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KOM NU KIJKEN IN ONZE 
NIEUWE WINKEL!

In november zijn wij verhuisd naar het centrum van 
Genemuiden! Een nieuwe locatie en een nieuw gebouw 

maar dezelfde service en kennis als voorheen. 

Kom langs in onze rolstoelvriendelijke zaak en 
beleef onze winkel in uw eigen optiek.

U kunt gebruik maken van onze ophaal- en brengservice. 
Ook kunnen wij gelijk voor u kijken of u een vergoeding 

krijgt van uw zorgverzekering!

Graag tot ziens,
Team Brouwer Optiek

Klaas Fuitestraat 41-45   Genemuiden 
Tel 038 - 385 47 50   verkoop@autobreman.nl 
www.autobreman.nl  www.autobedrijfbreman.nl

VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE 
PERSONEN- EN BEDIJFSAUTO’S 

ALLE AUTOMERKEN

SCHADE HERSTEL, 
REPARATIE ONDERHOUD 

EN APK VOOR 
ALLE AUTOMERKEN
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Dit bedreft een collectie van 24 exclusieve  
eigentijdse monturen, vervaardigd van hoogwaardig  
materiaal, Europese scharnieren en Italiaans acetaat.

Kom bij ons langs voor een transparante en scherpe prijs.

Nu complete bril met glazen. En de beste helderheid  
en goede UV-bescherming dankzij Crizal UV.  

Al vanaf € 129,-  

Multifocale glazen (varilux Comfort)  

al vanaf € 399,-
Haal en breng 

service voor een  
oogmeting.  

Op afspraak. 
In overleg met 

familie.
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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt de eerste Roeper van 2020. 
We hebben weliswaar 15 Roeperties 
uitgebracht, maar dit wordt de eerste 
‘normale’ Roeper. Hoewel we allemaal 
proberen het normale leven weer op te 
pakken, is het voor u als bewoners in De 
Meente nog allesbehalve normaal. Het 
aantal bezoeken is nog steeds beperkt, en 
bezoekers zitten met een mondkapje op. 

Ook de activiteiten zijn nog niet hervat, 
zodat we dus nog geen Activiteitenagenda 
hebben te vermelden. Het wordt dan ook 

een iets dunnere Roeper dan normaal, 
maar als het aan ons ligt wordt dit niet 
onderdeel van het ‘nieuwe normaal’. Dus 
heeft u misschien een mooi gedicht, een 
oude foto of een leuk verhaal dat u met 
anderen wilt delen, laat het ons even 
weten. Juist in december zou het mooi zijn 
als we een extra dikke en aantrekkelijke 
Roeper kunnen uitbrengen. De Roeper is 
er voor u!

Namens de redactie,
Marja Bekendam-de Boer
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WAAKZAAM EN DIENSTBAAR

Op elke politieauto staan de woorden 
“waakzaam en dienstbaar”. Eigenlijk zijn 
deze woorden ook nadrukkelijk van toe-
passing op de Meente. Iedere dag zetten 
veel personeelsleden zich in voor de be-
woners voor de Meente. Hetzelfde geldt 
voor familie en talloze vrijwilligers. Hier-
mee zijn ze dienstbaar aan de bewoners 
van de Meente.
 
In de afgelopen maanden zijn er na een 
periode van veel leed en beperkingen in 
de Meente gelukkig diverse maatregelen 
getroffen om het leven langzaam weer 
een beetje normaal te laten worden. Het-
zelfde geldt voor de gehele samenleving. 
Velen hebben de afgelopen weken kun-
nen genieten van een vorm van vakantie, 
hetzij dichtbij hetzij in het buitenland. 
Ook in Genemuiden wordt alles weer een 
beetje normaal. Soms lijkt het wel dat we 
een beetje vergeten zijn welke periode 
achter ons ligt. Ook in en rond de Meente 
zien we dit gebeuren: niet altijd wordt er 
meer voldoende afstand gehouden, de 
hygiëne schiet er wel eens bij in enz.
 
Daarom roepen wij op tot waakzaamheid. 
Het corona-virus is nog steeds volop ak-
tief en kan maar zo weer de Meente bin-
nenkomen. We hebben reeds weer een 
paar maatregelen aangescherpt ten aan-
zien van bezoek en het dragen van mond-
kapjes. Graag roepen wij iedereen op om 
scherp te blijven, juist in deze periode. Dit 
doen wij in het belang van de bewoners 
van de Meente en hun families. Wij kun-
nen allerlei procedures op papier zetten 
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maar het belangrijkste is dat we nuchter 
na blijven denken en extra alert blijven. 
Hierbij zijn het thuisblijven bij klachten 
of vermoedens van corona in de naaste 
kring, het afstand houden en het naleven 
van hygiëne belangrijke maatregelen.
 
Wij roepen dan ook alle bewoners en hun 
families en bekenden op om naast dienst-
baar de komende periode ook extra waak-
zaam te zijn.
 
