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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.

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.

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.

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.                          

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.

Oefengroep
- diabetes
- copd 
- hartrevalidatie 

Fysiofit 
Fysiotherapie
Revalidatie
Oedeemtherapie
Echografie

Bel 038 385 86 88 

of kijk op www.fysiotherapiedemeente.nl

Buzenland 2  
Genemuiden

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 

        spe
cialist

 www.hoekman-bekendam-infra.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

24

PLAATS HIER
DE ADRESSTICKER
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Mede mogelijk gemaakt door:

sign & display
print & promo

fennyjolingerie.nl

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

Havenplein 1B - 8281 EV  Genemuiden - Postbus 15 - 8280 AA  Genemuiden - T/F 038 385 43 05 - www.brouweroptiek.nl

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

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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In deze Roeper maar weer eens aandacht 
voor de veranderingen in de zorg. We be-
ginnen onderhand met zijn allen aan den 
lijve te ondervinden, dat er op de zorg 
wordt bezuinigd. De Stichting Vrienden 
van De Meente is destijds al in het leven 
geroepen om ouderen te ondersteunen. 
Maar om mij heen zie ik meer en meer 
mantelzorgers in de verdrukking komen 
in de zorg om het eigen gezin en de  
ouders. We worden niet voor niets de 
sandwichgeneratie genoemd. In de kran-
ten lezen we dat de gemeentelijke over-
heden nu geld overhouden waardoor de 
indruk ontstaat dat er te fors is bezuinigd. 
Gaat dit ten koste van de mantelzorgers? 
En wie gaat er voor je zorgen als je geen 
kinderen hebt, of je kinderen niet in de 
buurt wonen? 
Gelukkig is er ook positief nieuws. Op 
pagina 19 kunnen we lezen over Zorg-

VAN DE REDACTIE

zaam, een initiatief van de lokale kerken. 
En mantelzorgers die vastlopen kunnen 
aankloppen bij het Steunpunt Mantelzorg 
(zie pagina 5). Misschien moeten we ook 
meer aan het idee wennen dat we zorg en 
hulp naar behoefte kunnen inkopen en 
daar dus voor moeten gaan betalen. Dat 
appeltje voor de dorst of die oude sok met 
inhoud – en dan liefst wel zonder gaten – 
wordt weer actueel.
Dankzij de vele adverteerders hebben 
we in elk geval weer een fijne extra dikke 
Roeper voor u mogen samenstellen. Ik 
maak dan ook graag van de gelegenheid 
gebruik om zowel de adverteerders te be-
danken als de vrijwilligers die artikelen 
hebben aangeleverd in het afgelopen jaar. 
Wij allen wensen de lezers van De Roeper 
heel fijne feestdagen toe maar bovenal 
een gezond en gelukkig 2017.
Marja Bekendam

Bestuur, directie, cliëntenraad 
en personeel van De Meente 
wensen u gezegende feestdagen 
en een voorspoedig 2017.
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FAMILIEPARTICIPATIE: WAT HOUDT DAT IN? 

In het artikeltje ‘Van de medewerkers’ 
komt in de extra vraag het woord ‘fa-
milie-participatie’ naar voren. Steeds 
vaker wordt een beroep gedaan op de 
familie van de cliënten om de kwali-
teit van de zorg te kunnen handhaven. 
Voor de buitenwereld lijkt het soms 
alsof de zorginstelling zich steeds meer 
terugtrekt. 

Ik herinner me een artikel in De Roeper 
van maart 2014, waarin de locatiemana-
ger – Herman van Amerongen – destijds 
zijn zorgen al uitsprak over de verande-
ringen in de zorg. We schreven toen al op 
pagina 5: 

“Meer ouderen, minder geld, dat bete-
kent: langer zelfstandig blijven wonen. 
Maar ook: langer een beroep doen op 
familie, buren, vrienden, etc. En daarin 
schuilt een groot probleem, want er is in 
de afgelopen jaren veel veranderd. De ge-
zinnen zijn kleiner geworden, dus wordt 
de druk op de kinderen groter. Kinderen 
blijven lang niet altijd in de buurt van hun 
ouders wonen en door die afstand is het 
vaak moeilijk om hand- en spandiensten 
te verlenen. In veel gezinnen werken vaak 
de beide ouders, en éénouder gezinnen 
hebben hun handen vol aan het draaiend 
houden van het eigen gezin.  
Kortom, het sociale vangnet waar oude-
ren een beroep op kunnen doen wordt 
kleiner en is uiterst kwetsbaar. De zorg-
verlening vanuit St. Welzijn De Meente die 
tot voor kort zo vanzelfsprekend was, zal 
verder afnemen. En dan komt niet alleen 
de verzorging onder druk te staan, maar 
ligt ook vereenzaming op de loer. “

Zelf zie ik steeds meer mantelzorgers in 
de knel komen. Ze kunnen wel een tijd-
je meerdere ballen in de lucht houden, 
maar naarmate dat langer duurt en de 
zorgen intensiever worden, dreigt men in 
de problemen te raken. Ik besluit daarom 
maar eens aan te kloppen bij de huidige 
manager in De Meente: Hermien van 
Helsdingen. 

Ruim 2 jaar geleden werd Hermien van 
Helsdingen de nieuwe Manager Woon- 
en leefgebied van Zwartewaterland en 
daarmee dus ook van De Meente. In het 
interview met haar dat toen in De Roeper 
werd geplaatst, zei Hermien twee jaar ge-
leden zelf al: “De veranderingen binnen 
IJsselheem zijn in goed overleg met de 
locatiemanagers vormgegeven. Daarbij is 
ook bewust gekozen voor bezuinigingen 
op het managers niveau. Immers, de di-
recte zorg voor de cliënten – de handen 
aan het bed – moet zoveel mogelijk wor-
den gewaarborgd. Toch moesten er ook 
impopulaire maatregelen worden getrof-
fen, en er zullen er helaas nog meer vol-
gen.” Deze uitspraak was gerelateerd aan 
de veranderingen op het managementni-
veau. Het onderdeel van de handen aan 
het bed  waarborgen is destijds de insteek 
geweest voor het afschalen van de ma-
nagement laag.  
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Hermien van Helsdingen legt uit dat  
ouderen steeds meer zelf de regie krijgen 
over de invulling van de zorg. “De over-
heid gaat uit van langer thuiswonen en 
participatie in de samenleving. Wonen in 
de Meente is beschermd en veilig voor ou-
deren in Genemuiden.  Wij zien echter ook 
dat de kwetsbaarheid van onze bewoners 
toeneemt en dat de mogelijk-heden om 
dit vanuit de professionele zorg te bieden 
afnemen.”  

Bewoners van De Meente kunnen wel 
extra zorg c.q. hulp inkopen. Zo is het  
gebruikmaken van het restaurant bij ve-
len al ingeburgerd en ook het uitbesteden 
van de was is voor menigeen niet vreemd. 
Maar men kan er ook voor kiezen om te-
gen betaling een kopje koffie of thee ge-
serveerd te krijgen of een afwasje te laten 
doen. Allemaal zaken die door een man-
telzorger gedaan kunnen worden, maar 
die ook door IJsselheem kunnen worden 
verzorgd alleen hangt er dan wel een prijs-
kaartje aan. Wie meer hierover wil weten, 
kan contact opnemen met het zorgloket.

