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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.

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

SOCIÉT É DES LUNETIERS

BROUWER-OPTIEK.NL 

WWW.VANDERSTEEG.NL
STEEVAST SAMENWERKEN

Persoonlijk
Professioneel
Flexibel
Duurzaam

Sasdijk 1
8281 BM Genemuiden

038 - 38 54 288
info@vandersteeg.nl

06 101 62 0
06

info@heyrik
media.nl

www.detekst
kenner.nl
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VAN HET BESTUUR

BLIJVEN BEWEGEN EN NADENKEN….

Ik las onlangs, dat nieuwe dingen doen de 
hersenen stimuleert en de achteruit van 
het geheugen remt. Het maakt niet zoveel 
uit wat u doet, als het maar moeite kost. 
Het moet geen routine worden, zoals elke 
dag dezelfde puzzel oplossen. Denk maar 
aan een spelletje spelen zoals dammen, 
uno of schaken maar nog beter is, als dat 
kan, erbij bewegen. Wat dat betreft heb-
ben we volop mogelijkheden om dat in 
en om de Meente te doen. Wat denkt u 
van koersbal, biljarten, (duo)fietsen, onze 
beweegtuin, ouderengym, jeu des boules, 
zingen en ga zo maar door. Werk of vrij-
willigerswerk  doen is ook een prima her-
senuitdaging, vooral in combinatie met 
sociaal contact. Gelijktijdig bewegen en 
nadenken, lijkt een nóg beter resultaat te 
hebben. 

Als bestuur van stichting de Meente zitten 
we ook niet stil, zijn we continue in bewe-
ging en denken we vooral na hoe we het 
welzijn van de ouderen in Genemuiden 
kunnen bevorderen. Dat kunnen we niet 
alleen en dankzij vele vrijwilligers mag er 
toch veel zijn in de Meente waarbij u kunt 
bewegen en nadenken. In de Activitei-

tenagenda  in deze Roeper kunt u de vele 
‘beweeg’ activiteiten vinden. Bedenk dat 
hoe meer mensen van de mogelijkheden 
gebruik maken, hoe mooier de vrijwilli-
gers en medewerkers het vinden. Ze zien 
echt uit naar uw komst. En het is ook nog 
eens goed voor uzelf. Vindt u het moeilijk 
om ergens aan mee te doen of iemand te 
vragen? Toch wil ik u oproepen om het 
kenbaar te maken we zien uit naar uw 
deelname en stel gewoon de vraag.

Het voorjaar staat voor de deur, we horen 
de vogels ‘s morgens hun Schepper groot 
maken en de eerste narcissen zijn weer ge-
signaleerd. Na de donkere en soms natte 
wintermaanden kunnen we zo verlangen 
naar het voorjaar. Als het voorjaarzonne-
tje schijnt en we buiten een wandeling 
mogen maken dan is dat heel goed voor 
lichaam en geest. Dan kan zo’n eenvou-
dige beweging soms leiden tot verwon-
dering en nadenken over de grote werken 
van Dé Schepper. 

Namens Bestuur Stichting Welzijn de Meente
Klaas Bakker (voorzitter)
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DIALECTVERAEL

BOFFERT
door Co Mateboer

Het is buutn wienderig en kold, mer Bertha 
ef gien rust noch duur meer. Zie löp mer 
deur ‘t uus. Over drie weekn is et al Poasn. 
Oe mut dat now? Wanneer zol et weer ies 
opknappn? Met zo’k weer kan ze niet be-
ginn. Dan wört et neks. Wim, eur zeune, 
kek op van achter zien computer. “Buien-
radar zeg, dat et mörn vuul beter weer get 
wörn. Zunnig en twaelf groadn.”
Dan zakt ie weer achter zien skerm. Mer 
Bertha veert op. “Mörn mooi weer en twaelf 
gröadn?  Dan begin ek! Eindeluk skonemae-
kn. Al et vuil de deure uut. Het is langzamer-
hand een bende in uus." 
“Bende? Woor? Ie doen normaal ook neks 
aanders dan poetsn en wrievn”, kump Wim 
weer vanachter zien skerm. “Stille vent, 
door em ie gien verstaand van. Mörn de zol-
der. Door mu-j altied beginn en dan goa’k zo 
deur nor beneedn.”
“De zolder? Door kump nooit iene!”, röp 
Wim. Mer Bertha eurt neks meer. “Wim, 
ie mun wat veur mi-j doen, in plaese as dat 
gepier achter et skerm. Wil ie nor de winkel 
umme ‘t ien en aandere te aeln?” 
“Oh jawel. Wat mu’k aeln? Ek zet et eerst in 
de computer en dan print ek wel uut.”