Bestuur stichting de Meente



5

Twiefelend stet Anneke veur et skap met 
de zuvel: in eur iene aand een pak biolo-
gische melk, in eur aandere et gekope pak 
dat ze altied kocht. Zol die biologische 
now æcht zovule beter wezen?

‘Die muu’j nemen.’ Van achter eur wes een 
vremde vinger priemend noar de biologi-
sche variant. ‘Beter veur et milieu en vule 
lækkerder.’ Anneke draeit eur umme en 
kek in een gezechte dat eur vaeg bekend 
veurkump. Poarse brille, vlammend, keu-
perkleurig oor, vastberoaden blek. Woor 
ef ze eur eerder ezien?

‘Dat is now zo’n klein stientien dat wi-j as 
gewone burgers bi-j kunnen draegen an 
een duurzeme wereld. Biologische pro-
ducten kopen.’

‘As die mær niet zovule duurder waren,’  
wög Anneke tegen te stribbelen. ‘Drie 
dubbelties op een liter melk. In ons ge-
zin get er zowat twie liter daes deur, dat is 
toch vier euro in de weke…’

De aander kek eur een bietien meewaerig 
an. ‘Rook ie ook?’ Anneke skudt eur eufd. 
‘Nee, ek eb nooit erookt en mien man is al 
joren eleden estopt.’ Woorumme vertelt ze 
dat eigenlijk? De blek van de vrouwe dwa-
elt now deur Anneke eur boskoppenwae-
gentien. I-j blef angen bi-j et net sinesap-
pels en de zak drup.

 ‘Aa’j die zutigeid terugge laegen, ku’j door-
veur in de plæk biologische melk drinken 
in plaese van melk van koenn die as nooit 
zunne zien en ofgepast voer kriegen. En 
ie kun beter appels eten as sinesappels, si-
nesappels komen van vuus te værre wæg. 
Et is een kwestie van keuzes maeken.’ De 
vlammende vrouwe kek nog ien keer met 
opgetrökken neuze noar de budget-melk, 
draeit eur dan umme en löp deur noar de 
ofdielige sop en ziepe, Anneke tussen de 
twie melkpakken achterloatend.  

Now twiefelt ze nog meer. Netuurlijk oeft 
die vrouwe eur niet te vertellen dat biolo-
gische melk duurzemer is, dat wet ze zelf 
ook wel. En wie ís ze trouwens, ze kent eur 
ærgens van… Piekerend laegt Anneke de 
melk in eur waegentien en wærkt eur bos-

DIALECTVERAEL - ANNEKE EN BRECHT
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koppenliesien of. Zie ef eur eerder 
ezien mær kan eur niet plaesen.  

Bi-j de soekelamelk ziet ze eur 
weer en dan wet ze et opiens: et 
is Brecht! Brecht van et plaese-
lijke comité ‘Piet is een Ollaandse 
naeme!’ Vlak veur Suntekloas ef 
er een groot artikel over et co-
mité in de regionale kraante es-
toan, mét een foto van Brecht. De 
strekking was dudelijk: ofschmin-
ken, die Pieten. Anneke ad et met 
gemengde gevulens elezen. 

Bi-j de kassa treft ze et vurige 
kapsel veur de derde keer. Skien-
ber ongeïnteresseerd kek ze wat 
Brecht vanuut eur waegentien 

op de baand staepelt: oerbrood, 
een bos wörtels, een pækkien 
biologische botter, een skaaltien 
vegaburgers, twie flessen rooie 
wien…  Wien? Chileense wien 
nog wel?

En dan kan Anneke et niet loaten. 
Wiezend noar de flessen zæg ze: 
‘Ie kun beter appelsap drinken. 
Die wien ef wel een iele lange rei-
ze muten maeken…’ En de vernie-
tigende blek van Brecht voldoan 
trotserend laegt ze glimlachend 
eur boskoppen op de baand: een 
stuk keze, een pak budget-melk, 
een pak biologische melk … 

JBR

Doe zaken in de 
buurt

Winkel in de buurt
Eet in de buurt

Geniet van je buurt
Wees zuinig op je buurt

Want uw buurt steunt 
lokale activiteiten!
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Laatst was ik in de bank met mijn vader, 
omdat hij een bankoverschrijving wilde 
uitvoeren. Ik kon mezelf niet inhouden, 
en ik vroeg: "Papa, waarom doe je niet ge-
woon aan internetbankieren?"
"Waarom zou ik dat doen?" zei hij...
"Wel, dan hoef je niet een uur lang te wach-
ten om een overschrijving uit te voeren. Je 
kunt nu zelfs je inkopen via internet doen. 
Alles is zoveel gemakkelijker!" zei ik. 

Ik was zo enthousiast om hem te vertellen 
over de mogelijkheden van internet. "Als 
ik dat doe, hoef ik dan het huis niet meer 
uit?" antwoordde hij.  "Ja, inderdaad!" zei 
ik. Ik vertelde hem hoe al je boodschap-
pen aan huis geleverd kunnen worden via 
internet, met diensten zoals Amazon, bol.
com, etc.

