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-advertentie-

De Meente is weer volop in beweging! Zo 
zijn in het restaurant openslaande deuren 
gemaakt en kunnen de bewoners genieten 
op het terras aan de straatzijde. De Weide-
greven wordt helemaal rigoureus aange-
pakt, daarover kunt u lezen op pagina 5. 
Een hele verbetering voor de bewoners! 
Het verenigingsleven is ook weer begon-
nen. In de Activiteitenagenda op pagina 8 
en 9 kunt u bekijken waar u aan zou willen 
deelnemen. 
Maar in deze Roeper ook aandacht voor de 
jongste bewoners van De Meente. De be-
woners van de Akkerwinde hebben hun 
wooncontracten ondertekend. Een heel of-
ficiële gebeurtenis die natuurlijk niet onop-
gemerkt voorbij mag gaan. 

Ook hebben de bewoners mooie en vrolij-
ke kunstwer ken gemaakt die de muren bij 
hun appartementen verfraaien! 
Kortom: het wordt steeds mooier in De 
Meente!
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KOM NU KIJKEN IN ONZE 
NIEUWE WINKEL!

In november zijn wij verhuisd naar het centrum van 
Genemuiden! Een nieuwe locatie en een nieuw gebouw 

maar dezelfde service en kennis als voorheen. 

Kom langs in onze rolstoelvriendelijke zaak en 
beleef onze winkel in uw eigen optiek.

U kunt gebruik maken van onze ophaal- en brengservice. 
Ook kunnen wij gelijk voor u kijken of u een vergoeding 

krijgt van uw zorgverzekering!

Graag tot ziens,
Team Brouwer Optiek
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JENTIES VERAEL METAMORFOSE VOOR WEIDEGREVEN

Disse keer niet zo´n groot verael. Ik eb ´t 
eufd niet zo naor skriev´m staon. Ek mut 
weer naor ´t ziekenuus. Zie wil´n nog weer 
wat an mien bienn doen. Dus ie begriep´m 
´t al wel, veraelties over veruuzn of blaf-
fende onden is ´t er disse keer niet bi´j. 
Mer ek zal probeern een blaegien vol te 
krieng. Et get over de Miente.
Wi´j em et ier ontzettend goed. Bin goed 
op de plaekke. En now mu´j niet denk´n 
dat ier neks te doen vaelt, ak skrieve dat 
et now wel wat stille is. Aanders volop 
bewegenisse. Dan ku´j sporten of op de 
fiese in de grote al. Ielemaole Gellemuun 
deur. Aai´j een boel tied em, en eempies 
will´n rusten onderweg, ku´j bi´j de kolk 
nog wel een vissien vang. Ie kun meedoen 
mit bingo en soms mit een mooi priessien 
op oe uussien an gaon. Alles stet now een 
biettien stille. Zelfs op de weeksluutege 
op Vrijdagaomd is´t ´t wat dunnegies. Zie 
oln koffie en móppies over. Et is altied zo 
goed wat wi´j daor te eurn krieng. Ofge-
lopen Vrijdag gonk et over de Goede Her-
der. ´t Was mooi en ´t zingn mit mekaere 
vurmd een  goed gestemd olderen koor.
Mer over die Goeie Herder. De olderlink 
vertelde ons dat aai´j die volgn altied 
goed uut koom. Ien schaop over de plaan-
ke over de sloot, en de aandern koom der 
vanzelf achter an. As ze eur erder mer an 
de overkaante zien.
Ek kwame in uus, wol nog eevm puzzeln 
mit de kleindochter. Die is op vekaansie 
een iel einde weg. Ek rommelde wat mit 
de laptop en ek kreege d´r wat foto´s veur. 
Op een foto een aene die midden op een 
plaanke over de sloot leup, de 9 kiepn 
netties d´r achter an. De hobbyboer an 
d´overkaante. 

Onlangs is Geveke Bouw begonnen met 
de renovatie van 23 appartementen in het 
complex van Weidegreven. Zoals altijd, 
moet het eerst minder worden voordat 
het kan worden verbeterd, maar de bewo-
ners zijn vooraf uitstekend geïnformeerd 
en Wetland Wonen en Geveke Bouw doen 
hun uiterste best om de overlast tot een 
minimum te beperken.

Wat gaat er gebeuren

De woningen zullen worden voorzien 
van HR-ketels. De badkamers worden ver-
groot richting slaapkamer en gedeeltelijk 
vernieuwd. De slaapkamers worden uit-
gebreid richting balkon of terras en diver-
se kozijnen zullen worden vervangen, ook 
in de woonkamer.  Er zullen nieuwe bal-
kons worden aangebracht. Voor nieuwe 
wand- en vloerbekleding is een regeling 
getroffen. Woningen aan de straatzijde (= 
zuiden) krijgen screens en zonwering. Alle 

