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Roefnieuws. 
 

Vind u het ook zo heerlijk dat het weer langer licht wordt. 

Het lijkt net alsof je uit je winterslaap komt. 

S morgens de gordijnen open en de lamp kan uit blijven: 

heerlijk. Op dit moment is het spelletjes-morgen en 

vanmiddag gaat de sjoelclub weer de stenen fanatiek laten 

schuiven. Daarbij speelt biljartverenging De Meern hun 

competitie. Vanmiddag hebben we een jarige biljarter dus 

horen we weer minstens 2x lang zal hij leven. Dat komt 

omdat hij trakteert natuurlijk! De sfeer is altijd zo gezellig 

in De Roef. Als je binnen komt proef je het al. Je voelt je 

welkom en dat is nou precies waar het ons om gaat. 

Gezelligheid en vertier brengen in een fijne sfeer. En dat 

lukt ons alleen door de grote inzet van onze 

vrijwillig(st)ers. Toppers zijn het allemaal en we zijn er 

trots op. 

15 maart verkiezingen. Koffiemorgen gaat gewoon door. 

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 maart 2023. 

 

 

11.00 –12.00 uur.   Spreekuur Buurtteam   
( iedere donderdag  )                                           

 3 maart : 14.00 uur Bingo   
 5 maart: 13.30 uur Zondagmiddag spelletjes middag.  
 7 maart: 19.00 uur Kerkdienst katholieke kerk  

 aansluitend koffie drinken (iedereen is welkom) 
 8 maart: 17.30 uur Samen eten in De Roef 
15 maart: Stembureau provinciale staten. 
17 maart: 14.00 uur Bingo  
20 maart: 10.00 uur Verkoop onder-mode v.d. Mey 
21 maart: 19.00 uur Kerkdienst Marekerk  

aansluitend koffie drinken (iedereen is welkom) 
22 maart: 17.30 uur Samen eten in De Roef  
27 maart: 10.30 uur Modeshow en verkoop Kerkhof  
31 maart: 14.00 uur Bingo 
27 maart:  
26 maart: 18.30 uur Maaltijdviering Marekerk 
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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 
  9.30  – 11.30 uur. schilderclub 
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.   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 – 11.30 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.  

 

Jeanne van Dorrestein,  
 
Dansdocente werelddansen in De Roef.  
 
Jeanne is geboren en getogen in Zeist en nog altijd woont ze 
daar met veel plezier. Zeist is een prachtige plaats in het 
groen in midden Nederland en bekend van het “Slot Zeist”. 
Slot Zeist is een zeventiende-eeuws slot dat gebouwd was 
als lustoord voor Willem Adriaan van Nassau en omgeven 
door een Engels landschapspark. In 1745 werd Slot Zeist 
aangekocht door de koopman Cornelis Schellinger. In 1746 
schonk hij een gedeelte aan de Hernhutters dat zou dienen 
als hun hoofdkwartier in Nederland. De Hernhutters is een 
Evangelische Broedergemeente – een protestantse kerk – 
met gemeenten in meer dan 35 landen over de hele wereld. 
Zij lieten voor het slot een Broeder- en Zusterplein 
aanleggen. In 1924 werd het slot door de gemeente Zeist 
aangekocht. 
Dat Jeanne in Zeist woont betekent ook dat ze elke 
woensdagmorgen bijtijds van huis vertrekt om  klokslag tien 
uur in De Roef  muziek te laten klinken. Dan komen als 
vanzelf de benen in beweging en gaan de heupen soepel 

 



Pagina 7 

 

