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Roefnieuws.
Was u er ook bij…
Op de haringparty, wat was het weer gezellig.
De haringen waren super van kwaliteit en wat gleden ze
soepeltjes naar binnen. Heerlijk.
Voor de corona verzorgde de familie Damen deze party.
Daar heeft u vele jaren van mogen genieten. Maar aan alle
mooie dingen komt een eind, en zo ook voor de familie
Damen. We zijn ze enorm dankbaar dat ze dat zoveel jaren
verzorgd hebben. Maar niet getreurd… er was nog budget
van het oude papier over, het weer was mooi en onze
vrijwillig(st)ers wilden graag helpen. Dat is de ideale
combinatie om zelf de haringparty te organiseren.
Mooie kraam geleend, haringen besteld, alles versierd
buiten en genieten maar! Op het eind zijn we met de pet
rond gegaan om een jongerengroep met beperking een fijn
dagje uit te bezorgen. Dank voor de gulle gaven, de groep
is er erg blij mee.
Ineke
Wilt u iets vertellen of mededelen aan uw medebewoners,
stuur even een berichtje en wij helpen u met het schrijven.
U kunt ook uw berichtje in de brievenbus Touwslagerslaan
3 in de hal deponeren of opsturen naar
dc.deroef@gmail.com
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden
stukken niet te plaatsen of in te korten onder opgave van
reden.
De redactie.
Ineke Schols en Magda Spermon
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Uitgelicht september 2022.
11.00 –12.00 uur. Spreekuur Buurtteam
( iedere donderdag )
21 augustus: 18.30 uur Maaltijdviering Marekerk
29 augustus: 10.30 uur Modeshow Kerkhof mode
2 september: 14.00 uur Bingo
4 september: 13.30 uur Zondagmiddagontmoeting
6 september: 19.00 uur kerkdienst katholieke kerk
aansluitend koffie drinken (iedereen is welkom)
12 september: 10.00 uur v.d. Mey ondermode verkoop
14 september: 17.30 uur Samen eten in De Roef
17 september: optreden De Bazuin 900 jaar bestaan
Utrecht
16 september: 14.00 uur Bingo
20 september: 19.00 uur Kerkdienst Marekerk
aansluitend koffie drinken (iedereen is welkom)
26 september: 10.00 uur Schoenenverkoop TAP schoenen
28 september: 17.30 uur Samen eten in De Roef
30 september: 14.00 uur Bingo
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Samen eten in De Roef
Elke 2e en 4e woensdag van de maand is er gelegenheid
een driegangenmaaltijd te gebruiken in De Roef voor
€ 13,00,- Dit is incl. een drankje naar keuze en koffie toe.
Alle bewoners uit De Zonnewijzer en omgeving kunnen
hieraan deelnemen. Onze gastvrouwen zorgen voor een
gezellige sfeer en een fijne maaltijdbeleving.
Uiterlijk 3 dagen voor de maaltijd reserveren bij Ineke.
U kunt uw U-PAS budget hiervoor gebruiken.
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Activiteitenagenda De Roef
Zondag:
13.30 – 16.00 uur. Zondagmiddagontmoeting
(eerste zondag van de maand)
Maandag
9.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten
9.30 – 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
19.00 – 23.00 uur Bridgeclub Sans Atout
Dinsdag:
9.00 – 9.45 uur.
10.15 – 11.00 uur.
9.30 – 11.00 uur.
13.00 – 17.00 uur.
13.00 – 16.30 uur.
16.30 --17.00 uur.
13.30 – 16.00 uur.
14.00 – 15.30 uur.
19.00 – 20.00 uur.

Wegens ziekte geen gym
Wegens ziekte geen gym
Koffiedrinken.
