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Hiernaast een foto van de laatste Stads-
omroeper van Genemuiden: Siem Last. 
Siem Last trad op 1 januari 1954 in functie 
bij de gemeente als stadsomroeper. Met 
name in de periode dat de Urker vissers 
naar Genemuiden kwamen om vis te ver-
kopen, was hij een bekende verschijning 
in de straten. Jarenlang sierde deze foto 
de omslag van De Roeper, het kwartaal-
blad van De Meente voordat het een tijd-
schrift werd. De naam van De Roeper is ui-
teraard wel gebleven, immers al in de 19e 
eeuw werd belangrijk nieuws door een 
zogenaamde stadsomroeper bij de men-
sen gebracht. 
Menigeen zal zich nog wel herinneren 
hoe Sierm Last eens een 1 aprilgrap met 
de bevolking uithaalde. Hij riep toen: 
“Wegens noodslachting wordt een hoe-
veelheid vlees aangeboden voor f 3,- per 
kilo, te verkrijgen op het terrein van ge-
meentewerken. Een ieder dient een em-
mer mee te nemen.” Velen gaven gehoor 
aan de oproep en al spoedig zag je men-
sen fietsen met een emmer aan hun stuur 
richting gemeente-werken.
Siem Last ging in februari 1971 met pensi-
oen en daarmee werd het stadsomroeper-
schap verleden tijd. We hopen dat deze 
papieren Roeper nog tot in lengte van ja-
ren mag blijven verschijnen!

Met dank aan Henk Beens voor het gebruik 
van bovenstaande informatie uit zijn boek 
Het Erfgoed der Vaderen.

VAN DE REDACTIE

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
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VRIJWILLIGER IN HET ZONNETJE: 
JENTINUS HOEKMAN
Hij weet niet precies welk jaar het was, 
maar hij werd destijds door Harm Altena 
benaderd om te helpen met het rond-
brengen van de maaltijden. Dat was voor 
Jentinus Hoekman het begin van zijn ja-
renlange inzet voor De Meente. Het bleef 
uiteraard niet bij maaltijden rondbren-
gen, want zijn organisatorische kwalitei-
ten bleven ook niet onopgemerkt. Zo kon 
het komen, dat Jentinus jarenlang de dag-
tochten verzorgde per boot en per bus. 
Hij heeft dan ook heel mooie herinnerin-
gen aan die tijd.

Door het rondbrengen van de maaltijden 
kwam hij in contact met de bewoners van 
Weidegreven. Hij merkte wel dat menig-
een blij was met  een vriendelijk woord 
en een luisterend oor. Niet zelden ging 
hij dan ook op een ander moment van de 
dag nog eens op bezoek van één van ‘zijn’ 
bejaarden om een praatje met hen te ma-
ken.  
Na verloop van tijd vroeg Harm Altena, 
die toen nog deel uitmaakte van het be-
stuur van De Meente, aan hem of hij ook 
behulpzaam wilde zijn bij het organise-
ren van de voor- en najaarsmarkten. Ook 
dat heeft Jentinus heel wat jaren gedaan. 

Zijn oudste zoon 
Joost heeft hem 
na verloop van tijd 
geholpen om een 
administratie in 
de computer op te 
zetten. Voorafgaand aan een markt werd 
dan iedereen door hem gebeld of ze ook 
ditmaal weer aan de voor- of najaarsmarkt 
wilden deelnemen. 

Maar ook het gesleep met marktkramen 
ligt Jentinus Hoekman nog vers in het ge-
heugen. In het begin werden de marktkra-
men nog gehuurd en moesten ze van el-
ders worden opgehaald en dus ook weer 
teruggebracht. Na verloop van tijd werd 
dat als te belastend ervaren en zijn ze – na 
een zoektocht op internet - erin geslaagd 
om in Gouda marktkramen op de kop te 
tikken. Nu zijn de marktkramen binnen 
handbereik beschikbaar en kunnen ze ook 
voor andere doeleinden worden gebruikt.

Het organiseren van reisjes heeft Jenti-
nus altijd met heel veel plezier gedaan. 
De waardering die hij ervoor kreeg van de 
ouderen was voor hem de mooiste belo-
ning van zijn werk. 
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VAN DE MEDEWERKERS

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Mijn naam is Zwanet Pleijsier en ik ben ge-
boren 3 kilometer buiten Genemuiden. In-
middels woon ik nu al langer in Genemui-
den, dan dat ik er buiten heb gewoond.

Wat zijn je hobby’s?

Ik vind het erg leuk om in de tuin bezig 
te zijn. Ik hou er erg van bloemen, en heb 
onze eigen tuin hier ook vol van staan. Ook 
heb ik samen met mijn zusje een moes-
tuin. Hierin verbouwen we van alles, zoals 
aardappelen en van allerlei groentes. De 
tuinbonen zijn wel mijn favoriete groente. 
Fietsen vind ik ook erg leuk. Via fietskno-
pen punten kom je op de mooiste plek-
ken. Nederland is erg mooi! Ook vind ik 
het erg leuk om te wandelen. Elke week 
met vriendinnen een rondje Genemuiden, 
en daarna bijpraten met een kop koffie.

Voor eventuele activiteiten 
in de VAKANTIEPERIODE raden 

wij u aan om de publicatieborden 
goed in de gaten te houden!

Als zij hadden genoten die dag, was voor 
Jentinus de dag ook geslaagd geweest. 
Warme herinneringen bewaart hij aan Alie 
Breman, waar hij heel prettig mee heeft 
samengewerkt. Jentinus heeft zijn taken 
inmiddels grotendeels overgedragen aan 
Piet van Dijk maar hij kan iedereen aanra-
den om zich aan te melden als vrijwilliger 
voor De Meente want zelf heeft hij er altijd 
veel voldoening van gehad en zich met 
veel liefde ingezet voor de oudere mede-
mens. Natuurlijk kan iedereen zelf bepa-
len hoeveel tijd men zich beschikbaar wil 
stellen, maar volgens Jentinus krijg je er 
hoe dan ook veel voor terug. 
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Sinds wanneer werk je in de Meente en 
wat doe je zoal?