Zorgzaam
De Gereformeerde Gemeente is begon-
nen met het ondersteunen van vragen 
in de thuissituatie met vrijwilligers; Zorg-
zaam genaamd.  Stichting Welzijn de 
Meente is bezig dit initiatief met alle ker-
ken samen breder vorm te geven voor alle 
burgers in Genemuiden. Het gaat hier om 
tijdelijke zorg die in de thuissituatie nodig 
is (zie ook het artikel op pagina 19.

Coördineren
Hoe je het ook met elkaar regelt, het blijft 
natuurlijk nodig om de hulp te coördine-
ren. Gelukkig heeft onze veranderende 

maatschappij ook nog pluspunten, en bie-
den de sociale media ook voordelen. Zo 
kan het heel handig zijn om via de smart-
phone een speciale What’s App groep 
aan te maken. Daarmee houd je elkaar als 
mantelzorgers makkelijk op de hoogte 
van het wel en wee van de zorgvrager.

MB

Wat kan het Steunpunt Mantelzorg 
voor u doen?

Behalve dat er een luisterend oor 
wordt geboden aan mantelzorgers 
– van alle leeftijden! – kan het Steun-
punt Mantelzorg ook praktische on-
dersteuning bieden door bemiddeling 
en advisering.  
Voor vragen en het maken van een 
afspraak voor een huisbezoek  kunt u 
contact op nemen met Lia Ruitenberg  
Welzijns/ Mantelzorgconsulent  

06-13014955 of
 l.ruitenberg@ijsselheem.nl
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MOET JE STERKER IN JE SCHOENEN 
STAAN DAN OOIT WANT:

•  Als de jeugd moe is, is zij aan vakantie 
toe. Als oudere mensen moe zijn, zegt 
men: ze takelen af.

•  Als de jeugd bezwaren maakt, heeft 
men een uitgesproken mening. Als  
oudere mensen bezwaren maken,  
hebben ze het niet begrepen.

•  Als oudere mensen verliefd zijn, noemt 
men dat kinderachtig. Als de jeugd  
verliefd is, voelt ze zich jong.

•  Als de jeugd iets vergeet, hoor je: ik heb 
het ook zo waanzinnig druk. Als oudere 
mensen iets vergeten zeggen ze: hij 
wordt dement.

•  Als de jeugd depressief is, heeft ze pro-
blemen. Als oudere mensen depressief 
zijn, moeten ze niet zo zeuren!

•  Maar wij, oudere mensen, zijn de over-
levers. Kijk eens naar de veranderingen 
die wij hebben meegemaakt !

Wij werden geboren voor de komst van: 
TV,penicilline, polioprikken, diepvries-
voedsel, kopieerapparaten, plastic, con-
tactlenzen en de pil.

En voor de uitvinding van: radar,  
credit-cards,  atoomsplitsing, laserstra-
len, ball-points, panty’s,  afwasmachines, 
droog-machines,  elektrische dekens, air-
con-ditioning.

Wij trouwden en woonden dan samen.     
Wat ouderwets! 

Wij werden geboren voordat er huisman-
nen waren, computerspelletjes, duobanen 
en voor de komst van kinderdagverblij-
ven, groepstherapie en verpleeghuizen.
In onze jeugd waren kevers insecten en 
geen Volkswagens. Een ontsteking had 
nog niets te maken met elektronica. 

Wij hadden nog nooit gehoord van TL, 
TV, CD, CD-I, FM, CNN, video,tapedecks, 
magnetrons, elektronische schrijf-machi-
nes, faxen, kunstnieren, tekst-verwerkers, 
printers, draadloze telefoons, biogarde, 
emulgatoren, booreilanden en jongens 
met oorringen, hippies, yuppies, bobo’s 
en BOM-vrouwen. 

Wij waren er voor de A27, E9, B747, de TGV 
en de oecumene, voor de AOW, AWBZ, 
WAO, WW of VUT. Toen betekende “Made 
in Japan” rommel. Wij hadden nooit ge-
hoord van pizza’s,  MacDonalds en instant 
koffie.
In onze tijd betekende HEMA; Hollandse 
Eenheidsprijzen Magazijn en kostte daar 
een zakhorloge Fl 1,00. IJsco’s kostten 3,5 
of 10 cent. 

Dit is een ingezonden stuk van een bezoeker van de dagbesteding… 
Lees dit met een knipoog!

ALS JE OUDER WORDT
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Een brief kon je voor 7,5 cent versturen. 
Een nieuwe auto kostte Fl 2000,-maar  
niemand kon dat betalen. Benzine kostte 
10 cent per liter. In die tijd was roken van 
een sigaret interessant en chique, ’pot’ 
was om in te koken en aids was het En-
gelse woord voor helpers. Een relatie had 
met zakendoen te maken en niet met een 
bed. Wij wisten niet wat eten uit de muur 
was. De kleur roze had met baby’s te ma-
ken en homo betekende mens.
Wij waren er niet voordat het onderscheid 
tussen de seksen werd ontdekt, maar wel 
voor het kunnen veranderen van sekse. 
Wij moesten het doen met wat we waren 
of hadden.
Wij zijn de laatste generatie die nog 
dacht dat je een man moest hebben om 
een baby te krijgen. Geen wonder dat wij 
soms in de war zijn en dat er een genera-
tiekloof is. 

PROGRAMMA 
GEZELLIGHEIDSMIDDAG

5 januari 2017 Nieuwjaarsreceptie 
met Wim Nijboer en Gera van Lente

9 februari 2017 ???? 

9 maart 2017 Tapijtmuseum

6 april 2017 Orchideeënhoeve en 
broodmaaltijd, deze middag begint 
om 15.00 uur

Een keer per maand komen wij van de 
Gezelligheidsmiddag bij elkaar in zaal de 
Stadskamp in de Meente om 14.30 uur.

Wilt u deze middag bezoeken, aarzel dan 
niet om te komen. 
Wij hebben een gevarieerd programma 
zoals u ziet. Het verplicht u tot niets.

De kosten voor deze middag zijn € 2,50 dit 
is inclusief koffie.

Misschien tot ziens, 
het comité van de Gezelligheidsmiddag
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Het is u vast niet ontgaan, dat het Plein van 
de Meente een ware metamorfose heeft 
ondergaan. Nieuwe vloer, nieuw meubi-
lair met prachtig groen. Het schilderwerk 
is vernieuwd, een mooie plek om even 
naar toe te gaan om bij te kletsen voor alle 
bewoners van de Meente, maar ook voor 
alle mensen buiten de Meente. Het Meen-
teplein heeft een fris uiterlijk gekregen en 
nodigt uit tot elkaar ontmoeten, door de 
gastvrije uitstraling die het heeft gekre-
gen.
Op donderdag 17 november jl. vond de 
feestelijke opening plaats, waarbij de 
voorzitter van Stichting Welzijn de Meen-
te, Klaas Bakker, symbolisch het eerste 
kopje koffie nuttigde.
Bij de opening waren ook de clienten van 
de Persoons Gebonden Vraaggerichte 
Zorg & Begeleiding (PGVZ) aanwezig. Zij 
zullen op het plein werkzaam zijn bij wijze 
van dagbesteding en daarbij de bezoe-
kers van het plein een kopje koffie of thee 
te schenken. Alweer een mooi voorbeeld 
van de samenwerking tussen IJsselheem 
en PGVZ.