Ik was sprakeloos door zijn antwoord:
"Toen ik de bank binnen wandelde, kwam 
ik vier vrienden tegen en maakte ik een 
praatje met de bankbediende die me in-
tussen goed kent. Ik ben alleen, weet je... 

INGEZONDEN
dit is het gezelschap dat ik nodig heb. Ik 
vind het leuk om me klaar te maken om 
naar de bank te gaan. Ik heb tijd genoeg, 
het is het contact waar ik naar smacht. 
Twee jaar geleden werd ik ziek. De eige-
naar van de groentewinkel kwam bij me 
op bezoek. Toen je moeder eens op de 
straat viel tijdens haar ochtend-wande-
ling, zag onze drogist dit gebeuren. Hij 
hielp haar in zijn wagen en bracht haar 
naar huis, omdat hij weet waar we wonen. 
Zou ik dat ‘menselijke’ contact ook hebben 
als alles via internet verliep? Waarom zou 
ik alles thuis laten leveren en alleen maar 
met mijn computer bezig zijn? Ik weet 
graag met welke personen ik bezig ben, 
en niet alleen de "verkoper" erachter. Het 
schept een band. Levert Amazon en Bol.
com dit ook? Technologie is niet het echte 
leven bovendien vind ik het heel belang-
rijk om de lokale bedrijven te steunen. Zij 
steunen immers ook het verenigingsleven 
en kennen hun klanten en ook zij bezor-
gen veelal aan huis. Breng tijd door met 
mensen... niet met toestellen.”
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Bezorgdheid maakt een mens neerslach-
tig. Bezorgdheid betekent dat iets wat 
voor iemand heel belangrijk is, wordt be-
dreigd, onzeker of onvoorspelbaar wordt. 
Vandaag maken veel mensen zich zorgen 
over hun eigen gezondheid en die van 
hun geliefden. Bezorgdheid is menselijk, 
zeker in deze onzekere tijd van Corona. 
Als bestuur van de Meente zijn we ook 
bezorgd. We leven al meer dan 5 maan-
den in een tijdperk waarin alles anders is. 
We besturen vanuit onze visie dat we het 
welzijn van u als ouderen in de Meente en 
in Genemuiden zo aangenaam mogelijk 
willen maken. We weten niet wat ons nog 
te wachten staat en zijn net als u ook be-
zorgd, we doen wat in ons vermogen ligt 
maar er is ook een andere kant. 

Betrokkenheid 
Niet alleen in de afgelopen 50 jaar maar 
ook juist nu in deze tijd en vooral de af-
gelopen 5 maanden mogen we iets bij-
zonders opmerken. Wat is er een enorme 
betrokkenheid getoond vanuit de volle 
breedte van de Genemuider samenleving. 
Wat een gemeenschapszin heeft Gene-
muiden laten zien, echt teveel om onder 
woorden te brengen. En wat te denken 
van de verzorgers van IJsselheem, die on-
der extreme omstandigheden, hun werk 
blijven doen. Die laten zien niet alleen een 
betrekking te hebben voor vooral betrok-
ken te zijn bij onze ouderen. Wees ervan 
verzekerd dat we als bestuur dit opmer-
ken en dat het ons goed doet. Maar we 
hopen ook dat deze enorme spontane be-
trokkenheid ook iets positiefs met u doet. 

Hopelijk geeft het ons allemaal positieve 
energie en moed om door te gaan.

Bemoediging
Juist nu is het zo fijn om ook positieve 
zaken te zien want bezorgdheid drukt 
een mens neer, maar een goed en posi-
tief woord beurt hem op! Dat is mooi. We 
hebben mensen nodig die ons af en toe 
bemoedigen en opbeuren. Mensen die 
een hartelijk woord voor ons hebben en 
die voor ons naar Boven wijzen. En zo zijn 
er ongetwijfeld ook mensen om u heen, 
die een bemoedigend woord van u kun-
nen gebruiken. Gewoon doen, juist in 
deze tijd! Daar knapt iedereen van op. En 
hebt u niemand om u heen om tegen de 
spreken dan is er nog het Woord waarin 
staat; werpt al uw bekommernis(zorgen) 
op Hem, want Hij zorgt voor u. Wat een 
bemoediging is dat.

Voorzitter Stichting De Meente
Klaas Bakker

BEZORGDHEID, BETROKKENHEID EN 
BEMOEDIGING
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NR.5015: HET ALARMNUMMER VAN DE HEMEL

Bij elke ramp, zo deelt men mee
Moet men nu bellen: één-één-twee.
En wat voor hulp ook nodig is,
Die komt dan snel, dat is gewis.
Politie, brandweer, ambulance,
Zij zijn bij rampen heel wat mans.

Het is gemakkelijk vooral,
Men belt het zonder kengetal.
Ook is het nummer heel bekend,
Want ’t wordt steeds bij ons ingeprent,
Bij jong en oud, in dorp en stad,
Op aanplakbord, in krant en blad.