Sinds 1989 werk ik in de Meente. Eerst 
was er in de Meente nog niet zoveel zorg. 
Alleen op de Lage Vlakte 10 kamers met 
zorg, en 2 kamers voor logeer-mogelijk-
heid. Er is steeds meer zorg bij gekomen, 
en zo ben ik al een aantal keren verhuisd 
naar andere afdelingen. 
Sinds november 2015 ben ik werkzaam in 
het somatiek team als verpleegkundige.             
Zie verder in de Roeper een stukje over dit 
team.

Het is veel lopen omdat de cliënten door 
de hele Meente wonen. Maar daar blijf je 
fit bij! Er is veel veranderd door de jaren 
heen. Zo kregen we ooit een briefje van 
een dokter of een rollator iets voor een cli-
ent was. Wij wisten niet wat dat was. Dat 
kun je je nu niet meer voorstellen. De rol-
lators zijn er nu in alle kleuren en soorten 
te zien. Ook heb ik de intrede van de mag-
netron meegemaakt, de computer en de 
laptops. Zo zijn er door de jaren heen veel 
veranderingen gekomen. Zo ben ik nu ‘s 
avonds als ik aan het werk ben  druk met 
van alles in opladers aansluiten, elektri-
sche rolstoelen, accu’s van tilliften, mobie-
le telefoons van cliënten, ipads enz. Maar 
iedere tijd heeft z’n mooie kanten.

Waarom heb je voor dit werk gekozen?

Zorgen vind ik mooi om te doen, ik ben 
geïnteresseerd in een ander, en wil graag 
in gaan op de zorgvraag van de cliënt en 
hen helpen bij wat henzelf niet meer lukt. 
Tot nu toe vind ik het nog steeds mooi om 
te doen, en ik vind het fijn om in de Meen-
te te werken. Fijn op de fiets er heen, en 
geen stoplichten en files onderweg.

Antwoord op de extra vraag: Wat zou jij 
over 15 jaar bij leven en welzijn willen 
doen of bereikt willen hebben?

Misschien ben ik over 15 jaar wel oma? 
Wie weet, maar ik hoop dat ik dan nog 
mijn werk in de Meente met veel plezier 
mag blijven doen.

Aan wie geef jij de Pen door? 

Sandra Hofstede

Welke extra vraag zou jij die persoon 
willen stellen?

Hoe denk jij dat een PG afdeling er over  
10 jaar zal uitzien?

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 19.00 uur: 
• 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 20.15 uur (programma: 'OP VERZOEK')
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In de Meente is sinds 30 november 2015 
een team werkzaam dat zich bezighoudt 
met de ouderen die langdurig lichame-
lijke zorg nodig hebben, een zogenaamd 
Somatiek-team.
Het Somatiek-team biedt zorg thuis bin-
nen de appartementen in de Meente waar 
de cliënt woont.

Het Somatiek-team is een klein team. Daar 
is bewust voor gekozen, omdat de cliënt 
dan zo min mogelijk verschillende mede-
werkers over de vloer krijgt. Bijkomend 
voordeel is, dat die medewerkers eventu-
ele problemen sneller kunnen signaleren.  

SOMATIEK TEAM MEENTE
De cliënt die somatiek-zorg krijgt vanuit 
de Meente blijft niet onder behandeling 
van de eigen huisarts, maar wordt overge-
dragen aan de specialist ouderenzorg van 
IJsselheem. 
Verder heeft het somatiek-team nauwe 
contacten met fysiotherapie, ergo-thera-
pie, de psycholoog van IJsselheem zodat 
de zorg optimaal is. Door deze korte lij-
nen kan er snel ingesprongen worden bij 
eventuele knelpunten.

Voor meer informatie en/of het aanvragen 
van somatiek-zorg in de Meente kan con-
tact worden opgenomen met het zorglo-
ket van de Meente 038-3852700
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ACTIVITEITENAGENDA 2016

Dinsdagmorgen  Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut (m.u.v. vakanties)
Dinsdagmiddag  Bingo
Woensdagmorgen Koersbal en beweegtuingroep (m.u.v. vakanties)
Woensdagavond (19.15 u.) Bingo op het plein
Donderdagmorgen Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut (m.u.v. vakanties)
Donderdagmiddag Zanguurtje onder begeleiding van een organist

 
DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP ELDERS
JULI
Vrijdag 1 juli Weeksluiting Chr. Ger. Kerk 19.15 uur
Vrijdag 8 juli Weeksluiting Ger. Gemeente 19.15 uur
Vrijdag 15 juli Weeksluiting Herv. Gemeente PKN 19.15 uur
Vrijdag 22 juli Weeksluiting Herst. Herv. Gemeente 19.15 uur
Vrijdag 29 juli Weeksluiting Ger. Kerk 19.15 uur
AUGUSTUS
Vrijdag 5 augustus Weeksluiting Chr. Ger. Kerk 19.15 uur
Vrijdag 12 augustus Weeksluiting Ger. Gemeente 19.15 uur
Vrijdag 19 augustus Weeksluiting Herv. Gemeente PKN 19.15 uur
Vrijdag 26 augustus Weeksluiting Herst. Herv. Gemeente 19.15 uur
SEPTEMBER
Vrijdag 2 september Weeksluiting Ger. Kerk 19.15 uur
Maandag 5 september BINGO 19.30 uur
Vrijdag 9 september Weeksluiting Chr. Ger. Kerk 19.15 uur
Dinsdag 13 september Bijbelkring 15.00 uur
Dinsdag 13 september Passage 20.00 uur
Vrijdag 16 september Weeksluiting Ger. Gemeente 19.15 uur
Dinsdag 20 september PCOB 17.00 uur, 