Daarna was er de mogelijkheid om de  
speciale koffie te proeven die op het plein 
geschonken wordt, nl. Calor koffie van 

Hans Verhoek uit Genemuiden. De biolo-
gische thee wordt geleverd door Sigrid en 
is verkrijgbaar in diverse smaken.
Tijdens deze feestelijke bijeenkomst is te-
vens aandacht besteed aan een speciale 
app die in samenwerking met In Balans 
uit Hasselt is ontwikkeld. Deze app biedt 
allerlei informatie over De Meente voor 
mensen die een tablet of smartphone 
gebruiken. Informatie hierover is verkrijg-
baar bij het Zorgloket en in de toekomst 
zal de app nog verder worden uitgebreid.

Iedereen is van harte welkom voor een 
kopje koffie op het vernieuwde plein in  
de Meente.

FEESTELIJKE OPENING PLEIN DE MEENTE
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Door: Sara McCoy 
Uitgeverij: Meulenhoff Boekerij B.V. 
368 pagina’s 

Een Kerstboek? Het boek ‘De Bakkers-
dochter’ begint met te vertellen dat jour-
naliste Reba Adams voor het blad waar 
ze voor werkt een artikel moet schrij-
ven over kerstsfeer. Een gezellig arti-
kel, waar de lezers van zullen smullen.  
Dat brengt haar naar een bakkerswinkel 
aan de andere kant van haar woonplaats, 
de stad El Paso in Texas (VS). Daar is een 
Duitse bakkerij met ouderwetse Duitse 
producten. Het interview zou hooguit een 
paar uur in beslag moeten nemen, maar 
Elsie, de eigenares van de bakkerij, wil 
helemaal niet geïnterviewd worden over 
haar laatste kerstfeest in Duitsland, terwijl 
Reba juist daar een mooi artikel over wil 
schrijven. Reba voelt zich genoodzaakt 
om keer op keer naar de bakkerij terug 
te gaan. Zo leren Reba en Elsie met haar 
dochter Jane, elkaar steeds beter ken-
nen. Er lopen in dit boek twee verhaal- 
lijnen parallel aan elkaar. Dat van Reba, met 
haar persoonlijke problemen, haar jeugd-
trauma, haar verloofde en zijn werk bij 
de grenspolitie van de Verenigde Staten.  
De andere verhaallijn is dat van Elsie die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog een jon-
ge vrouw was in Duitsland. Elsie die zich 

verloofde met een hoge nazi-officier, maar 
tegelijkertijd ook een Joods jongetje ver-
borg in haar ouderlijk huis. Ook lezen we 
over het Lebensbornprogramma dat door 
het naziregime was opgezet, door middel 
van de brieven die Elsie van haar zus krijgt.  
Ik vond het een boeiend boek, voor-
al omdat goed en fout niet bij voor-
baat vastliggen. Goede mensen ma-
ken verkeerde keuzes, terwijl foute 
mensen goede dingen kunnen doen. 
Voor mij een van de betere oorlogsboe-
ken van de laatste tijd.
 
De schrijfster interesseert zich voor de 
invloed die de omstandigheden op men-
sen hebben. Dat zorgt ervoor dat ze een 
dergelijk aangrijpend boek kan schrijven.  
Achterin het boek staan verschillende 
recepten van authentieke Duitse bakker-
sproducten zoals Lebkuchenhartjes en 
Brötchen. Warm aanbevolen.

AM

BOEKVERSLAG: 
DE BAKKERSDOCHTER
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ze zol zórgen tot et leste. Zie was de jongste 
van vieve. Ook nog een naokomertien, dus 
ie begriepm 't al wel. Zie was een knappe 
deerne, ad op eur twintigste al wel é trouwt 
é west kunn em. Mer wie trapt 't er as 
jonge vent in, aai'j wietn dat aai'j ook oen 
schoonolden meetrouwm?  Vrogger gong 
dat altied niet zo goed vien ek now. Al dat 
laot'n beloovm van dit of dat.

Mer ja, 50 jaor geleedn adde wi'j ook nog 
gien Miente. Mer et is wel zo, Willy ef eur 
belofte uln, en eur old'n tot et leste toe goed 
verzurgd. Toe wurde eur et uus onder et gat 
vandaon verkocht. Zie aann toch alle vieve 
eem vuule recht'n, en Willy kwam in een 
flattien in de stad terechte. Zie ad daor werk 
é vunn in een winkel. Verdiende nog wel 
een mooie cent en mit eur erfenisse kon ze 
eur uussien mooi inrichtn. Op zien tied een 
reissien maek'n en mooie kleer'n daor uld ze 
ook wel van. Zie was tevreed'n. Gien spiet 
van oe eur leevm verloop'm was. Mer toch: 
toch oopte ze dat er nog ies een man in eur 
leev'm zol koomm. Zie mos et mer rustig of 
wacht'n.

Et was weer December. De kerstgroet'n 
fladderden iedere dag weer deur de 
brievenbusse bi'j Willy de gaank in. Nee, 
Willy wurde niet vergeet'n. Mer daor zurgde 
ze zelf ook wel veur. Oevuule kaort'n veur 
Kerst en verjaordaeg'n , en de ziek'n niet te 
vergeet'n  verstuurde ze zelf wel niet. 
Ook now vond ze net as de veurege jaorn, 
(zie woonde ier now al weer 4 jaor ) een 
kaorte die niet veur eur bestemd was. Et 
adres klopte wel, mer de naeme Janny 
Franken, nee dat was ze niet. Mer disse keer 
stond et adres van ofzender Riek er wel bi'j. 
Zie besleut de kaorte in een enveloppe te 
doen en em terugge te stuur'n. Netuurlijk 
mos d'r wel een brievien  bi'j. 

DE KERSTKAORTE

De maond December stet net veuran op 
de kelender of de eerste kerstkaort'n vaaln 
al weer in de brievenbusse. Now, dit jaor al 
eerder. Veur in December kreeg é wi'j een 
adreswiezege van kennissen van ons ( een 
mooie foto van eur ni'je uus ) et ni'je adres d'r 
op en onderan: wij wensen u al vast goede 
kerstdagen toe. Eerst dacht ek: ook niet goed 
wies, zo vrog al, mer de volgende dag, waarn 
mien gedachtn d'r al iel aanders over. Zie em 
geliek. Veruuzn kost een smak euro's. Zie em 
now al weer iel wat uut é spaerd. Aanders 
waar'n ze dubbeld postzegels kwiet é west, 
en now wiete wi'j et vrog genog en kan onze 
kerstgroet naor et ni'je adres. Kunn wi'j et ook 
in ien keer doen, want aanders aak ook nog 
een kaorte é stuurt veur et ni'je uus. Vuule 
plezier mit oen ni'je wonege! Spaerde mi'j 
ook een postzegel uut. Wat een veurdeel in 
disse dure tied. Klaas onze buurman zol wel 
zaeng: zo kump Jan splinter deur de winter. 
Mer 't gef neks, een bietien acht geevm op 
oen pottemenee kan gien kwaod!