De kiepm net as de schaopm. Toevallig 
dacht ek bi´j mi´j zelf. Of niet? Zat er een 
boskop veur mi´j en oe in?
Mer weer terugge naor de Miente. Rus-
tig en stille. Want alle femielie is op ve-
kaansie. Allemaole in ´t zunnegien, broen 
wórn. Mer verveeln oeve wi´j ons niet. Op 
bepaolde tiedn ku´j koffie drinkn en alle 
niggies beluustern. 
Altied wel een kóppeltien keerls te vien, 
die et overal en nergens over em. De iene 
ef eerappels  ( parel ) é poot in de binnen-
tuin van de Miente. Een aandre beunties 
der bi´j in. Bertus ef kruudmoes é zaeid. 
´t Kump al boovm de grond. Ek ope as et 
groot genog is, dat wi´j d´r ook een bós-
sien van kriegn. Ek ebbe et Bertus al é 
vraogd. De vrouw´m zitt´n altied in een 
aandere oek. Zo´n stel umme de taofel zal 
ook wel wat niggies em. Zo stiekem weg 
em ze Pelleboer al é polst of ze straekkies 
ook wat van de parels kun kriegn en een 
enkele zie al mit een taessien loopn. Zie 
zaegn tenminste aai´j van roddeln oln, 
mu´j tussen dat kóppeltien gaon zittn, dan 
doe´j van zelf mee. Ek dachte dat dat nog 
wel mee zol vaaln. Zo roddelig bin   wi´j in 
Gellemuun toch niet!
Now meinsen, ek breie d´r een einde an, in 
de ope dat et volgende verael, wat ek dan 
in goeie gezondeid weer ope te skrievm 
weer wat een aander onderwerp zal em. 
Vrolijker as now.
Groetn van mi´j en tot een volgende keer.   

woningen zullen worden voorzien van 
een video-huistelefoon zodat ze voortaan 
kunnen zien wie bij hen aanbelt voordat 
ze de deur openmaken. 

Uiteraard zullen de algemene ruimten ook 
een opknapbeurt krijgen en komt ook de 
buitenkant aan de beurt. Het metselwerk 
wordt gereinigd, verfraaid en opnieuw 
gevoegd, houten kozijnen worden ver-
vangen door kunststof kozijnen, en de en-
tree wordt voorzien van een luifel en uit-
nodigend verfraaid. Tenslotte wordt ook 
de buitenruimte nog grondig aangepakt 
met nieuwe bestrating, nieuwe terrassen 
bij de woningen , haagjes en – ook niet 
onbelangrijk – extra buitenverlichting. 

Kortom, Weidegreven ondergaat een 
ware metamorfose en voor eind decem-
ber zitten alle bewoners in een vernieuwd 
en verfraaid appartement!
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Door Pete Jordan
Uitgeverij Podium
382 bladzijden

Nu het fietsseizoen weer een beetje ten 
einde loopt wil ik een boek onder de 
aandacht brengen dat over het fietsen in 
Nederland gaat. Door de ogen van een 
buitenlander. Een vermakelijk boek. De 
schrijver, Pete Jordan, een Amerikaan, 
komt in 2002 in Amsterdam om als stu-
dent planologie onderzoek te doen naar 
het fietsvriendelijk maken van een stad. 
Hij heeft daar speciaal Amsterdam voor 
uitgezocht omdat Nederland en vooral 
Amsterdam in het buitenland bekend 
staat als de plek waar het meest gefietst 
wordt. De werkelijkheid blijkt  zijn ver-
wachtingen te overtreffen. Hij was zelf al 
een fietsliefhebber, maar is zo overwel-
digd door al die fietsers en de ruimte die 
ze in Amsterdam krijgen, dat hij en zijn 
vrouw besluiten er te blijven wonen. Na 
verloop van tijd wordt zijn vrouw zelfs 
fietsenmaker. 
Het boek is een geschiedschrijving van 
het gebruik van de fiets in Amsterdam. 
Het begint dan ook bij het begin: 1890 – 
1900. Het volgende hoofdstuk bespreekt 
het verschijnsel zwijntjesjagers, oftewel: 
fietsendieven, een probleem dat blijkbaar 
in Amsterdam al net zo lang bestaat als 
de fietsen zelf. Daarna volgen de jaren 20, 
de dertiger jaren, de oorlogsjaren, de ja-
ren na de oorlog enzovoorts. Deze opzet 
lijkt saai, maar is het absoluut niet. De be-
schrijving van de fietsgeschiedenis wordt 
telkens onderbroken door hoofdstukken 
over hoe het het echtpaar Jordan vergaat 
in Amsterdam. Vooral de verwondering 
over het fietsgedrag komt telkens naar 

Van Henk en Marjo Last kregen we weer een mooie foto uit ‘de oude doos’. Waarschijnlijk 
dateert deze foto van de Rehobotschool aan de Jan van Nassaustraat uit de zestiger jaren 
van de vorige eeuw. De eerste vestiging van de basisschool van de Gereformeerde Ge-
meente ging officieel van start op 1 februari 1929. In januari 1950 werd het gebouw op de 
foto als Finse school in gebruik genomen. De ingang werd eerst vanaf de Simondsstraat 
gebruikt, want de Jan van Nassaustraat was nog niet gereed. Pas in 1950 kreeg deze school 
haar huidige naam: Rehobôthschool. Dit was bij de inge¬bruikname van het toenmalige 
nieuwe schoolgebouw aan de Jan van Nassaustraat. Na een lange periode van ruimtepro-
blemen kwam er toen een nieuw ge¬bouw met de toepasselijke naam Rehobôth: "Want 
nu heeft ons de HEERE ruimte gemaakt" (Genesis 26: 22). Het huidige schoolgebouw 
da¬teert van 1980. Een nieuw te¬kort aan ruimte heeft in 1989 geleid tot de stichting 
van een twee¬de school: de Eben-Haëzerschool. In 2004 mocht de Rehobothschool haar 
75-jarig jubileum vieren.