Restaurant

Woensdag 21 september Welfare 14.30 uur
Vrijdag 23 september Weeksluiting Herv. Gemeente PKN 19.15 uur
Dinsdag 27 september Bijbelkring 15.00 uur
Woensdag 28 september Ouderenmiddag 14.30 uur
Vrijdag 30 september Weeksluiting Herst. Herv. Gemeente 19.15 uur
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Door Kate McCord 
uitgeverij de Banier, 
352 bladzijden

De blauwe boerka is het kenmerk gewor-
den voor de Afghaanse vrouw. Dit boek 
van een Amerikaanse zendelinge schetst 
een even onthutsend als fascinerend 
beeld van Afghaanse vrouwen. De Ame-
rikaanse Kate McCord –niet haar eigen 
naam– schrijft in haar prachtige boek over 
iets tamelijk onbekends: hoe vrouwen le-
ven in Afganistan. Het land wordt al jaren 
verscheurd door (burger)oorlogen, we 
kunnen daar van alles over horen, maar 
hoe leven de vrouwen daar? Wat leeft er 
onder die blauwe boerka’s? 

De schrijfster heeft méér inkijkjes gehad 
in datgene wat de vrouwen in dat land be-
zighoudt dan menig Afghaanse man. Mc-
Cord heeft vijf jaar gewerkt als humanitair 
hulpverleenster, ze woont inmiddels weer 
in Amerika. In uitgebreide hoofdstukken 
doet ze verslag van haar ontmoetingen 
met Afghaanse vrouwen in hun huizen. 
McCord is vrouw en in Afghanistan zijn er 
maar weinig vrouwen die zo zelfstandig 
te werk gaan als zij deed. Bovendien is ze 
ongetrouwd, iets wat in de Afghaanse cul-
tuur absoluut niet begrepen wordt.

Wederzijds onbegrip liggen dus voor de 
hand. McCord doet alles om dat onbegrip 
uit de weg te ruimen. Ze leert de taal, het 
Dari, zoekt voorbeelden bij zo ongeveer 

alles wat ze vertelt en past zich zoveel mo-
gelijk aan bij de Afghaanse gewoonten, 
inclusief hoofddoek. Maar als het om de 
kern gaat, staat McCord voor haar zaak. 
Ontelbaar vaak proberen Afghanen haar 
te bekeren tot de islam, maar even vaak, al 
is het soms vol  angst, wijst ze hun pogin-
gen van de hand. In plaats daarvan gaat 
ze steeds weer terug naar het voorbeeld 
van, zoals zij Hem noemt: de achtenswaar-
dige Jezus. Preken doet ze daarbij niet: het 
zou ook langs de meeste Afghanen heen 
gaan. Liever laat ze door verhalen zien dat 
de wil van God gefundeerd is in goedheid 
en liefde, en niet in plichtmatige en slaaf-
se onderwerping.

Dit boek geeft een geweldig inzicht in de 
weerbarstige Afghaanse cultuur. De uitga-
ve is prachtig omdat McCord goed schrijft, 
wat in de vertaling bewaard is gebleven. 

BOEKVERSLAG: 
IN HET LAND VAN DE BLAUWE BOERKA’S
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Reislustige mensen met een vakantie-
gevoel in De Meente: “Ik heb het gevoel 
dat ik altijd vakantie heb, wij wonen hier 
met veel plezier. Toen ik onlangs viel, 
was iedereen druk in de weer. Ik ben 
heel dankbaar dat ik hier mag wonen”, 
zegt Hupie Bonthuis-Vos. Samen met 
echtgenoot Jan Bonthuis woont ze al 6,5 
jaar aan de Noordwal. 

Hupie Bonthuis is geboren in Zwartsluis, 
maar kwam als baby al in Genemuiden te-
recht. Jan Bonthuis woont daar al zijn hele 
leven. Genemuiden bleef altijd de basis 
van het echtpaar, maar ze bleven bepaald 
niet binnen de gemeentegrenzen. “Wij 
hebben altijd graag mogen reizen. Alle 
landen van Europa hebben we denk ik 
wel gezien, waarbij Spanje onze favoriet 
is. Onlangs zijn we nog op Gran Canaria 
geweest”, vertelt Hupie.

Ze hebben dat reislustige niet van huis 
uit meegekregen. “Nee, onze ouders gin-
gen nooit op vakantie. Daar was ook geen 
geld voor. Niemand ging eigenlijk op va-
kantie. Toen we in onze verkeringstijd 
een keer naar Duitsland gingen, keken 
mijn ouders me raar aan”, lacht Jan. Na 
de val van Hupie enige tijd geleden, heb-
ben ze nog niet weer gereisd, al kriebelt 
het ergens wel. “We zijn eerder ook wel in 
Benidorm geweest. Daar rijden veel va-
kantiegangers op een scootmobiel. Mis-
schien moet ik dat ook maar eens doen...”, 
glimlacht Hupie. Zij ging in haar jeugd 
overigens wel op reis. “Dat kwam vooral 
omdat mijn stiefvader uit Alphen aan de 
Rijn kwam. Daar gingen we dan in de zo-
mer naartoe. In Kampen stapten we op 

LEVENSVERHAAL: JAN EN HUPIE BONTHUIS

de boot naar Amsterdam en vanaf daar 
fietsten we verder.”

Ook buiten de vakanties om maakte Jan 
veel kilometers. Hij werkte namelijk in het 
westen van het land. “Ik heb even in de fa-
briek gewerkt, maar dat was niets voor mij. 
Toen kwam ik in de bouw terecht. Eerst bij 
een Genemuider bedrijf, maar samen met 
een paar plaatsgenoten kreeg ik een aan-
bod om voor een beleggings-maatschap-
pij in Huizen te komen werken. Dat heb 
ik vervolgens tot mijn pensioen gedaan. 
We zaten vooral in de woningbouw in het 
westen van het land.”