Azon
Dan gef Bertha eur bestellege op:
2 flessen Glorix,
1 pot wriefwas,
Stofzuigerzakkn, Miele, groot formaat. Door 
kan een bult in.
Vuilniszakkn,
2 flessn Dubro
1 flesse Azon

"Oh ja en verder duukies: gruun veur de 
roetn, oranje veur de tegels en wittn veur de 
roetn." Wim zet alles in zien computer. 
“I-j dat allemoale neudig…?” 
“Ja zeker. Oh ja, ook nog wattenstaefies en 
lange satéprekkers.” somt Bertha op.
“Woorvuur i-j diè dan neudig?” “Satéprek-
kers veur de sleutelgaetn en wattenstaefies 
umme de slotgaetn in het kezzien skone te 
maekn. Met wattnstaefies ku-j tenminste in 
de uukies koomm.” Wim eurt et an en skut 
de kop. Zien moeier ef et weer ielemoale 
in de bol. As ‘t skonemaekn is, dan is ze ie-
lemoale oera. Denkt nergens meer an, blik 
op oneindig en verstaand op nul. Mörn 
eetn? Dat wört neks. Door ef ze dan et euft 
ielemoale niet nor stoan. 

“Mamme, zal ek mörn veur et eetn zörgn?” 
“Wat wo-j dan eetn?” Wim denkt noa: Eer-
appels skelln en vleis broadn kan ek niet. 
Gestoofde vis, stamppot? Angebraand of 
nog niet gaer. Wiet ie wat? Boffert!

“Mamme, ek zal wel een boffert bakken. Aar 
ie et recept em, dan maek ek der wel iene.”  
Zien moejer bakt er wel vaeker boffert en 
iederiene is der gek op. “Mamme, as ek et 
recept kriege, dan zal ek et probeern.” “Goed, 
a-j dan toch nor de winkel mun, dan ku-j me-
tien wel de spulln veur de boffert meeneem. 
Skrief mer op, ek wiet et zo wel uut et eufd:
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- 1 pond zelfriezend bakmael.
Mer dat oev- ie niet te koopn, dat e-k nog 
wel. Dat stet in die plesticbak in de kaste van 
de bi-jkeukn. 
-  Een alve lieter melk. Neem mer een iel pak 

mee. Et kump wel op.
- 1 ei is er ook nog wel.
Dan een zekkien Backin van Dr Oetker.  Dat 
is bakpoeier. Wim kek bedenkelijk. “Wat is 
dat veur rommel?” Mer zien moejer luustert 
niet.
- Een zekkien van een alf pond rezienn.
-  Een stukkien botter, dat e’k ook nog 

wel….
- Anderalf ons spek, an dekke plekkies…
Typ et recept ook mer in de computer. Dan i-j 
a’t al vaste. Mörn ek gien tied umme oe dat 
uut te laegn. Et is makkelijk zat.”
Wim typt as een gek.
 
Recept Boffert
“Mael, melk en ei goed glad ruurn, dan et 
zolt en de Backin d’r deur. Tenslotte de ro-
zienn d’r in. Dan loat ie et stukkien botter 
in een gietiezern pænnegien een bietien 
smöltn, en door laeg ie dan de plækkies ont-
bijtspæk netties in, zodat ze de bodem van 
et pænnegien goed bedækkn. Laegt ze ook 
wat teegn de raand op.
Zet et paennegien met et spek op et stel en 
loat et spek eevm een bietien anbakkn. Dan 
doe’j et beslag d’r in en zet ie de oovmd op 

170°. Panne in de oovmd en aanderalf uur 
loatn bakkn.
Veur alle zekereid prek ie d’r doornoa eevm 
in met een breipenne, of et gaer is.
Loat de panne eevm wat ofkoeln veurdat 
aa’j em op een plat börd umme kippm.
Ie kun em met wærme melk eetn, mær ie 
mu-j em in plækkies sniedn en dan doe’j d’r 
botter en gele suker op.”
 
