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Daar zit ik dan, thuis herstellende van mijn operatie. Het 

gaat naar omstandigheden goed met me. Ik knap lekker op 

maar ik heb de pé op mijn neus gekregen dat ik me niet 

teveel mag inspannen en moet luisteren naar de dokter. Ik 

mis De Roef wel hoor en als ik in mijn luie stoel zit kan ik 

de hele wereld aan. Maar als ik even wat gedaan heb weet 

ik weer waarom de dokter het gezegd heeft en pak ik mijn 

boek weer. Ik word ontzettend verwend met lieve kaartjes, 

appjes, bloemetjes en bezoekjes. Dat doet me erg goed. 

Dank jullie wel voor alle lieve en goede wensen. 

Gelukkig is De Roef in goede handen, daar hoef ik me geen 

zorgen over te maken. Toppers van vrijwilligsters en Wil 

die mijn taken geweldig over neemt. 

De decembermaand komt eraan en dat is een gezellige 

maand. Sinterklaas en Kerst, vol met gezellige activiteiten. 

Geniet ervan. 

Tot de volgende Roefnieuws. 

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 zonder opgave van 

reden. 
 

De redactie. 

Ineke Schols en Magda Spermon 

mailto:dc.deroef@gmail.com
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11.00 –12.00 uur. Spreekuur Buurtteam  
( iedere donderdag  )                                  
Is uw netto inkomen lager dan € 1838,00 voor u alleen  

Of € 2490,00 voor samen dan komt u mogelijk in 

aanmerking voor de energietoeslag van de Gemeente 

Utrecht. Meer info? Bel het Buurtteam of kom op 

donderdag tussen 11en 12 uur langs in de Roef.  

 

Uitgelicht november 2022.   

4 december: 13.30 uur Zondagmiddag spelletjes middag  
4 december: 18.30 uur avondmaalviering Marekerk 
5 december: 10.00 uur Kerkhof Mode uitverkoop 
6 december: 19.00 uur kerkdienst katholieke kerk   

aansluitend koffie drinken (iedereen is welkom) 
 9 december : 14.00 uur Bingo 
 9 december: 19.30 uur Kerstconcert Politiekoor Excelsior 
14 december: 17.30 uur Samen eten in De Roef  
20 december: 19.00 uur kerkdienst Marekerk  

aansluitend koffie drinken (iedereen is welkom) 
23 december: 14.00 uur Bingo 
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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:    
9.30 – 11.00 uur. Koffiedrinken. 
11.00 – 12.00 uur.  Spreekuur Buurtteam 
13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé  
13.00 – 16.30 uur.  Biljartclub Ons Genoegen 
16.30 --17.00 uur.   Vrij biljarten 
13.30 – 16.00 uur.  Yolanda’s brei en haakgroep 
13.30 – 15.30 uur.  Jeu de Roef Jeu de Boules  
19.00 – 20.00 uur.  1e dinsdag katholieke Kerkelijke viering  

met koffie. Iedereen welkom 
19.00 – 20.00 uur  3e dinsdag Marekerk kerkelijke viering 

 met koffie. Iedereen 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 
10.00 – 11.15 uur Werelddansen / volksdansen 
13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé 
13.00 – 17.00 uur. Vrij biljarten  
17.30 – 19.00 uur. 2e en 4e week samen eten.  

Vooraf opgeven. € 13,- 
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 
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.  

 

Herman Makking, bezoeker De Roef 

 

Bijna dagelijks komt Herman `s morgens koffie drinken in 

De Roef. Niet alleen voor de gezelligheid, de lekkere koffie 

maar ook omdat Herman al een tijdje op de wachtlijst staat 

voor een appartement in De Zonnewijzer en op deze manier 

de bewoners al leert kennen. Hij werd geboren in 1939 op 

de Enghlaan in Vleuten en groeide op met 3 broers en 3 

zusjes. 