Jan Bonthuis reed daardoor decennia 
lang op elke werkdag naar het westen. 
“Het verste weg was Barendrecht. Op een 
gegeven moment kwam Antwerpen ter 
sprake. Toen heb ik gezegd: ‘prima, maar 
dan ga ik na de middag terug naar huis…’. 
’s Avonds wilde ik gewoon thuis zijn. Ant-
werpen is er nooit van gekomen, maar ik 
heb genoeg kilometers gemaakt. In de 
laatste jaren was ik dat wel een beetje zat. 
In die tijd waren er nog geen airco’s in de 
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auto. Op warme dagen was het afzien.” 
Hupie: “Je kwam de auto soms uitrollen…”
Zelf heeft ze voor het trouwen ook ge-
werkt. “Na de VGLO in Genemuiden moest 
ik aan het werk. Eerst bij mensen thuis 
en later heb ik een tijd bij de Dienst IJs-
selmeerpolders in Kampen gewerkt. Dan 
maakte ik de lunch klaar voor de arbeiders 
die in de polder werkten. Dat was een hele 
gezellige tijd. Later heb ik voor de kinde-
ren gezorgd. We kregen drie dochters die 
allemaal in Genemuiden wonen. Alleen 
één kleindochter woont in Den Haag.”

En die heeft het reislustige blijkbaar ge-
erfd van haar grootouders. “Ze studeerde 
onder meer in Australië en werkt nou voor 
reismaatschappij TUI. Ze inspecteert reis-
bestemmingen. Nou, dat was ook echt 
een baan voor mij geweest…”, lacht Hu-
pie. Jan heeft ook een mooie anekdote die 
met zijn kleindochter te maken heeft. “In 
het vliegtuig naar Gran Canaria vroeg een 
vrouw waar we vandaan kwamen. Ze had 
ons dialect horen spreken. ‘Ik weet wel 
waar u vandaan komt, Den Haag…’, ant-
woordde ik. Het bleek dat ze in dezelfde 
flat als onze kleindochter woont.”

Jan was naast zijn baan ook scheidsrech-
ter. “Eerst voetbalde ik en toen dat van-
wege de leeftijd niet meer ging, pakte ik 
de fluit op. Eigenlijk omdat er te weinig 
scheidsrechters waren bij Sportclub. Toen 
wisten ze mij zover te krijgen dat ik op 
cursus ging. En daarna heb ik vooral de 
A-junioren gefloten. Zelfs nog een keer 
in Amsterdam. Tegenwoordig kom ik wei-
nig meer op het voetbalveld. Ik erger me 
ook aan de agressie van toeschouwers en 

ouders. Voetbal kijken op televisie mag ik 
nog wel graag doen trouwens.”

Jan is bovendien de ‘postbode’ van De 
Meente. “Ik kan goed opschieten met de 
dames van de receptie. Ook daarom vind 
ik het leuk om de post te bezorgen. En ik 
hang posters op als er wat te doen is. Dat 
is een leuke bezigheid.” Hupie is al bijna 
45 jaar lid van zangkoor Excelsior en dat 
hoopt ze nog lang te mogen doen. En als 
de gezondheid het toelaat komen er vast 
ook nog wat reizen bij… en zo niet, dan 
blijft het vakantiegevoel in De Meente.

RIOOLTECHNIEK
inspectie – reiniging – reparatie/renovatie - deelrenovatie

inspectie
•	 met camera (vanaf 20 mm Ø)
•	 digitale beeldopnames
•	 detectie en in kaart brengen 

van riolering
•	 rook (nevel) apparaat voor 

kleine lekkages 
reiniging
•	 onder druk tot 150 bar
•	 vanuit 500 liter reservoir
•	 zonder chemicaliën
•	 evt. met gebruik van  

freeskoppen

reparatie/renovatie
•	 PVC buizen reparatie en  

renovatie
•	 plaatsen van diverse putten
•	 incl. herstel straatwerk

kousrenovatie
•	 reparatie van binnenuit met 

glasvezeldoek
•	 geen graaf- en breekwerk

www.hoekman-bekendam.nl
Puttenstraat 5 Tel. 038 385 54 49Genemuiden

Dé bestr
ating 

             
     spec

ialist

 www.hoekman-bekendam-infra.nl
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Het was midden in de oorlog toen dit 
verhaal zich afspeelde. Genemuiden 
had relatief weinig gemerkt van de strijd 
die in Nederland was geleverd en nog 
steeds overal woedde.
Toch gebeurden er in Genemuiden ook 
dingen waar de bezetter zijn tanden liet 
zien en een stempel op het dagelijkse le-
ven zette.
Die dag was er wat roering op de kaai, 
wat precies weten we niet maar er ston-
den wat Duitse vrachtauto’s met daarin 
officieren en soldaten die er wat rond-
hingen met onbekende planning.

In een klein huisje/winkeltje aan de Ach-
terstraat vlak bij de Kaai was wel wat te 
doen. Willem en Margje Buitink waren na-
melijk 40 jaar getrouwd en vierden daar 
met hun 4 dochters en aanhang een be-
scheiden feestje. Er was wat cake gebak-
ken en een borreltje in huis gehaald om 
toch deze heugelijke dag niet zomaar 
voorbij te laten gaan ondanks de oorlog.
De familie zat gezellig bijeen in het piep- 
kleine kamertje waar de temperatuur snel 
opliep en men foeterde wat over het ver-
loop van de oorlog en de Duitse bezetters.
Toen schoonzoon Cor Roeland een luchtje 
wilde gaan scheppen, zei Willem Buitink 
nog “er zijn Duitsers op de Kaai ik zou er 
niet naar toe gaan, je weet maar nooit”. 
Cor antwoordde: “Nee, ik ga even een si-
garetje roken” liep naar buiten en stak een 
North-State op die in glaasjes op de tafel 
stonden voor de gasten.

De familie ging verder met de conversatie 
over de oorlog en dronk nog een glaasje 
maar constateerde wel dat Cor wat erg 

lang uitbleef. Dat gezegd hebbende, 
vloog plotseling de deur open en klonk 
er een geweerschot wat de hele kamer in 
rep en roer bracht.