Een alf-uurtien laeter ef Wim alles tuus 
en leagt alles in de bi-jkeukn-kaste. Zien 
moeijer kek et eem noa, want Wim is bliend 
veur sommige kleurn. Beroerd genog. Dan 
get Wim weer achter de computer.

Schoonemaekn
De volgende mörn begint Bertha an et 
skoonemaekn. De trappe van de vlierek 
nor beneedn, de stofzoeger en een num-
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mer sop saem met twiej soortn duukies 
nor boom en dan begint ze. In de verste 
oek stoan 3 koffers. Zie goan zowat nooit 
op reize en de koffers gebruukn ze al gien 
joorn, mer Bertha aelt ze nor veurn en be-
gint met een doffe doek de koffers binn 
en buutn of te neem. Nee, smerig bin ze 
ielemoale niet, mer door ef skonemaekn 
neks mee te maekn. Et mut gebeurn. Noa 
de koffers deuzn met kienderspuulgoed. 
Door draeft een dekke spinne uut, die 
Bertha met een stofdoek grep, platdrukt 
en metien opzög. Zie wel, dat skoonemae-
kn gien onzin is? Dat ongedierte mut weg!

Die mörn eurt Wim zien moeier baenseln 
op de zolder.
Eem is ze nor beneed ekoom umme koffie 
te drinkn. Zie ad ezegd: um tien uur ins-
kenkn, dan komm ek vuuf over tiene nor 
beneedn. Wim ad eknekt. “Kump goed!” en 
toen ze noa vuuf menuutn weer weg was, 
is i-j begunn.
 
Et liesien noast em en de mouwn oppes-
treupt. Et iezern paennegien aeld’ ie eerst 
op en alles wat zien moeier um oppegeem 
ad, leagd-ie op ’t anrecht…
In de kaste van de bi-jkeukn stondn twiej 
bakkn met mael. I-j pakte de eerste woor 
et minste inzat. Umdat i-j wel ziet dat de 
inold niet genog is, nemp i-j de aandere 
ook mee.
 
Vlisotrappe
De mixer derbi-j en Wim werkt et recept 
precies volgens et liesien van zien moeier 
of.   Noa een alf uur ef ie alles in de oomd. 
En noa een poossien begint ie em al te 
roekn. Anderalf uur mut de boffert in de 
oomd. Wim get nog eem nor zien kaemer 
umme wat op te aeln. Boom ziet ie zien 

moeier met de wattnsteafies de veern van 
de Vlisotrappe an het skonepoesn. Et oor 
umme de kop en et gezegte rood van in-
spennege.

“Moeier”, skroewt Wim, “bi-j wel wies? Door 
kump nooit iene!”
“Nooit iene?”, kump zien moeier terugge. 
“Twiej dooie spinn ek der al uuttepulkt. Die 
bin leemdeg ewest en em een nöst met jon-
kies grootebracht!”
Wim zeg neks meer en get nor beneedn. 
Vrouwn ku-j niet begriepn: oe aelt ze ‘t in 
de kop. Zien moeier kek um uut de oogoek 
noa. Keerls? dat bin grote smeerdrolln. Ie 
kun ze er niet bi-j em. Zien vaejer is nog 
erger. Die mut altied overwerkn aa’k an et 
skonemaekn bin. Mer vanmiddeg kump ie 
tuus, boffert eetn.
Wim ziet de boffert in de oomd. Et ziet er 
goed uut; et kössien kump er al op. Over 
twiej menuutn deruut, dan ofkoeln en 
dan eetn wi-j um. 
 
