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Roefnieuws. 
 

De winterakonieten bloeien al vrolijk in de tuin. En ook de 

magnoliabomen lopen al uit. 

Aan de ene kant is dit een bode dat het voorjaar eraan komt 

maar aan de andere kant was de tuin vanmorgen wit van de 

minieme sneeuw die gevallen is en de daken waren 

bevroren. Ik hoop niet dat de planten en bomen die nu aan 

het uitlopen zijn door het zachte weer dat we gehad hebben 

nu schade van de vorst gaan ondervinden. 

Maar….. de dagen lengen en we kruipen zacht naar het 

voorjaar toe. Ik kan niet wachten op lekker weer en dat het 

zonnetje onze huiskamers gaat verwarmen. In De Roef zijn 

kleine veranderingen geweest. Ed Houtzager is de nieuwe 

coördinator van het klaverjassen en Ineke Koks en Ria van 

de Mark zijn de nieuwe breikanjers die de dinsdagmiddag 

voor u verzorgen. We wensen beiden activiteiten veel 

succes toe. 

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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Uitgelicht februari 2023. 

 

 

 

11.00 –12.00 uur.   Spreekuur Buurtteam   
( iedere donderdag  )                                           

 3 februari: 14.00 uur bingo   
 5 februari: 13.30 uur Zondagmiddag spelletjes middag.  
 7 februari: 19.00 uur kerkdienst katholieke kerk  

 aansluitend koffie drinken (iedereen is welkom) 
 8 februari: 17.30 uur Samen eten in De Roef 
17 februari: 14.00 uur Bingo  
21 februari: 19.00 uur kerkdienst Marekerk  

aansluitend koffie drinken (iedereen is welkom) 
22 februari: 17.30 uur Samen eten in De Roef  
26 februari: 18.30 uur Maaltijdviering Marekerk 
 

 
23 november: 17.30 uur Samen eten in De Roef  
25 november: 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. 
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.   Ineke en Ria`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 
 9.30  – 11.00 uur. Koffiedrinken 
10.00 – 11.15 uur Werelddansen / volksdansen 
13.00 – 17.00 uur. Seniorencafé 
13.00 – 17.00 uur. Vrij biljarten   
19.30 – 21.30 uur. Linedansen 
 

Donderdag: 
  9.00 – 12.00 uur. Vrij biljarten 
  9.30  – 11.00 uur. Koffiedrinken 
10.00 – 11.30 uur. Spelletjesmorgen €1,80 incl. koffie 
11.00 –12.00 uur.  Spreekuur Buurtteam                                                  
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 Creatief kaarten maken 
  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 – 11.00 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.  

 

 

Rein van der Valk, woont in De Zonnewijzer. 

 

Een kat heeft negen levens, maar Rein heeft er minstens het 

dubbele. Hij is een onuitputtelijke bron van verhalen. Hij 

vertelde in oktober 2020 in de Roefwijzer over zijn 

avonturen als matroos, eerst op de binnenvaart en later op 

de grote vaart. Hoe het schip op zee in een razende storm 

terechtkwam en een veilige haven niet meer kon bereiken. 

De  bemanning stond doodsangsten uit dat het schip met 

man en muis zou vergaan.  Na twee dagen luwde de storm 

en konden ze opgelucht adem halen. Rein kwam er, 

weliswaar onder de blauwe plekken, heelhuids van af.  

 

Na zijn huwelijk met Els werd hij vrachtwagenchauffeur op 

buitenland (Roefwijzer juli 2021). Op een dag reed hij op 

toegestane maximum snelheid vrolijk naar Nederland. 

Plotseling hoorde hij een enorme knal links voor: in een 

fractie begreep hij dat hij een klapband had. Hij gooide zijn 

volle gewicht op het stuur om de truc op de weg te houden. 

Hij kon niet voorkomen dat hij met behoorlijke snelheid 

tegen de betonnen middenberm knalde. Oei…. Rein kwam 

er, wat witjes om de neus en bibberende knieën,  weer 

heelhuids van af. 
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Deel 3. 