Maar  soms komt men ook wel te laat, 
Als hulpverlening niet meer baat;
Want als de levensgeesten vlieden,
Kan één-één-twee geen hulp meer bieden.
Ook is men niet tot hulp in staat
Als het om geestelijk lijden gaat.

Daarom moet men zich er aan wennen,
Een ander nummer ook te kennen:
Vijftig-vijftien kan je meer geven
Dan snelle hulp voor ’t tijdelijk leven.
Nooit in gesprek, geeft steeds gehoor, 
En dat al vele eeuwen door.

Eén-één-twee is voor deze aarde,
Maar vijftig-vijftien heeft meer waarde.
Het is er voor gebroken harten
Die lijden onder levens smarten.
Het geeft vermoeiden nieuwe krachten,
Bedroefden troost in donkere nachten.

’t Hoort naar belijdenis van zonden,
Giet balsem in geslagen wonden.
’t Geeft hoop aan wie geen hulp meer 
vonden,
In eigen kracht niet verder konden.
Het draagt je door het lijden heen,
Je bent voortaan nooit meer alleen.

Vijftig-vijftien: Ïk nijg Mijn oren
Naar jouw gebed; Ik zal je horen!
Bang mensenkind, roep Mij maar aan;
Ik kan je angst geroep verstaan.
Om Jezus wil hoor Ik altijd
Naar elk die om Mijn hulpe schreit.”

H. de Boer

Roep Mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen.  
Psalm 50:15
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Roman over de jonge Rembrandt 
door Matthias Rozemond 
uitgeverij Luitingh-Sijthoff B.V. Amsterdam 
365 bladzijden

In het jaar 2019 herdacht Nederland de 
350e sterfdag van Rembrandt van Rijn. Er 
zijn verschillende tentoonstellingen aan 
gewijd en ook zijn er meerdere boeken 
uitgegeven die over Rembrandt, over zijn 
werk of over een bepaald aspect van zijn 
werk gaan. In dit boek gaat de schrijver op 
zoek naar de ontstaansgeschiedenis van 
de grote Rembrandt. Hij was immers als 
jongetje in Leiden geboren als Rembrandt 
Harmenszoon. Zijn vader was molenaar 
op de molen De Rijn. Wat gebeurt er met 
zo’n kind uit een relatief arm gezin, om tot 
zo’n belangrijke schilder uit te groeien? 
Er is weinig over de jeugd van Rem-
brandt bekend, maar de schrijver heeft 

BOEKVERSLAG:
HET SPEL VAN LICHT EN DONKER 

de historische gegevens die hij kon vin-
den aangevuld met zijn fantasie. Al le-
zend krijg je een prachtig beeld van de 
jaren 1617 tot 1634. Het boek stopt op 
het moment dat Rembrandt en Saskia 
van Uylenburgh het “eens” geworden zijn. 
Het boek begint direct spannend: het is 
1617, er ligt ijs en veel sneeuw. Rembrandt 
en zijn vrienden zijn een sneeuwbal-len-
gevecht aan het houden en er wordt een 
heel harde bal tegen het oog van Jan Lie-
vens (later ook een beroemd schilder en 
tijdgenoot van Rembrandt) gegooid. Het 
lijkt er zelfs op dat Jan blind zal worden 
aan één oog. Heeft Rembrandt de bal 
gegooid? Of Aris Kindt? En hoe loopt het 
af met Jan Lievens? Jan Lievens en Aris 
Kindt blijven in de jonge jaren van Rem-
brandt een belangrijke plaats innemen. 
De schilderijen die Rembrandt gemaakt 
heeft tot 1834 komen op een heel natuur-
lijke manier langs in dit mooie boek. Met 
als hoogtepunt de anatomische les van dr. 
Tulp. Wie wil weten waarom Rembrandt 
dit schilderij graag wilde maken en hoe-
veel moeite hem dat kostte zou ik aanra-
den: lees dit boek!
AM
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GIJS VAN DALFSEN: 
NIEUWE VOORZITTER VAN DE CLIENTENRAAD
Vanwege Corona heeft dit interview met 
Gijs van Dalfsen via email plaatsgevonden 
waarbij we een aantal vragen aan hem 
hebben voorgelegd.

Kun je jezelf aan de lezers voorstellen en 
vertellen waar we jou van kunnen kennen?
“Mijn naam is Gijs van Dalfsen, 66 jaar en 
woonachtig aan de Westerkaai in Gene-
muiden. Mijn vader was Kees van Dalfsen 
(Kees van Gijp) en mijn moeder Johanna 
van Dalfsen-Groothuis. Mijn vader heeft 
in 2000 in De Meente gewoond. Hij over-
leed in 2001. Mijn moeder heeft anderhalf 
jaar op de verpleegafdeling Vinkeland 
gewoond. Zij is onlangs op 91 jarige leef-
tijd overleden. Mijn tante Annie (Annie 
van Gijp) woont nu nog in Den Heuvel. 
We komen daar dagelijks op bezoek. Mijn 
schoonvader Eef Been stond destijds als 
gemeenteraadslid aan de wieg van de 
huidige De Meente. Ik heb een onderwijs-
achtergrond. Ik was jarenlang leerkracht 
op en directeur van de school in Genne.”