Eem laeter is Wim in de keukn bezug. De 
boffert ef ie uut de oomd aelt en een bört 
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kloorezet. Door mut ie ondersteboom op.
Et is een stiewege boffert, dat vuult ie wel.
I-j ölt met de pannelappn de boffertvörm 
op de kop boom het bört en metiene velt 
et dink uut de vörm. Deur de klap brek et 
bört. Wim skrekt. Wat is dat now? I-j pakt 
een vörke en wil die in de boffert steekn. 
Mer de boffert is kei-ert. I-j snapt der neks 
van.

Dan get de deure lös en zien vaejer kump 
binn. “Now, is et veur mekaere?”, en me-
tiene pakt ie een mes umme de boffert 
in stukkn te snien. “EETEN!”, skroewt ie de 
gaank in nor boom. Mer, oh lieve tied, het 
mes skoert over de boffert as over een 
stien. “Wat i-j emaekt?”, röp zien vaejer, 
“een stoeptegel?”
Wim vuult er ies an.  Ja, Het liekt wel be-
ton.
“Beton?”, zegt zien vaejer. “I-j in plaese van 
mael cement gebruukt?”
“Ek wiet et niet”, zegt Wim wat beneepn, der 
stondn twiej bussn mael in de bi-jkeukn. 
Zien moeijer is ook beneedn ekoom van 
de drukte. Zie skut de kop.
“In de iene zat mael en in de aandere zat 
cement van oen vaejer. Die zet zien rommel 
overal neer. Mer mael is wit en cement gries.” 

Kleurenbliendeid
Die Wim met zien kleunbliendeid: zien 
moeier snapt et metiene. “Dat dink ku-j 
niet eetn, et zol as een stien op de maege 
leagn. Wiet ie wat? Ael mer wat bi-j de Chi-
nees. Die gebruukn gien cement.” Dat löt 
Wim um gien twiej keer zegn, want Chi-
nees viend ie et lekkerst. Zien vaejer lacht: 
“Bin ie eem een bofkont met oen boffert van 
beton?” Mer Wim eurt et al niet meer. I-j is 
al weg.

Op deze foto ziet u onze vrijwilliger Elfrie-
de van Dijk druk met het versieren van 
de kerstboom. Zoals velen wel weten is 
Elfriede al jaren actief binnen de Meente. 
Zo is ze te vinden in de winkel, draait ze 
de bingo en versiert ze de Meente met bij-
zondere dagen. 
We zijn daarom op zoek naar iemand die 
het leuk vindt om bij het versieren te hel-
pen. 
De versiering rond de kerst neemt de 
meeste tijd in beslag, vaak zo'n 2 dagen. 
Voor de andere thema's (koningsdag/ pa-
sen/ etc.) ben je vaak met een morgen of 
middag wel klaar. Dus hou je van versie-
ren en het gezellig maken van de ruimte 
en wil je Elfriede de helpende hand bie-
den? Neem dan contact op met Dorothee 
Roeten via d.roeten@ijsselheem.nl 

HELPENDE HANDEN 
GEZOCHT! 
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ACTIVITEITENAGENDA 2023 

Woensdagmorgen Koersbal 
  Beweegtuingroep (m.u.v. vakanties)
Donderdagmorgen Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut (m.u.v. vakanties)

DATUM ACTIVITEIT OVERIGE INFO

APRIL

Maandag 3 april Koor “Een Toontje Lager” 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 4 april Schilderclub 13.30 uur Restaurant

Mbuma Zending 19.30 uur Restaurant

Maandag 10 april Koor “Een Toontje Lager” 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 11 april “Ontmoeting” 19.30 uur Stadskamp