voren. Ook hun eigen fietsen (ze hebben 
hun fiets een naam gegeven!)worden ge-
stolen. De schrijver heeft veel archieven 
onderzocht over alles wat met fietsen in 
Nederland te maken heeft en daardoor 
kan hij leuke anekdotes vertellen over ko-
ningin Wilhelmina, die zo erg graag wilde 
leren fietsen. Ook de achtergrond van de 
bekende foto van prinses Juliana en haar 
verloofde Bernhard wordt verteld. 
De schrijver maakt elke keer lijstjes van 
tellingen die hij houdt. Bijvoorbeeld welke 
soort mensen hij ziet fietsen: zakenmen-
sen, vrouwen (tot zijn verbijstering zelfs 
zwangere vrouwen), vrouwen met kinde-
ren, senioren en nonnen. Ook maakt hij 
een lijst van dingen die vervoerd worden 
op de fiets: stoelen (en dan onderscheidt 
hij klapstoelen, barkrukken, plastic ter-
rasstoelen, eettafelstoelen en schommel-
stoelen). Het blijkt dat vrouwelijke fietsers 
vaker met opgestoken paraplu fietsen 
dan mannen, ook bellen ze vaker met hun 
mobiel, fietsen met (meerdere) kinderen, 
hebben vaker dan mannen bloemen op 
de fiets of nemen een hond mee als passa-
gier. Mannen roken vaker al fietsend, heb-
ben vaker een tweede fiets aan de hand, 
fietsen vaker met een ladder dan vrouwen 
of hebben de arm in een mitella. Grappig 
detail: hij heeft 16 mensen geteld die een 
strijkplank meetorsten op de fiets, 8 daar-
van waren man en 8 waren vrouw. 
Het is heel leuk om door dit boek te lezen, 
als het ware door de ogen van een buiten-
lander naar al die fietsen en het gebruik 
ervan te kijken. Wij zien er immers niets 
bijzonders meer in als een moeder haar 
kinderen op de fiets naar school brengt? 
Of als we een ladder met de fiets vervoe-
ren?

BOEKVERSLAG: DE FIETSREPUBLIEK

ZO IST’EWEST - REHOBOTSCHOOL
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ACTIVITEITENAGENDA 2015 ACTIVITEITENAGENDA 2015
DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP ELDERS

OKTOBER

Donderdag 1 oktober ANBO 14.30 uur

Vrijdag 2 oktober Weeksluiting 
Gereformeerde Kerk 19.15 uur

Maandag 5 oktober BINGO 19.30 uur
Dinsdag 6 oktober PCOB 14.30 uur

Woensdag 7 oktober Welfare 14.30 uur
Donderdag 8 Gezelligheidsmiddag 14.30 uur

Vrijdag 9 oktober Weeksluiting 
Chr. Ger. Kerk 19.15 uur

Dinsdag 13 oktober Schildercursus 13.00 uur

Dinsdag 13 oktober Bijbelkring 15.00 uur
Dinsdag 13 oktober Passage 20.00 uur

Donderdag 15 oktober ANBO 14.30 uur

Vrijdag 16 oktober EI Koerij 14.30 uur

Vrijdag 16 oktober Weeksluiting 
Ger. Gemeente 19.15 uur

Dinsdag 20 oktober BIESTEMARKT

Woensdag 21 oktober Welfare 14.30 uur

Vrijdag 23 oktober Weeksluiting 
Herv. Gem. PKN 19.15 uur

Dinsdag 27 oktober Schildercursus 13.00 uur

Dinsdag 27 oktober Bijbelkring 15.00 uur
Woensdag 28 oktober Ouderenmiddag 14.30 uur

Donderdag 29 oktober Bruidsshow 19.30 uur

Vrijdag 30 oktober Kledingverkoop Ruben Jansen 10.00 uur
Vrijdag 30 oktober Weeksluiting Herst. Herv. Kerk 19.15 uur

Dinsdagmorgen - Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut (m.u.v. vakanties)

Woensdagmorgen - Koersbal en beweegtuingroep (m.u.v. vakanties)

Donderdagmorgen - Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut (m.u.v. vakanties)

Donderdagmorgen - Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut (m.u.v. vakanties)

Donderdagmiddag - Zanguurtje onder begeleiding van een organist

DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP ELDERS
SEPTEMBER

Maandag 2 november BINGO 19.30 uur
Donderdag 5 november Gezelligheidsmiddag 14.30 uur
Vrijdag 6 november Frank en Vrij 14.30 uur, plein
Vrijdag 6 november Weeksluiting Ger. Kerk 19.15 uur
Dinsdag 10 november Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 10 november Bijbelkring 15.00 uur
Dinsdag 10 november Dag van de mantelzorg 16.00 uur, restaurant
Dinsdag 10 november Passage 20.00 uur
Woensdag 11 november Welfare 14.30 uur
Donderdag 12 november ANBO 14.30 uur

Vrijdag 13 november Weeksluiting 
Chr. Ger. Kerk 19.15 uur

Dinsdag 17 november PCOB 14.30 uur

Vrijdag 20 november Weeksluiting 
Ger. gemeente 19.15 uur

Dinsdag 24 november Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 24 november Bijbelkring 15.00 uur, restaurant
Woensdag 25 november WINTERMARKT 13.30 uur
Vrijdag 27 november Diashow 14.30 uur

Vrijdag 27 november Weeksluiting
Herv. Gem. PKN 19.15 uur

DECEMBER
Woensdag 2 december Welfare 14.30 uur
Donderdag 3 december Gezelligheidsmiddag 14.30 uur

