onszelf mogen 
toepassen, dan is de Hemelvaart van de 
Heere Jezus toch echt wel reden tot gro-
te blijdschap. Eén van die punten is dat 
Jezus ons de Heilige Geest als tegenpand 
belooft heeft. Dé Trooster. De vraag is nu: 
is het antwoord van vraag 49 voor u en 
mij van toepassing? Dat is het, wanneer 
een Levensnoodzakelijke bekering heeft 
plaatsgevonden. Dat ons vleselijk den-
ken is veranderd in het “bedenken dat des 
Geestes is.” (Rom.8) Dan kennen we ook 
iets van dat wonderlijke werk van de Heili-
ge Geest en dan zien we ook uit naar Pink-
steren. Binnenkort weer te mogen horen 
van de uitstorting van de Heilige Geest. 
Dan is er ook het verlangen om steeds 
weer door die Geest geleid te mogen wor-
den. Eén part van de vrucht van de Geest 
(Gal. 5:22) is: blijdschap. Soms kun je het 
wel uitzingen: “Het vrome volk in u verheugt 
zal huppelen van zielevreugd, daar zij hun 
wens verkrijgen”.  (Ps. 68:2)
Zingt u het vers verder mee?

Albert Riezebos 

DE DOOD OVERWONNEN!

Lezen uit de Bijbel: Johannes 11 : 21-25
 Ik ben de Opstanding en het Leven.’ 
(Johannes 11 : 25)
Wat een vreselijke vijand is de dood 
toch… Geliefden worden weggenomen 
en ook wijzelf moeten eenmaal ster-
ven. Wat kunnen we daartegen opzien!
De Heere Jezus zegt dat wie in Hem gelooft, 
niet zal sterven, maar eeuwig zal leven. 
Wat een heerlijke boodschap. Hij geeft niet 
alleen het eeuwige leven, Hij is het  zelfs. 
Wie in Hem gelooft, mag zingen: ‘Maar na 
de dood is’t leven mij bereid’. Zingt u mee?

Zingen Psalm 73 : 12
‘k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

1 W E I D E G R E V E N

2 D O R U S R IJ K E R S S T R A A T

3 E E F B E E N

4 A L B E R T H E IJ N

5 A K K E R W I N D E

6 V R IJ W I L L I G E R S

7 V O O R J A A R S M A R K T

8 A L I E B R E M A N

9 S T A D S K A M P

10 D E R O E P E R

11 W E T L A N D W O N E N

12 B U Z E N L A N D

13 R E I N D B R E M A N

14 B E W E E G T U I N

15 D A K K E R T I E S

16 IJ S S E L H E E M

17 V R I E N D E N V A N D E M E E N T E

18 M A N T E L Z O R G E R

19 V A N D E R S T O U W E

20 R E S T A U R A N T

21 G E R I A T R I E

OPLOSSING JUBILEUMPUZZEL

Heeft u de puzzel in het jubileum Roepertien helemaal kunnen invullen? Zo niet, dan krijgt 
u nu onderstaand van ons de gewenste antwoorden en de oplossing. We hopen dat u er 
plezier van heeft gehad om met de puzzel bezig te zijn.

V IJ F T I G J A A R O U D E R E N Z O R G

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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