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-advertentie--advertentie-

-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

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.

HAVENPLEIN 1B,  8281 EV  GENEMUIDEN |  038 -  38 54 305

SOCIÉT É DES LUNETIERS

BROUWER-OPTIEK.NL 
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WE DOEN HET SAMEN
Samen: wat houdt dat eigenlijk in? In het 
woordenboek staat: ‘met elkaar’ of ‘in ge-
zelschap van’. Samen geeft een gevoel 
van: eenzelfde doel hebben met elkaar.

In de Meente hebben we een gezamen-
lijk doel: samen zorgen voor het welzijn 
van onze bewoners. Dat doel hebben wij 
allemaal of we nu werkzaam zijn in de 
Meente, familie of mantelzorger zijn, of 
deel uitmaken van de vele vrijwilligers, 
we zetten ons allemaal in voor Stichting 
de Meente. In onze missie staat dat we 
tot doel hebben om het welzijn van de 
ouderen te bevorderen. Dat is een mooie 
volzin maar dat kunnen we niet alleen. 
Dat vereist samenwerking en dus afstem-
ming met elkaar.

Ook in het afgelopen jaar is er weer heel 
veel samengewerkt in de Meente en nu 
de laatste weken van het jaar wegtikken 

is het een mooi moment om in de ach-
teruitkijkspiegel te kijken. 2022 begon 
zoals 2021 geëindigd was. De angst voor 
uitbreiding van corona besmettingen 
was zicht- en voelbaar aanwezig en de 
nodige maatregelen waren nog steeds 
van kracht. Wat is er ontzettend veel sa-
mengewerkt tussen zorgmedewerkers, 
vrijwilligers en bewoners in de corona 
periode. Laten we dit niet vergeten want 
zolang is het nog niet geleden. Begin van 
het jaar is een replica van de Nachtwacht 
in den Heuvel neergezet. Een gigantisch 
schilderij dat zonder samenwerking niet 
op z’n plek was gekomen. In februari brak 
de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne uit 
met vele vluchtelingen tot gevolg. Dank-
zij een goede samenwerking met Wet-
land Wonen en veel vrijwilligers uit Gene-
muiden konden we heel snel een aantal 
leegstaande woningen in de Meente ge-
schikt maken voor tijdelijke opvang. Tot 

Het bestuur van Stichting de Meente 
wenst u gezegende Kerstdagen 

en een voorspoedig 2023 toe
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op de dag van vandaag voelen de Oekra-
iense vluchtelingen zich samen met de 
bewoners thuis in de Meente. Om het de 
ouderen zo goed mogelijk naar de zin te 
maken zijn er dit jaar weer vele activitei-
ten georganiseerd zoals: koersbal, biljar-
ten, zanguurtje, zangkoor, beweegtuin 
etc. Dit is mogelijk gemaakt door vele 
vrijwilligers met wie het prima samen-
werken is in de Meente. Op aanvraag van 
een aantal bewoners en vrijwilligers heb-
ben we deze zomer zelfs een prachtige 
jeu de boules baan in gebruik genomen. 
Deze baan was er niet gekomen zonder 
een goede samenwerking met vrijwil-
ligers en het bedrijfsleven. En wat dacht 
u van die prachtige boottocht waar ve-
len van u van het samenzijn genoten 
hebben. In november hebben we ook 
minder goed nieuws moeten brengen 
over de forse verhoging van de energie-
kosten. Gelukkig heeft onze plaatselijke 
Gemeente Zwartewaterland oog voor de 
samenleving en kan er ‘onder voorwaar-
den’ compensatie aangevraagd worden. 
U bent daarover geïnformeerd en mocht 
u vragen hebben dan kunt u zich melden 
bij de receptie. Samen zullen we dan pro-
beren om tot een oplossing te komen. 
Wees er van verzekerd dat we niemand in 
de kou laten zitten in de Meente. De lijst 

over samenwerking zou nog langer ge-
maakt kunnen worden maar ik sluit deze 
af met de samenwerking met alle plaatse-
lijke kerkenraden. Elke vrijdagavond is er 
de mogelijkheid om samen de week af te 
sluiten tijdens de weeksluiting, een mo-
ment waar God’s Woord, open mag gaan. 

Ik denk aan de geschiedenis uit de Bij-
bel over de vier vrienden die hun zieke 
vriend bij de Heere Jezus wilden bren-
gen. Zij hadden alle vier hetzelfde doel: 
hun vriend (in geloof ) voor de voeten van 
de Heere Jezus brengen. Dit doel konden 
ze bereiken, doordat ze op de juiste ma-
nier samenwerkten. Zij lieten hun zieke 
vriend aan vier touwen naar beneden 
zakken. Ze moesten de touwen gelijk la-
ten vieren, anders zou het mis gaan.  

We staan aan de vooravond van Kerst 
waar we samen het heilsfeit van de ge-
boorte van de Heere Jezus mogen ge-
denken maar meer dan dat: geloven. De 
vier vrienden brachten hun vriend uit 
geloof bij de Heere Jezus. Mogen wij dát 
geloof en vertrouwen ook persoonlijk er-
varen in eigen hart en leven? Want dan 
zullen we nooit meer alleen zijn maar 
voor altijd samen …
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Al vrij snel na het uitbreken van de oor-
log in Oekraïne afgelopen februari, kwam 
moeder Alina Khachatrian uit Kyiv met 
dochter Karina en zoon David naar Gene-
muiden. Hun man en vader die in Oekra-
ine is gebleven, heeft een vriend die bij 
Betap werkt. Daardoor hadden ze hier in 
elk geval alvast een contact en eerste on-
derdak. Na enige tijd heeft het gezin haar 
intrek genomen in een woning aan de 
Hoge Vlakte in De Meente. Toen ze daar 
afgelopen voorjaar hun intrek namen, ver-
keerde de familie Khachatrian nog in de 
veronderstelling dat ze hooguit een paar 
maanden hier zouden blijven. Inmiddels 
is de situatie in Oekraïne dusdanig ver-
slechterd dat ze hier in elk geval de winter 
zullen doorbrengen en ze hopen uiteraard 
op vrede zodat ze naar huis terug kunnen 
keren.

School
Ik word hartelijk ontvangen door de fa-
milie Khachatrian in hun woning op de 
eerste verdieping in De Meente. Dochter 
Karina en haar broer David spreken bei-
den goed Engels maar ook hun moeder 
verstaat het meeste wel wat er wordt be-
sproken. Zij werkt via internet nog steeds 
voor een assurantiebedrijf in Kyiv en volgt 
lessen Nederlands. David studeert inmid-
dels International Business aan Hoge-
school Windesheim in Zwolle. Karina volgt 
online lessen aan de Kyiv National Eco-
nomic University en zit in het laatste jaar 

OEKRAÏNERS VOELEN 
ZICH WELKOM IN DE 
MEENTE

van haar studie International Business. 
Aanvankelijk gingen ze hier naar de Maar-
ten Lutherschool bij juf Jolanda Roeland. 
Al snel werd duidelijk dat ze daar niet op 
hun plaats waren, niet alleen vanwege het 
feit dat ze de basisschool ontgroeid wa-
ren qua leeftijd, maar ook omdat ze hun 
studie misten. Toch denken ze met ple-
zier en dankbaarheid terug aan die eerste 
weken op de Maarten Lutherschool waar 
ze zo hartelijk werden ontvangen en be-
geleid. Jolanda Roeland heeft zich enorm 
ingespannen voor hen en hun leeftijdsge-
noten, zodat ze een passende opleiding 
kunnen volgen. Inmiddels gaan de Oe-
kraïense basisschoolleerlingen, waarvan 
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de meesten in Westererf aan de Kamper-
zeedijk wonen, naar de Christelijke basis-
school De Driester aan de Kamperzeedijk.