Mer now wat aanders over een kerstkaorte. 
Willy, een vriendinne van mi'j is deur een 
kerstkaorte an eur man é koomm. Zie was al 
midden in de dertig toe ze um leerde kenn. 
Zie ad eur old'n al jonk beloofd dat zie veur 
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Willy werkte er dezelfde aomd mee of. Zie 
schreef dat ze al 4 jaor een kerstkaorte é 
kreeng ad die niet veur eur bestemd was. 
Janny was veruusd en zie wus gien adres. 
Dat ze ier mit plezier woonde en as Riek zin 
ad kwam ze mer ies langes.
Zo dacht Willy, gastvrij genog dacht ek. Mer 
die vremde Riek zal wel denk'n, wat muk 
daor zuuk'n as Janny d'r niet meer woont? 
Mer een dag of vieve laeter gong  's aoms de 
telefoon. Met Willy Spaans. Ja, ier Riek van 
de kerstkaorte. Ik heb best zin eens langs te 
komen. Komt het uit op tweede Kerstdag? 
De ofspraoke was gaw é maekt en op twiede 
Kerstdag zat Willy teeng'n 3 uur te wacht'n 
op eur vesite. Zol et al een wat oldere 
vrouwe weez'n? Et leek eur eingelijk wel, an 
de stemme te eurn was ze gien dertig meer. 
Et ad een biettien raer é klunk'n. Wat zwaor. 
Mer ja, alle meins'n breng'n niet et zelfde 
geluud voort en Willy ad er verder niet over 
nao é dacht. Et was net 3 uur é west toe 
Willy wakker skrók van de belle. Zie ad zitt'n 
doest'ern.
Gaw in de bienn, de aann eem deur 't aor 
en de deure los. Dan: Willy kek d'r raer van 
op as d'r een man veur de deure stet. Gien 
Riek die ze verwachtte. Goedenmiddag 
mevrouw, ik ben Rick en heb een afspraak 
met u gemaakt. Ja, mer, ik verwacht een Riek 
is Willy's antwoord. Zie stottert d' r van. De 
man begint te lachen en zegt: “Dat is mij al 

eens eerder overkomen. Ik moet er eens acht 
op geven mijn naam goed te schrijven. Maar 
mag Rick ook  binnenkomen?” Netuurlijk. 
Willy maekt eerst een kóppien koffie veur 
eur beid'n. 

Dan aelt ze de olde kerstkaorten ook uut et 
laegien en zo kump et gesprek vanzelf op 
gaank. Rick  begint te vertell'n dat ie ier ook 
in de stad é woont ef en as kerkelijk werker 
zien brood verdiende. Oe i'j een zelfde 
baene é kreeng  ad ergens in de buurte  van 
Amsterdam. Oe i'j Janny ad leern kenn deur 
een ziekenbezuukien en zo now en dan nog 
ies bi'j eur kwam toe i'j ier nog woonde. Nao 
zien veruuzege ad i'j eur mit Kerstfeest altied 
nog een kaorte é stuurt, mer nooit weer wat 
terugge eurt. Dit jaor ad ie é dacht: nog ien 
keer. Mien adres d'r nog weer een keer op en 
wi'j zien dan wel! En now dit resultaat. Nu zit 
ik niet bij Janny maar bij Willy. En als ik eerlijk 
ben, het is hier wel zo gezellig.

Ook Willy dut eur verael, en et wurd een 
gezellige kerstmiddeg. Et is 6 uur veur ze 
d'r erg in em. As Riek op stet en in de gaank 
zien jasse an trekt, vrug ie an Willy of ie nog 
ies weer mag koomm. Ik ben ook alleen, dat 
heb ik je al wel verteld, maar misschien kan 
dat veranderen, als wij elkaar wat beter leren 
kennen. Willy knekt  ja. En meinssen zo is de 
romance tussen Willy en Rick begunn. Waor 
een verkierd geleez'n kaorte al niet goed 
veur is.
Inmiddels bin ze al weer jaorn é trouwt. Em 
saem ook nog 2 jonges  é kreeng. Willy leup 
mit de leste al teeng de veertig, mer dat was 
eur niet an te zien. As laetbluuer ef ze et goed 
é daon, en in de buurte van Amsterdam deur 
middel van een kaorte eur geluk é vunn. Ja, 
zo zie mer weer dat alles bestuurd wórd.  

JvD
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Een man en een vrouw waren meer dan 
60 jaar getrouwd. Alles hadden ze met 
elkaar gedeeld en over alles hadden ze 
gesproken.
Nooit hadden ze geheimen voor elkaar 
gehad, behalve dat de kleine oude 
vrouw een schoenendoos in de kast had 
staan, waar ze nooit met haar man over 
gesproken had. Hij had de doos wel 
gezien, maar er nooit in gekeken of er 
vragen over gesteld.

Op een dag werd de oude vrouw erg ziek 
en de dokter zei dat ze niet meer beter 
zou worden. Toen haalde de oude man de 
schoenendoos op en bracht hem naar zijn 
vrouw. Hij vroeg haar voor het eerst wat 
er in zat. 

De oude vrouw zei dat het nu tijd was om 
de doos open te maken en zij vroeg haar 
man dit te doen. Hij opende de doos en 
zag dat er twee gebreide popjes in zaten 
en 50.000 euro. Hij keek verbaasd naar 

haar en vroeg wat dat betekende.
“Toen wij trouwden”, zei ze, “vertelde mijn 
grootmoeder mij het geheim van een 
gelukkig huwelijk: maak nooit ruzie met 
elkaar." Ze vertelde: “Wanneer ik boos op 
je zou zijn, ik een pop moest breien.”

De oude man was zo ontroerd door wat 
ze vertelde dat de tranen in zijn ogen 
schoten. Er lagen twee popjes in de doos. 
Zij was maar twee keer in al die heerlijke 
jaren boos op hem geweest. Zijn hart 
bonkte van geluk. “Maar lieve vrouw’’, zei 
hij,  “dat verklaart de twee poppen, maar 
hoe kom je aan al dat geld?’’
“Oh”, zei de vrouw,  “dat geld is het geld 
dat ik verdiende met de verkoop van de 
popjes.”

Ingezonden door een bezoeker van de 
dagbesteding 

DE SCHOENENDOOS
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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
•  briefj e 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')

Wie wil ons helpen bij de CBO?

Wij doen een beroep op u/jou om ons te 
helpen bij de techniek, voorbereiding of 
presentaties van de programma’s. 

Voor informatie, neem dan contact met ons 
op: info@cbozwartewaterland.nl of kom op 
zaterdagavond (tussen 19.00 en 21.00 uur) 
langs in de studio.

Nylonstraat 9
8281 JX Genemuiden

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

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

Het is in de meeste gevallen verstandig om al in een vroeg stadium van uw plannen met 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 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 te komen. Neem contact met ons op of bezoek onze website.

ONTWERP

PRODUCTIE

MONTAGE
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IN MEMORIAM: 
ALBERT ROETMAN

De heer Albert Roetman uit Genemui-
den werd op dinsdag 6 september 2016 
honderd jaar. Burgemeester Bilder bracht 
hem in de Meente, namens de gemeente 
Zwartewaterland, de hartelijke gelukwen-
sen met het behalen van deze respecta-
bele leeftijd. Helaas is de heer Roetman 
kort daarna overleden, zodat de redactie 
van De Roeper geen gelegenheid heeft 
gehad om hem zelf te interviewen. 

Op 6 september 1916 werd Albert Roet-
man geboren op een boerderij aan de 
Kamperzeedijk. Hij groeide daar op in een 
gezin met zes kinderen. In 1940 leerde hij 
Annigje Kanis kennen en zij trouwden in 
1946. Samen zetten ze het boerenbedrijf 
van Alberts’ ouders aan de Kamperzeedijk 
voort. Albert verzorgde het vee en werkte 
graag op het bouwland. 