draaien. Een glimlacht komt op het gezicht niet alleen van 
alle dansers, maar ook van de koffieklantjes in De Roef.  
Jeanne is nog tot een paar jaar na haar pensioen op het 
accountantskantoor blijven werken. Maar haar grote passie 
is dansen; alle soorten dansen van stijldansen, line dance 
tot werelddansen . Om ook ouderen les te kunnen geven 
heeft ze de opleiding MBVO gevolgd (Meer Bewegen Voor 
Ouderen) en speciaal voor “Sacred Dance” de opleiding in 
Duitsland gevolgd. 
Werelddansen is een verzamelnaam voor dansen die 
gebaseerd zijn op etnische muziek van diverse landen. Zo 
kennen we de Arabische dans, veelal buikdansen, de 
Spaanse flamencodans, de sirtaki uit Griekenland en de 
Engelse line-dansen. Ook de Chinese drakendans is zeer 
bekend.  Sacred Dance (Heilige dans) is een meer naar 
binnen gerichte dans veelal op klassieke muziek en gebruikt 
bij religieuze rituelen. Bekend zijn de Indiase heilige 
stijldansen. Men beschouwt deze dans ook als een vorm van 
meditatie. Dichter bij huis kennen we de Oostenrijkse dans 
“Schuhplattler”.  
Met veel genoegen bereidt Jeanne thuis de lessen voor. Ze 
zoekt mooie muziek uit en oefent de passen, de snelheid 
van het draaien en ook het ritme, want alles  moet voor 
ouderen aantrekkelijk zijn en ook passen binnen ieders 
mogelijkheden. Als het allemaal goed in haar hoofd zit is ze 
klaar voor de les,   stapt in de auto en gaat richting De 
Meern. Halverwege de les is er koffiepauze en wordt er niet 
alleen uitgerust maar  vooral gezellig bijgepraat. Na de 
koffie wordt nog gedanst tot half twaalf. 
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Naast de danslessen is Jeanne ook lid van de 
Bewonerscommissie van het complex woningen waar ze 
woont. 
Regelmatig organiseert zij leuke activiteiten. Helaas 
beschikken de bewoners niet over zoiets als De Roef, dus 
veelal gaan ze samen op stap naar bv. Intratuin, of ergens 
kerststukjes maken. Ook een lekkere barbecue staat 
geregeld op het programma. Als ze dan  nog tijd over heeft 
gaat ze graag op reis. 
Wat voor Jeanne vooral belangrijk is bij al haar activiteiten, 
is aandacht hebben voor elkaar en het voor anderen leuk 
en gezellig te maken. 
Bewegen is goed voor iedereen en bewegen op muziek is 
super leuk en gezellig. Heeft u interesse, kom dan op een 
woensdagmorgen rond tien uur eens kijken, de koffie staat 
dan klaar! 
  

 Interview: Magda 
 
De pen wordt doorgegeven aan Hans Grijpma 
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Weerspreuken Maart 

 

 

Een droge maart is goud waard, als het in april maar 

regenen wil.. 

 

Maart roert zijn staart, april doet wat hij wil en mei doet er 

ook nog wat bij. 

 

Een droge maart is goud waard, als het in april maar 

regenen wil. 

 

Oh, maart, wat roert ge uw staart, elk is verkouden en 

kucht 

En snakt naar zoele, reine lucht. 

 

Nooit is maart zo zoet of het sneeuwt een hoed. 

In februari een muggendans, geeft voor maart een slechte 

kans 

 

EXTRA!!!! 
Gratis reizen ouderen in Utrecht met bus en tram. 

Inkomensgrens: € 17.700 voor alleenstaanden en € 

24.000 voor partners. 

Aanvragen? Iedere donderdag tijdens spreekuur 

buurtteam in De Roef. 

Wat neemt u mee? 

Uw DigD en persoonlijke OV-chipkaart. 

Heeft u die niet: neem dan een pasfoto mee dan vragen 

we die ook samen aan. 
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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: op donderdagmiddag een heel gezellige 

sjoelclub is en dat  de vrijwilligsters het hartstikke leuk 

vinden als de club meer leden krijgt. Komt u gezellig even 

kijken en meedoen natuurlijk. U zult snel even fanatiek 

worden in het gooien maar waarbij de gezelligheid voorop 

staat. 

 

Wist u dat: Op vrijdagmorgen een schildersgroep en een 

kaarten maakgroep is waarvan u versteld staat van de 

kwaliteit van de kaarten en schilderijen. 

 

Wist u dat: we 2x per maand een lekkere maaltijd serveren. 

Maar dat u er zich wel voor op moet geven, en dat de 

kosten € 13,50 zijn en u daarvoor soep, hoofgerecht, toetje, 

een drankje en een kop koffie krijgt. En dat het reuze 

gezellig is. 
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Wist u dat: 13 maart de broedmachine weer in De Roef te 

vinden is. 

En dat er weer 5 a 6 verschillende kippenrassen in de eitjes 

zitten.  

En dat de kuikentjes na het uitbroeden een mooi leven 

tegemoet gaan in dierenweides. 

En hoe blij we zijn met de gevers van de eitjes. 

En dank aan Hans Miltenburg die zijn broedmachine gratis 

ter beschikking stelt. 

En dat 2 a 3 april de kuikentjes geboren worden.. 
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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/