Woensdag 12 april Welfare 14.30 uur Stadskamp

Vrijdag 14 april Weeksluiting Herv. Gemeente 19.00 uur Stadskamp

Maandag 17 april Koor “Een Toontje Lager” 19.00 uur Restaurant

Vrijdag 21 april Weeksluiting Herst. Herv. Gemeente 19.00 uur Stadskamp

Maandag 24 april Ruben Janssen. kledingverkoop 14.00 uur Stadskamp

Koor “Een Toontje Lager” 19.00 uur Restaurant

Woensdag 26 april BINGO 19.30 uur Stadskamp

Vrijdag 28 april Weeksluiting Geref. Kerk 19.00 uur Stadskamp

MEI

Maandag 1 mei Koor “Een Toontje Lager” 19.00 uur Restaurant

Vrijdag 5 mei Weeksluiting Chr. Geref. Kerk 19.00 uur Stadskamp

Maandag 8 mei Koor “Een Toontje Lager” 19.00 uur Restaurant

Vrijdag 12 mei Weeksluiting Geref. Gemeente 19.00 uur Stadskamp

Maandag 15 mei Koor “Een Toontje Lager” 19.00 uur Restaurant

Vrijdag 19 mei Weeksluiting Herv. Gemeente 19.00 uur Stadskamp

Maandag 22 mei Koor “Een Toontje Lager” 19.00 uur Restaurant

Vrijdag 26 mei Weeksluiting Herst. Herv. Gemeente 19.00 uur Stadskamp

Woensdag 31 mei BINGO 19.30 uur Stadskamp
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DATUM ACTIVITEIT OVERIGE INFO

JUNI

Vrijdag 2 juni Weeksluiting 19.00 uur Stadskamp

Maandag 5 juni Koor “Een Toontje Lager” 19.00 uur Restaurant

Vrijdag 9 juni Weeksluiting 19.00 uur Stadskamp

Maandag 12 juni Koor “Een Toontje Lager” 19.00 uur Restaurant

Vrijdag 16 juni Weeksluiting 19.00 uur Stadskamp

Maandag 19 juni Koor “Een Toontje Lager” 19.00 uur Restaurant

Vrijdag 23 juni Weeksluiting 19.00 uur Stadskamp

Maandag 26 juni Ruben Janssen, kledingverkoop 14.00 uur Stadskamp

Koor “Een Toontje Lager” 19.00 uur Restaurant

Woensdag 28 juni BINGO 19.30 uur Stadskamp

Vrijdag 30 juni Weeksluiting 19.00 uur Stadskamp

21

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
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IN GESPREK MET

GERRIT VAN DER VEGTE

Zelf denkt hij dat hij met deze hobby is 
begonnen omdat hij enig kind was en dus 
geen broertjes en zusjes had om mee te 
spelen. Hoe dan ook, Gerrit van der Vegte 
heeft in zijn leven al heel wat modellen van 
bekende gebouwen gemaakt. Ze staan 
nu opgesteld op de bovenverdieping Zr 
Kramerstraat waar hij woont. Gelukkig is 
hij nog steeds in staat om naar boven te 
gaan en wat te knutselen, al kost het mo-
delbouwen hem wel steeds meer moeite. 
Het model van het Stoomgemaal  staat in 
zijn woonkamer, immers daar vlakbij is hij 
ruim 90 jaar geleden geboren.

In 1931 werd Gerrit van der Vegte geboren 
aan de Kamperzeedijk nummer 17. Het 
huis staat er inmiddels niet meer, maar 
een foto van zijn geboortehuis tussen de 
hooibergen hangt in de Zr Kramerstraat 
aan de muur. Samen met zijn vrouw, Jo-
hanna Eilander uit IJsselmuiden met wie 
hij in 1956 trouwde, woonde Gerrit jaren-
lang bij Het Witte Schaap, Kamperzeedijk 
65. Ook deze woning moet binnenkort 
plaatsmaken voor nieuwbouw. Zijn ver-

huizing naar de Zr. Kramerstraat heeft Jo-
hanna helaas niet meer meegemaakt. Zij 
is inmiddels alweer 19 jaar geleden over-
leden. Johanna en Gerrit kregen samen 
drie kinderen: twee zoons en een dochter. 