Seniorencafé
Biljartclub Ons Genoegen
Vrij biljarten
Yolanda’s brei en haakgroep
Jeu de Roef Jeu de Boules
1e dinsdag katholieke Kerkelijke viering
Na afloop koffie. Iedereen is welkom
19.00 – 20.00 uur 3e dinsdag Marekerk kerkelijke viering
Na afloop koffie. Iedereen is welkom
20.00 – 22.00 uur. Dames biljart Het Balletje
20.00 – 22.00 uur. Biljart De Koff
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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
13.00 – 16.30 uur. Bridgeclub De Roef
19.30 – 21.30 uur. Linedansen
Donderdag:
9.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten
10.00 – 11.30 uur. Spelletjesmorgen €1,70 incl. koffie
11.00 –12.00 uur. Spreekuur Buurtteam
9.30 – 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 en Jokeren
Vrijdag:
9.30 – 11.00 uur. Koffiedrinken
9.30 –11.30 uur. Biljartclub Ons Genoegen
13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé
13.00 – 17.00 uur. Vrij biljarten. (om de week)
13.30 – 16.00 uur. Creatief met Marianne
(Onzeker wegens ziekte.)
14.00 – 15.30 uur. Bingo. (om de week)
Zaterdag:
9.30 – 11.30 uur Koffie drinken
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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.
Leonie Brinkhof,
secretaris van Stichting Vrienden van De Roef.
Op een mooie voorjaarsdag in maart 1969 landde de
ooievaar op de Zandweg bij het echtpaar Brinkhof van
Brinkhof ’s Aannemersbedrijf De Meern. Leonie groeide
op met 2 zussen tot een vrolijk en leergierig kind. Na de
basisschool volgde ze het VWO op het Bonifatius Lyceum
in Utrecht. Vervolgens de opleiding HBO facility
management en werkte daarna bij Vedior (uitzendbureau)
als intercedente. Om haar kennis en ervaring te verbreden
werkte ze nog een aantal jaren bij Peugeot Nederland op de
Lage Weide. Regelmatig moest ze voor de zaak naar
Frankrijk en dus ging Leonie ook nog Frans studeren.
Tijdens het Peugeot avontuur solliciteerde zij na zeven jaar
bij Corio (beheerder van grote winkelcentra) en werd
prompt aangenomen.
Tussen dit alles door werkte ze ook nog in de bediening (
Dit was in haar studententijd 16 – 22 jr.) bij “De Oude
Bakkerij” in De Meern en dat werk vindt zij nog steeds
heel leuk. Dat is te merken als er in De Roef weer eens een
feestje is: hup Leonie pakt meteen een blad met glazen en
gaat los! Leonie was een echte carrièrevrouw totdat ze ziek
en afgekeurd werd. Maar stilzitten is er niet bij; dus toen de
rollatorrellen wereldbekend werden en daarna De Roef als
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Dienstencentrum in zelfbeheer een doorstart kon maken in
2013, moest er een bestuur gevormd worden. Haar tante
Mien, die regelmatig in De Roef kwam, strikte Leonie in
2014 voor het secretariaat. Dat was een enorme uitdaging
voor haar en een veelomvattende taak. Leonie ging ervoor
samen met Miecke en Jan Monden, Ton Holdorp en Ineke.
Er was een Stichting opgericht met statuten en Miecke
werd voorzitter. Inmiddels is het een professioneel bestuur
met voorzitter Gerard Melisse en penningmeester Cindy
van Eijk en adviseurs, maar ook is De Roef een begrip in
de omgeving maar wat belangrijker is ook bij het
Gemeentebestuur van Utrecht. Waar de bestuursleden
tegenaan hikken zijn de enorme hoeveelheid regels en
wetten waaraan tegenwoordig voldaan moet worden om
een “buurthuis” te mogen runnen. Niet alleen voor het
bestuur, de beheerder maar zelfs ook voor vrijwilligers en
het gebouw gelden allerlei regels vanuit de gemeentelijke,
maar ook vanuit de landelijke overheid. Het is soms om
horendol van te worden. Maar samen lukt het prima!