We hebben begrepen dat jij voorzitter 
bent geworden van de Cliëntenraad van 
De Meente. Was je al bekend met de Cliën-
tenraad?
“Het was eigenlijk een vreemde gang van 
zaken. In november 2019 heeft Annie van 
Dijk mij gevraagd om zitting te nemen in 
de Cliëntenraad. En direct dan ook maar 
als voorzitter. Ik heb natuurlijk even be-
denktijd gevraagd. De gedachte dat de 
maatschappij mij tot nu toe veel heeft ge-
bracht en dat ik ook maar iets terug moest 
doen voor die maatschappij waar ik kan, 

heeft mij daarin over de streep geholpen. 
Gert van Lente wilde zoals hij aanvanke-
lijk had aangegeven, hooguit een jaar als 
voorzitter van de Cliëntenraad fungeren. 
Hij wilde er 15 april 2020 mee stoppen. 
Dan was ook de jaarvergadering van de 
Cliëntenraad samen met het bestuur van 
De Meente. Een mooi moment om te 
stoppen vond hij.
Dat liep dus anders. Met de beperkingen 
als gevolg van Coronamaatregelen, kon-
den er geen bijeenkomsten, vergaderin-
gen en andere activiteiten in De Meente 
plaatsvinden. Op papier zat ik al in het 
bestuur. Ik had zelfs al een videovergade-
ring met de Centrale Cliëntenraad gehad 
voordat ik de eigen Gaellemuniger Cliën-
tenraadsleden had gezien of gesproken. 
De eerste keer dat de Cliëntenraad van De 
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Meente in de oude en nieuwe samenstel-
ling bijeenkwam was eind juni. Op die ver-
gadering is afscheid genomen van Gert 
van Lente en Annie van Dijk-Tuinman. De 
nieuwe leden Marjo v.d. Berg en ik werden 
daarin benoemd.

Ik wist van het bestaan van een Cliënten-
raad. Elke zorginstelling is wettelijk ver-
plicht een cliëntenraad te hebben. Daar 
moeten cliënten of vertegenwoordigers 
van cliënten in zitten. Ik wist dat mijn neef 
Siebren Groothuis zo’n elf jaar voorzitter 
van de Cliëntenraad is geweest. Bij hem 
ben ik ook te rade gegaan over het rei-
len en zeilen van de cliëntenraad van De 
Meente.”

Wat is het doel van een cliëntenraad?
Formeel is een cliëntenraad een groep cli-
enten of vertegenwoordigers ervan, die 
opkomt voor de gemeenschappelijke be-
langen van alle cliënten in een zorginstel-
ling volgens de Wet Medezeggenschap  
Cliënten Zorg-instellingen. 
Een cliëntenraad:
-  bepaalt zijn eigen werkwijze (aantal ver-

gaderingen, onderlinge taak-verdeling, 
contact met cliënten) en is een zelfstan-
dig orgaan;

-  kan gevraagd en ongevraagd advies 
aan het bestuur geven over bijvoor-
beeld de kwaliteit van de zorg, de be-
groting en de jaarrekening;

-  heeft recht op informatie over bijvoor-
beeld genomen maatregelen;

-  recht op overleg bijvoorbeeld met de 
directie;

-  recht op enquête (mening peilen onder 
de cliënten of de achterban van de cli-
enten).

Het is een beetje lastig in De Meente in 
Genemuiden. De gebouwen en woningen 
zijn van Wetland Wonen, er is een bestuur 
van De Meente dat veel en goed werk 
doet, IJsselheem die o.a. de zorg onder de 
bewoners doet en er is een Cliëntenraad 
die ook allerlei (minder zichtbare) maar 
goede activiteiten onderneemt. Niet alle 
bewoners van De Meente zijn ‘cliënten’.  

Ik weet nog niet precies hoe de hazen lo-
pen maar ik hoop dat we de activiteiten 
van de Cliëntenraad zicht- en tastbaar ma-
ken. We moeten signalen leren oppikken 
van de cliënten of van de mantelzorgers 
in De Meente. Hopelijk zal veel in samen-
werking en overleg met het bestuur van 
De Meente, IJsselheem en Wetland Wo-
nen gaan. Belangrijk is dat de mensen die 
in De Meente wonen gehoord worden 
en tevreden zijn. Ik hoop niet dat het een 
‘klachtenraad’ wordt.”