Het was 28 januari 1973 en Rein en Els lagen heerlijk te 

slapen toen hij wakker werd van, naar hij dacht, een 

slapend been. Hij wilde het lampje naast zijn  bed 

aanknippen maar kreeg dat niet voor elkaar en probeerde 

het met zijn andere hand maar viel toen bijna uit bed. 

Verdorie, dacht hij, ik ben slaapdronken en probeerde Els 

wakker te maken. Maar meer dan wat onverstaanbaar 

gebrabbel kon hij niet uitbrengen. Els schatte de situatie 

ernstig in: er was dringend hulp nodig! Aangezien ze geen 

telefoon hadden holde Els in nachtkleding naar de overkant 

naar melkboer Geitenbeek en trommelde hem uit bed.  

De ambulance werd gebeld en de broeders dachten dat er 

sprake was van een hartinfarct. Zij gaven Rein meteen een 

flinke stoot adrenaline. Zijn hart roffelde als een gek…….. 

In vliegende vaart werd hij naar het Militair Hospitaal in 

Utrecht gebracht. Daar werd een ernstige hersenbloeding 

vastgesteld en moest hij met spoed geopereerd worden in 

het AZU. 

Tijdens de acht uur durende operatie werd zijn schedel 

gelicht en de grote lekkage met 5 nietjes gesloten en de 

kleine bloedvaten dicht gebrand. Het was afwachten hoe 

Rein er van af zou komen. Eindelijk, op 12 februari kwam 

hij bij uit zijn coma  en schrok verschrikkelijk: hij kon niets 

zien en dacht  blind te zijn. Hij was niet blind maar zijn 

gezicht was dermate opgezwollen door de operatie dat hij 

zijn ogen niet open kon krijgen. Tot zijn opluchting merkte 

hij dat hij wel kon denken, maar tot groot verdriet had hij 

totaal geen controle meer over de rechterkant van zijn 

lichaam. Zelfs de helft van zijn tong deed niet meer mee. 

Hij kon niet praten en eten. Hij zou alles weer opnieuw 

moeten leren zelfs de meest basale dingen. Maar zijn 
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vrouw Els en dochtertje Joyce, ze was toen 4 jaar, waren 

zielsblij dat hij weer wakker was. 

 

Uit een EEG (onderzoek naar hersenactiviteit) bleek dat er 

niets mis was met zijn hersenen. Alleen kreeg hij het 

uitdrukkelijke advies van de neurochirurg om nooit een 

MRI onderzoek te laten doen in verband met de nietjes. Zo 

gauw de situatie het toeliet werd hij voor verder herstel 

overgebracht naar het Militair Hospitaal waar zijn goede 

vriend Luc aalmoezenier was. Revalidatie was nodig en 

eind februari werd hij vervoerd naar het Militair 

Revalidatie Centrum in Doorn. 

Dat betekende keihard aan de bak, elke dag, de hele dag en 

dat een héél jaar lang. Daarna moest hij nog anderhalf jaar 

drie keer per week naar Doorn voor revalidatie. Langzaam 

maar zeker leerde Rein omgaan met zijn beperkingen. Zijn 

rechter arm kon behoorlijk pijn doen als hij die stootte of 

iemand er als grap een stomp tegen gaf. Pestkoppen heb je 

overal en dus ook in Doorn. Af en toe kreeg hij een flinke 

optater en hoe hij ook duidelijk maakte daar niet van 

gediend te zijn, bleef die vent klieren. Toen die vent weer 

wilde stompen was Rein het helemaal zat en zou hem eens 

een flinke “linkse directe”  geven. Hij haalde met kracht uit 

en door alle boosheid en frustratie  ontsnapte een geweldige 

vloek uit zijn mond. Stomverbaasd liet hij halverwege zijn 

arm zakken. “Verrek” dacht hij, als ik kan vloeken moet ik 

ook kunnen praten. Als een speer ging hij op zoek naar de 

logopediste.  

 

In Doorn had hij ook geleerd om er met de scootmobiel op 

uit te gaan. Tjonge dat was genieten voor Rein. Hij had 
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weer de regie over zijn leven en de vrijheid om te “gaan en 

staan” waar hij wilde. 

Op een mooie zomerdag zag hij zijn kans schoon en ging 

op zijn nieuwe scootmobiel vanuit Overvecht naar zijn 

moeder in Jutphaas koffie drinken; althans dat was de 

bedoeling.  