Welkom
Op mijn vraag waar ze zich over hebben 
verbaasd toen ze pas in Nederland woon-
den, vertellen Alina, Karina en David la-
chend dat ze het zo bijzonder vinden dat 
wij zo open zijn. Letterlijk open met onze 
grote ramen waardoor je kunt zien hoe wij 
wonen en wat we doen. Maar ook open in 
de zin van vriendelijk en gastvrij: “Mensen 
die we op straat tegenkomen kijken ons 
vriendelijk lachend aan en groeten ons” 
zegt Karina “dat waren wij niet gewend”. 
Alina voegt er aan toe dat ze het al zo van-
zelfsprekend begon te vinden dat ze het 
bij een bezoek aan Oekraïne zelfs mistte. 
Ze moest afgelopen zomer naar Kiev sa-
men met David om documenten voor 
hem in orde te maken. Ik verzeker haar, 
dat Nederlanders in de grotere steden 
ook niet gewend zijn om elkaar te groe-
ten op straat maar dat Genemuiden net 
als veel andere kleinere plaatsen, daarop 
een positieve uitzondering vormt. In elk 
geval had het hen geholpen zich welkom 
te voelen. 

De Meente
Ook van de bewoners van De Meente 
ontvangen ze veel hartelijkheid. Mensen 

proberen een praatje met hen te maken, 
maar omdat de meeste bewoners van de 
Meente geen Engels spreken en verstaan 
is dat helaas niet mogelijk. Dat spijt hen 
oprecht. De bewoners van de Akkerwinde 
hadden hen ook zeer hartelijk verwel-
komd met een zelfgebakken cake en er 
waren diverse kaarten met hartelijke wel-
komstwoorden bij hen bezorgd.

Buddies
Daarnaast was het voor hen hartverwar-
mend, dat ze zo goed werden begeleid. 
Hun beide buddies Annerieke Fuite en 
Annerieke Beens hebben hen vooral in 
de beginperiode veelvuldig wegwijs ge-
maakt. Waar de winkels zijn, hoe het open-
baar vervoer werkt, welke documenten er 
moeten worden ingevuld, hoe je aan me-
dicijnen kunt komen, bijna teveel om op 
te noemen. Deze praktische hulp is voor 
hen heel belangrijk geweest. Inmiddels 
hebben ze beduidend minder hulp nodig 
maar ze kunnen altijd een beroep doen 
op hun buddies. Daarnaast zijn ze heel 
blij met de taalcursussen voor volwasse-
nen waar niet alleen Oekraïners maar ook 
mensen uit Polen, Syrië en bijvoorbeeld 
Kenia terecht kunnen. Alina zegt daarover: 
“Onze super lerares Coranda Voorhuis is 
een vrolijke en geduldige vrouw die ons 
tijdens de maandelijkse bijeenkomsten 
voor vrouwen wegwijs maakt in de Ne-
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derlandse taal en Nederlandse gebruiken. 
We leren daar veel van maar het is ook fijn 
om ontspannen bezig te zijn en kennis te 
maken met andere mensen.”

David speelt inmiddels voetbal bij sc Ge-
nemuiden. Tot zijn verbazing is Marco 
van Lente daar ook nog actief als trainer. 
Immers, hij kent hem van de organisatie 
voor opvang van Oekraïners en het is hem 
bekend dat Marco zich ook vrijwillig in-
zet voor de Meente. Dat hij daarnaast ook 
nog tijd vrijmaakt voor het trainen van 
een voetbalteam vindt hij grote klasse. 
Ik vraag hen wat ze ervan vinden om in 
een wooncomplex voor ouderen te wo-
nen. Ze zeggen direct dat ze zich erover 
verbazen dat de Nederlanders tot op hoge 
leeftijd actief blijven. Iemand van boven 
de 90 jaar die nog op de fiets op pad gaat, 
vinden ze heel bijzonder. Helaas woont er 
op hun etage nog maar één oudere dame, 
omdat de woningen in de toekomst zul-
len worden afgebroken en plaats zullen 
maken voor nieuwbouw. Laten we hopen 
dat de familie Khachatrian voor die tijd al-
weer terug is naar Oekraïne, want dat zou 
betekenen dat het vrede is in hun land. 
Dat is ongetwijfeld de wens van alle lezers 
van De Roeper!
MB

DIRIGENT GEZOCHT
Voor het koor “Een toontje lager” in de 
Meente is men op zoek naar een dirigent. 
Het koor zingt elke maandagavond van 
19.00 tot 19.45 uur met elkaar en drinkt 
daarna een kopje koffie of thee.

Het repertoire bestaat allerlei liederen, zo-
wel Christelijk als populaire Nederlands-
talige liederen. In samenspraak met de 
leden wordt er een keuze gemaakt en kan 
er een nieuw lied worden ingestudeerd.
Het gaat vooral om samen plezier te bele-
ven aan het samen zingen.

Ben of ken jij de nieuwe dirigent van “Een 
Toontje Lager”? Of heb je meer vragen 
hierover? Stuur dan een berichtje naar 
a.spaan@ijsselheem.nl
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ACTIVITEITENAGENDA VOORJAAR 2023 

DATUM ACTIVITEIT AANVANG OVERIGE INFO

JANUARI

Maandag 2 januari Zangkoor 'Een Toontje Lager' 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 3 januari Mbuma zending 19.30 uur De Stadskamp

Woensdag 4 januari Welfare 14.30 uur De Stadskamp

Vrijdag 6 januari Weeksluiting - Geref. Kerk 19.00 uur De Stadskamp

Maandag 9 januari Zangkoor 'Een Toontje Lager' 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 10 januari Schilderclub 13.30 uur Restaurant

Bijbelkring 15.00 uur Koeweide

Vrijdag 13 januari Weeksluiting - Chr. Geref. Kerk 19.00 uur De Stadskamp

Maandag 16 januari Ruben Janssen kledingverkoop 14.00 uur De Stadskamp

Zangkoor 'Een Toontje Lager' 19.00 uur Restaurant

Woensdag 18 januari Welfare 14.30 uur De Stadskamp

Vrijdag 20 januari Weeksluiting - Geref. Gemeente 19.00 uur De Stadskamp

Maandag 23 januari Zangkoor 'Een Toontje Lager' 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 24 januari Schilderclub 13.30 uur Restaurant