Heb je zelf ooit contact gezocht met de cli-
entenraad, of zou je je voor kunnen stellen 
dat een bewoner of familie van een bewo-
ner van De Meente iets wil voorleggen aan 
de cliëntenraad?
“Ik heb zelf nog nooit contact gezocht 
met de plaatselijke Cliëntenraad. Ik had 
er ook geen reden toe. Onze familie was 
zo te spreken over de gepassioneerde en 
betrokken medewerkers van IJsselheem. 
Ook de inzet van de vele vrijwilligers be-
wonderden wij. We begrepen de maatre-
gelen die getroffen moesten worden als 
gevolg van het Coronavirus hoewel we 
het niet leuk vonden. Het was een bizarre 
periode. We mochten niet op bezoek bij 
onze zieke moeder en we zwaaiden da-
gelijks naar onze tante die op haar balkon 
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in Den Heuvel stond. En nog steeds 
waart het virus rond in ons land!
Natuurlijk kan ik me voorstellen dat 
bewoners of familie van bewoners iets 
wil voorleggen aan de Cliëntenraad. Ik 
hoop dat de cliënten en/of mantelzor-
gers de weg vinden naar de mensen 
van Cliëntenraad. We kunnen mee-
denken en -praten over de inrichting 
van de (veranderende) zorgverlening 
en misschien wel de huisvesting en 
bouwactiviteiten in en rond De Meen-
te."

Hoe zie jij jouw rol als voorzitter?
“Naast het leiden van De Meente-CR-
vergaderingen, het bijwonen van de 
vergaderingen voor Centrale Cliën-
tenRaad hoop ik dat we de signalen 
oppakken die leven onder de cliënten 
in De Meente. Of dat nu via de mail, 
telefoon of in een persoonlijk gesprek 
gebeurt, het belangrijkste is dat we er 
daadwerkelijk iets mee doen! “

Wat zijn voor jou belangrijke speer-
punten van de Cliëntenraad?
“We moeten de CR activiteiten be-
spreek-, zicht- en tastbaar maken. Het 
is belangrijk dat iedereen tevreden is: 
zorg-medewerkers en cliënten. Helaas 
kan de Cliëntenraad niets doen aan 
het salaris van het zorgpersoneel maar 
ze verdienen meer dan applaus!” 

“ Wijkverpleging 
begint met 
luisteren.”

www.ijsselheem.nl
Bel direct 088 - 339 44 00
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Bovenstaande foto moet begin jaren zes-
tig zijn gemaakt. Het betreft een groeps-
foto van de medewerksters van Delana, 
een naaiatelier van de familie Last in de 
Langestraat. Hier werden bijvoorbeeld 
producten voor de baby-uitzet gemaakt. 
De Delana was indertijd een grote werk-
gever voor meisjes die geen specifieke 
beroepsopleiding gevolgd hadden.
We hopen dat de lezers van De Roeper 
er plezier aan beleven om te bekijken of 
ze de gezichten nog herkennen en we 
zijn eigenlijk wel benieuwd wat er zoal 
gemaakt werd in dit atelier. Wie hierover 
meer informatie kan verschaffen 
wordt van harte uitgenodigd con-
tact op te nemen met de redactie 
van De Roeper. 

Johan Last had zijn bedrijf waar nu Leerfa-
shion is en wel in het eerste deel.  Aan de 
achterzijde, de Drecht, is nog een uitbouw 
gemaakt waar indertijd de kantine was. 
Later is  Delana naar de Sasweg verhuisd, 
in het pand waar nu Bouwbedrijf Van der 
Steeg is gevestigd. De familie Last had 
veel kinderen, waarvan Johan één van de 
jongsten was.  In de bundel ‘Minsen van 
veurbi-j’ verscheen het volgende portret:

KIEKJE UIT DE OUDE DOOS
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KLEURPLAAT
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De woorden staan van links naar rechts� 
van boven naar beneden, schuin en achterstevoren! 

AFGELAST LUCHTWEGKLACHTEN 
AMERIKA MAATREGELEN 
ARTSEN MEDIA 
BACTERIE MONDKAPJES 
BENAUWD PANDEMIE 
BESMETTELIJK PATIENTEN 
BIER QUARANTAINE 
CHINA RICHTLIJNEN 
CORONAVIRUS RIVM 
DESINFECTEREN RUTTE 
ELLEBOOG SNOTNEUS 
EUROPA SYMPTOMEN 
GRIEP THUISWERKEN 
HAMSTEREN UITVERKOCHT 
HOESTEN VERKOUDHEIDSKLACHTEN 
HOOFDPIJN VERSPREIDING 
HUISARTS VIRUS 
HYGIENE VLEERMUIZEN 
HYPE WUHAN 
ISOLEREN ZAKDOEKJES 
KOORTS ZEEP 
LABORATORIUM ZIEK 
LONGEN ZIEKENHUIS 
LUCHTVAARTSECTOR 
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AFGELAST 
AMERIKA 
ARTSEN 
BACTERIE 
BENAUWD 
BESMETTELIJK 
BIER 
CHINA 
CORONAVIRUS 
DESINFECTEREN 
ELLEBOOG 
EUROPA 
GRIEP 
HAMSTEREN 
HOESTEN 
HOOFDPIJN 

HUISARTS 
HYGIENE 
HYPE 
ISOLEREN 
KOORTS 
LABORATORIUM 
LONGEN 
LUCHTVAARTSECTOR
LUCHTWEGKLACHTEN 
MAATREGELEN 
MEDIA 
MONDKAPJES 
PANDEMIE 
PATIENTEN 
QUARANTAINE 
RICHTLIJNEN 