Op de Galecopperdijk reed een grote melkauto achter hem 

en liet weten, door extra gas te geven, te willen passeren. 

Rein ging naar de kant van de smalle weg maar kreeg toch 

een tik van die melkwagen, raakte met zijn wielen in de 

berm en kantelde de sloot in. Hij ging kopje onder en zijn 

been lag klem onder de scootmobiel. Er was geen 

beweging te krijgen in dat loodzware ding. Met ware 

doodsangst kreeg hij het voor elkaar zijn hand boven water 

te steken en met uiterste inspanning ook zijn neus zodat hij 

lucht kreeg. De chauffeur van de tankwagen was gestopt, 

bekeek de situatie en zei terwijl hij een shaggie rolde: “Oh, 

je redt het wel” en taaide af. 

Voor zijn gevoel kwam uren later een open vrachtwagen 

aangereden en begon hij verwoed met zijn hand te zwaaien 

om aandacht te trekken. De vrachtwagen stopte en een 

vader en zoon sprongen uit de cabine overzagen de situatie, 

haalden twee grote balken uit de laadbak, legden deze over 

de sloot en sjorden een modderige, stinkende en onder de 

waterplanten zittende Rein met scootmobiel en al uit de 

sloot. Zij zetten de vangst in de laadbak en bracht hem naar 

zijn zussen die dichtbij woonden. Hij werd daar schoon 

geschrobd en kreeg droge kleding te leen van zijn zwager 

die minstens drie koppen groter was. En zo verdronk Rein 

als nog.  

Interview: Magda. 

De pen wordt doorgegeven aan: Jeanne van Dorrestein. 
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Weerspreuken Februari 

 

In februari blote armen, dan vriest het met Pasen tot in de 

darmen. 

 

Is februari koud, dan wordt de winter niet oud. 

 

Is februari nat en koel, dan wordt juli dikwijls heet en 

zwoel. 

 

In de korte maand regen, is vette mest en zegen. 

 

Februari hel en klaar, maakt van de boer een bedelaar. 

 

In februari een muggendans, geeft voor maart een slechte 

kans 

 

Februari is nooit zo fel, of ze geeft drie lentedagen wel. 
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Wist u dat: u gratis openbaar vervoer kunt krijgen! 

 https://www.gratisreizenouderen.nl/  

inkomensgrens:  

€17.77 voor alleenstaande en €24.000 voor samen. 

Voor de aanvraag kunt u ook op donderdagmorgen 

terecht bij het buurtteam in De Roef of vraag het aan 

Wil. 

Wat heeft u nodig:  uw digid is voldoende. 

 

Wist u dat: Stichting Vrienden van De Roef dit jaar 10 jaar 

bestaat en dat we er een mooi feestje van gaan maken. 

 

Wist u dat: op woensdagmorgen een heel gezellige 

volksdansgroep danst en die graag nieuwe dansers willen 

verwelkomen en u de eerste keer gratis mee mag dansen. 

 

Wist u dat: het klaverjassen een nieuwe coördinator heeft, 

hij Ed Houtzager heet en hij er erg veel zin in heeft en met 

9 tafels dit jaar is begonnen.  

 

Wist u dat: de breipennen op dinsdagmiddag flink tikken 

onder leiding van Ineke Koks en Ria van der Mark en dat 

het heel gezellig is bij deze dames. 

 

 

https://www.gratisreizenouderen.nl/
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Stichting Vrienden van De Roef 

Touwslagerslaan 3 

3454 GV De Meern 

Tel: 030 6663888 

06 20723406 

Email: dc.deroef@gmail.com 

 
U kunt de Vrienden van De Roef financieel  

ondersteunen door “vriend van De Roef” te worden. 

Wij zijn een anbi stichting. 
 

Aanmeldings / donatie formulieren kunt u in De Roef 

vinden bij de bar. 
 

Stichting Vrienden van De Roef 

 

Miecke Monden, voorzitter  

Cindy van Eijk, penningmeester 

Aagje aan de Stegge, secretaris 

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. 

 

 

 

 

http://www.deroefdemeern.nl/

