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Beste lezers, 

 

Als eerste wil ik iets rechtzetten. In De Roefwijzer van juni 

is er een drukfout opgetreden, hierdoor is er een gedeelte in 

de tekst bij ”Mag ik me even voorstellen” van Marrie 

Wesseling niet geplaatst in de gedrukte uitgave. Bij de 

digitale versie staat de tekst wel volledig. Excuus Marrie 

voor het niet volledig plaatsen van je interview met Magda 

Spermon. Sorry. Wilt u een volledig gedrukt exemplaar 

ontvangen met het interview? Dan kunt u dit opvragen bij de 

redactie. 

Als tweede deel ik u mede dat ik, als eindredacteur van De 

Roefwijzer na 4 jaar het stokje overdraag aan uw nieuwe 

redactie. Ik heb de afgelopen 4 jaar met veel plezier en inzet 

De Roefwijzer voor u mogen maken. Ik dank u voor de vele 

positieve reacties die ik mocht ontvangen en hoop dat u met 

evenveel plezier De Roefwijzer blijft lezen en ontvangen. 

 

Met vriendelijke groet 

Henk van der Aar. 

 
Wilt u iets vertellen of mededelen aan uw medebewoners, 

stuur een berichtje en wij helpen u met het schrijven. U kunt 

uw berichtje ook in de brievenbus Touwslagerslaan 3 

deponeren of opsturen naar: dc.deroef@gmail.com  

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken 

niet te plaatsen of in te korten zonder opgave van reden. 
 

De redactie. 

Ineke Schols en Magda Spermon 
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Beste Henk, 

 

Graag willen wij je bedanken voor jouw bijdrage aan 

De Roefwijzer.  

Je hebt er een mooi, fleurig en gezellig blad van 

gemaakt. Het is voor veel bewoners van de 

Zonnewijzer een prima naslagwerk en ook de 

interviews worden graag gelezen. 

 

Namens alle lezers wensen we je alle goeds en een 

mooie zomer. 

 

Redactieleden:  

Ineke Schols en Magda Spermon. 
 
 
 
 

Roefnieuws augustus. 

 
 

Als ik dit schrijf is het hoogzomer, verwachting 30 graden. 

Een heel ander weer dan 9 jaar terug in maart bij de 

rollatorrellen. 

Toen was het ijs en ijskoud. Een grote groep senioren ging 

gewapend met toeters en spandoeken de straat op om te 

protesteren tegen sluiting van De Roef. 

Ja, dat was een historisch moment. Voor de bewoners die na 

maart 2013 hier zijn komen wonen even een uitleg.  
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In februari 2013 werd bekend dat De Roef per 1 augustus 

2013 zou sluiten. Dat was natuurlijk een grote ramp voor u 

en voor mij natuurlijk.  Voor u geen activiteiten en voor mij, 

het verlies van mijn baan. 

Dat hebben we met z’n allen niet gepikt en zijn de straat op 

gegaan. 

We hebben de gemeente wakker geschud, Miecke en Jan 

Monden hebben de blaren op de tong gepraat bij veel 

organisaties, een stichting opgericht, heel veel hulp gehad 

van o.a. De Rijnhoven, de Rabobank en de gemeente. 

Per 1 augustus 2013 werd Stichting Vrienden van De Roef 

een feit en daarmee werden voor de senioren uit De Meern 

en omstreken alle activiteiten gered en kon ik mijn baan 

behouden. 

Als particuliere welzijnslocatie doen we het hartstikke goed. 

We hebben een grote groep kanjers van vrijwillig(st)ers, veel 

leuke activiteiten en natuurlijk een groot aantal trouwe 

bezoekers. 

We zijn inmiddels 9 jaar verder en De Roef bruist. 

Dat betekent natuurlijk ook dat we volgend jaar een lustrum 

hebben: ons 10 jarig bestaan. 

We gaan er een mooi feest van maken dat is zeker, maar over 

de invulling moet nog nagedacht worden. Het komt goed. 