Bijbelkring 15.00 uur Koeweide

Woensdag 25 januari Ouderenmiddag 14.30 uur De Stadskamp

BINGO 19.30 uur De Stadskamp

Vrijdag 27 januari Weeksluiting - Herv. Gemeente 19.00 uur De Stadskamp

Maandag 30 januari Zangkoor 'Een Toontje Lager' 19.00 uur Restaurant

FEBRUARI

Woensdag 1 februari Welfare 14.30 uur De Stadskamp

Vrijdag 3 februari Weeksluiting - Herst. Herv. Gem. 19.00 uur De Stadskamp

Maandag 6 februari Zangkoor 'Een Toontje Lager' 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 7 februari Schilderclub 13.30 uur Restaurant

Bijbelkring 15.00 uur Koeweide

Mbuma zending 19.30 uur De Stadskamp

Vrijdag 10 februari Weeksluiting - Geref. Kerk 19.00 uur De Stadskamp

Maandag 13 februari Zangkoor 'Een Toontje Lager' 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 14 februari Bijbelkring 15.00 uur Koeweide

Woensdag 15 februari Welfare 14.30 uur De Stadskamp
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Woensdagmorgen Koersbal 
  Beweegtuingroep (m.u.v. vakanties)
Donderdagmorgen Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut (m.u.v. vakanties)

DATUM ACTIVITEIT Aanvang OVERIGE INFO

Vrijdag 17 februari Weeksluiting - Chr. Geref. Kerk 19.00 uur De Stadskamp

Maandag 20 februari Zangkoor 'Een Toontje Lager' 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 21 februari Schilderclub 13.30 uur Restaurant

Woensdag 22 februari Ouderenmiddag 14.30 uur De Stadskamp

BINGO 19.30 uur De Stadskamp

Vrijdag 24 februari Weeksluiting - Geref. Gemeente 19.00 uur De Stadskamp

Maandag 27 februari Zangkoor 'Een Toontje Lager' 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 28 februari Bijbelkring 15.00 uur Koeweide

MAART
Woensdag 1 maart Welfare 14.30 uur De Stadskamp

Vrijdag 3 maart Weeksluiting - Herv. Gemeente 19.00 uur De Stadskamp

Maandag 6 maart Zangkoor 'Een Toontje Lager' 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 7 maart Schilderclub 13.30 uur Restaurant

Mbuma zending 19.30 uur De Stadskamp

Woensdag 8 maart BIDDAG

Vrijdag 10 maart Weeksluiting- Herst. Herv. Gem. 19.00 uur De Stadskamp

Maandag 13 maart Zangkoor 'Een Toontje Lager' 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 14 maart Bijbelkring 15.00 uur Koeweide

Woensdag 15 maart Welfare 14.30 uur De Stadskamp

Donderdag 16 maart Bekkema kledingverkoop 14.00 uur De Stadskamp

Vrijdag 17 maart Weeksluiting - Geref. Kerk 19.00 uur De Stadskamp

Maandag 20 maart Zangkoor 'Een Toontje Lager' 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 21 maart Schilderclub 13.30 uur Restaurant

Vrijdag 24 maart Weeksluiting - Chr. Geref. Kerk 19.00 uur De Stadskamp

Maandag 27 maart Zangkoor 'Een Toontje Lager' 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 28 maart Bijbelkring 15.00 uur Koeweide

Woensdag 29 maart Welfare 14.30 uur De Stadskamp

BINGO 19.30 uur De Stadskamp

Vrijdag 31 maart Weeksluiting - Geref. Gemeente 19.00 uur De Stadskamp
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Dinsdag 13 september genoten bijna 100 
ouderen uit Genemuiden van een gewel-
dige boottocht, georganiseerd door Stich-
ting Vrienden van De Meente.

Eindelijk was het zover, na enkele jaren 
dat het niet doorging vanwege corona, 
kon de boottocht voor de ouderen uit Ge-
nemuiden vertrekken richting Elburg. 
Tot en met 2019 werd deze georganiseerd 
door Het Rode Kruis, maar deze organi-
satie stopte er mee in 2019. De Stichting 
Vrienden van de Meente, onderdeel van 
Stichting de Meente, wilde deze boot-
tocht blijven behouden en nam de orga-
nisatie op zich. 

Na het inschepen van de gasten inclusief 
rollators en rolstoelen kon de Nirvana op 
tijd vertrekken richting Elburg. Het was al 
heel snel gezellig, luisterend naar al het 
gebabbel was iedereen in opperbeste 
stemming. Het weer was zeer zonnig en 

ZEER GESLAAGDE BOOTTOCHT
velen maakten dan ook gebruik van het 
bovendek. De Nirvana meerde af in de 
binnenhaven van Elburg, waarna velen 
gebruik maakten van de mogelijkheid 
om het centrum in te wandelen. Het weer 
bleef ons gunstig gezind en het bovendek 
bleef ook op de terugreis lekker vol. Som-
migen wilden absoluut niet naar beneden 
om aanwezig te zijn bij de bingo. Tegen 
het einde van de bingo kwam Genemui-
den weer in zicht en kon men zich voorbe-
reiden op het ontschepen.  

De verzorging aan boord was uitstekend, 
de gasten kregen koffie met gebak en een 
lunch aangeboden van de organisatie. 
Voor de benodigde zorg waren er drie ver-
pleegkundigen tijdens de tocht aanwezig 
en voor de overige begeleiding vier vrij-
willigers van de Stichting. Voor hen was 
het weliswaar een hele drukke dag, maar 
het was mooi dat het weer eens kon en 
dat gaf een heel goed gevoel. Ook voor de 
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organisatie de Stichting Vrienden van De 
Meente was het mooi dat er zoveel animo 
was voor deze bootreis. 

De Stichting wordt financieel gedragen 
door donateurs, tijdens de tocht is dit 
meerdere malen benoemd en meerdere 
gasten meldden zich spontaan aan als do-
nateur. Als ook u de stichting een warm 
hart toedraagt, dan kunt u zich aanmel-
den bij de receptie van de Meente voor 
het donateursschap.

De boottocht past dan ook uitstekend in 
het doel van de Stichting - bieden van 

welzijn aan onze ouderen - en iedereen 
was het erover eens dat dit ook in 2023 en 
verdere jaren moet kunnen worden geor-
ganiseerd. De Stichting is er dan ook trots 
op dat men de gasten kon mededelen 
dat de boottocht volgend jaar al weer ge-
boekt is en gepland staat op dinsdag 12 
september 2023. 

Deze sti chti ng heeft  als doel een fi nanciële ruggensteun te zijn voor voorzieningen die uit de reguliere 
gelden niet realiseerbaar zijn, maar wel zeer wenselijk voor de bewoners. Voor een actueel overzicht 
van onze acti viteiten en wensen, verwijzen wij u naar onze website. 

www.vriendenvandemeente.nl
Cliënten of familie die iets willen schenken aan Zorgcentrum De Meente, kunnen een gift  overmaken 
op: Bankrekening nr. Rabo NL70 RABO 01668.42.966 van Sti chti ng Vrienden van De Meente te 
Genemuiden.