Ruilverkaveling
Gerrit heeft vier jaar gewerkt op het labo-
ratorium van de melkfabriek in Genemui-
den. Hij verving daar Jochem Hulleman die 
als militair naar Indië werd uitgezonden. 
Toen Jochem weer terug kwam ging Ger-
rit zijn vader helpen in de varkenshandel 
tot hij zelf in dienst moest. Hoewel in die 
tijd de Korea oorlog (1950-1953) speelde, 
is Gerrit niet uitgezonden geweest. Na zijn 
diensttijd ging hij werken in de ruilverka-
veling van Mastenbroek, waarbij de we-
gen aan beide zijden van de hoofdwete-
ringen werden vervangen door één weg. 

Tapijtmuseum
Na zijn pensionering is Gerrit ruim 25 jaar 
als vrijwilliger actief geweest bij het Ta-
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pijtmuseum. Hij was daarbij één van de 
laatsten die op de ouderwetse en snelle 
manier biezen kon vlechten. Vanwege co-
rona is hij gestopt bij het Tapijtmuseum. 
Immers, het museum ging geruime tijd 
dicht omdat het geen bezoekers kon ont-
vangen. Gerrit heeft in die 25 jaar heel wat 
mensen in het museum te woord gestaan. 
Ze kwamen uit alle windstreken met bus-
sen vol voor een bezoek aan het museum, 
veelal in combinatie met een bezoek aan 
de fabriek van Edel Tapijt. 

Wartburg
Als jonge jongen had Gerrit plezier gekre-
gen in het modelbouwen. Het was een 
mooi tijdverdrijf voor een jongen die geen 
broertjes en zusjes had maar ook weinig 
leeftijdgenoten in de buurt. Het feit dat hij 
enig kind was had natuurlijk ook voorde-

len voor deze hobby want zo werd er niets 
kapot gemaakt door kleine kinderen. De 
Berliner Dom is het laatste werk dat Ger-
rit heeft gemaakt, en inmiddels bijna 
heeft voltooid. Aan het bouwen van de 
Grote Markt in Brussel, met de complete 
wijk eromheen, zijn ook heel wat uren be-
steed. Ook het kasteel van Wartburg dat 
een belangrijke rol heeft gespeeld in de 
Reformatie door een veilig heenkomen te 
bieden aan Maarten Luther, siert de zol-
derkamer van Gerrit van der Vegte. Verder 
diverse molens, kerken en vuurtorens en 
natuurlijk valt mijn oog op de Sneeker Wa-
terpoort, waar ik zelf dichtbij in de buurt 
ben opgegroeid. Met veel bewondering 
voor zijn nauwkeurige werk en geduld 
neem ik afscheid van Gerrit van der Vegte 
met de wens dat hij nog veel plezier mag 
beleven aan zijn mooie hobby. 

De Berliner Dom
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N IJ L L E O D L E P S S I U M N E T A K B