RIVM 
RUTTE 
SNOTNEUS 
SYMPTOMEN 
THUISWERKEN 
UITVERKOCHT 
VERKOUDHEIDSKLACHTEN 
VERSPREIDING 
VIRUS 
VLEERMUIZEN 
WUHAN 
ZAKDOEKJES 
ZEEP 
ZIEK 
ZIEKENHUIS

Oplossing: 

De oplossing van de vorige puzzel is:

GUIRLANDE

We hebben naar ons genoegen weer vele inzendingen mogen ontvangen. 
Iedereen bedankt daarvoor. De winnaar van de decemberpuzzel is:

GEKE VAN DIJK, CONSTANTIJNSTRAAT 5

Van harte gefeliciteerd! 
Geke van Dijk kan de gewonnen prijs afhalen bij de receptie van de Meente.
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INHOUDSOPGAVE
Van de redactie       Blz. 3
Van het bestuur: waakzaam en dienstbaar   Blz. 4
Dialectverael: Anneke en Brecht     Blz. 5 – 6
Ingezonden        Blz. 7
Bezorgdheid, betrokkenheid en bemoediging  Blz. 8
Nr. 5015 het alarmnummer van de Hemel   Blz. 9
Boekverslag: Het spel van licht en donker   Blz. 10
Gijs van Dalfsen: nieuwe voorzitter cliëntenraad  Blz. 11-13
Kiekje uit de oude doos      Blz. 14
Kleurplaat voor volwassenen     Blz. 15
Woordzoeker       Blz. 16-17 
Inhoudsopgave en Colofon     Blz. 18

COLOFON

De Roeper is een uitgave van 
St. Vrienden van De Meente en 
verschijnt vier keer per jaar

Dorus Rijkersstraat 2
8281 DG Genemuiden

Tel: 038-3852710
Receptie.meente@ijsselheem.nl 

Redactie:
Ageeth van Enk (AE)
Aletta Mateboer-Hoeve (AM)
Erik Driessen (ED)
Marja Bekendam-de Boer (MB)

Kopij voor volgende uitgave graag inleveren voor 27 november 2020
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Wilt u iemand feliciteren, beterschap wensen 
of laten weten dat u hem/haar niet vergeten 

bent, de CBO werkt er graag aan mee 
via het muzikale programma ‘Op verzoek’

Inleveren zaterdags voor 19.00 uur: 
• telefoon 3856479
• info@cbozwartewaterland.nl
•  briefj e in onze postbus of afgeven

in de studio (Lage Vlakte 13)

Daarvoor hebben wij nodig:
• uw naam, adres, telefoonnummer
• bestemd voor: naam en adres
• muzikale wens
• eventuele toelichting

Uitzending is op zaterdagavond
van 19.15 tot 20.15 uur 
(programma: 'OP VERZOEK')

Wie wil ons helpen bij de CBO?

Wij doen een beroep op u/jou om ons te 
helpen bij de techniek, voorbereiding of 
presentaties van de programma’s. 

Voor informatie, neem dan contact met ons 
op: info@cbozwartewaterland.nl of kom op 
zaterdagavond (tussen 19.00 en 21.00 uur) 
langs in de studio.

Nylonstraat 9
8281 JX Genemuiden

Tel. (038) 385 54 66Tel. (038) 385 54 66
info@riezebos-constr.nlinfo@riezebos-constr.nl www.riezebos-constr.nl

Riezebos Constructie is gespecialiseerd in het Riezebos Constructie is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en monteren
van staalconstructies voor diverse bouwwerken. Zoals: Fabriekshallen, Kantoren, van staalconstructies voor diverse bouwwerken. Zoals: Fabriekshallen, Kantoren, 
Woningen, Ligboxenstallen, Bewaarloodsen, Werktuigbergingen, Loodsen e.d.Woningen, Ligboxenstallen, Bewaarloodsen, Werktuigbergingen, Loodsen e.d.

Het is in de meeste gevallen verstandig om al in een vroeg stadium van uw plannen met Het is in de meeste gevallen verstandig om al in een vroeg stadium van uw plannen met 
ons bedrijf in contact te treden. We kunnen dan ons bedrijf in contact te treden. We kunnen dan praktisch met u meedenken om zo tot 
een voordelig ontwerp te komen. Neem contact met ons op of bezoek onze website. ontwerp te komen. Neem contact met ons op of bezoek onze website.

ONTWERP

PRODUCTIE

MONTAGE



-advertentie-

BELBUS DE MEENTE

Wist u dat 55+ers uit Genemuiden gebruik kunnen 
maken van de Meente bus met chau� eur?

Indien beschikbaar voor bijvoorbeeld bezoekjes aan 
familie, korte trips naar eigen wens, ziekenhuis– of Poli bezoek.