Voor het schenken van erfstellingen en legaten, adviseren wij u contact op te nemen met uw notaris.

De sti chti ng heeft  een 
ANBI erkenning, dus 
uw gift en kunt u fi scaal 
verrekenen met uw 
inkomstenbelasti ng.

Secretariaat St. Vrienden van De Meente, Kamperdijk 36, 8281 NL Genemuiden
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Dementie is een ingrijpende ziekte die gro-
te invloed kan hebben in het leven van u en 
uw naasten. De klachten ontwikkelen zich 
vaak langzaam en roepen veel vragen en 
onzekerheden op. Naasten zijn zeer betrok-
ken en helpen waar mogelijk, maar soms is 
het moeilijk om alles te begrijpen rondom 
de ziekte. Een vertrouwde en vaste contact-
persoon voor u en uw naasten kan dan on-
dersteuning bieden: de casemanager.

Het is namelijk best ingewikkeld om de 
weg vinden in alle wetten, regels en zorg-
mogelijkheden rondom dementie. Een 
casemanager dementie helpt hierbij. Een 
casemanager is een onafhankelijke en vas-
te begeleider voor mensen met dementie 
én hun naasten. De casemanager helpt om 
te gaan met de ziekte en met de gevolgen 
ervan in het dagelijks leven. Uit onderzoek 
door Alzheimer Nederland blijkt dat 65% 
van de mantelzorgers de casemanager be-
schouwd als een onmisbare en noodzake-
lijke steun in de thuissituatie.

Wat kan de casemanager voor u bete-
kenen?
U kunt een beroep doen op een casemana-
ger vanaf het moment dat er een vermoe-
den van dementie bestaat. De casemana-
ger komt dan thuis met u kennismaken. 
Sommige mensen vinden het prettig wan-
neer er familie of vrienden bij het gesprek 
aanwezig zijn.
Een casemanager denkt mee, adviseert, 
regelt zorg en ondersteunt bij het maken 
van keuzes. Alles in goed overleg met u en 
uw naasten. Samen met u en uw naasten 
inventariseert de casemanager aan welke 
vormen van ondersteuning en zorg u be-

hoefte heeft. Als het nodig is overlegt de 
casemanager met zorgverleners zoals huis-
arts, thuiszorg medewerkers, ergothera-
peut of psycholoog. Natuurlijk niet zonder 
uw toestemming.
De casemanager dementie kan ook veel 
betekenen voor de mantelzorger. De case-
manager probeert overbelasting van de 
mantelzorger te signaleren, te voorkomen 
en/of te verlichten. De gesprekken vinden 
plaats op basis van behoefte, afhankelijk 
van het stadium van de ziekte.

Meer informatie? 
Heeft u, of uw naaste, geheugen-proble-
men of een vermoeden van dementie? Uw 
huisarts kan u helpen met het stellen van 
de diagnose of u doorverwijzen naar een 
specialist. Maar u kunt ook zelf rechtstreeks 
contact zoeken met een casemanager, bij-
voorbeeld door: op maandagochtend con-
tact op te nemen tijdens het telefonisch 
spreekuur tussen 9.00 en 12.00 uur via 
nummer (038) 42 42 010. 

Op donderdagmiddag binnen te lopen 
bij De Bovenkamer in Hasselt. In de Mar-
gietzaal van Cultureel Centrum Teeuwland 
(Karel Doormanstraat 30) is elke donder-
dagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur een 
professional aanwezig om al uw vragen te 
beantwoorden, advies te geven of een luis-
terend oor te bieden. Een afspraak maken is 
niet nodig, de koffie of thee staat klaar. Dit 
initiatief is bedoeld voor inwoners van heel 
Zwartewaterland. Of stuur een mail aan de-
mentie@careketens.nl.

Meer informatie vindt u op de website  
dementieijsselvecht.nl.

HULP BIJ DEMENTIE
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Gedachten zo verward
Veel mensen om me heen.
De meesten kijken vriendelijk
Maar ik ken er geen één.

De gang waar ik door loop
Met al die vele deuren
Als ik er ééntje open doe
Beginnen ze te zeuren.

Daar zit een ander in mijn bed
Maar ik word meegenomen
Ze zeggen dat ik het niet weet
En dat ik vaker wat vergeet.

Ik snuif en haal mijn schouders op
Wat weten zij ervan?
Mijn ouders wonen hier vlakbij
Zij zorgen goed voor mij.

Ik woon hier al mijn leven lang
Dat weet ik zelf het best
Maar waarom praten ze zo hard?
En draagt die vrouw mijn vest?

Daar is die lieve jonge meid
Ze is zo lief voor mij
Ze pakt mijn hand en streelt mijn wang
Dat maakt me weer zo blij.

In bed vouwt ze mijn handen samen
En zingen we heel zacht
Heere houd ook deze nacht
Over mij getrouw de wacht.

Amen, amen

DEMENTIE
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BOEKVERSLAG

DE GROOTSTE BANKOVERVAL ALLER TIJDEN
Schrijver: Frank Krake 
432 bladzijden 
Uitgeverij Achtbaan

Wat een bijzonder boek. Met grote be-
wondering, maar ook met steeds meer 
verwondering heb ik dit boek in een paar 
dagen uitgelezen (en het heeft echt 432 
bladzijden!). Hoe was het mogelijk dat 
deze jonge mensen, die allemaal uitzagen 
naar een vredige toekomst en die men-
selijkerwijs nog een leven voor zich had-
den, zich zo vastbeten in het werk voor de 
goede zaak, zoals ze het zelf noemden en 
daarmee zulke grote risico’s namen. Het 
is daardoor aan de ene kant een prachtig 
boek, maar ook een verschrikkelijk boek 
om te lezen als je je realiseert dat het echt 
gebeurd is.
Frans Krake, de schrijver, komt zelf uit Al-
melo en daar speelt het boek zich ook gro-
tendeels af. Het boek begint eind jaren ’30 
van de vorige eeuw, hoe de jongerenor-
ganisatie van de SDAP in Almelo meteen 

tijdens de inval van het Duitse leger zich-
zelf ontbindt. Maar hoe de jongeren toch 
bij elkaar blijven komen. En dan volgt lo-
gischerwijs de rest. Alle kleine klusjes die 
ze doen voor het verzet en alles wat ze zelf 
verzinnen om de bezetter dwars te zitten. 
Ineens duikt dan ook de naam Albert 
Beens op. Zijn verhaal wordt summier 
verteld: geboren in Genemuiden, politie-
agent in Rotterdam, ondergedoken om-
dat hij niet mee wil werken aan het opspo-
ren van Joden. Hij komt dan in aanraking 
met de verzetsgroep in Almelo, doet daar 
een poosje mee en wordt opgepakt. Hoe 
hij op een vreselijke manier wordt mis-
handeld en vermoord. Albert Beens staat 
in Genemuiden op het oorlogsmonument 
in het Springerpark.
De melkstaking, die in onze gemeente op 
de Kamperzeedijk grote impact heeft ge-
had wordt ook beschreven.
Als we dan de verzetsgroep en degenen 
die om hen heen staan een beetje heb-
ben leren kennen komt deel 2: de overval 
op de Nederlandsche Bank in Almelo. De 
overval wordt goed voorbereid en uitge-
voerd. Het lukt de mannen om 43 miljoen 
gulden spoorloos te laten verdwijnen. En 
dan heeft het Duitse gezag een probleem. 
Het verhaal is daarmee niet afgelopen, ik 
raad iedereen aan om het boek zelf te le-
zen. Het is op geen enkele bladzijde saai.