L R L E I T A C I F I L A W K T L O T T O

E R E S P O O R Z O E K E R T J E A M E B

T P P L P A E H A M E R T J E T I K T K S

I O S H E K T D I S C I P L I N E R D C L

T L T T O P G I D I D D O M I N O I O A E

R N R J R O S N E I H A N D S P E M I R E

E E A I G A F L I N E N M E S F P C V N S

T F A N P P F D E N C P S S J U I P E O S

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

E E T W K O R A U L U A M E F E Q O Z M P

E H H I R E A U I N A E R O P N E W O A E

M T C N W G F Z G H T S L T N A E N R G T

E H E G W G T E C V P N S V T E S I G K D

K C N E A E E S E E T R O E F H L S E C E

I I K R T N L R L B O B O V R S C I R A E

R W N K E O L A B Y E L L O V H C A E B R

P E I A R O E L N D U I K E N E E A R Z B

E G E L S T N L T D E N N E O I P M A K B

J T R L K T O Y E G J D T A T S A N A C O

T N R R I R D E E L N E M E R S V E L D O

L I E O S O U N B N I M V G V I E Z T N G

E R T U P P J F E H R A E E E M I A I E S

Z P B N O S E N C W U N L L R M S L R P C

E S I D R I N S H S E N D IJ D O I B N P H

D F N E T E T E P P T E L K E C V N I A I

A O G R R O R U D U A T O S D T I E E H E

R R O L O R T O O R M J O T I H D L R K T

T P E L Y Z A R C T A E P A G C E L R E E

S I K R E V O E J S A A H A E U R E E O N

W W A R M I N G U P D E P N R T E B T K N

PUZZEL
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AFTELLEN EZELTJE PRIK PROF
ALLROUNDER GELIJKSTAAN RACKET
AMATEUR GEWICHTHEFFEN RALLY
AUSPUTZER HAASJE OVER RINGWERPEN
BACKGAMMON HAMERTJE TIK ROEISPORT
BEACHVOLLEYBAL HANDS ROLSCHAATSSPORT
BELLENBLAZEN HOOFDKLASSER SCORE
BINGO INSWINGER SPOORZOEKERTJE
BLINDEMANNETJE INWORP SPORTIEF
BOBO JOKER SPRINT
BOBSLEE JUDO SPURT
BOOGSCHIETEN KAARTSPEL STRAFPUNT
BREEDTEPASS KAMPIOEN TERREINKNECHT
CANASTA KAT EN MUISSPEL TERREINRIT
COMPUTERSPEL KLOOTSCHIETEN TROEF
DAME KOEKHAPPEN TUCHTCOMMISSIE
DAMSTEEN KOPGROEP VELDLOOP
DARTS KRACHTRAINING VERDEDIGER
DEELNEMERSVELD KWALIFICATIE VERZORGER
DIEFJE MET VERLOS LANDJE VEROVEREN VLEUGELSPELER
DIEPTEPASS LOTTO WARMING UP
DISCIPLINE MEESTERTITEL WATERSKISPORT
DOELLIJN OFFICIAL WHERRY
DOMINO PAARDENSPORT WIELRENNEN
DUIKEN PATIENCE ZEILEN
EQUIPE PAUZE ZWEEFVLIEGEN
EREDIVISIE PLOEGGENOOT  

SPORTEN
De overgebleven woorden vormen nog twee sporten

Oplossing:

De oplossing van de vorige puzzel is:  Dat is met geen pen te beschrijven
 
De winnaar: mw. H. Rietman - ter Haar, D. Rijkersstraat 12
 
Mw. Rietman kan de gewonnen prijs afhalen bij de receptie van de Meente. 
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Gerjanne van Lagen 
Uitgeverij de Banier 
112 bladzijden

Dit (dunne) boek bestaat uit 10 verhalen 
over de mensen, buren, die een uitnodi-
ging voor een barbecue in hun straat krij-
gen. Al lezend leer je deze mensen iets be-
ter kennen. En dan blijkt dat het er achter 
de voordeur wel een beetje anders uitziet 
dan wat de buren van elkaar denken te 
weten. Levensecht en heel herkenbaar.  
Het begint met nummer 1. Een nogal ont-
hutsend begin over een vader en moeder 
die zich enorme zorgen maken over het 
gedrag van hun bijna volwassen zoon.  
En dan komt daar de uitnodiging voor de 
barbecue. 

Daarna komt het lief en leed van nummer 
3 aan de beurt. Eindigend met de uitno-
diging. En zo verder tot nummer 19. Het 
gezegde elk huis heeft zijn kruis is in deze 
straat niet teveel gezegd. De problemen, 
de zorgen, de eenzaamheid, het verlan-
gen om aandacht te krijgen, het is alle-
maal zo menselijk, zo herkenbaar.

De bewoonster van nummer 19, het laat-
ste verhaal, denkt dat zij de enige is in de 
hele straat die niet gelukkig is. Wij als lezer 
hebben dan al bij negen adressen binnen 
mogen kijken en weten wel beter. 

‘De buurtbarbecue’ is een bundel verha-
len over verborgen leed, opgezette mas-
kers en blindstaren op andermans ver-
meend geluk. Voor wie denkt dat het bij 
anderen altijd beter gaat is dit boek zeker 
een aanrader, maar ook wanneer je wat 
realistischer in het leven staat is het een 
lezenswaardig boek.