 

De Enghlaan herinnert ons aan Den Engh een voormalig 

kasteel en ridderhofstad ten oosten van Vleuten. De eerste 

vermelding dateert uit 1259 en werd in 1536 als 

ridderhofstad erkend. De twee Heren van den Engh hadden 

als lid van de Ridderschap (adel) van Utrecht zitting in de 

Staten van Utrecht. In 1813 kocht de Utrechtse koopman 

Hendrik Ravee de ridderhofstad. Bij de Heerlijkheid 

behoorden grondgebieden in de omgeving en een bank in 

de Hervormde kerk van Vleuten. In 1898 werd het kasteel 

gesloopt en de stenen verkocht. Inmiddels is op de 

voormalige ridderhofstad in de bijbehorende boerderij een 

restaurant gevestigd met de naam “Dengh”. 

 

Elke dag liep Herman vanaf de Enghlaan naar De Lagere 

Nederlands Hervormde School aan het Torenplein in 
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Vleuten. Na de lagere school volgde hij een opleiding tot 

machinebankwerker op de ambachtsschool. Met zijn 

diploma op zak kon hij meteen aan de slag bij Stork Jaffa in 

Utrecht. Na verloop van tijd leerde hij zijn vrouw kennen, 

trouwde en ging het jonge echtpaar wonen op de Dr. 

Ariënslaan in De Meern. Het duurde niet lang of het gezin 

werd verblijd met de geboorte van een zoon en een dochter.  

Na diverse werkgevers trad hij in dienst bij de KPN als 

monteur voor het aansluiten van de telefoon bij bedrijven 

en particulieren. Dat werk was een kolfje naar zijn hand:  

een auto van de zaak, eigen baas en de vrijheid om zijn 

werk op de juiste  manier te doen. Knoeiwerk en afraffelen 

was er niet bij! 

 

Telefoon is een telecommunicatiesysteem voor gesprekken 

tussen personen die zich buiten gehoorafstand van elkaar 

bevinden. Hiervoor hebben alle gesprekspartners een 

telefoontoestel nodig en moet tussen die toestellen een 

directie draadverbinding zijn. Inmiddels zijn de meeste 

telefoontoestellen aangesloten op het wereldwijde netwerk 

van telefooncentrales en zijn veel verbindingen draadloos.  

In 1915 waren er in Nederland 75.000 abonnees op het net 

aangesloten. De “Naamlijst voor den Telefoondienst” stond 

in een boek van 754 pagina’s. Voor interlokale gesprekken 

was het aantal  verbindingen beperkt. Het tot stand brengen 

van een verbinding gebeurde met de hand door een 

telefonist in de centrale. In sommige plaatsen heeft dit tot 

1950 geduurd.  

Na verloop van tijd deed de elektromechanische schakelaar 

(ook kiesschijf genoemd) zijn intrede in de 

telefooncentrale. Vanaf dat moment spreekt men van 

automatische centrales. In Nederland werd in 1925 in 
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Haarlem de eerste automatische centrale in gebruik 

genomen. In 1962 waren alle centrales in ons land 

geautomatiseerd met als laatste het Groningse dorp  

Warffum. Na Zwitserland was ons land het tweede land dat 

volledig was geautomatiseerd. In die tijd stond in elke 

woonwijk buiten op straat een telefooncel waar je muntgeld 

moest ingooien en dan met de kiesschijf het nummer 

draaien. Het telefoonboek lag aan de ketting ter 

voorkoming van diefstal.  

 

Herman ging met plezier elke dag naar zijn werk, of het 

nou bij een bedrijf was of bij mensen thuis; hij klaarde de 

klus naar ieders genoegen. Behalve het plaatsen en 

aansluiten van de telefoon hoorde het leggen van kabels er 

ook bij en natuurlijk moest alles goed werken. Bij mensen 

thuis moest hij veelal op de knieën om kabels langs de 

plinten, achter kasten en langs deurposten te leggen. Bij 

bedrijven was het niet anders. In 2000, hij was toen 61 jaar, 

werd hij gepensioneerd.. 

 

De eerste drie jaar van zijn pensioen genoot hij van het 

eigen baas zijn over zijn tijd, maar nadat thuis alle 

achterstallige klusjes gedaan waren, bruiste hij nog van 

energie. Ook hand en span diensten bij zijn dochter en zoon 

gaven hem geen dagtaak. 

