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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 

Oplossing puzzeltje Taelkrink:
Neus - knieholtes - slapen - gehemelte - 
eelt - neus - lichaam

MEDITATIE
Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen,  
Zijn verbond maakt Hij hun bekend (Ps. 25:14)

De HEERE wil met mensen omgaan zoals 
een man vertrouwelijk omgaat met zijn 
vriend. In gesprek van hart tot hart. Wat 
een wonder! En Hij begint; de Heere staat 
voorop in vers 14. God heeft het eerste 
woord. Hij is het die ons zijne vriend-
schap biedt. Zoals ook zijn verbond met 
mensen ons laat zien: het is goed dat wij 
samen zijn, samen door het leven gaan. 
Want dat vraagt de Heere van ons: dat 
wij Hem vrezen. Dat wij Hem eerbiedig 
liefhebben. Liefdevol ontzag voor Hem 
als onze Schepper hebben. Onze hand in 
zijn uitgestrekte hand leggen.
Die vertrouwelijke omgang kan er voor 
ons zijn door geloof in Gods eigen Zoon, 
zo vol van de vreze des Heren. Duidelij-
ker dan in Hem, Jezus Christus, zien we 
niet hoe God naar ons toekomt. Hij werd 
op Golgotha, toen Hij zijn leven gaf voor 
degenen die bij Hem horen, door God 
verlaten, opdat zij nooit meer door God 
verlaten zouden zijn. En het is nu de Hei-
lige Geest die ons betrekt in die vertrou-

welijke omgang. Zoals Paulus schrijft 
in Efeziërs 2:18: door Christus, door de 
Geest, hebben wij toegang tot de Vader.
In de vertrouwelijke omgang met Hem 
spreekt en luistert de HEERE. Spreekt als 
wij zijn Woord lezen, luisteren naar de 
verkondiging, het avondmaal vieren. Hij 
spreekt tijdens onze dagelijkse bezighe-
den, als opeens een Schriftwoord, psalm 
of lied in ons naar boven komt. En Hij 
spreekt niet alleen, Hij luistert ook. Wij 
mogen met Hem delen wat in ons hart 
leeft. Onze worsteling met de zonde. 
Onze angst. Ons vertrouwen op Hem. 
Onze liefde voor Hem. Zo wil Hij voort-
durend vertrouwelijk met ons omgaan. 
Totdat het moment aanbreekt waarop 
we als nooit tevoren met Hem zullen zijn. 
Totdat de dag aanbreekt dat Hij in zijn 
nieuwe wereld in ons midden zal wonen.

Met broederlijke groet,
Johan Logtenberg 
Scriba CGK-Genemuiden

Wat een toestand allemaal, wat een tijd, 
deze ‘coronatijd’, brr brr.
Alles moet schoon, schoner, schoonst.
Hygiënisch verantwoord schoonmaken,   
het woord is al moeilijk laat staan om het 
goed uit te voeren. Groene doekjes voor 
het interieur en Blauwe doekjes voor het 
sanitair.

De strijd tegen het coronavirus wordt 
geleverd, en dus beginnen wij elke keer 
met poetsen en ontsmetten van de alle 
deurklinken, alle knoppen, leuningen, 
kranen en alle andere oppervlakten waar 
wij aan kunnen pakken of aan kunnen 
zitten. En dat elke dag opnieuw.
Ook de dames in de linnenkamer leveren 
deze strijd elke dag dus daar is het ook 
“van het zelfde laken een pak”.

Waar wij vóór deze tijd weleens gezellig 
koffie dronken of een gezellig uitje had-
den, is het nu voor iedereen aanpassen 
en nadenken aan deze nieuwe en rare 
situatie.

Wij hopen dan ook van harte dat deze 
corona-periode gauw is afgelopen en dat 
wij weer allemaal gezellig op het plein 
kunnen zijn met de bewoners. Genieten 
van de heerlijke koffie en “tafelproat”.

De dames van de huishoudelijke dienst Een vriendinnengroep die hoopt 
rond 2060 haar intrek te nemen 

in De Meente.

SCHOON, 
SCHONER, 

SCHOONST!

STÆRKE VERAELN 
UUT GÆLLEMUUN 3

Iel vrogger vaerde d’r vanuut Gællemuun 
ien keer in de weke een passagierboot 
ielemoale noar Amsterdam.
Jan’om wol ook een keertien mee, mær 
dat is um slecht bekoomm. I-j wus 
vanteveurn niet dat ie zeeziek zol wörn, 
aanders was ie beslist niet mee-egoan.
Middnop de Zuderzee wörde ie zo 
misslijk dat ie mos spi’jn.
I-j vleug noar de relige en gaf over.  
I-j vergat doorbi-j dat ie een kunstgebit 
in de mond ad en met zien maeg’inold 
skeut ook zien gebit d’r uut. I-j prebeerde 
‘t nog te griepm mær verleur, deur de 
onverwachte bewegingn, doorbi-j zien 
zwærte pet.
Ook die prebeerde ie nog te reddn, mær 
stootte tiedns die vremde meneuvers 
ook nog ies een keer teegn zien brille.
‘t Kwam ierop neer, dat Jan’om zonder 
pet, zonder brille en ook nog ies met een 
lege mond in Amsterdam an kwam.