Vrijdag 4 december Kledingverkoop 
Sarah mode 14.00 uur, plein

Vrijdag 4 december Weeksluiting 
Herst. Herv. Kerk 19.15 uur

Maandag 7 december BINGO 19.30 uur
Dinsdag 8 december Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 8 december Bijbelkring 15.00 uur
Dinsdag 8 december Passage 18.00 uur, restaurant
Vrijdag 11 december Weeksluiting Ger. kerk 19.15 uur
Dinsdag 15 december Schildercursus 13.00 uur
Woensdag 16 december Welfare 14.30 uur
Donderdag 17 december ANBO 14.30 uur

Vrijdag 18 december Ouderenmiddag + 
broodmaaltijd 15.00 uur

Dinsdag 22 december PCOB 14.30 uur
Woensdag 23 december Familiekoor Heldoorn 19.00 uur
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ANBO ACTIVITEITEN 2015 – 2016 PCOB AFD. GENEMUIDEN

Onderstaande geven wij u een overzicht van de voorgenomen activiteiten van het  
komende seizoen. De middagen worden gehouden in zorgcentrum de Meente

Bijdrage voor de middagen en de BINGO zijn € 4,00 per persoon en 
we beginnen om 14.30 uur.

Donderdag 24 september 2015 Voorlichting omtrent de WMO, daarna BINGO

Donderdag 15 oktober 2015
We gaan naar het Tapijtmuseum, kosten € 5,00 
p.p, opgave voor 1 oktober bij onderstaande  
bestuursleden, 14.00 uur aanwezig in de Meente

Donderdag 12 november 2015 Voorlichting ANBO

Donderdag 17 december 2015 Kerstmiddag met BINGO (aanvang 14.30 uur)

Donderdag 14 januari 2016 Presentatie van dhr. Nijboer, daarna 3 x BINGO

Donderdag 18 februari 2016 J aarvergadering, daarna BINGO

Donderdag 17 maart 2016 Spelletjesmiddag + BINGO

Donderdag 14 april 2015 Verrassingsmiddag, daarna BINGO

Voor opgaves en eventuele vragen kunt u terecht bij:

F. Rollema (voorzitter)   Wederik 7   tel: 3855034
A. Th. Lowijs (secretaris)   Karwij 23   tel: 8500479
P. Altena (leden administratie)  Schoolstraat 28  tel: 3854507

Wij hopen op een fijn seizoen met een goede opkomst.

Het bestuur 

Onderstaande geven wij u een overzicht van de voorgenomen activiteiten van het  
komende seizoen. De middagen worden gehouden in zorgcentrum de Meente

Bijdrage voor de middagen en de BINGO zijn € 4,00 per persoon 
en we beginnen om 14.30 uur.

8 september Middagtocht naar Barneveld

6 oktober Ds A. de Groot met een presentatie over 
de jaargetijden in Canada

17 november
Dhr. Hs. V.d. Steeg uit Bruchen. Onderwerp: In 
woord en beeld:  “Israël van Egypte naar het 
beloofde land Kanaän”

22 december Kerstbijeenkomst geheel verzorgd door Dhr. Henk 
Verweij uit IJsselmuiden

19 januari 
Dhr. H.J. v.d. Steeg uit Houten. Onderwerp: 
In woord en beeld: 
“Een chronische aandoening en dan……..”

16 februari
Jaarvergadering, daarna Dhr. Rietkerk, oud-
burgemeester van Genemuiden met o.m. dia 
uit Indonesië

15 maart Dhr. J. Huisman uit Rouveen met een presentatie 
over de Amisch

12 april Nog niet ingevuld. Na afloop broodmaaltijd in het 
restaurant van ‘‘de Meente’.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de ‘Stadskamp’ van ‘de Meente’ en vangen aan om 
14.30 uur, behalve op 12 april dan is de aanvangstijd 15.30 uur.
Bent u (nog) geen lid van de PCOB? Kom vrijblijvend onze bijeenkomsten bezoeken. 
U bent van harte welkom!
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bestuursvergaderingen. Samen met men-
sen als Jouke van der Veer, Harrie Riet-
man, Reind Breman en eerst Gerrit van 
der Kamp en Eef Been. De financiën waren 
toen nog redelijk overzichtelijk: De Meen-
te bestond uit twintig woningen. Eerst 
konden ze de woningen niet eens vol krij-
gen met 65-plussers. Omdat de locatie 
nieuw was, wilde niet iedereen meteen 
naar De Meente. Toen zijn er jongere men-
sen ingekomen die er heel lang hebben 
gewoond.” Jan Bonthuis herinnert zich 
onder meer dat hij betrokken was bij de 
aanvragen voor huursubsidies. Omdat die 
persoonlijk ondertekend moesten wor-
den, waren er speciale bijeenkomsten in 
De Meente. “Die begonnen om 09.00 uur. 
Als ik dan binnen kwam, stond er al een 
lange rij wachtende mensen. Die maakten 
wel eens ruzie over wie als eerste aan de 
beurt was. Als ze dan eenmaal waren aan-
geschoven, hadden ze plots alle tijd. Dan 
kwamen de familieverhalen los.”
Bonthuis spreekt van ‘een heel bijzondere 
tijd’ bij De Meente. “Later wilden veel men-
sen juist wel naar De Meente. De locatie 
werd uitgebreid en er kwam steeds meer 
zorg bij. Eerst speciale zorgkamers en uit-
eindelijk konden mensen tot hun overlij-
den in De Meente blijven. Heel belangrijk 
natuurlijk. Bestuurswerk werd door de 
schaalvergroting wel steeds complexer. 
Daarom zijn er contacten gezocht met 
woningbouwvereniging DES (later opge-
gaan in Wetland Wonen) en IJsselheem. 
Die regelden respectievelijk de huisves-
ting en de zorg.”