Wat was er gebeurd in tussentijd. Cor was 
toch naar de Kaai gelopen en had even-
tjes bij Giep Verhoek om het hoekje geke-
ken om te zien wat er aan de hand was.
Net op het moment dat hij terug wilde 
gaan had een Duitser hem in het vizier 
gekregen en naar hem geschreeuwd wat 
hij daar moest. Cor schrok hier zo van dat 
hij de Oosterbrugstraat in rende en hal-
verwege hoorde dat de Duitser hem ach-
terna kwam en hem iets toe schreeuwde 
wat hij niet goed kon verstaan maar on-
heilspellend klonk.

Op de hoek Oosterbrugstraat-Achter-
straat woonde de familie Hoekman met 
hun gezin. Opoe was die dag ook op visite 
en had een kind op de arm terwijl kleine 
Gerrit speelde op de grond in de kamer. 
Plotseling vloog de achterdeur en kwam 
er een man naar binnen die zich als een 
speer onder de bedstee verstopte en zich 
in de daar bevindende ruimte schuilhield. 
Direct hierna rinkelde het glas uit de ach-
terdeur en klonk er een harde Duitse stem 
die schreeuwde “Wo ist er geblieben ??”
De Duitser had met de kolf van het geweer 
de ruit kapot geslagen en stond nu mid-

OORLOGSVERHAAL
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den in de kamer waar het jonge gezin als 
versteend bijeen zat. Gerrit - toen onge-
veer 10 jaar -, was ook hevig geschrokken 
maar stond de soldaat brutaal te woord 
en kon nog net een klap van het geweer 
ontwijken, waarbij de kolf hard tegen de 
houten binnen wand dreunde. Die klap 
in combinatie met de harde stem van de 
Duitser deden Cor besluiten om weer on-
der de bedstee vandaan te komen en een 
andere schuilplaats te zoeken.
Hij rende de achterdeur weer uit, sprong 
over de schutting die grensde aan de 
steeg van de familie Buitink, die niets in 
de gaten hadden en nog genoeglijk bij el-
kaar zaten.

Deze vlucht werd hem fataal want aan de 
andere kant van de schutting, liep hij in 
de handen van een andere Duitse soldaat, 
die hem vasthield terwijl hij op verster-
king wachtte.
Cor kon zich losrukken en rende om de 
hoek de volle kamer binnen waar het 40 ja-
rige huwelijk van zijn schoonouders werd 
gevierd. De familie schrok verschrikkelijk 
van het geweerschot dat plotseling klonk 

en daarmee ineens midden in de realiteit 
van de oorlog was terecht gekomen.
Cor werd meegenomen naar buiten en 
met de handen boven het hoofd tegen de 
muur gezet waar hij ter plekke zou zijn ge-
fusilleerd als zijn zwagers niet hun uiterste 
best hadden gedaan om de loop van het 
geweer naar boven te drukken, opdat de 
kogel hem niet zou raken. Ze wisten zo-
veel te berde te brengen dat Cor niet ter 
plekke werd doodgeschoten maar mee 
moest in de vrachtauto die op de Kaai 
stond.

Dit voorval was in de Achterstraat niet 
onopgemerkt gebleven. Uit diverse mat-
ten- naaierijen en werkplaatsen waren de 
mensen naar buiten gekomen om te kij-
ken wat daar allemaal gebeurde. Hier in 
de buurt was ook de mattenmakerij van 
de Gebr. Mateboer gevestigd, die voor het 
uitbreken van de oorlog zaken deed in 
Duitsland. De Mateboers waren daardoor 
de Duitse taal behoorlijk goed machtig.

Johannes Mateboer trok de stoute schoe-
nen aan en ging met de Duitse officieren 

Nylonstraat 9
8281 JX Genemuiden

Tel. (038) 385 54 66
info@riezebos-constr.nl www.riezebos-constr.nl

Riezebos Constructie is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en monteren  
van staalconstructies voor diverse bouwwerken. Zoals: Fabriekshallen, Kantoren,  
Woningen, Ligboxenstallen, Bewaarloodsen, Werktuigbergingen, Loodsen e.d.

Het is in de meeste gevallen verstandig om al in een vroeg stadium van uw plannen met 
ons bedrijf in contact te treden. We kunnen dan praktisch met u meedenken om zo tot 
een voordelig ontwerp te komen. Neem contact met ons op of bezoek onze website.

ONTWERP

PRODUCTIE

MONTAGE
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praten die zich op de kaai ophiel-
den. Hoe of wat weten we niet maar 
Cor werd vrijgelaten en kon zich  
‘s avonds weer bij zijn gezin voegen 
aan de Langestraat waar hij een 
bakkerij runde .
Wonder boven wonder had de ko-
gel zich een weg gebaand door 
het volle kamertje zonder iemand 
te raken. De kogel had alleen een 
stoelleuning doorboord en was in 
de achtermuur terecht gekomen 
waar Willem hem later heeft uitge-
peuterd.

Omdat Willem en Margje mijn Opa 
en Opoe waren en mijn vader en 
moeder ook op dit feestje van de 
partij waren geweest, had ik dit ver-
haal diverse malen horen vertellen 
maar wat er precies aan de andere 
kant van de schutting zich had af-
gespeeld was nooit zo duidelijk. 
Tot ik voor een paar weken gele-
den Gerrit Hoekman op de kaai zag 
staan aan de andere kant van de 
straat waar ooit Cor zijn hoofd om 
het hoekje had gestoken.
Vanuit die situatie keken we samen 
op het huisje aan Oosterbrugstraat, 
waar hij als kind had gewoond en 
vertelde hij mij het verhaal wat zich 
daar toen in de oorlog 40-45 had af-
gespeeld .

Hans Mateboer Gzn
 
Met dank aan Frederik Weijs voor het 
gebruik van de afbeelding van de 
Kaaibrug.