Wie ‘t geleuft, ef een kalf in ‘t eufd!

Enneke van Ærm



Heeft u ze ook al gezien? Die prachti-
ge hanging baskets met bloemen die  
al een paar jaar de winkelstraten van  
Genemuiden sieren, hangen nu ook 
rond De Meente. Met dank aan de  
Genemuider Ondernemers Vereniging 
en de Gemeente Zwartewaterland. 

HANGING BASKETS

STADSKAMP WEER BIJ DE TIJD

ROEPT U MAAR!
Het wordt onderhand tijd, dat we in ‘et Roe-
pertien ook weer wat horen van de bewo-
ners van De Meente. Hoe vergaat het hen 
nu, na zoveel weken stilte en isolement. Voor 
deze ROEPT U MAAR hebben we telefonisch 
contact opgenomen met mevrouw Jannie 
Visscher. Wilt u ook worden geïnterviewd 
voor deze nieuwe rubriek? Laat uw naam en 
telefoonnummer dan even achter bij de re-
ceptie, wij nemen dan contact met u op.

Jannie Visscher woont alweer 8 jaar in 
Den Heuvel. Ze ontvangt geen zorg waar-
door ze alweer enkele weken naar buiten 
kan. Eerst alleen een paar uur in de mid-
dag maar nu zou ze zowel ’s morgens als 
’s middags op pad kunnen. Toch maakt 
ze daar nog maar weinig gebruik van. Ze 
loopt wel eens een rondje om De Meente 
maar voelt er nog weinig voor om ‘overal 
maar heen te gaan’. Ze is nog erg op haar 
hoede voor het Corona virus. 

Onlangs is ze naar de kapper geweest en 
dat was wel heel fijn. Jannie kookt nog zelf 

en haar boodschappen worden door haar 
tantezeggers voor haar gedaan. Meestal 
wordt het haar via de receptie gebracht, 
maar als ze eens iets vergeten is gaat er 
nog wel eens een emmertje omlaag voor 
de enkele boodschap die haar dan wordt 
gebracht. 

Op de vraag wat ze het meest gemist 
heeft zegt Jannie: ‘et köppien cappuccino 
in d’alle’. Jannie was gewoon om wekelijks 
naar koersbal en gymnastiek te gaan en 
daarna met elkaar een kopje koffie – in 
haar geval cappuccino – in de hal te drin-
ken. En op woensdagmiddag kozen ze er 
voor om daarna nog met elkaar te eten 
in het restaurant. Zelf brengt ze ook eten 
rond bij de andere bewoners maar ook 
dat komt er nu dus niet van. 

In ‘et Roepertien genoot ze van de taal-
puzzeltjes van ouderwetse woorden van 
de Taelkrink maar ook de meditatie stelde 
ze zeer op prijs. 

Nu we langzamerhand steeds meer weer 
het “normale” leven op kunnen pakken 
kunnen we in de Meente ook weer tijd 
en aandacht geven aan zaken die al wel 
op stapel stonden maar die de afgelopen 
maanden geen prioriteit hadden. Een 
mooi voorbeeld hiervan is het moderni-
seren van de Stadskamp (kerkzaal). De 
Stadskamp is een belangrijk onderdeel 
van de Meente. Jaarlijks zijn hier diverse 
bijeenkomsten. Denk hierbij aan de week-
sluitingen op vrijdagavond, tentoonstel-
lingen, voor- en najaarsmarkt, bewoners- 
en vrijwilligersbijeenkomsten, optredens 
en uitvaarten. 

De uitstraling van de Stadskamp begon 
wat achterop te raken: vloerbedekking, 
gordijnen, stoelen, het werd allemaal wat 
ouder. Daarom is begin dit jaar al besloten 
om dit aan te pakken zodat de zaal bij de 

viering van het 50-jarig jubileum tiptop in 
orde zou zijn. Helaas is dit anders gelopen. 
Nu we de draad weer op kunnen pakken 
wordt de Stadskamp binnenkort alsnog 
gemoderniseerd. Met steun van het lo-
kale bedrijfsleven kunnen we de vloerbe-
dekking en de gordijnen vervangen. Ook 
hebben we mooie, goed zittende stoelen 
en bijpassende tafels aangeschaft. De 
bijgevoegde foto geeft een goed beeld 
hoe het eruit komt te zien. Met deze aan-
passingen kan de zaal weer een paar jaar 
vooruit.

De komende weken zullen de werkzaam-
heden uitgevoerd worden. Het is daar nu 
een goed moment voor aangezien de zaal 
nog niet gebruikt wordt. We hopen dat we 
snel daarna de zaal weer in gebruik kun-
nen nemen en er weer wat activiteiten ge-
pland kunnen worden.

- Dompe
- Kniewoagn
- Dunaegn
- Goavel

- Zwil
- Kokkerd
- Balg (niet zo netjes…)

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 zijn allemaal delen van het lichaam!
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