Tijdens de kantooruren te boeken op 038 - 385 27 10

(OOK ROLSTOEL VERVOER)

Sisalstraat 63
8281 JJ Genemuiden  Holland

Tel.: +31 (0)38 385 85 88
Fax.: +31 (0)38 385 57 58

www.vandacarpets.nl
info@vandacarpets.nl

‘75 jaar thuis in 
� scale zorg’

www.bonthuis.info

de meente

Wist u dat 55+ers uit Genemuiden 
gebruik kunnen maken van de Meente 
bus met chauffeur?

Indien beschikbaar voor bijvoorbeeld 
bezoekjes aan familie, korte trips naar 
eigen wens, ziekenhuis- of Poli bezoek. 

Tijdens de kantooruren 
te boeken op

OOK ROLSTOEL VERVOER

038 385 27 10 

WWW.VANDERSTEEG.NL
STEEVAST SAMENWERKEN

Persoonlijk
Professioneel
Flexibel
Duurzaam

Sasdijk 1
8281 BM Genemuiden

038 - 38 54 288
info@vandersteeg.nl

-advertentie-

06 101 62 0
06

info@heyrik
media.nl

www.detekst
kenner.nl
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BELBUS DE MEENTE

Wist u dat 55+ers uit Genemuiden gebruik kunnen 
maken van de Meente bus met chau� eur?

Indien beschikbaar voor bijvoorbeeld bezoekjes aan 
familie, korte trips naar eigen wens, ziekenhuis– of Poli bezoek.

Tijdens de kantooruren te boeken op 038 - 385 27 10

(OOK ROLSTOEL VERVOER)

Sisalstraat 63
8281 JJ Genemuiden  Holland

Tel.: +31 (0)38 385 85 88
Fax.: +31 (0)38 385 57 58

www.vandacarpets.nl
info@vandacarpets.nl

‘75 jaar thuis in 
� scale zorg’

www.bonthuis.info

PLAATS HIER  
DE ADRESSTICKER

Wij zijn verhuisd naar: Oude Wetering 122, Mastenbroek

Maar voor bestrating- en rioleringswerk nog steeds bereikbaar op:
038 - 38 55 449 | 06 - 839 05 839 (voor calamiteiten 24/7)

-advertentie-

Zoals wij binnen de Meente kwalitatief hoogstaande zorg
kunnen leveren, kunnen wij dat ook bij u thuis!

VOOR AL UW ZORG THUIS

* alarmering bij u thuis

* vrijwel alle vormen van zorg en ondersteuning kunnen
    wij bij u thuis brengen

* 7 dagen per week, 24 uur per dag, zijn onze 
medewerkers voor u beschikbaar

* zorg beschikbaar op basis van verstrekte CIZ-indicatie

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met één van onze
hoofden cliëntenzorg, tel. 038-3852710.
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Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met één van onze
hoofden cliëntenzorg, tel. 038-3852710.
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* vrijwel alle vormen van zorg en ondersteuning kunnen
wij bij u thuis brengen

* 7 dagen per week, 24 uur per dag, zijn onze 
medewerkers voor u beschikbaar

* zorg beschikbaar op basis van verstrekte CIZ-indicatie

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met één van onze
hoofden cliëntenzorg, tel. 038-3852710.                          

Zoals wij binnen de Meente kwalitatief hoogstaande zorg
kunnen leveren, kunnen wij dat ook bij u thuis!

VOOR AL UW ZORG THUIS

* alarmering bij u thuis

* vrijwel alle vormen van zorg en ondersteuning kunnen
wij bij u thuis brengen

* 7 dagen per week, 24 uur per dag, zijn onze 
medewerkers voor u beschikbaar

* zorg beschikbaar op basis van verstrekte CIZ-indicatie

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met één van onze
hoofden cliëntenzorg, tel. 038-3852710.

Oefengroep
- diabetes
- copd 
- hartrevalidatie 

Fysiofit 
Fysiotherapie
Revalidatie
Oedeemtherapie
Echografie

Bel 038 385 86 88 

of kijk op www.fysiotherapiedemeente.nl

Buzenland 2  
Genemuiden

RIOOLTECHNIEK
inspectie – reiniging – reparatie/renovatie - deelrenovatie

inspectie
•	 met camera (vanaf 20 mm Ø)
•	 digitale beeldopnames
•	 detectie en in kaart brengen 

van riolering
•	 rook (nevel) apparaat voor 

kleine lekkages 
reiniging
•	 onder druk tot 150 bar
•	 vanuit 500 liter reservoir
•	 zonder chemicaliën
•	 evt. met gebruik van 

freeskoppen

reparatie/renovatie
•	 PVC buizen reparatie en 

renovatie
•	 plaatsen van diverse putten
•	 incl. herstel straatwerk

kousrenovatie
•	 reparatie van binnenuit met 

glasvezeldoek
•	 geen graaf- en breekwerk

www.hoekman-bekendam.nl
Puttenstraat 5 Tel. 038 385 54 49Genemuiden

Dé bestr
ating 

        spe
cialist

 www.hoekman-bekendam-infra.nl

www.hoekman-bekendam.nl 

Vormgeving en realisatie: print en sign