 

Tot de volgende Roefnieuws. 
 

Ineke 
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Uitgelicht augustus 2022. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 5 augustus:  14.00 uur Bingo 
 7 augustus:  13.30 uur Zondagmiddagontmoeting  
10 augustus: 17.30 uur Samen eten in De Roef  
16 augustus: 19.00 uur Kerkdienst Marekerk  
             aansluitend koffie drinken (iedereen is welkom) 
19 augustus: 14.00 uur Bingo 
24 augustus: 17.30 uur Samen eten in De Roef 
28 augustus: 18.30 uur Maaltijdviering Marekerk 
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Activiteitenagenda De Roef augustus 2022 
 

Maandag 
  9.00 – 12.00 uur.  Vrij biljarten. 
10.00 – 11.00 uur.  Koffiedrinken. 
13.00 – 17.00 uur.  Seniorencafé  
13.00 – 16.30 uur.  Biljartclub Ons Genoegen. 
16.30 – 17.00 uur.   Vrij biljarten. 
 

Dinsdag:    
  9.00 –   9.45 uur.  Wegens ziekte tijdelijk geen gym 
10.15 – 11.00 uur.  Wegens ziekte tijdelijk geen gym 
10.00 – 11.00 uur. Koffiedrinken. 
13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé  
13.00 – 16.30 uur.  Biljartclub Ons Genoegen 
13.30 – 16.00 uur.  Yolanda’s brei- en haakgroep 
14.00 – 15.30 uur.  Jeu de Roef / Jeu de Boules  
16.30 – 17.00 uur.  Vrij biljarten. 
19.00 – 20.00 uur. 1e dinsdag katholieke Kerkelijke viering.  
19.00 – 20.00 uur. 3e dinsdag Marekerk kerkelijke viering. 
20.00 – 22.00 uur.  Dames biljart Het Balletje  
20.00 – 22.00 uur.  Biljartgroep De Koff                                            

 

Woensdag:  
  9.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten.  
10.00 – 11.00 uur. Koffiedrinken. 
13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé.  
13.00 – 17.00 uur. Vrij biljarten.  
17.30 – 19.00 uur.  Iedere 2e en 4e week Samen eten. 
€13.00 (vooraf reserveren)  
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Donderdag: 
  9.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten. 
10.00 – 11.30 uur. Spelletjesmorgen €1,70 incl. koffie.                                                    
10.00 – 11.00 uur. Koffiedrinken. 
13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé. 
13.00 – 17.00 uur. Biljartvereniging De Meern. 
14.00 – 16.00 uur. Sjoelen. 
19.30 – 22.30 uur. Klaverjassen. 
 

Vrijdag:        
 9.30  – 11.30 uur. Biljartclub Ons Genoegen 
10.00 – 11.00 uur. Koffiedrinken. 
13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé.  
13.00 – 17.00 uur. Vrij biljarten. (om de week) 
14.00 – 15.30 uur. Bingo. (om de week) 
 
Zaterdag: 
9.30 – tot 11.00 uur Koffiedrinken. 
 

Zondag:       
13.30 – 16.00 uur. Zondagmiddag spelletjesmiddag. 
                                 (1e zondag van de maand) 
 
Samen eten in De Roef 
Elke 2e en 4e woensdag van de maand is er gelegenheid een 
driegangenmenu te gebruiken in De Roef voor  
€ 13,00, dit is incl. een drankje naar keuze en koffie toe. 
Bewoners uit De Zonnewijzer en omgeving kunnen hieraan 
deelnemen. Onze gastvrouwen zorgen voor een fijne sfeer. 
Uiterlijk 3 dagen voor de maaltijd reserveren bij Ineke. 
U kunt uw U-PAS budget hiervoor gebruiken.  
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“Mag ik me even voorstellen?”  

Is een rubriek in de Roefwijzer. Waar 

in de bewoners van de Zonnewijzer, 

vrijwilligers, hulp- en zorgverleners 

iets vertellen over hun betrokkenheid 

bij de Roef.  