Naast het boerenwerk was Albert jaren-
lang betrokken bij de ruilverkaveling op 
het Kampereiland en later ook in Masten-
broek. Verder was hij 8 jaar lang bestuurs-
lid van de Landbouw Coöperatie “Zwol-

lerkerspel” en actief bij de plaatselijke 
besturen van de CBTB, het Groene Kruis 
en Stichting De Meente. Albert mocht 
graag zingen. Ruim 30 jaar was hij lid van 
het mannenkoor “Stereo”. 

Albert genoot tot kort voor zijn overlijden 
nog een goede gezondheid. Hij woon-
de aan de Zuidwal 14 in de Meente. Zijn 
vrouw Annigje verblijft daar sinds 5 jaar 
op de verpleegafdeling. Afgelopen mei 
mochten ze nog hun 70-jarig huwelijks-
jubileum vieren. Albert en Annigje keken 
met dankbaarheid terug op alles wat zij in 
hun leven mee mochten maken. 

ROEPERTIEN

In februari 2017 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 - 385 27 10 | ma t/m vrij van 08.30 - 16.30 uur

Foto: Tineke Buitink 
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Het is al meer dan zestig jaar geleden, dat 
ik een week of zes ziek was. Wat ik precies 
had weet ik niet meer, maar het was wel 
ernstig, want de dokter had me streng 
voorgeschreven zo weinig mogelijk van 
bed te komen, laat staan om buiten te 
spelen. En dat betekende voor mij als een 
jongetje van acht jaar heel wat! Speel-
goed had ik weinig en de hele dag lezen 
was ook niet mijn ding. In die tijd zou ik 
ook jarig worden, maar veel plezier had 
ik er niet in. Ik was zwak, ziek en misselijk. 
Veel drukte aan m’n hoofd kon ik niet ver-
dragen. Veel afleiding had ik ook niet. Mijn 
broertje had zijn eigen vriendjes, mijn 
moeder had haar eigen bezigheden en 
mijn vader was de hele dag in de fabriek 
en kwam pas tegen het avondeten thuis. 
Maar kort voor mijn verjaardag was hij 
ook ‘s avonds weg. Waarom? Niemand die 
het me vertelde. Het was nogal geheim-
zinnig. De dag van mijn verjaardag brak 

aan en toen ik ’s morgens wakker werd, 
stond er een flink cadeau beneden op 
tafel. Je kunt je voorstellen, dat ik erg be-
nieuwd was, wat daarin zou zitten. Maar 
pas toen iedereen er bij was, mocht ik het 
pak openmaken. Wat was mijn verbazing 
groot, toen er een prachtige veerpont uit 
tevoorschijn kwam. Mijn vader had die 
in de avonduren voor mij gemaakt. Je 
kunt je voorstellen, hoe blij ik er mee was. 
“Onze pont, onze eigen pont!” . De pont 
over het Zwarte Water! Hoe vaak had ik 
die al niet gezien, als ik bij mijn vader ach-
terop de fiets naar het Veer ging, om in-
tensief naar de activiteiten daar te kijken. 
Ja, het was precies het model van onze 
eigen veerpont , die met een klein sleep-
bootje over de rivier heen en weer getrok-
ken werd. Wat was ik er blij mee! Ik ging 
op mijn buik liggen om mijn pontje goed 
te bekijken om als het ware telkens heen 
en terug over het Zwarte Water te varen... 

In de zomer van 2016 organiseerde de vereniging ‘Vrienden van de voetveren’ een wedstrijd 
Pontjesverhalen. Opdracht was om een leuk verhaal te schrijven waarin een veerpont 
voorkomen. Dit verhaal van onze plaatsgenoot Co Mateboer behaalde de eerste prijs. 
www.voetveren.nl

MIJN PONTJE
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Muziekvereniging Ons Genoegen bij 
installatie Burgemeester Bossenbroek (1969)

ZO IS’T EWEST

Van Henk en Marjo Last kregen we deze  
foto’s van Muziekvereniging Ons Genoe-
gen. Het was dit jaar alweer 15 jaar gele-
den, dat de vereniging is opgeheven van-
wege een gebrek aan nieuwe leden. Al in 
1998 - toen de vereniging maar liefst 75 
jaar bestond - waren er geluiden opge-
gaan om de activiteiten van de vereniging 
te staken, maar in 2001 is dus het doek de-
finitief gevallen.  Daarmee verdween een 
belangrijk, en door velen gewaardeerd, 
icoon uit het straatbeeld van Genemuiden. 

Erbij passende auto’s had ik niet, maar dat 
is voor mij geen probleem. Schoenen en 
blokken werden de klanten. Uren was ik er 
zoet mee en mijn moeder had bijna geen 
kind meer aan mij… Maar ik werd groter 
en de pont verdween tenslotte in een 
kast op de zolder. Onlangs kwam hij weer 
tevoorschijn en kreeg een ereplaats op 
een expositie ter gelegenheid van de ge-
schiedenis van het Genemuider pontveer 
in het Historisch Centrum Genemuiden. 
Ook is toen een herinneringsplaquette ter  

Ter gelegenheid van de Kerstviering is er 
altijd een klein groepje muzikanten uit 
het orkest van Hasselt’s Fanfare dat samen 
met een groepje koperblazers uit Gene-
muiden in de vroege morgen van Eerste 
Kerstdag op pad gaat. Ze trotseren kou 
en soms sneeuw  of regen  om de inwo-
ners van oud Genemuiden te wekken met 
Kerstliederen. Een mooi begin van twee 
bijzondere dagen!

Koninginnedag 1978

herinnering aan het vergaan van de pont 
in 1922 bij het veer geplaatst.. Elf mensen 
zijn toen omgekomen en de plaquette 
herinnert daaraan. Ik mocht hem ontwer-
pen. Zeven handen in doodsnood om-
hoog geheven uit de wilde golven. In de 
plaat is een doorkijkopening gemaakt in 
de vorm van mìjn pontje. En dat weet ik 
alleen.

Co Mateboer
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WOORDZOEKER

I N D I A N E N R O M A N D R I L 

N T O P K C A J G O S A L E T Z V 

M B I S S C H O P S M U T S M E E 

A L IJ M P O T T A O O S A V R E R 

A V E S M A R M E R K K T T E A L 

K E E S T A N S E R R E O A G R O 

G R I F F E L T J E P N I A A M F 

R W I T P E L A E I E O D F A N C 

O A A E E E E L G R R S O T F O D 

E A O S V K K W E A G P S R L O G 

N R Z R P E E N W N R E E L T N K 

T L O O E A I N I U O L E N I J O 

E O N N M E L K C H O C O L A D E 

N Z L V L E A M H A T T A S A I L 

N I A K E T R C T E H P R C R R V 

I N A U S R U B H K E I R H D I L 

S G G G I K G C E B I E E E A G O 

K Y I P U T E I F Z D R S R P E E 

L N S R R R Z A F R O N T T P E I 

E U D T C U R E E T A E I S E R S 

D N C P E T T E N W I N K E L S T 

I I C H S E H S Z D N G Z N V T O 

N B E S T E M P E L E N IJ D E O F 

G L A S B L A Z E R E R D H L K F 

K L I E K L E U R I N D E X D T E 

L I K E U R G L A A S J E Z E N E 
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WOORDZOEKER AARDAPPELVELD KLEURENINDEX SCHERTSEND
ACHTERPOORTJE KLIEK SJEZEN
ARREST KOELVLOEISTOF SJIRPEN
BEHEERDER KOFFIEKOPJE STAKINGSDAG
BESTEMPELEN KUCHHOEST STIKZIJDE
BIJSTELLEN LAPZWANS STRAFBEPALING
BISSCHOPSMUTS LEMEN STRIKT
COLLECTE LIJMPOT SYSTEEM
CRECHE LIKEURGLAASJE TEKENCAHIER
DIRIGEERSTOK LUCHT TENNISKLEDING
ELKEEN MALAGA TOFFEE
ENIGST MANDRIL TOUWWEEFSEL
GLASBLAZER MARMER TROEPENMASSA
GRIFFELTJE MATSE UITZENDER
GROOTHEID MATVERF VERGIFTIG
INDIANENROMAN MELKCHOCOLADE VERLOF
INDRUK OMSTAAND VERTONER
INEENS ORVELTE VERWAARLOZING
INMAAKGROENTE OZONLAAG WASPALM
JACKPOT PETTENWINKEL ZEEARM 
KLEERKAST PRUTSER ZOMERBEZOEK
KLEINEREN 

Oplossing: 

De oplossing van de vorige puzzel is:

BROODPLANK

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

Fam. H. van Dijk

Van harte gefeliciteerd!!