Echte Gaellemuniger
Daarmee werd de rol van Bonthuis uiter-
aard veel kleiner. Samen met broer Piet 
had hij ondertussen het bedrijf van vader 
overgenomen. Die overleed in 1992. “Wat 

pa voor man was? Gedreven, aanwezig en 
altijd bezig. Naast het werk is hij jarenlang 
voorzitter van Sportclub Genemuiden 
geweest. Ook was hij lang voorzitter van 
muziekvereniging Ons Genoegen. Pa was 
een echte Gaellemuniger met veel relaties 
in de regio. Daarom is de naam Bonthuis 
bekend.”
75 jaar na de oprichting van het bedrijf is 
Bonthuis nog steeds een bekende naam 
in de zakelijke wereld. Jan en Piet heb-
ben H. Bonthuis Administratie- en Belas-
tingadviseurs overgedragen aan Accoun-
tantskantoor Eenkhoorn & Bakker. Piet 
is nog makelaar, maar deed zijn aande-
len in Bonthuis Vaartjes Makelaardij over 
aan Freek van den Berg. De assurantietak 
Bonthuis & Timmerman is overgenomen 
door Heutink & Heij. “Piet en ik hadden 
beiden geen opvolgers. Daarom zijn we 
gaan nadenken over de toekomst van 
ons bedrijf. Deze overnames zijn daar-
van het resultaat.” In De Meente komt Jan 
Bonthuis niet zo heel vaak. “Omdat onze 
ouders daar nooit hebben gewoond, had-
den we dat loopje niet. Als ik er kom, ben 
ik altijd verbaasd over de groei. Je ziet bij-
na niets van vroeger meer terug. Maar het 
is prachtig dat De Meente na al die jaren 
nog zo belangrijk is voor Genemuiden.”

De familie Bonthuis was jarenlang nauw verbonden 
met De Meente. In de beginjaren regelde vader Harm 
bijvoorbeeld de huurzaken, zoon Jan nam dat later 
over en was 25 jaar betrokken bij De Meente. Het be-
drijf H. Bonthuis Administratie- en Belasting Adviseurs 
bestaat op de kop af 75 jaar. Wij spraken Jan Bonthuis 
over De Meente, zijn vader en het familiebedrijf.

Wie 75 jaar terug rekent komt uit op het 
jaar 1940. Een merkwaardig moment 
om een bedrijf te starten, zo lijkt het. “Pa 
schreef zich in juli van dat jaar in bij de Ka-
mer van Koophandel. Hij werkte toen nog 
bij de Voedselcommissaris in Zwolle. Die 
instantie regelde de verdeling van voed-
sel in heel Overijssel. Als bijvoorbeeld een 
slager vlees wilde, klopte hij daarvoor bij 
de Voedselcommissaris aan. In die functie 
deed mijn vader veel contacten op waar-
aan hij later zakelijk gezien veel voordeel 
had”, vertelt Jan Bonthuis. Zijn vader kwam 
uit een arbeidersgezin. Opa werkte op de 
melkfabriek in Genemuiden. “Daarom was 
het best bijzonder dat pa verder kon leren. 
Eerst deed hij de Mulo in Zwartsluis. Daar 
liepen ze in die tijd nog naartoe. Later 
volgde de HBS in Kampen, een opleiding 
die meestal alleen was weggelegd voor 
kinderen van rijkere gezinnen. Omdat 

mijn oma ook ging werken, kon mijn va-
der toch verder leren. Oma was baakster. 
Dat is wat ze tegenwoordig vroedvrouw 
noemen.”
Groene Kruis
Het bedrijf dat Bonthuis later startte 
groeide snel. “Pa startte als administratie-
kantoor, maar regelde ook al snel verzeke-
ringen voor mensen. Eerst nog vanuit ons 
huis aan de Julianastraat, later vanaf de 
Oosterkade. Dat was het voormalige Groe-
ne Kruis-gebouw waar eerder ook dokters 
en fysiotherapeuten spreekuur hielden. 
Later verhuisden wij naar de voormalige 
Rabobank aan de Julianastraat waar nu 
Fytac zit”, vertelt Bonthuis. Daarmee rolde 
Harm Bonthuis in feite ook de makelaardij 
in. “De Rabobank vroeg of hij wat panden 
aan de Julianastraat wilde aankopen. Toen 
dat lukte vroeg pa of de bank iets terug 
wilde doen: verkoop jullie oude pand dan 
aan mij. Later hebben we nog een keer 
geruild met de ABN. Zo zijn we uiteinde-
lijk in het voormalige bankgebouw aan de 
Havenplein terechtgekomen.”

Eind jaren zestig ging de verkoop van on-
roerend goed op geheel andere wijze, her-
innert Jan zich. “Dat gebeurde allemaal in 
Hotel Zwartewater. Openbare veilingen: 
wie het hoogste bood, had een nieuwe 
woning. Dat waren geweldig spectacu-
laire bijeenkomsten.” Harm Bonthuis was 
daar vaak bij betrokken, dus geen won-
der dat zijn zoon Piet ging studeren voor 
makelaar en in 1971 behaalde hij zijn di-
ploma.