Aletta Mateboer

BOEKVERSLAG      
DE BUURTBARBECUE
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BELANGRIJKE 
HERINNERING
AANVRAGEN 
ENERGIETOESLAG 
Middels dit bericht willen wij u eraan her-
inneren dat er nog steeds bij de Gemeente 
Zwartewaterland een aanvraag ingediend 
kan worden voor energietoeslag 2022.
Doe dit zo snel mogelijk, ondanks dat de 
uiterste termijn van indienen 30 juni 2023 
is. Het gaat dus om een toeslag waar u 
mogelijk recht op hebt over het 
afgelopen jaar.

Met de Gemeente Zwartewaterland zijn 
wij overeengekomen dat er voor huurders 
van de Meente een vereenvoudigde aan-
vraagprocedure geldt. 
Het is niet meer nodig om een energie-
contract bij te voegen. Het vermelden dat 
u huurder in de Meente of aanleunwoning 
bent is voldoende.

Wel moet voldaan worden aan de an-
dere regels, bijvoorbeeld dat u onder de 
gestelde inkomensgrens valt (deze voor-
waarden staan vermeld met toelichting 
op het aanvraagformulier)

Uw vermogen telt niet mee voor toetsing 
van toekenning en daar wordt dan ook 
niet naar gevraagd.
De benodigde formulieren voor uw aan-
vraag kunt u ophalen bij het loket naast 
de hoofdingang.

Bestuur Stichting Welzijn de Meente 

“ Wijkverpleging 
begint met 
luisteren.”

www.ijsselheem.nl
Bel direct 088 - 339 44 00
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In januari hebben we voor vrijwilligers en 
personeel een Winterfair gehouden. Die 
dag hadden we een wensboom gemaakt 
waarin iedereen zijn of haar wens in kon 
hangen. Aan het eind van de dag is er een 
wens uitgehaald:

Aan de hand van deze wens hebben we 
“Van Dijk Brasserie” gebeld en gevraagd 
of hij wilde meewerken door de lunch te 
sponseren. Hij gaf direct een positief ant-
woord. Deze wens is onlangs in vervulling 
gegaan. De winnaars hadden de persoon 
die de wens had ingestuurd ook gevraagd 
om mee te gaan en dan wilden zij die 
lunch betalen. Gerralt was zo vriendelijk 
om ook deze lunch te sponseren.

WENSBOOM WINTERFAIR
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NIEUWE LEIDERS VOOR  
KOOR EEN TOONTJE LAGER

Het gezellige koor in de Meente kan ge-
lukkig samen blijven zingen.
Nadat eind vorig jaar onze dirigent is ge-
stopt wegens te drukke werkzaamheden 
elders, had onze vrijwilliger Henk Tuin-
man de taak op zich genomen om met 
het koor te blijven oefenen zodat de kerst 
zangavond met familie en bekenden door 
kon gaan. De kerstavond was zeer ge-
slaagd. Familie en koorleden waren het 
er dan ook al snel over eens, dat ze Henk 
graag wilden houden als koorleider. Aan 
Alie Spaan de eer om Henk voor deze taak 
te vragen, en gelukkig heeft hij deze taak 
op zich genomen, samen met zijn dochter 
Gea Hooier. Samen zorgen zij voortaan dat 
het koor bekende maar ook weer nieuwe 
liedjes kan zingen met mooie muziek op 
de achtergrond. Nieuwsgierig geworden 
naar het koor? Kom gerust eens kijken We 
zingen op maandagavond van 19.00 tot 
ongeveer 20.00 uur in het restaurant van 
de Meente.

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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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 27 mei 2023

Van het bestuur       Blz. 3

Dialectverael       Blz. 4, 5, 6 en 7

Helpende handen gezocht     Blz. 7

Activiteitenagenda       Blz. 8 en 9

In gesprek met: Gerrit van der Vegte    Blz. 10 en 11

Prijspuzzel        Blz. 12 en 13

Boekverslag: De buurtbarbecue     Blz. 14

Belangrijke mededeling      Blz. 15

Wensboom winterfair      Blz. 16

Toontje lager        Blz. 17

Colofon        Blz. 18
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-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

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 

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 



-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 

PLAATS HIER DE 
ADRESSTICKER

Vormgeving en realisatie: 