 

 
 

Jo Zijtveld woont in de Zonnewijzer.  

 

“Helpende handen” loopt als een rode draad door haar 

leven.  

 

Jo is 88 jaar geleden geboren in het pittoreske Franeker dat 

behoort tot de mooiste stadjes en dorpen van Friesland. Het 

ligt tussen Leeuwarden en Harlingen en is bekend van de 

“Elfstedentocht”, het Planetarium en de kaatswedstrijden. Jo 

heeft niet lang in Franeker gewoond. Voor de tweede 

wereldoorlog was er veel werkloosheid en lag goed betaald 

werk niet voor het oprapen. Haar vader zocht elders werk 

o.a. in Hilversum en Bussum en het gezin verhuisde mee.  

 

Jo was 24 en woonde in Hilversum toen ze op een 

verjaardagsfeest bij een vriend Evert ontmoette. Evert 

woonde bij zijn ouders in De Meern op de Zandweg. De 

vonk sloeg over en het duurde niet lang of Evert vroeg Jo ten 

huwelijk. Na de oorlog was de woningnood enorm, maar 

inwonen daar had het stel geen zin in. Goede raad was duur; 

hier zoeken, daar vragen… en via via kwam er een 

oplossing. In Franeker stond bij familie nog een oude lege 

stadsbus met nummerplaat B5145. Alles beter dan bij 
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anderen onder dak, dus werd de oude bus achter een tractor 

richting Hollandsche Rading gesleept waar deze bij een boer 

op het erf mocht staan. Ze trouwden in 1957 in Hilversum in 

de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente. Wanneer een 

vrouw trouwde, kreeg ze direct ontslag en dus ook Jo. Ze 

meldde zich meteen aan bij  “Helpende Handen” een 

kerkelijke organisatie. Het jonge paar  was zielsgelukkig in 

hun bus. Het was wel behelpen, want er was geen 

waterleiding in de bus. Water moesten ze tappen in het 

varkenskot en er was alleen een buitenplee. Vooral  

`s winters was het afzien: berekoud en als de was in de week 

gezet was, was het water binnen de kortste keren bevroren. 

Haar vader had medelijden met de pas gehuwden en ging 

naar het gemeentehuis in De Meern om eens te  vragen of er 

een mogelijkheid was voor een woning; immers Evert stond 

al jaren ingeschreven. Hij kreeg de tip dat er huizen gebouwd 

zouden worden in De Meern. Evert had een goede baan bij  

Werkspoor en Jo werkte overal waar ze kon in de 

huishouding en zo konden ze samen sparen. Ze zochten 

naarstig in De Meern en na 2 jaar konden zij het huis kopen 

op de Prinses Margrietlaan voor 15.000 gulden. Hun geluk 

kon niet op en toen ze terugkwamen van de notaris, vertelde 

Jo dat ze zwanger was van hun eerste kind. Hun nieuwe huis 

had een douche en lavet en er kwam zo maar warm en koud 

water uit de kraan! Na het wonen in een oude rammelbak 

was dat een godswonder! 

Na de geboorte van hun zoon en later hun dochter bleef Jo 

overal de handen uit de mouwen steken. Bij Stichting 

Oudenrijn, bij “Helpende Handen”, op school, als klaar-

over, als hulp in de huishouding,  bij overspannen moeders, 

als kraamverzorgster en als begeleidster in Putten tijdens een 

vakantieweek. 
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Tijdens de vakantieweek in Putten wilde een van de gasten 

naar de markt om een nieuwe tas te kopen en vroeg aan 

begeleidster Jo of ze mee kon gaan. Zo gezegd zo gedaan en 

de vrouw was zielsblij met de nieuwe aanwinst. 