Dhr. of mw. Van Dijk kan de gewonnen prijs afhalen bij de receptie van de Meente.
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Vanaf februari 2017 ga ik dan ook aan de 
slag bij een andere werkgever en ga dan 
werken in de zorg thuis.

Waarom heb je voor dit werk gekozen?
Ik heb heel lang in de thuiszorg gewerkt 
bij Icare als huishoudelijk medewerker. 
Daar kwam ik uiteraard veel in aanraking 
met de ouder wordende mens. Dat klikte 
altijd heel goed. De jaren voordat ik de op-
leiding ging doen werkte ik bij een klein 
mosterd fabriekje en was ik manusje van 
alles. Van ondersteunen bij mosterd berei-
ding tot sleutelen aan de machines. Maar 
dat gaf niet de voldoening die ik zocht en 
ik wilde dit ook niet doen tot mijn pen-
sioen gerechtigde leeftijd. Ik wilde iets 
doen waar ik blij en gelukkig van word en 
wat je wel voldoening geeft. Toen kwam 
IJsselheem op mijn pad en ben ik de op-
leiding gaan volgen. 

Dit is de beste beslissing die ik ooit heb 
genomen. Ook hard werken maar ik word 
er wel blij van. 

In de media wordt nu ook gesproken 
over robotzusters. Hoe denk jij over ro-
bot zusters in de toekomst?
Ik zie robotzusters nog geen mensen was-
sen of naar het toilet helpen hoor. Maar 

VAN DE MEDEWERKERS

Wie ben je en waar kom je vandaan?
Mijn naam is Sandra Koning-Weelink. Ik 
ben getrouwd met Johan en samen heb-
ben we een dochter, Sarah. Ik ben een 
geboren en getogen Zwolse, maar ik heb 
ook in Noordwijk, Amsterdam en Heer-
hugowaard gewoond. In Amsterdam ben 
ik getrouwd en is onze dochter geboren. 
Ik ben blij dat we weer terug zijn in Zwolle 
want mijn moeder en broer wonen hier 
en dat is alle familie die ik heb. Mijn man 
werkt bij Frion en mijn dochter is bijna 
klaar met haar verpleegkunde opleiding. 
We zijn dus een echt ‘zorg’ gezin.

Wat zijn je hobby’s?
Mijn grootste hobby is op vakantie gaan 
en weekendjes weg met mijn man. Ik hou 
vooral van steden tripjes waarbij ik lekker 
musea kan bezoeken. Maar ik mag ook 
graag met vriendinnen koffie drinken of 
ergens eten. Verder ben ik dol op het le-
zen van geschiedenis boeken en biogra-
fieën van historische figuren. Ik ga graag 
naar musea of naar een concert. Thuis 
ben ik veel met mijn interieur bezig en 
mag graag veranderen. Dus naai ik graag 
nieuwe kussens of schilder mijn meubels 
of wanden in een andere kleur.

Sinds wanneer werk je in de Meente en 
wat doe je zoal?
In 2013/2014 ben ik leerling Verzorgende 
IG/ MMZ geweest op team Zuid van het 
verzorgingshuis. Na mijn diplomering in 
2015 ben ik gaan werken in het verpleeg-
huis op Vosseland 2 en ben daar werk-
zaam als verzorgende IG/MMZ. Ik heb wel 
besloten om de Meente te verlaten omdat 
ik graag in Zwolle wil gaan werken. 
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misschien kunnen ze ingezet worden om 
met de bewoners een praatje te maken of 
een spelletje met ze te doen. Misschien 
kunnen ze ook ingezet worden als extra 
paar ogen op de afdeling. Hopelijk kan 
de robotzuster wel koken, afwassen en de 
was doen hahaha. 

Ik geef de pen door aan:
Annelien Borstlap Mijn extra vraag aan 
haar is: Hoe vind jij dat de familiepartici-
patie er uit moet (gaan) zien?

ZORGZAAM

Samen met de lokale kerken en de NPV 
(Nederlandse Patienten Vereniging) is 
het bestuur van Stichting de Meente mo-
menteel bezig om een lokaal vrijwilligers 
initiatief van de grond te krijgen onder 
de naam Zorgzaam. Zorgzaam dient als 
vangnet te functioneren voor mensen die 
in de problemen dreigen te komen wan-
neer zorgtaken door bezuinigingen weg-
vallen. 

De verwachting is dat door de bezuinigin-
gen steeds vaker een beroep zal worden 
gedaan op mantelzorgers. De initiatiefne-
mers willen hiermee voorsorteren op de 
ontwikkelingen in de zorg waarbij van ou-
deren verwacht wordt dat ze zo lang mo-
gelijk zelfstandig blijven.
Daarbij valt te denken aan vrijwillige 
buurtzorg en het bieden van hulp - bij-
voorbeeld boodschappen doen - in acute 
situaties zoals bij ziekte. De kracht van het 
initiatief is dat het 
openstaat voor iedere inwoner van Gene-
muiden, zowel kerkelijk aangesloten als 
niet-kerkelijk aangeslotenen.

Dat scheelt ons een hoop tijd die we beter 
aan de bewoners kunnen besteden. Nee 
echte zorg taken kunnen ze niet overne-
men, het is echt mensenwerk en daar is 
gevoel, kennis en inzicht voor nodig. 

De hulp is tijdelijk en voor mensen die 
geen familie, vrienden of buren hebben 
die hen kunnen helpen. Er wordt geen 
professionele huishoudelijke, medische of 
psychiatrische zorg verleend (dat is voor 
professionele zorgorganisaties). Het gaat 
dus bij uitstek om aanvullende ondersteu-
ning.

Er wordt gestreefd naar het aanstellen van 
één zorgcoördinator waar de hulpvragen 
binnenkomen, welke vervolgens worden 
doorgesluisd naar de zorgcoördinatoren 
van de kerken en andere organisaties.