Het boek is in de Meente beschikbaar. Ieder-
een die dat wil kan het boek lenen bij de re-
ceptie. Als er erg veel belangstelling voor is, 
zullen de dames bij de receptie een wacht-
lijst maken. 
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WONDERE WERELD
De weermannen van de tillevisie adden et 
al wel veertien daegen laangk veurspeld, 
dit joor zol et toch æcht een witte Kærst 
wörn en et zol flink goan vriezen.
De leste vieventwintig joor was dat maer 
een enkele keer met de kærstdaegen 
veur’ekomen, terwiel toch op alle kærst-
koarten dit fenomeen noadrukkelijk an-
wezig was as een ´wondere wereld´, maer 
toch... dit joor zol iederiene in de priezen 
valen. 
Al’oewel de vakaansies van de skoelen dit 
joor vrog waren en d’r disse weke volop 
espuuld kon wörn, ad nog gien kiend een 
sni-jvlökkien ezien en nog gien sloot en 
voort adden tot now toe ook maer íén 
splintertien ies op’eleverd. Jæmmer!

De dag veur de kærstdaegen brek an en 
net als altied muut d’r deur iederiene nog 
vanalles edoan wörn. De winkelstroaten 
pulen uut en alleman ef een jachtige blek 
in d’ ogen. Opskieten... opskieten... ‘t is zo 
maer kærstoavend.
Ook op de snelwegen is et aepedruk, et 
redt mænnegien an mænnegien. Et duurt 
dan ook niet van ‘t langsten of de boel 
stokt en binnen vuuf minuten stet alles zo 
vaste as een uus. Zol d’r værderop wat ge-
beurd wezen?
Lucas, die altied nogal stiewig redt, kan 
nog net op tied remmen en as ie vaste löp  
slæt ie uut onmachte met beide voesten 
op et stuur van zien opvalende, dure auto. 
Dat kan ie d’r nog net bi-j emn. Now redt 
ie ‘t nooit. Miestal sluten op zokke daegen 
de winkels ook nog eerder en as ie te laete 
is dan ef ie mörn gien cadeau. Niet dat ze 
gewend bin mekaere met de kærstdae-
gen wat te geven, maer Anna is now ien-

moal altied op eerste kærstdag jorig, door 
doe-j  neks an. Gisteren ad ze ezægd dat 
zie dit joor ook wat veur um ad. Et aller... 
allermooiste  cadeau! 
Zelf begint ie iedere keer vuus te laete met 
de veurbereidigen en sköt dan ook joor-
lijks in de stress. Oe muut ie dit now weer 
oplössen? Woor zol ie ongeveer wezen? 
Zien ogen goan noar et dashbörd woor 
de tom-tom in’ebouwd is, maer et skærm 
lecht niet op. Now alweer kepot? Mos niet 
magen met zo-n dure auto. Maer wacht 
ies even, i-j wet wel ongeveer woor as ie 
is. I-j trækt een rimpel boven zien neuze 
en prebeert alles in zien eufd op de riege 
te kriegen. Buten is et nog niet ielemoale 
verdonkerd en i-j geleuft dat ie vlak bi-j 
een ofslag is. 
Even een stukkien over de vluchtstroke 
en dan deur de binnenlaanden een sluup-
wæggien zuken. Misskien redt ie et dan 
nog. 



16

Nog veur ie d’r goed over noadeinkt æn-
delt ie al. I-j dooft zien lechten en met een 
rotgaangk sköt ie de file uut, wat um een 
loeiend claxoneren oplevert van de aan-
dere wæggebrukers. I-j dut net of ie ‘t niet 
eurt en roast over de vluchtstroke. Et is 
nog værder dan ie dacht, maer zie kunnen 
um gelukkig niet ærkennen, i-j ef de lech-
ten uut. 

As ie de ofrit of redt kump um alles toch 
een bietien onbekend veur. I-j is niet woor 
ie dacht te wezen. I-j was d’r aanders zo 
eilig van overtuugd. D’r stond toch altied 
onderan een stoplechteninstallatie met 
richtings-börden en zo, maer ier dök ie 
een donker gat in liekt wel. Zo’n ‘wonde-
re wereld’. Ook as ie zien lechten weer an 
dut is alles nog even donker. Een enörme 
twiefel vælt as een dekke deken over um 
én en i-j ef now al enörme spiet. Wat is ie 
toch altied ietgebaekerd, d’r is nog nooit 
een file blieven stoan, maer i-j mos zo neu-
dig weer aanders dan een aander doen. 
En now... wat muut ie now? Zal ie links... of 
zal ie ræchts? Ten einde kös ie veur ræchts, 
maer wet metiene dat dat fout is want de 
wæg liekt oe langer oe smallerder te wörn. 
Kieren op disse enge, onbekende wæg zit 
d’r ook niet in, dat zol ongelukken terwe-
ge brengen. Ook al kump ie gien enkele 
aandere wæggebruker tegen, i-j nemp et 
risico niet. 

I-j beslöt even te stoppen en kek dan veur-
zechtig um um én. Opzied in de værte 
liekt d’r wat te bewegen, in ‘t weilaand, of 
is et gien weilaand? Wat bin ‘t? Koenen? 
Dat kan toch niet, met de kærstdaegen 
nog koenen buten, misschien bin  t’ wel 
skoapen, die bin deur de neture met een 
vacht bedield en kunnen dus ook beter-

der tegen de kolde. Dan ziet Lucas vaeg 
nog wat grotere figuren. Meinsen... of toch 
niet? Passen die meinsen op de dieren, zo 
laete nog? Of zollen ze eten brengen? Zal 
ie de deure lös doen en roepen? 

Dan kump d’r opies een smerige grond-
mist opzetten en liekt et iele tafereel in de 
værte te vervaegen. De mist nemp alles 
veurzechtig in eur op. I-j skuddekopt, zol 
et een hallucinatie ewest wezen? Boven 
de nevel liekt de lucht op te kloren en de 
moane skient veurzechtig langs een wol-
ke. De aandere wolken lechten op. Gefas-
cineerd kek Lucas noar et skouwspul. D’r 
is oordig wat wiend in de bovenlucht en 
de groepen wolken draeien al daansend 
langes, deur en over mekaere. ‘t Liekt of et 
figuren bin met vleugels en muziekinstru-
menten. Eurt ie now in de værte gezang? 
Dan kröp de moane wæg en is alles weer 
pekkedonker. 
Lucas skudt nogmaels wat verboesd zien 
eufd en kan et allemoale niet plaetsen.