AANVLAMMEN HESJE 
RONDDANSEN  ACHTERNAGEVEN 
INGAAND RUIMTEWERKING  
ADRESBOEK KASSALDO 
SCHAAKWERELD  ALBERT 
KLASSE SCHROOTWAARDE  
AMPER KLUIF 
SCHUIT  BAREND 
KOGEL SHORTS  
BARONESSE KOLKEN 
SLOTONTDOOIER  BEDSTEE 
KOSTJUFFROUW SNOEIHEET  
BEKEUREN KOUBEITEL 
SPECERIJ  BELKNOP 
LEUKWEG STRANDMEESTER  
BEROEP LOVER 
STRIBBELAAR  BETREFFEN 
LUCHTTECHNIEK TAALZUIVERING  
BORDEAUXROOD MANKE 
TIMER  DOLLEMAN 
MANNEKE TOBBE  
DRUKTEMAKER MARKTPLEIN 
TOEJUICHEN  DWARSHOOFD 
OEROS TOOST  
EMOTIE ONVERENIGBAAR 
TOPCAPACITEIT  ENTREEKAARTJE 
OPKOOP UITHANGTEKEN  
ERTUSSEN OPSLAGPLAATS 
VELERLEI  FLATJE 
OUDOFFICIER VOORTKRUIPEN  
FOTOCLUB PIANOLERARES 
WATERTANDEN  GETAPT 
POSTBOOT WAZIG 
GIETIJZER POTGEWAS 
WOLBOER GRIMMIGHEID 
PURPERGLOED ZOWAT 
GROENTEBAK
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Oplossing: 

R U I M T E W E R K I N G A A N D
A E O O I O R A A L E B B I R T S
C N O T P T P B T P O T G E W A S
H S O B U S E C I E O V K G S A C
T M W S L T L U A B R A E P T L H
E S S E N O R A B P M T O R R Z U
R E L E U K W E G E A O A D A U I
N P O S T B O O T P K C I N N I T
A R T R M A R K T P L E I N D V H
G A O A E S U R O E H A U T M E A
E O N V E R E N I G B A A R E R N
V K T V D B K R I R E Z IJ T E I G
E O D O L L E M A N T L S I S N T
N S O A E A M P E R R D C M T G E
T T O B S I M S N O E I H E E T K
R J I P R C N M E B F L R R R O E
E U E G U A H J E F F K O L K E N
E F R J D R T A O N E S O N T J N
K F O D S A P D A O N D T R A U A
A R N T L E U E N K L B W R W I M
A O D F O O H S R A W D A A O C P
R U IJ R E C E P S G S E A R Z H F
T W E R B R L S V E L E R L E I S
J B O R D E A U X R O O D E U N G
E S S A L K O U B E I T E L L G D
L U C H T T E C H N I E K D U D I

WOORDZOEKER

De oplossing van de vorige puzzel is: 
LOKKERTJE

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

Mw. C. van Rees - Pierik
Vossestaart 48

Van harte gefeliciteerd!!

 Mw. van Rees kan de gewonnen prijs 
afhalen bij de receptie van de Meente.
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In deze Roeper willen we even stilstaan 
bij wat ontwikkelingen binnen de Meente 
in het eerste halfjaar van 2016. De meest 
zichtbare ontwikkelingen zijn de verande-
ringen in het gebouw. In de afgelopen pe-
riode zijn er al wat mooie veranderingen 
geweest zoals bijvoorbeeld het restau-
rant, de komst van Akkerwinde en nieuwe 
activiteiten in de voormalige tandarts-
ruimte. Ook is Weidegreven opgeknapt, 
het gebouw heeft een mooie uitstraling 
gekregen en de woningen zijn vergroot. 
Ook in de komende periode zal er nog 
veel gaan gebeuren. Vanaf 2018 zal de 
Zuidwal en d’Akkerties gesloopt en op-
nieuw opgebouwd gaan worden. Op dit 
moment worden de schetsen gemaakt 
voor de nieuwe invulling en deze zullen 
in nauw overleg met belanghebbenden 
vastgesteld worden. 

Maar er is meer
Wanneer u dit leest is al begonnen met 
de facelift van het zorgplein: het zorg-
plein wordt  gemoderniseerd en krijgt 
nog meer de verbindende uitstraling met 
de rest van het gebouw. Leuke zitjes en 
mooie materialen zorgen voor een fijne 
plek om samen andere bewoners te spre-
ken en te ontmoeten. Dat geldt ook voor 
het terras voor het restaurant en ook bij 
de dagbesteding zal nog een mooi terras 
aangelegd worden. 

Uiteraard zijn er ook nog wensen voor de 
toekomst. Een grote wens is nog het mo-
derniseren van de kerkzaal, dit op een ma-
nier waarbij het multifunctionele karakter 
behouden blijft bij een meer eigentijdse 
en warme uitstraling. Niet alles kan echter 
tegelijk, zeker niet in een periode waarin 
ook de Meente te maken kreeg en krijgt  
met bezuinigingen en versoberingen. In 
de komende jaren zullen we dan ook heel 
scherp moeten blijven op financieel ge-
bied waarbij het uitgangspunt blijft dat 
we een levendige en aantrekkelijke Meen-
te willen houden voor de huidige maar 
ook voor toekomstige bewoners. Samen 
met gemeenten en de kerken onderzoe-
ken wij ook de mogelijkheid om vrijwillige 
ondersteuning te gaan bieden bij mensen 
die dat nodig hebben en waarbij geen on-
dersteuning meer plaatsvindt vanuit de 
overheid. 

Zoals u ziet gebeurt er veel in de Meente. 
Hierover vertellen wij in de volgende Roe-
per graag meer.

ONTWIKKELINGEN IN DE MEENTE
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Endig eur die grune conteener veur 
gruunte-, fruit- en tuinofval. Veertien 
daeng laank gooi ie dr al et gruun in 
wat uut de tuin kump, kip ie de eerap-
pelskelln dr in, de sinesappelbastn, klek-
kies van et eetn, koffiezot en al zomeer.