Nu wordt er ook al wel hulp geboden door 
de kerken aan hun afzonderlijke leden, 
maar gelet op de toekomstige ontwikke-
lingen is het nodig om een volledig vang-
net te bieden voor iedere bewoner van 
Genemuiden. Ook is het wenselijk dat alle 
initiatieven gebundeld worden zodat de 
inzet van vrijwilligers doelgericht plaats 
kan vinden. De gezamenlijke kerken, Ge-
meente Zwartewaterland en diverse vrij-
willigers organisaties hebben een infor-
matie bijeenkomst over dit onderwerp 
bijgewoond waarbij ze hun enthousiasme 
uit gesproken hebben over het initiatief. 
Hiermee kan het initiatief breed uitgerold 
worden en zijn we voorbereid op de toe-
komst.
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IN GESPREK MET: 
STEVEN VERHOEK

De vader van Steven Verhoek (1930) was 
de derde generatie Verhoek die in het riet 
werkte. Hij pachtte onder meer een groot 
deel van Schokland, dat destijds nog een 
eiland was. Steven mocht als kind regel-
matig mee. “De rietsnijders werden op 
maandag met de Pietenboot naar Schok-
land gebracht en kwamen op zaterdag 
terug naar Genemuiden. Als het weer 
het toeliet…”, vertelt Verhoek, want soms 
moesten ze een extra week doorbrengen 
op Schokland.

Zijn overgrootvader, ook een Steven, was 
de eerste Verhoek die in het riet belandde. 
Zoals veel veeboeren in die tijd had hij een 
bijverdienste nodig. Daarom pachtte hij 
in de winter rietlanden van de gemeen-
tes Genemuiden, Kampen, Vollenhove en 
enkele waterschappen. Zoon Berend en 
kleinzoon Dirk gingen later verder met dat 
werk en bouwden een mooi bedrijf op dat 
nog steeds bestaat. “Vanaf 1924 kwamen 
ze op Schokland terecht. Daar deed eerst 
riethandelaar Bruins uit IJsselmuiden de 
pacht, maar het was teveel werk. Daarom 
kwam mijn familie en ook riethandel Van 

Rees op Schokland terecht.” Dat eiland in 
de Zuiderzee was in de eeuw daarvoor al 
ontruimd. Veel inwoners verkasten naar 
Kampen (Brunnepe) en Vollenhove. 

Verhoek: “Op het eiland woonde alleen 
nog de familie Schuurman. Verder waren 
er keten voor de rietsnijders en arbeiders. 
Daar overnachtten ze ook met z’n allen. 
Ze namen voor de hele week eten mee 
naar het eiland. Dat betekende dat ze al-
tijd aardappelen met bruine bonen aten. 
Het brood was al op zaterdag gebakken 
en in het midden van de week natuurlijk 
keihard. Mijn andere opa, die bakker was, 
wist daar wel iets op. Hij voegde Zeelan-
dia-crème toe aan het deeg. Dan zou het 
lekker smeuïg blijven, maar volgens mij 
hielp dat weinig.”

Pietenboot
Steven Verhoek ging zelf vanaf zijn 8e jaar 
regelmatig mee met de Pietenboot. “In de 
zomervakantie van 1938 heb ik een week 
gelogeerd bij de familie Schuurman. Een 
prachtige tijd. Hun zoon Henk was net 
zo oud als ik en we zwierven het hele ei-
land over. Ik weet nog dat mijn vader zich 
sneed aan de zeis. Om zijn flinke wond 
werd een smerige zakdoek gedaan en 
daarna ging het werk rustig door. De vol-
gende dag was hij ziek: bloedvergiftiging. 
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Toevallig was er een Volendammer visser 
op het eiland en die wist dat je vers ge-
plukte zeewier op de wond moest leggen. 

De volgende dag was de wond helemaal 
schoon en had mijn vader nergens meer 
last van.”
Het laatste bezoek dat Verhoek aan het 
eiland bracht was in 1940. Schokland was 
ondertussen bijna ingepolderd. “De oor-
log was net uitgebroken en mijn vader 
had nog een paard op het eiland. Met mijn 
broertjes Berend en Arend, een tweeling, 
mocht ik ook mee. We haalden het paard 
op en zorgden dat we rond de middag 
weer op de plek stonden waar de Pieten-
boot altijd aanlegde. Die kwam maar niet. 
Uiteindelijk kreeg de familie Schuurman 
wel een telefoontje: de Pietenboot had 
nog een opdracht uit Urk gekregen en wij 
moesten tot de volgende dag wachten.”

Gelukkig was er nog steeds het nodige 
vertier op Schokland. Vader en zonen lie-
pen naar de vuurtoren waar antropoloog 

De Froe van de Universiteit van Amster-
dam bezig was met onderzoek. Hij mocht 
op het eiland graven openen om onder-
zoek te doen naar menselijke resten. “De 
Froe werkte daar met een aantal studen-
ten. Die hadden ook veel belangstelling 
in mijn tweelingbroers. Met speciale ap-
paratuur namen ze de maten op van hun 
hoofd, neus, oren en knieën. In 2003 zijn 
die menselijke resten weer bijgezet. Dat 
was nog een hele ceremonie. Toen heb ik 
een van de studenten gesproken die des-
tijds De Froe hielp. Die man was ondertus-
sen 90 jaar.”

Na de Tweede Wereldoorlog bleef de fami-
lie Verhoek op Schokland werken. Dat was 
toen geen eiland meer. Over nog moeilijk 
begaanbare polderwegen ging het riet 
naar de rest van Nederland. Vooral in de 
Betuwe en Brabant was grote behoefte 
aan riet bij het herstel van daken die in de 
oorlog waren verwoest.

ED
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ACTIVITEITENAGENDA 2017
DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP ELDERS
JANUARI 
Woensdag 4 januari  Welfare 14.30 uur  
Donderdag 5 januari  Gezelligheidsmiddag 14.30 uur  
Vrijdag 6 januari  Weeksluiting 19.00 uur  
Maandag 9 januari  BINGO 19.30 uur  
Dinsdag 10 januari  Bijbelkring 15.00 uur  
Dinsdag 10 januari  Passage 20.00 uur  
Vrijdag 13 januari  Ruben Jansen Mode 10.00 uur  
Vrijdag 13 januari  Weeksluiting 19.00 uur  
Dinsdag 17 januari  PCOB 14.30 uur  
Woensdag 18 januari  Welfare 14.30 uur  
Vrijdag 20 januari  Weeksluiting 19.00 uur  
Maandag 23 januari  Jan Bode 19.00 uur  
Dinsdag 24 januari  Schildercursus 13.00 uur  
Dinsdag 24 januari Bijbelkring 15.00 uur  
Woensdag 25 januari Ouderenmiddag 14.30 uur  
Vrijdag 27 januari Weeksluiting 19.00 uur  
Dinsdag 31 januari Schildercursus 13.00 uur  
FEBRUARI 
Woensdag 1 februari Welfare 14.30 uur  
Vrijdag 3 februari Weeksluiting 19.00 uur  
Zaterdag 4 februari Jeugdorkest Irene 14.30 uur  
Maandag 6 februari BINGO 19.30 uur  
Dinsdag 7 februari Schildercursus 13.00 uur  
Dinsdag 7 februari Bijbelkring 15.00 uur  
Woensdag 8 februari Sarah mode 14.00 uur  
Donderdag 9 februari Gezelligheidsmiddag 14.30 uur  
Vrijdag 10 februari Weeksluiting 19.00 uur  
Dinsdag 14 februari PCOB 14.30 uur  
Dinsdag 14 februari Passage 20.00 uur  
Woensdag 15 februari Welfare 14.30 uur  
Woensdag 15 februari Koor 19.00 uur 
Donderdag 16 februari De Dahlia’s 19.30 uur  
Vrijdag 17 februari Weeksluiting 19.00 uur  
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Dinsdag 21 februari Schildercursus 13.00 uur  
Dinsdag 21 februari Bijbelkring 15.00 uur  
Woensdag 22 februari Ouderenmiddag 14.30 uur  
Woensdag 22 februari Kinderkoor  19.00 uur  
Vrijdag 24 februari Weeksluiting   
MAART 
Woensdag 1 maart Welfare 14.30 uur  
Vrijdag 3 maart Weeksluiting 19.00 uur  
Maandag 6 maart BINGO 19.30 uur  
Dinsdag 7 maart Schildercursus 13.00 uur  
Dinsdag 7 maart Bijbelkring 15.00 uur  
Woensdag 8 maart BIDDAG   
Donderdag 9 maart Gezelligheidsmiddag 14.30 uur  
Vrijdag 10 maart Weeksluiting 19.00 uur  
Dinsdag 14 maart PCOB 14.30 uur  
Dinsdag 14 maart Passage 20.00 uur  
Woensdag 15 maart Welfare 15.00 uur Restaurant 
Donderdag 16 maart Bekkema 14.00 uur  
Vrijdag 17 maart Weeksluiting 19.00 uur  
Dinsdag 21 maart Schildercursus 13.00 uur  
Dinsdag 21 maart Bijbelkring 15.00 uur  
Woensdag 22 maart Ouderenmiddag 14.30 uur  
Vrijdag 24 maart Weeksluiting 19.00 uur  
Zaterdag 25 maart Koor  19.00 uur  
Woensdag 29 maart Welfare 14.30 uur  
Vrijdag 31 maart Weeksluiting 19.00 uur  