Tien minuten laeter, Lucas ef intussen een 
alf flessien waeter edrunken, is ie weer op 
pad. I-j drukt et gaspedaal wat stieweger 
in, ondaanks et slæchte zicht. I-j wil ops-
kieten, as ‘t kan nog tiedig bi-j de juwelierl 
ween en dan op uus an. Wat zol Anna mör-
gen veur um ebben? I-j ef met de kærst-
daegen nog nooit wat van eur ad. Dan 
concentreert i-j um weer op de wæg. Et is 
asof d’r een enörme ketel veur um stet te 
stomen, i-j ziet gien klap. 
Dan , onverwacht, liekt d’r iets naers, iets 
vremds te gebeuren, maer i-j kan et niet 
volledig opnemen. I-j eurt een overweldi-
gend, kraekend geluud en vuult een felle 
piene.  Zien eufd is iene bri-j en willoos löt 
Lucas um in die bri-j zakken. 
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Dan is ie d’r weer. Gelukkig maer, want 
eempies laeter doemen in et lecht van 
zien autolaampen twie meinsen op. Zie 
lopen op ‘t midden van et smalle pad. 
Zo op et eerste oge is et een man en een 
vrouwe. De man ef zien iene nærm liefeb-
bend umme de vrouwe eslaegen en stek 
zien aandere aand in de lucht. “Ow... ow...” 
röp ie, “kun ie ons elpen? Wi-j bin dunkt 
mi-j verdwaeld! Wi-j komen niet uut disse 
contreien en ek eb gien flauw benul woor 
aa-w bin. Mien vrouwe is zo kold, d’r zit 
vriezeri-je in de lucht. Maa-w een stukkien 
meerieden noar door, woor as de wereld 
wat bewoonder is?” Lucas drukt op een 
knöppien en et raempien, dat ie een stuk-
kien lös’edraeid ef, zoeft geruusloos dech-
te. Dan dut ie de achterdeure, die ook auto-
matisch get, lös en draeit de verwærmige 
oger. “Loat oen vrouwe maer achterin, d’r 
leg een plaid op de oedenplaanke, dat kan 
ze wel ummesloan en koom ie maer noast 
mi-j, dan ef ze de ruumte” As ze muuizum, 
e’ölpen deur de man, instapt wördt zien 

vermoeden bevestigd, zie löp op alle dae-
gen, maer wat ef ze een wonderlijke gloed 
op eur gezechte. D’r sköt een eftige jaloer-
sigeid deur um én. Zie wel! Anna en i-j pre-
beren et al vuuf joor. ‘t Lukt maer niet! En 
disse... disse meinsen liekt et maer zo an 
te waeien. Gien naegel um eur op de kop 
te kraben, maer strækkies wel een kiend. 
Beiden gien verantwoordelijkseidgevuul, 
dat zie-j zo. Wie get d’r now aa-j al zoværre 
ean bin nog op pad? Lucas bet zien taan-
den zo stief op mekaere dat ze knærsen, 
maer i-j zæg neks. “Daankoewel,” fluustert 
de vrouwe en zie löt eur dankber met et 
plaid um eur skolders achterover zakken. 
Eur taanden klapperen. Lucas kan et veu-
rin de auto euren. 
De man kek over zien skolder. “Get et Ria?” 
vrög ie liefdevol. De zachte stemme be-
gint zowat teglieke te proaten. “Træk’ ie ‘t 
nog een bietien Jo?” Dan skieten ze alle-
beiden in de lach en de sfeer in de auto is 
wærm en vreedzaam. 
Een posien laeter laegt de man veurzech-
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tig een aand op de ziedkaant van et stuur. 
“Stop ier maer,” zæg ie, “door opzied in 
de værte zie-k wat kleine luchies en wat 
woonderi-je, door, bi-j die grote stærre.” 
en i-j wes skuin deur de veurroete. Ek 
deinke dat door de bewoond wereld be-
gint. Ria ef de achterdeure al lös. “Oldt de 
deken maer,” prevelt Lucas. Een dankbere 
blek is zien belonige. Dan skæerrelen de 
man en de vrouwe dechte tegen mekaere 
an, richtige ‘stærre’. De donkerte omslöt ze 
en even laeter ziet i-j ze niet meer. Lucas is 
weer allienig en i-j vuult um rot. Ad ie niet 
mee muun goan? Wie wet wat d’r allmoale 
kan gebeuren zo in ‘t donker.
Dan trækt diezelfde skærpe piene as door-
net weer dwærs deur um ean en ook de 
bri-j kump weer opbörrelen. Lucas wil d’r 
an toe geven i-j is zo muu. I-j zöcht fel be-
geerde ‘vergeteleid’.

Maer, dan eurt ie uut de værte roepen. 
“Lucas... Lucas...”.  Is dit de vrouwe die Ria 
et? Oe kan die now wieten dat i-j Lucas is. 
Maer et is niet de jonge vrouwe, dit klinkt 
vertrouwd en eigen. Lucas prebeert zien 
ogen die wel vaste’eliemd lieken lös te 
doen, maer et lukt maer ten diele. Weer 
sköt d’r een pienskeute deur um én en as 
ie dan eindelijk wat zicht ef ziet ie vaeg 
Anna noast zien bééde. Bééde..? Maer i-j 
zit toch in zien auto? Krampachtig knep ie 
zien ogen weer dechte en wil um willoos 
weer wæg loaten zakken, maer de stemme 
van Anna weeröldt um. “Lucas, d’r bi-j blie-
ven... ie emn een ongeluk ad en ie lengen 
now in ‘t ziekenuus...” ‘t Ziekenuus... en Ria 
en Jo dan? Lucas kan et allemoale niet vat-
ten. Dan sköt et opies deur um én... Anna 
is jorig, of is et nog gien kærstfeest? I-j lekt 
over zien bærstige lippen en zæg: “’k Eb 
gien cadeau veur oe,” en zien ogen skieten 

vol. Anna’s ogen wörn ook verdacht voch-
tig, maer toch kreg eur gezechte net zo’n 
gloed as Ria net. “Maer ekke wel!” fluustert 
ze zæchies, met eur wange tegen de zien-
de. “As alles goed giet bi-w volgend joor 
met de kærstdaegen met ons driegies, 
dat is mien cadeau.” D’r wördt neks meer 
ezægd, maer de twie jonge meinsen ollen 
mekaere stief vaste, veur zoværre dat giet 
met Lucas zien verwondigen. 