Intussen zocht Leonie naar een gezellige woning in De
Meern. Zo makkelijk bleek dat niet; dat zoeken wel maar
dat vinden niet. Ze oriënteerde zich in de regio en slaagde
wonderwel in Maarssenbroek. Het werd een
benedenwoning van een appartementencomplex met een
eigen tuin. Super, temeer daar zij dolgraag een hondje
wilde. Zij verhuisde in 2016 naar haar nieuwe onderkomen
en nog voordat de verhuisdozen uitgepakt waren, ging ze
op zoek naar een kameraadje op 4 pootjes. Het werd een
Boomer die de naam Molly kreeg. Het is een schatje, wel
een beetje verlegen, maar ook heel cool: ze is niet bang
voor vuurwerk tijdens de jaarwisseling!
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Een Boomer is een klein en elegant hondje dat is ontstaan
door verschillende kleine hondenrassen met elkaar te
kruisen. Je kunt spreken over een mengelmoes van kleur en
karakter. Een Boomer bestaat uit een Shih Tzu met een
Bolognezer of Lhasa Apso met een Bolognezer, de
Yorkshire Terriër en de Bichon Frise.
Kortom een heel leuk vullesbakkie!
Naast het een paar keer per dag uitlaten van Molly, is er
nog het nodige werk aan de winkel voor de secretaris van
de Stichting Vrienden van De Roef. Allereerst het echte
secretariaatswerk. Daarnaast het bijwonen van
vergaderingen van de Gemeente en Dwarsverband (een
koepelorganisatie van buurthuizen in zelfbeheer), het
bijwerken van de website van De Roef en natuurlijk het
onderhouden van kontakten met personen en organisaties
die belangrijk zijn voor De Roef.
Wanneer Leonie haar werkzaamheden vergelijkt bij grote
multinationals en een buurthuis, concludeert zij dat er
langzamerhand meer regels zijn voor buurthuizen dan voor
multinationals. En die regels veranderen ook nog keer op
keer: nieuwe wethouder, nieuwe regels!
Maar al wandelend met Molly kan ze haar hoofd heerlijk
leeg laten waaien zodat er weer plek is voor nieuwe ideeën
voor De Roef. Zoals Ideeën voor een prachtige nieuwe
website: www.deroefdemeern.nl
Interview Magda
De pen wordt doorgegeven aan Theo Koks.
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VOOR MIJ WAS HET EEN MEMORABEL AFSCHEID .
'Op donderdagavond 30 juni 2022 was de afsluiting van het
klaverjasseizoen 2021/2022 in De Roef. Voor mij was deze avond
een zeer gedenkwaardige kaartavond, de laatste. Door mijn
verhuizing naar Vleuten moest ik node afscheid nemen. Erg jammer.
Deze avond won ik een flesje rode wijn door met mijn medespeelster
in de eerste sessie de hoogste score te behalen. En als slagroom op de
taart kreeg ik aan het einde van de avond tot mijn grote verrassing uit
handen van Henk van der Aar de prijs “Klaverjassen De Roef
Aanmoedigingsprijs 2022”. Symbolisch was dit een opgestoken
hand. Dit vind ik naar mij toe een ontzettend mooi en door mij een
zeer gewaardeerd gebaar. Ik ben er trots op! Nogmaals mijn dank
Henk!
Tenslotte denk ik met heel veel plezier terug aan die tijd dat ik in De
Roef heb mogen darten en klaverjassen. Ik heb het altijd heel gezellig
gevonden. In eerste instantie werd ik lid van de dartclub. Dankzij het
initiatief van Henk ging ik ook klaverjassen. Het afscheid nemen van
deze activiteiten in' De Roef valt mij zwaar maar het is niet anders.
Ik wens iedereen die bij De Roef op enigerlei wijze alle goeds!
Ed Meijer"
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U kunt de Vrienden van De Roef financieel
ondersteunen door “vriend van De Roef” te worden.
Aanmeldings / donatie formulieren kunt u in De Roef
vinden bij de bar.
Stichting Vrienden van De Roef
Gerard Melisse, voorzitter
Leonie Brinkhof, secretaris
Cindy van Dijk, penningmeester
Jan Monden, juridisch 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”
Vind u leuke foto’s en belevenissen van De Roef.