Twintig woningen
Hoewel vader het afraadde, kwamen zijn 
zonen Jan en Piet later ook in de zaak. Jan 
nam al snel de contacten met De Meente 
over. “Hoewel ik geen onderdeel van het 
bestuur was, zat ik bijna standaard bij de 

FAMILIE BONTHUIS 
WAS LANG NAUW 
BETROKKEN BIJ 
DE MEENTE
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WOORDZOEKER “PRINSES DIANA”
M A G E R S R E G G E Z R A A W Z

W A E H K N U F F E L D I E R E N

H I H A S T A A T S B E Z O E K O

C D N G T W E E N Z A A M E K E T

N O E D N C H A R M A N T W U D O

U W S I S I R C S K Y L E W U H F

L I E R G O R I E I Z T L N U N A

S N S B D O R D N S S C E E T E N

D K E D E A L C N B E A F G N S D

I E E N H S I O A A N M O A A N R

E L I C N D C A R S S I O W G A E

H E E T E A R H B T T L N T A D W

G N A N N E L L E S S L G R V T M

I N T F I E O P I R N A E O A E O

D E I G L N I N T V M L S P R L R

A T R D D U E D R S K V P S T L T

D E R I Y F I I U A M H R F X A O

F E N O A W E S A A C O E O E B N

E E N R P N E R T E J E K W U O N

I G G E D S P O E E R R K E U W Z

L E P E R S O P T K R E E G O O E

B E L A N G S T E L L E N D N T R

V Y A N D E N B U G E W N E G I E

K R B R U I D S J A P O N O E R R

K O N I N K L Y K E F A M I L I E

Oplossing: ……………………………………………………………………………………       

De oplossing van de vorige puzzel is:

Helsinki en Turku zijn de belangrijkste havens

We hebben naar ons genoegen weer vele inzendingen mogen ontvangen. Iedereen 
bedankt daarvoor. De winnaar van deze keer is:

Mevrouw van Maastricht
Zr. Kramerstraat 7

Van harte gefeliciteerd!!

Mw. van Maastricht kan de gewonnen prijs afhalen bij de receptie van de Meente.

De overgebleven letters vormen een zin.

AFLUISTEREN EIGEN WEG ROUW
ANDREW MORTON EXTRAVAGANT SANDRINGHAM
ASTROLOGIE FERGIE SPEECH
AUDIENTIE FOTO SPORTWAGEN
AUTOSPORT HUWELIJKSCRISIS SPRAAKLERAAR
BALLETDANSEN INCIDENT STAASBEZOEK
BEGRAFENIS KNUFFELDIEREN TELEFOONGESPREKKEN
BELANGSTELLEND KONINKLIJKE FAMILIE TOEKOMSTPLANNEN
BESCHERMVROUWE KREEFT TOEWIJDING
BLONDINE KWETSBAAR VIJANDEN
BRUIDSJAPON LIEFDADIGHEIDSLUNCH VRIENDELIJK
CAMILLA MAGER WAARZEGGERS
CHARISMA PERS WINDSOR CASTLE
CHARMANT RING WINKELEN
EENZAAM RODDEL ZONEN
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 Wat ooit begon als een initiatief voor zo af 
en toe, is uitgegroeid tot een maandelijks 
terugkerend evenement: het snackuurtje. 
Gretig vinden patat en snacks hun aftrek 
op de laatste vrijdag van de maand. Be-
langrijke drijfveer achter dit initiatief is 
Helma Last. De redactie van De Roeper 
ging met haar in gesprek, want waarom 
ga je patat bakken voor ouderen?

Helma Last: “Het gaat me vooral om het 
contact. Menig oudere grijpt deze gele-
genheid aan en nodigt de kleinkinderen 
uit om bij hen te komen eten. En wees 
maar eerlijk: welk kind zegt daar nou nee 
tegen? Maar ouderen kunnen zelf ook 
genieten van een patatje met een snack 
hoor. Als je in de Meente woont zet je niet 
zo gemakkelijk zelf de frituurpan aan van-
wege de overlast voor de buren. Ook wij 
hadden in het begin last met de geur die 
het frituurvet verspreidt. Die geur blijft 
natuurlijk best een poosje hangen, en dat 
vindt niet iedereen even prettig.
Maar ook daar hebben we wat op gevon-
den. 
 

In samenwerking met Van de Pol & Pleijsier 
en de Stichting Vrienden van De Meente 
is een mooie, mobiele afzuiginstallatie ge-
bouwd. Daar staan nu de bakpannen on-
der, dus dat probleem is verholpen” aldus 
Helma.

Gezellig
Behalve dat het gezellig is als de kleinkin-
deren bij je komen eten, kan het ook gezel-
lig zijn om op het plein te snacken. Het is 
dan ook laatste vrijdag van de maand een 
gezellige boel op het plein.  Helma krijgt 
elke maand hulp van Janneke Bakker en 
Mirelle van Dijk. Ook deze dames helpen 
enthousiast mee aan het snackuurtje. Het 
is vaak wel even flink aanpakken om alles 
op tijd klaar te krijgen en vervolgens al-
les schoon te maken, maar dit drietal doet 
het met veel plezier!

Met dank aan Joke Veldman voor de foto’s. 
www.gaellemuun.nl 

 SNACKUURTJE

Wie ben je en waar kom je vandaan?
Ik ben Elske Bennink, ik ben 26 jaar en  
geboren in Genemuiden. Ik kom uit een 
gezin van 6 kinderen waarvan ik de één na 
jongste ben. 3 broers en 2 zussen. 
 
Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn: afspreken met vrienden/ 
terrasje/ kletsen/ actief bezig zijn/ avon-
tuurlijke  reizen maken/ lezen/ koken/ wa-
terskiën/zwemmen/strand/ natuur. 

Sinds wanneer werk je in de Meente en 
wat doe je zoal?
Ik werk sinds 2008 voor IJsselheem. Eerst 
in Zwolle & omgeving (Stadshagen). Als 
kok & assistent kok. En sinds oktober 2012 
ben ik bij de Meente begonnen. Mijn 
werk-zaamheden zijn het portioneren van 
de uitbreng maaltijden, soepen bereiden, 
de maaltijden verzorgen in het restaurant 
en portioneren.  Kletsen met de bewoners. 

Waarom heb je voor dit werk gekozen?
Ik heb eerst een koksopleiding gevolgd in 
de horeca. En daarna heb ik  nog 2 jaar in 
de horeca gewerkt. Maar op een gegeven 
moment ging het me tegen staan dat ik 
altijd aan het werk was, als andere men-
sen vrij waren. Ik kon geen sociaal leven 
opbouwen en dat vond ik toch wel heel 
belangrijk.
Het leek me heel leuk om in een team te 
werken. Dus toen heb ik een open sollici-
tatie naar IJsselheem gestuurd, en in de 
zomer tijd werd ik aangenomen en daar-
na mocht ik blijven. Wat ik nu vooral leuk 
vind aan het werk is dat het heel mens ge-
richt is, je komt heel veel in aanraking met 
de bewoners en dat vind ik erg gezellig.  Ik 
vind het fijn om hier te werken omdat de 
sfeer zo gemoedelijk is. 

Antwoord op de extra vraag: Wat is jouw 
favoriete vakantieland en waarom? 
Lastig kiezen, ieder land heeft z’n eigen 
interessante cultuur & natuur.  Tot nu toe 
vind ik Israël & Jordanië heel bijzonder, 
omdat daar heel veel geschiedenis ligt 
vanuit de Bijbel. Ik heb daar heel veel ge-
zien en beleefd, en ik was daar met een 
hele leuke groep mensen. En dat maakt 
de reis ook heel leuk. Er valt nog zoveel te 
ontdekken, ik hoop nog veel meer verre 
reizen te gaan maken...

Aan wie geef je de pen door?
Betsie van Leusen.

Welke extra vraag zou jij die persoon wil-
len stellen?
Wat is de drijfveer in jouw leven? 

VAN DE MEDEWERKERS: ELSKE BENNINK
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Dinsdag 23 juni was een belangrijke dag voor de bewoners van Akkerwinde. Alhoewel ze al 
sinds januari 2015 in de Meente wonen, werden op deze dag de overeenkomsten onderte-
kend. Een formeel en gewichtig moment, als kroon op een lange periode van voorbereiding.

Sinds begin 2011 waren de Meente en de belangbehartigers van de bewoners van de Claus-
straat met elkaar in gesprek. In eerste instantie leek het 2011 heel voortvarend te gaan. 
Beide partijen waren het er over eens dat een samenwerking met De Meente de meest ide-
ale optie was. Immers, de bewoners van de woonlocatie aan de Pr. Clausstraat komen ook 
op een leeftijd die ongemakken met zich meebrengt en daar waren de woningen in de Pr. 
Clausstraat niet op berekend. In De Meente zijn diverse faciliteiten, en er kan 24 uur per dag 
zorg worden geboden als dat nodig mocht zijn. 
Maar het realiseren van een geschikte locatie kostte uiteraard tijd en er moest duidelijkheid 
komen hoeveel bewoners van de Clausstraat mee wilden gaan naar De Meente.

Op dit moment zijn er 6 bewoners en ieder heeft zijn eigen huisje. Er is een gezellige geza-
menlijke woonkamer met een mooie keuken en plek waar de bewoners ’s morgens geza-
menlijk ontbijten.
De bewoners voelen zich heel erg thuis op de nieuwe plek en dat was ook de bedoeling. 
Op hun beurt brengen ze ook levendigheid en vrolijkheid met zich mee, waar bezoekers 
en bewoners van De Meente van mogen genieten.  Kortom een win-win situatie voor alle 
partijen!

ONDERTEKENING CONTRACTEN AKKERWINDE

Wilma Post

Wim Zegers en Stefan Westhuis

Henk Eenkhoorn

Koos van Dalfsen

Henk Slot
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Laat me gaan en weten dat je er bent
Kus me op de wang en pak mijn hand.
Mijn verwarring is groter dan je denkt
Verdrietig, ziek en verloren in elk moment.

Dat ik jou nodig heb, dat weet ik wel
Mij vasthoudt en laat voelen dat je er bent.
Verlies alsjeblieft niet je geduld met mij
Schreeuw en huil niet als ik raar reageer
Ik kan het echt niet helpen hoe ik ben
Ik kan niet anders, hoe hard ik ook probeer

Vergeet nooit dat ik je nodig heb
Het mooiste van mij, al lang vergaan
Ik smeek je, hou me vast en hou van mij
Totdat ik voorgoed ben weggegaan. 