Elke twie weekn ee-j de geleegneid umme 
um an de weg te zettn. Dr onder bin van 
die verdraeid makkeleke wielegies beves-
tigd. Zodoende ku-j um met gemak noar 
et verzaemelpunt ruuln. Vervolgns kump 
de ROVA met de welbekende grune con-
tainerwaeng langesriedn umme de tonn 
te leegn. Doarnoa stoan ze weer netties 
op de rij. 
De lucht die noaderand deur de stroatn 
waert, is op zien zachts gezegd onpas-
selek te nuumm. Ie zulln wel begriepm 
dat et skonemaekn van die stinkbak niet 
iene van mien favoriete bezegeedn is. 
Misselek-maeknd en et wekt bi-j mi-j een 
gevuul van kokalzn op.

……
Et is oogzoemer en de buutntempera-
tuur ef de ofgeloopm weekn niet onder 
de viefntwintig groadn ezeetn, zelfs tek-
te de thermometer nog een paer daeng 
de dertig groadn an. Ek stoa in de keukn 
de piepers te skelln as mien man de bi-
jkeukn inlup en metiene een blek werpt 
op de ROVA kalender.  ‘Zie wel, ek dach et 
al, murn ‘de grune’ an de weg.’
 Aa-k eevm laeter de eerappelskelln in ‘de 
grune’ kiepere, is et niet allieneg de staank 
die mi-j an et kokalzn maekt, mer ook een 
iel leger maenn die zich kroeperig voort-
beweeng deur de kleverege inolt van de 
kliko. 

Zelfs teegn de waand en et deksel krioelt 
et van die witte biessies. Gauw loat ek de 
kleppe dechtevalln en lope eevm laeter 
uus weer in.
‘Et wurd ook tied dat ie murn eleegd wurd’, 
merk ek op, ‘de maenn kroepm dr in’.
‘Wat wi-j ook met die oge temperatuurn 
van de leste weekn’, krieg ek as reactie te-
rugge. De volnde murn ried ek de bak met 
rottende inolt an de weg. Ek slute netties 
an bi-j de rij die dr al stet. Neegn stuks, 
keurig als soldoatn in et gelit.
Onder de middag eur ek dat de contai-
nerwaeng van de ROVA an kump riedn 
en stopt. Ook eur ek et  bekende geluut 
van et oppakkn van de conteeners, et 
leegskuddn en et gerommel van et weer 
teruggezettn. Vervolgns red ie deur noar 
et volgnde verzaemelpunt. En dan kump 

DIALECTVERAEL: DE GRUNE
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et, die bak vol onderdn verskilnde soortn  
baksilln mut ummers nog skonemaekt 
wurn. Eerst mer eetn, een goed excuus 
umme de klus nog eevm op de lange bae-
ne te skoevn.
Aa-k et eetn op eb, muu-k dr dan toch an 
geleuvm en ek beslute manmoedig mi-j 
te onderwerpn an et skonemaekn van ‘de 
grune’. De busse Azon neem ek alvaste 
mee noar buutn, pakke de bezzem uut de 
skure umme em grondeg uut te skrobbm 
en rule de tuinslange uut, zodat aa-k em 
flink kan uut- en ofspuitn.
Ek eure et geros van een bezzem, wat 
ducht mi-j bi-j de achterbuurn vandoan 
kump. ‘Die ef de koe al bi-j de oorns evat’, 
constateer ek.
Aa-k de skutdeure uutlope, zie’k niet de 
achterbuurvrouwe, mer eur vaejer die 
druk doende met de container in de weer 
is. Verwoed rost ie met de bezzem in de 
grune plestik bak. I-j wurd flink onder-
aandn eneumm, et mennegien ef et zwiet 
blaank veur de kop stoan. ‘Zo, ie em um al-
weer zowat skone’, merk ek op, aa-k eevm 
een preutien met um maeke.
‘Ja, onze Geertje is  vanacht op vekaan-

sie egoan. Zie ef um zelf gisteroamd nog 
an de weg ezet en vreug of ek um, as ie 
eleegd was, weer binn wol aeln. Now ja 
ie begriepm wel, dan zet ie um netuurlek 
niet vies weg. De maenn zaatn dr in en i-j 
bracht een onbeskreifeleke staank voort. 
Mer flink de bottn dr op, niet te zuneg 
met Azon, stievig de bezzem dr deur en 
de tuinslange dr op dut zien uutwerkenge 
wel, ek eb em skone’.

‘Ek zal ook een begin maekn’, zaeg ek en 
lope noar de rij conteeners. Mien oogn 
goan speurnt langes de acht overgeblee-
vm conteeners umme mien ‘grune’ dr uut 
te kunn pekkn. I-j is beplakt met grote stic-
kers met witte gerberaas dr op offedrukt. 
Aa-k de iele rij offegoan bin, ek mien ‘gru-
ne’ nog niet kunn ontdekkn. Nog mer een 
keer bi-j de rij langes speurn. Nee, weer 
niet. ‘Wat vremd, oe kan dat now’, vroag 
ek mi-j of. Wel een ofbeeldege van een 
dolfijn, een ond of gewoon et uusnum-
mer van de eigenaar. Ook koom ek dr iene 
teegn woar een sticker met witte mar-
grietn oppeplakt is, mer dat is de ofbeel-
dege die mien achterbuurvrouwe dr op ef 
stoan. ‘Mien achterbuurvrouwe?’,zaeg ek 
erdop teegn mi-jzelf. Och nee, et zal toch 
niet? Ek draeje mien eufd umme en zie de 
beste man de tuinslange netties opruuln. 
An zien gezechte kan’k zien dat ie bliede is 
dat de klus ekloard is. Op de kliko, die op 
de kop stet umme te dreung, zie’k mien 
witte gerbera’s stoan, weliswoar  ook op 
de kop, mer zie bin et wel.
Ek pakke de conteener met de witte mar-
grietn en rule um met die endige wiele-
gies noar um toe. ‘Ie em volgens mi-j de 
verkierde conteener’, vertel ek um veur-
zechteg. ‘Nee eur’, zeg ie triomfantelijk, 
onderwiel ie een zaldoek uut zien broek-
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zak vist umme et zwiet van zien veureufd 
te veegn, ‘onze Geertje ef mi-j ezaegd, 
dat aa-k de de conteener met de witte 
margrietn mos neemm. ‘Ja dat klopt’, 
zaeg ek, ‘mer ie em de conteener met de 
witte gerberaas’. Ek zaege et niet erdop 
netuurlek,mer constatere dat zien kennis 
van et verschil in soortn bloemm waars-
keinlek niet zien sterkste kaante is. I-j zet 
de conteener rechtop en bekek um nog 
ies goed. ‘Ie em geliek’, zaeg ie verbouwe-
reerd. Ek zette de vieze conteener bi-j um 
neer en pakke mien braandskone kliko te-
rugge. 
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I-j kek mi-j veralderierd noa aa-k mien eegn 
‘grune’ richting skutdeure rule. Net aa-k de 
skutdeure deur wil loopm eur ek em nog 
roepn, ‘As ie now dissn skone maekn?’.
Ek doe net of aa-k um niet eure en slute 
gauw de skutdeure achter mi-j. Triomfan-
telek zet ek de bezzem weer in de skure, 
rule de tuinslange weer op en pakke 
de flesse Azon umme mee noar binn te 
neemm. Nog eevm kiek ek noar de su-
perskone ‘grune’ en kome tot de conclusie 
dat aa-k um nog nooit zo skone ad eb.