Thuisgekomen nam ze de tas meteen in gebruik, ….maar 

ojee… de bijbel paste er niet in. Dus de dames weer terug 

naar de markt om de tas te ruilen. Al met al duurde dat bijna 

de hele dag. Jo werkte ook in Harmelen bij Reinaerde, in 

Huize Nijevelt in De Meern en ook nog als vrijwilliger in De 

Roef. Kortom overal hielp ze waar hulp nodig was. Zij gaf 

liefde, aandacht en een glimlach en als ze de mensen naar 

bed bracht ook een dikke knuffel. 

Ze heeft er goede herinneringen aan, behalve die ene keer. 

Het was bedtijd en ook mevrouw X moest naar bed gebracht 

worden. Maar hoe ze ook zochten in het gebouw, mevrouw 

was niet te vinden. Iedereen was in paniek. Ten einde raad 

werd de hondenbrigade van de politie ingeschakeld. De hele 

nacht werd gezocht,  binnen en buiten, maar geen mevrouw 

X. Afschuwelijk!!! De volgende ochtend kwam zij ineens 

tevoorschijn: Ze was in een ander gebouw bij iemand in bed 

gekropen en had heerlijk geslapen.   

 

Op een dag kwam Jo thuis van het boodschappen doen en 

toen ze de straat in fietste zag ze tot haar schrik allemaal 

fietsen voor hun huis staan. Vol verbazing keek ze naar 

binnen en zag een hoop drukte. Haar dochter uit Zeist zag ze 

en ook haar zoon, die in België woont. “Wat krijgen we nou, 

wat is hier aan de hand?” Evert deed de deur open, pakte de 

boodschappen aan en riep vrolijk: “Verrassing!” 
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Voordat Jo kon reageren, stapte de toenmalige burgemeester 

Aleid Wolfsen in vol ornaat met ambtsketen en al de kamer 

in. 

“Mevrouw Jo Zijtveld”, sprak hij deftig, “ik kom hier om 

onze grote waardering uit te spreken omdat u al 35 jaar 

overal waar dat nodig is uw “Helpende Handen” uit de 

mouwen steekt. Als blijk hiervoor krijgt u van De Gemeente 

Utrecht een Stedelijke Onderscheiding: de gouden penning 

in de vorm van de Domtoren”. Jo was met stomheid geslagen 

en liet alles over zich heenkomen. Evert had alles voorbereid 

en plotseling kwamen  dozen gebak en hapjes en drankjes 

tevoorschijn. Het werd toen in 2010 een schitterend feest om 

nooit te vergeten. 

 

Ondanks een prachtig en gelukkig leven maakte Jo een 

moeilijke periode door toen Evert in 2016 overleed. Steun 

vond ze in haar geloof en in de liefde van haar kinderen, 

kleinkinderen en vriendinnen. Ze heeft zich herpakt en 

terugkijkend voelt zij zich nog steeds gezegend met alle 

dierbaren om zich heen. Ze verhuisde naar De Zonnewijzer 

en heeft het prima naar haar zin. Een liefdevolle vriendschap 

kwam hier op haar pad, ook daar is ze dankbaar voor en 

hoopt nog heel wat jaartjes te kunnen genieten.  

 

Interview: Magda 
 

De pen wordt doorgegeven aan Leonie Brinkhof. 
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U kunt de Vrienden van De Roef financieel 

ondersteunen door “Vriend van De Roef” te worden. 
 

Aanmeldingsformulieren kunt u in De Roef vinden  

aan de bar. 
 

 

Stichting Vrienden van De Roef 

Gerard Melisse, voorzitter 

Leonie Brinkhof, secretaris 

Cindy van Eijk, penningmeester 

Jan Monden, juridisch adviseur 

Miecke Monden, adviseur               

                     Magda Spermon, adviseur 

 

 

 

 

 

U kunt op onze website www.deroefdemeern.nl verdere 

informatie vinden over de activiteiten, leuke optredens, 

geplande modeshows en kledingverkoop. 

 

Op onze Facebookpagina  

“Dienstencentrum De Roef De Meern” 

Vindt u leuke foto’s en belevenissen van De Roef. 

 

 
 

http://www.deroefdemeern.nl/