‘s Naches, Anna is weer op uus an, leg Lu-
cas stillegies in zien ziekenuusbééde vlak 
bi-j ‘t raem. De gerdienen bin lös. I-j is de 
ienigste patient op de kaemer, iederiene 
die maer alf kon mocht noar uus met de 
feestdaegen. Lucas leg doodstille, want 
alles dut um zeer, maer toch draeit ie zien 
eufd zoværre meugelijk noar ‘t raem. Bo-
ven in de lucht ziet ie een stærre die ie nog 
nooit eerder ezien ef, zo elder skienend, 
dat doen ze aanders nooit. As ie zien ogen 
veurzechtig noar beneden richt kan ie een 
stukkien van de wæg zien. En, i-j begrep 
d’r neks van... d’r liekt wel een kleine op-
tocht langes te komen, van een circus of 
zo. Of bin dat toch gien kamelen maer 
gewoon peerden? Hallucineert ie weer? 
Zo-n optocht in de kærstnacht is toch 
raer? ‘s Naches eur ie toch te sloapen? Wat 
een ‘wondere wereld’! Veur et raem van de 
ziekenuuskaemer dwærrelen wat kleine 
vlökkies onwennig naer beneden. Lucas 
ziet et niet meer. Zien ogen bin esleuten. 
I-j is zo langzameraand doodmuu. De ver-
pleegster ef um een prekkien egeven, dat 
zal wel beginnen te wærken.
Even laeter is alles rustig in zien eufd en 
de vrede van kærstnacht spreidt zich ook 
over Lucas én. 

Riek van der Wulp-Heutink
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VAN DE MEDEWERKERS

Wie ben je en waar kom je vandaan?
Ik ben Henny Doldersum-Beens, geboren 
in Genemuiden en getrouwd met Roel. 
We hebben drie zoons en een dochter en 
inmiddels 7 kleinkinderen. 

Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn lezen met name ge-
schiedenis/archeologie, handwerken het 
liefst borduren en haken. In onze vrije tijd 
doen we samen met een vriendin en haar 
man graag korte meestal vijf daagse ste-
den trips (buitenland) om zo cultuur te 
snuiven. 

Sinds wanneer werk je in de Meente?
Sinds December 2016 werk ik in de wijk-
verpleging. Ik ben op 50 jarige leeftijd 
begonnen aan een opleiding die ik na 
ruim drie jaar afgerond heb. Ik werk in een 
goed team waar collegiaal samen gewerkt 
wordt. In dit team voel ik  mij op mijn plek. 
Bij ziekte en diensten die open komen te 
staan proberen we (ook met flex werkers) 
dit op te lossen wat meestal wel lukt al kost 
het veel energie om alles rond te breien. 
Die inzet van het team is prettig om te er-
varen. In de wijk op mijn fiets door Gene-
muiden bevalt goed.  Door weer en wind 
erop uit en zo blijf je ook nog in conditie. 

Welk beroep zou je kiezen als je niet in 
de zorg zou werken? 
Destijds heb ik zitten twijfelen of ik een 
opleiding in de zorg of tot pedicure ging 
doen. Het is een opleiding in de zorg ge-
worden. Maar als ik niet in de zorg was 
gaan werken zou ik als beroep pedicure 
kiezen. 

Hoe ben je in de Meente terecht geko-
men? 
Omdat ik nog een stukje stage moest af-
ronden ben ik via mijn Coach van school 
terecht gekomen in de Meente. Destijds 
kreeg ik van Dinie Van Dijk-Bekendam, 
die toen nog werkzaam was in de Meen-
te, een contract aangeboden. Ik ben toen 
door Christine Kloosterman begeleid en 
heb mijn opleiding hierdoor het laatste 
half jaar goed kunnen afronden met uit-
zicht op een vaste aanstelling. 

Ik geef de pen door aan mijn collega Elene 
Eenkhoorn. Met haar ben ik maatje in een 
groepje van drie. Elene is een leuke col-
lega die kan vertellen waarom en hoe ze 
in de zorg werkt. 
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Heeft u al eens nagedacht over uw digi-
tale erfenis? Nu vraagt u zich misschien af 
wat daarmee bedoeld wordt en daarmee 
bent u lang niet de enige! Maar we heb-
ben wel bijna allemaal een mobiele tele-
foon, een Tablet of laptop met een email-
account. Misschien maakt u zelfs gebruik 
van Facebook of anders sociale media, 
hoe dan ook: we creëren ongemerkt een 
heleboel informatie over onszelf. Zonder 
inloggegevens kan het voor nabestaan-
den heel lastig zijn om toegang te krijgen 
tot deze profielen en apparatuur.

Zeventig procent van de Nederlanders 
heeft hier niets voor geregeld,  blijkt uit 
recent onderzoek. Het huidige erfrecht 
is nog niet aangepast aan de moderne 
tijd. Fysieke bezittingen kunnen deel uit-
maken van een erfenis, maar digitale ac-
counts kunnen niet geërfd worden. Wan-
neer je een computer, laptop of telefoon 

erft, mag je hier, mits je het wachtwoord 
weet, dus gerust in kijken. Dat geldt niet 
voor digitale accounts. Deze zijn na over-
lijden niet overdraagbaar. Dat betekent 
ook dat je als nabestaande officieel niet in 
mag loggen op deze accounts.

Wat kan ik zelf doen?
Schrijf wachtwoorden op en bewaar ze op 
een veilige plek. Laat nabestaanden we-
ten waar ze deze kunnen vinden. Bedenk 
wel dat dit ook risico’s met zich mee kan 
brengen. Laat accounts met toegang tot 
waardevolle gegevens (de inlogcodes van 
uw online bankomgeving bijvoorbeeld), 
dus buiten beschouwing.

Maak een document aan waarin te vinden 
is welke accounts u heeft. Benoem hier-
in bijvoorbeeld social media-profielen,  
e-mailaccounts en abonnementen.

DIGITALE NALATENSCHAP
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KING KONG LOEMPIA’S

Op 10 december staan Mark van Dijk en 
zijn vriendin Marloes van 10 tot 16 uur 
met hun loempiakraam bij De Meente. 
Mocht u ze gemist hebben, op 14 januari 
zijn ze weer van de partij. Een loempia is 
heerlijk als tussendoortje maar ook bij de 
lunch is een lekkere krokante loempia . De 
loempiakraam is genaamd King Kong en 
staat elke tweede zaterdag van de maand 
bij de hoofdingang van De Meente.

Na jouw overlijden staan je computer 
en online accounts op slot voor 
nabestaanden, als zij geen wachtwoord 
hebben. Misschien ben je nog jaren na 
je overlijden zichtbaar op Facebook. De 
kans is groot dat je dat niet wilt! Regel 
je digitale nalatenschap op tijd. Dat 
bespaart nabestaanden veel werk.
Bron: Consumentenbond

De term ‘digitale nalatenschap’ is slechts 
bekend bij 3 op de 10 Nederlanders. 
61% heeft nog nooit over de digitale 
nalatenschap nagedacht.
Bron: Bureau Kanter in de Margriet 39 van 2022.

Deelt u wachtwoorden van laptop en ac-
counts liever niet bij leven? Bewaar de 
inloggegevens dan veilig in een digitale 
kluis of laat deze bijvoegen aan uw testa-
ment.

Indien u online valuta bezit zoals bitcoins, 
stel uw naasten hier dan van op de hoog-
te. Digitaal kapitaal maakt ook deel uit 
van uw vermogen en daarmee ook van 
uw nalatenschap.