Gera van Lente
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Henk en Marjo Last leverden een prach-
tige foto aan van het Ouderen- of Bejaar-
denkoor o.l.v. Hendrik Post. Jarenlang 
hebben veel ouderen met plezier gezon-
gen in dit koor dat repeteerde in het Herv. 
Wijkgebouw aan de Julianastraat.
De redactie van De Roeper ging te rade bij 
mevrouw Van de Wetering-Hammer. Sa-
men met haar man maakte zij jaren deel 
uit van het koor. Ze weet niet meer hoe 
lang het is geleden, maar ze kan zich nog 
goed herinneren dat de voorzitter van dit 
koor, de voormalige koster van de Her-
vormde Kerk de heer Harm van Dijk, haar 
man en haar benaderde om lid te worden 
van het koor. 

ZO IS’T EWEST
OUDERENKOOR

Op zich voelde het echtpaar Van de We-
tering daar wel voor want de heer Van de 
Wetering was ook lid van Stereo. Maar 
dat mannenkoor repeteerde op dezelfde 
avond als het Ouderenkoor. Harm van Dijk 
heeft er toen voor gezorgd dat de repe-
tities van het Ouderenkoor verschoven 
naar een andere avond. Zo kon het echt-
paar Van de Wetering toch een bijdrage 
leveren aan het Ouderenkoor. Zijn kwa-
liteiten bij het zingen van de bovenstem 
kwamen daarbij goed van pas. Mevrouw 
kan zich ook nog goed herinneren dat ze 
worstenacties hielden voor het spekken 
van de kas! Ze bewaart dan ook goede 
herinneringen aan die tijd waaraan helaas 
een einde kwam door een oogziekte van 
haar man. 
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NOG EEN PLAATJE 
UIT DE OUDE DOOS

Jannie Rietman-Beens, Trompstraat 4, be-
zorgde bij de redactie van De Roeper een 
foto van ruim 55 jaar geleden. De foto is 
gemaakt ter gelegenheid van de Koningin-
nedagwagen die door een groepje vrien-
den was gemaakt. De wagen had als thema 
Geloof, Hoop en Liefde en Jannie bewaart 
mooie herinneringen aan deze vrienden-
groep. Van de meisjes die hieraan hadden 
meegewerkt, weet ze nog goed de namen 
op te noemen: Alieke Kooijman, Nelleke 
Post, Grietje Brouwer en Minie Visscher.

ZO IS’T EWEST
OUDERENKOOR

De mens is geneigd 
naar de top van de berg te klimmen, 

terwijl in het dal 
vaak mooiere bloemen staan.

ROEPERTIEN

Medio oktober hoopt Welzijn de 
Meente weer te starten met het 

internetcafé. 
Onze vrijwilligers kunnen u 

helpen met computer, laptop, 
tablet of telefoon. 

U kunt zich hiervoor aanmelden 
via de receptie van de Meente. 

Ook voor uw vragen 
kunt u hier terecht.

Tel: 038 - 3852710
Ma t/m vrij van 08.30 - 16.30 uur   
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Van de redactie Blz. 3
Vrijwilliger in het zonnetje: Jentinus Hoekman Blz. 4 en 5
Van de medewerkers: Zwanet Pleijsier Blz. 5 en 6
Somatiek team  Blz. 7
Activiteiten agenda Blz. 8
Boekverslag: In het land van de blauwe boerka’s Blz. 9
Levensverhaal: Jan en Hupie Bonthuis Blz. 10 en 11
Oorlogsverhaal door Hans Mateboer Blz. 12 en 13
Prijspuzzel: woordzoeker Blz. 14 en 15
Ontwikkelingen in De Meente Blz. 16
Dialectverael: de grune Blz. 17, 18 en 19
Zo is’t ewest: ouderenkoor Blz. 20
Nog een plaatje uit de oude doos Blz. 21
Inhoudsopgave en Colofon Blz. 22

COLOFON:

De Roeper is een uitgave van 
St. Vrienden van De Meente en 
verschijnt vier keer per jaar

Dorus Rijkersstraat 2
8281 DG Genemuiden
Tel: 038-3852710
Receptie.meente@ijsselheem.nl 

Redactie:
Ageeth van Enk  en Alyette Esselink
Aletta Mateboer-Hoeve
Erik Driessen
Gera van Lente of Jentje Fuite
Marja Bekendam-de Boer

Kopij voor volgende uitgave graag inleveren voor 27 augustus 2016



-advertentie-

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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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.                          

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)

‘75 jaar thuis in 
� scale zorg’

www.bonthuis.info
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PLAATS HIER  
DE ADRESSTICKER

-advertentie-

Mede mogelijk gemaakt door:

sign & display
print & promo

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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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