Hij ging werken als koerier medicijn-bezorger door heel 

Nederland, België en Duitsland. Vaak op een 

diepvrieskoelwagen wanneer er speciale medicijnen 

bezorgd moesten worden. Tijdens een rit naar een 

ziekenhuis met speciaal gekoelde medicijnen, viel de 

koeling uit. Paniek bij Herman maar hij schatte in, dat als 

hij even flink gas gaf,  de medicijnen nog net voldoende 
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gekoeld afgeleverd konden worden.  Zo niet, dan werd de 

lading vernietigd. Dus, plank gas……… 

 

Autorijden was zijn hobby en toen hij een oproep las van 

een instelling voor gehandicaptenvervoer, meldde Herman 

zich aan als chauffeur voor de woensdagmiddag. Hij vond 

veel voldoening in dit werk, vooral als zijn passagiers met 

een big smile hem bedankten na de rit. Hij was een 

tevreden man en had het naar zijn zin. Totdat in 2017 zijn 

vrouw overlijdt en daarmee alles veranderde. Het gemis is 

groot.  “Ze is er niet meer, maar ze is altijd bij mij in mijn 

hart”, zegt Herman terwijl hij met zijn hand over zijn hart 

strijkt.  

 

Intussen was in Vleuten-De Meern de “Plusbus er op uit” 

van start gegaan. De ritjes met allemaal vrolijke mensen en 

mooie dagtochten dat leek hem ook wel wat. Vóórdat 

corona uitbrak heeft Herman als chauffeur menige tocht 

gemaakt en  nu zou hij dat ook weer graag willen. Maar 

helaas, Herman was gevallen met de fiets en had een 

scheurtje in zijn bekken en artrose in zijn knie en dus zit 

autorijden er voorlopig niet in.  Langzamerhand gaat het 

beter met lopen en kijkt hij al weer verlangend uit naar de 

periode dat hij weer mag rijden. 

Advies van de dokter: “Veel lopen om de spieren sterker te 

maken”. Dat was niet tegen dovemans oren gezegd dus een 

dagelijkse wandeling naar De Roef en dan even uitrusten 

bij een heerlijk kopje koffie: een prima begin van de dag! 

 

Interview Magda. 

De pen wordt doorgegeven aan Nel Patist. 
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Weer terug! 

 

En wat geweldig dat Marianne weer terug is in De Roef. 

We hebben je ontzettend gemist, en zijn 

erg blij dat je er weer bent op de 

vrijdagmiddag. Gelukkig kon de groep 

doordraaien met Irene. Ze heeft de periode 

waarin Marianne van de creatieve 

vrijdagmiddag uitgevallen is de club 

opgevangen en met haar creativiteit 

geholpen. Dank je Irene Top! 
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GEZOCHT! 

 

Het bestuur van Stichting Vrienden van De Roef is op zoek 

naar een secretaris! 

Bent u of kent u iemand die onze stichting wil 

ondersteunen als secretaris neem u dan contact op met: 

Gerard Melisse voor verdere informatie. 

Email:  melisse780@ziggo.nl 

Of telefonisch: 06 29463051 
 

Weerspreuken! 
 

Als 1 december met ijs begint, 

wil hij drie maanden dat tot vrind. 

 

December veranderlijk en zacht 

geeft een winter zonder kracht. 

 

Blijft december donker, 

wordt het boerke een jonker. 

 

Veel sneeuw op Oudjaar,  

veel hooi in 't nieuwe jaar. 

 

December koel en nat,  

ledigt gans het korenvat. 

 

Decemberregen, is geen zegen. 

 

December sluit het jaar, maar opent de winter. 
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Stichting Vrienden van De Roef 

Touwslagerslaan 3 

3454 GV De Meern 

Tel: 030 6663888 

06 20723406 

 
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 

Cindy van Eijk, penningmeester 

Jan Monden, juridisch adviseur 

               Magda Spermon, adviseur 

Miecke Monden, 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. 

 

 

 

 
 

http://www.deroefdemeern.nl/