Menno Drenth 
(vrije vertaling van gedicht 
Álzheimer’s Request van Owen Darnell)

 

GEZELLIGHEIDSMIDDAG

In 2015 worden nog een drietal Gezel-
ligheidsmiddagen georganiseerd.  Er is 
daarbij volop gelegenheid voor contact, 
immers GEZELLIGHEID is heel belangrijk. 
Maar er worden ook regelmatig gasten 
uitgenodigd die iets  komen vertellen, of 
iets ten gehore brengen. De middagen 
beginnen om half drie en u bent dan van 
harte welkom in zaal De Stadskamp.
Donderdag 8 oktober komt de heer Meek 
spreken over ‘lopen op hout’. Op 5 novem-
ber komt de mondharmonicaclub uit Ha-
velte en op 3 december is Wim Nijboer te 
gast. ( Kijk ook in de Activiteitenagenda.)

ALZHEIMER’S REQUEST

-advertentie-

Wilt u iemand feliciteren, beterschap wensen 
of laten weten dat u hem/haar niet vergeten 
bent, de cbo werkt er graag aan mee via het 

muzikale programma ‘op verzoek’
     
Inleveren zaterdags voor 19.00u: 
• telefoon 3856479
• info@cbozwartewaterland.nl
• briefje in onze postbus of afgeven in de studio 

(Lage Vlakte 13)

Daarvoor hebben wij nodig:
• uw naam, adres, telefoonnummer  
• bestemd voor: naam en adres        
• muzikale wens
• eventuele toelichting 
• uitzending is op zaterdagavond van 19:15  

tot 20:15u. (Programma: “OP VERZOEK”)
fennyjolingerie.nl

Markt 4, 8281 AD  Genemuiden  
Tel 038-3854222 - info@fennyjolingerie.nl - fennyjolingerie.nl

Zoals wij binnen de Meente kwalitatief hoogstaande zorg 
kunnen leveren, kunnen wij dat ook bij u thuis!

VOOR AL UW ZORG THUIS

* alarmering bij u thuis

* vrijwel alle vormen van zorg en ondersteuning kunnen
            wij bij u thuis brengen

* 7 dagen per week, 24 uur per dag, zijn onze 
medewerkers voor u beschikbaar

* zorg beschikbaar op basis van verstrekte CIZ-indicatie

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met één van onze
hoofden cliëntenzorg, tel. 038-3852710.                          
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hoofden cliëntenzorg, tel. 038-3852710.                          

Sisalstraat 63
8281 JJ Genemuiden  Holland

Tel.: +31 (0)38 385 85 88
Fax.: +31 (0)38 385 57 58

www.vandacarpets.nl
info@vandacarpets.nl
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COLOFON:

De Meente
Dorus Rijkersstraat 2
8281 DG Genemuiden
Tel: 038-3852710
Fax: 038-3852711

Redactie:
Ageeth van Enk  
Aletta Mateboer-Hoeve
Marja Bekendam - de Boer

Kopij voor volgende uitgave inleveren 
voor 28 november 2015 bij het zorglo-
ket of: receptie.meente@ijsselheem.nl

20e jaargang/september 2015    
Nummer 3

Verschijnt 4 keer per jaar
Maart, juni, september en december

-advertentie-

De Tekstkenner 
levert mooie of 
zakelijke woorden 

voor websites, magazines, 
brochures en kranten.

Wij geven ook 
www.genemuidenactueel.nl 

uit.

06 101 62 0
06

info@heyrik
media.nl

www.detekst
kenner.nl

‘75 jaar thuis in 
� scale zorg’

www.bonthuis.info

T (038) 385 50 49
F (038) 385 58 45 
info@paletschilderwerken.nl
www.paletschilderwerken.nl

Postbus 31
8280 AA  Genemuiden
De Blokmat 7
8281 JH  Genemuiden 

BELBUS DE MEENTE

Wist u dat 55+ers uit Genemuiden gebruik kunnen 
maken van de Meente bus met chau� eur?

Indien beschikbaar voor bijvoorbeeld bezoekjes aan 
familie, korte trips naar eigen wens, ziekenhuis– of Poli bezoek.

Tijdens de kantooruren te boeken op 038 - 385 27 10

(OOK ROLSTOEL VERVOER)
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PLAATS HIER  
DE ADRESSTICKER

-advertentie-

Mede mogelijk gemaakt door:

sign & display
print & promo

JA
N

SE
N

JA
N

SE
N

JA
N

SE
N

JA
N

SE
N

JA
N

SE
N

M
O

D
E

M
O

D
E

M
O

D
E

M
O

D
E

M
O

D
E

Langestraat 60 - 8281 AM  Genemuiden - Tel. 038 - 385 68 01JA
N

SE
N

M
O

D
EJANSEN MODE

ONZE MERKEN:

SETTERLAINE 
BLU’EL 

VENDUCCI 
DONNA DOU 

JENSEN 
ONLY-M 

Klaas Fuitestraat 41-45   Genemuiden 
Tel 038 - 385 47 50   verkoop@autobreman.nl 
www.autobreman.nl  www.autobedrijfbreman.nl

VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE 
PERSONEN- EN BEDIJFSAUTO’S 

ALLE AUTOMERKEN

SCHADE HERSTEL, 
REPARATIE ONDERHOUD 

EN APK VOOR 
ALLE AUTOMERKEN

Oefengroep 
- diabetes
- copd 
- hartrevalidatie 

Fysiofit 
Fysiotherapie 
Revalidatie
Oedeemtherapie
Echografie

Bel 038 385 86 88 

of kijk op www.fysiotherapiedemeente.nl

Buzenland 2  
Genemuiden
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NA 100 JAAR 
NOG JONG 
EN VITAAL!

Feenstra - Stoter
Langestraat 23-27

8281 AE Genemuiden
038 385 43 98