Om je op weg te helpen met je digitale 
nalatenschap heeft uitvaartverzekeraar 
Dela een handige checklist samengesteld. 
Deze is te downloaden op www.dela.nl/
inspiratie/infoverzoek/al2_1_7-down-
load-checklist-digitaal-nalatenschap
Of ga zelf op zoek op internet door te zoe-
ken op ‘digitale nalatenschap’. 
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G R I F F E L M L E T T E R V O R M D N D

N O T E R E N P U N T E N S L IJ P E R E N

I K G N I N E K E T R E D N O A L M O R E

R R T I E I T C N U P R E T N I E O O E K

E O N D E R T I T E L I N G S M Z V W L E

L O E T R E T T E L F IJ R H C S E E R U T

U N E N E K E T N A A G E C E R R E E T P

M T T U S S E N H A A K J E S K I R E O E

R J P A H C S R E V IJ R H C S T E N W N O

O E T K P H G O T I S C H T C D S T K A R

F S I O A R M T IJ R K R U E L K E O P M T

A P K P R IJ N O T A IJ K R E L K P T P M I

D E W I A F IJ R E V IJ R H C S I O O M O U

R N E E G P E A E I O P S T E L L E N K K

E E R R R R I N L C L C O E V E E H E G R

S I K E A O N E L F H IJ R K E L V A P N O

H F T N A C N IJ O R A P K S K N N N Y I M

N A G P F E T D IJ L A B B E E T E D T W M

E R N E I S L F W P V A E V W V D S B U E

N G I D B R W E I R A R IJ T IJ O R C O O Z

N I V D T IJ C E E R T R O R E E O H E H I

I L IJ N Z E R S H S H E H S P S O R K C N

Z L R E S C K E N C G C K I T N W I D S N

E A H K T I I E S A S E S E E E T F R E E

G K C K R D N N N N R T M N N U N T U B N

N D S A E N A K O I E T IJ A O E A O K B O

A I E P E A E O T L N L H F K O N R K U P

L C B P P L H R E D I G E R E N H IJ U R B

E T U I IJ C V A S T L E G G E N V C N E O

E E N K S U B S C R I P T I E F U T S A U

F E I S R U C S IJ W R E D N O L A A T U W

PUZZEL
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AANSCHRIJVEN KOPIEREN REDIGEREN
AANTEKENEN KOPIJ SCHOONSCHRIFT
ADRES KROMME ZINNEN SCHOONSCHRIJVEN
ALFABET KROONTJESPEN SCHRIJFLETTER
ANTWOORDENVELOP LANGE ZINNEN SCHRIJFPROCES
BESCHOUWING LEESBAARHEID SCHRIJFWIJZE
BESCHRIJVING LEESGEMAK SCHRIJVERSCHAP
BOEKDRUKKUNST LETTERVORM STENO
BUREAU LEZER STIJLCORRECTIE
CURSIEF LIJNEN STREEP
DICTEE MEMO STIJF
EPISTEL MOEILIJKE WOORDEN SUBSCRIPTIE
ETUI MOOISCHRIJVERIJ TAALONDERWIJS
FORMULERING NOTA TEKST
FOUT NOTEREN TIKWERK
GOTISCH NOTULEREN TOEGANKELIJK
GRIFFEL ONDERTEKENEN TRANSCRIPTIE
HANDSCHRIFT ONDERTEKENING TUSSEN HAAKJES
HANDTEKENING ONDERTITELING TYPEN
HELDER OPBOUW UITROEPTEKEN
INKT OPSTELLEN VASTLEGGEN
INTERPUNCTIE OVERSCHRIJVEN VLEK
KALLIGRAFIE PAKKEND VLOEIPAPIER
KLERK PARAGRAAF VLOT
KLEURKRIJT PENNENSTREEK WEERWOORD
KOMMA POSTSCRIPTUM WERKSTUK
KOPIEERPAPIER PUNTENSLIJPER

Oplossing: 

De oplossing van de vorige puzzel is: Ervaring is de beste leermeester
 
De winnaar H. Post - Visscher, Merel 6
Mw. Post kan de gewonnen prijs afhalen bij de receptie van de Meente. 

MOOISCHRIJVERIJ
De overgebleven woorden vormen een zin
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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

WWW.VANDERSTEEG.NL
STEEVAST SAMENWERKEN

Persoonlijk
Professioneel
Flexibel
Duurzaam

Sasdijk 1
8281 BM Genemuiden

038 - 38 54 288
info@vandersteeg.nl
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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)
Harriet Klasen (HK)

De Meente heeft haar eigen website: www.demeente.org 
Allerlei wetenswaardigheden die voor bewoners en familie van belang zijn kunnen 
via de website worden geraadpleegd. Ook kunt u direct op de hoogte blijven van de 
actualiteiten door De Meente te volgen via twitter: @StichtingMeente

W W W . D E M E E N T E . O R G

Kopij voor volgende uitgave graag inleveren voor 25 februari 2023

Van het bestuur       Blz. 3 en 4

Oekraïners voelen zich welkom in de Meente   Blz. 5, 6 en 7

Samen zingen in een koor     Blz. 7

Activiteitenagenda       Blz. 8 en 9

Zeer geslaagde boottocht     Blz. 10 en 11

Dementie        Blz. 12 en 13

Boekverslag: De grootste bankoverval aller tijden  Blz. 14

Dialectverael: Wondere Wereld     Blz. 15, 16, 17 en 18

Van de medewerkers: Henny Doldersum-Beens  Blz. 19

Digitale nalatenschap      Blz. 20 en 21

King Kong loempia’s      Blz. 21

Prijspuzzel        Blz. 22 en 23

Kerstkleurplaat       Blz. 25

Colofon        Blz. 26
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Gespecialiseerd 
in jouw zorg 

• Manuele therapie
• Psychosomatische fysiotherapie
• Geriatrie fysiotherapie
• Sportfysiotherapie
• Oedeemtherapie
• Oncologie fysiotherapie
• Echografi e - Shockwave
• Handtherapie
• Leefstijlcoaching

IJsselmuiden
Laanzicht 5 
Tel. 038-3311350

Genemuiden
Jan van Arkelstraat 5 
Tel. 038-3311350 

Kampen
De Maten 6
Tel. 038-3311350

www.goedzorgfysiotherapie.nl 
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PLAATS HIER
DE ADRESSTICKER

-advertentie-

Mede mogelijk gemaakt door:

sign & display
print & promo

fennyjolingerie.nl

Markt 4, 8281 AD  Genemuiden  
Tel 038-3854222 - info@fennyjolingerie.nl - fennyjolingerie.nl

Havenplein 1B - 8281 EV  Genemuiden - Postbus 15 - 8280 AA  Genemuiden - T/F 038 385 43 05 - www.brouweroptiek.nl

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

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 

“ Wijkverpleging 
begint met 
luisteren.”

www.ijsselheem.nl
Bel direct 088 - 339 44 00



06 101 62 0
06

info@heyrik
media.nl

www.detekst
kenner.nl

-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

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.

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.

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.

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.                          

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 

PLAATS HIER DE 
ADRESSTICKER

Vormgeving en realisatie: 