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

Voor eventuele activiteiten in de vakantieperiode raden wij u aan om de publicatieborden goed in de gaten te houden!
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DEENS BEZOEK

Op zaterdag 1 oktober kwamen elf  
verzorgenden uit Denemarken een  
bezoek brengen aan De Meente. Het  
verzoek voor dit bezoek kwam als een 
verrassing, want wie denkt er nou aan  
De Meente in Denemarken?

Een dochter van een bewoner van De 
Meente woont al jaren in Denemarken. Zij 
werkt zelf ook in de zorg, en daarom wilde 
ze graag samen met haar collega’s een kijkje 
komen nemen in de “Meente”. Nou, daar zijn 
we toch wel voor met z’n allen? We zijn im-
mers met recht trots op ‘onze’ Meente!
Om half elf arriveerden de genodigden. We 
begonnen met een kopje koffie met wat lek-
kers erbij en na de koffie zijn we begonnen 
met de rondleiding. Misschien bent u ons 
wel onderweg tegen gekomen, of heeft u 
een praatje gemaakt met ons buitenlandse 
bezoek? We hebben zoveel mogelijk laten 
zien en ervaren wat er zoal speelt in De 
Meente.

Het plein vonden zij geweldig, mooi aange-
kleed en een gezellig centraal punt om el-
kaar hier te ontmoeten. En wat hier allemaal 
georganiseerd wordt, zoals samen zingen 
met koren, voor- en najaarsmarkt, er worden 
films gedraaid, gezamenlijke weeksluiting 

op vrijdagavond, etc. Bijna teveel om op te 
noemen.
De Wiba winkel, kapsalon, fysio, pedicure, en 
de massagesalon, de Denen waren vol lof. En 
natuurlijk het druk bezochte restaurant, ook 
al zo mooi … Het rook er die dag – zaterdag 
– heerlijk naar vis en rijst, de traditionele za-
terdagse maaltijd in Genemuiden.
Ook zijn we nog bij gastvrije bewoners ge-
weest om te laten zien hoe zij wonen in de 
mooie appartementen, keurig netjes alle-
maal, met of zonder zorg.   Buiten in de be-
weegtuin hebben we met z’n allen nog wat 
aan de conditie gewerkt. Ze vonden het een 
prachtige mogelijkheid om het bewegen 
van ouderen te stimuleren. 

Kortom, de Denen waren allemaal erg onder 
de indruk van de mogelijkheden binnen het 
prachtige gebouw van De Meente.
Ze raakten niet uitgepraat over de fijne en 
liefdevolle zorg die wordt geboden en de 
gastvrijheid van de bewoners. Daar mogen 
we toch wel trots op zijn?

Ook heb ik nog wat informatie materiaal 
meegeven en een formulier van “De vrien-
den van de Meente” voor eventueel een do-
natie. Je weet het maar nooit !
Nog even een korte uitleg: deze verzorgen-
den werken allemaal in een instelling voor 
begeleid wonen met ouderen, samen met 
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Team welzijn van de Meente, wil in 2017 
één keer per maand starten met het aan-
bieden verschillende workshops voor de 
ouderen van Genemuiden. 
De bedoeling van een workshop is dat wij 
onder het genot van een kopje koffie/thee 
gezellig samen creatief en/of ontspan-
nen bezig zijn. Aan één workshop kun-
nen maximaal 10 personen deelnemen, 
bij meer aanmeldingen organiseren we in 
dezelfde maand de workshop opnieuw.

Het programma tot de vakantie periode 
2017 ziet er als volgt uit:
Januari:     bloemschikken 
Februari:  vogelkrans maken
Maart:      kaarten maken
April:       bloemschikken
Mei:        bakken
Juni:       schilderen (onder voorbehoud)

Wat u precies gaat maken, staat op de 
aankondiging die ruim op tijd in de Meen-
te komt te hangen. Lijkt het u leuk om 
deel te nemen aan één of meerdere work-
shops houdt dan de aankondigingen in 
de Meente in de gaten. 
De kosten van een workshop bedragen 
€ 3,50 per keer inclusief materiaal* en 1x 
koffie/thee. Opgeven en betalen voor een 
workshop kan na aankondiging bij het 
zorgloket in de Meente. 
Laat u niet weerhouden door te denken 
dat u iets niet kunt want: 
Samen is de kracht van kunnen!

We zien u graag op één van onze workshops, 
team Welzijn

*  De workshop kan iets duurder worden bij hogere 
materiaal kosten. De kosten per workshop worden altijd 
voor opgave vermeld op de aankondiging.

WORKSHOP IN DE MEENTE

PG bewoners in het landelijke plaatsje Vi-
borg.
In Denemarken wordt veel aandacht en geld 
besteed  aan de zorg, er is ook net als bij ons 
veel hulp van mantelzorgers en vrijwilligers.

Rond kwart voor één vertrokken onze be-
zoekers, richting Giethoorn , naar het “Hol-

lands Venetië “ om daar gezamenlijk een 
lunch te nuttigen en daarna een rondvaart 
te maken. 
Een lieve groet van onze Deense verzorgen-
den: “farvel så laenge “ wat betekent: Dag, 
tot ziens ! 

Marjo van ‘t Hul
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INHOUDSOPGAVE

Van de redactie  Blz. 3
Familieparticipatie:  wat houdt dat in? Blz. 4 en 5
Steunpunt Mantelzorg Blz. 5
Ingezonden:  Als je ouder wordt Blz. 6 en 7
Programma Gezelligheidsmiddag Blz. 7
Feestelijke opening Plein De Meente Blz. 8
Boekverslag: De bakkersdochter Blz. 9
Dialectverhaal: de Kerstkoarte Blz. 10 en 11
Ingezonden: De schoenendoos Blz. 12
In memoriam: Albert Roetman Blz. 13
Internetcafe Blz. 13
Verhaal: Mijn pontje Blz. 14
Zo is’t ewest Blz. 15
Prijspuzzel Blz. 16 en 17
Van de medewerkers Blz. 18 en 19
In gesprek met: Steven Verhoek Blz. 20 en 21
Activiteitenagenda Blz. 22 en 23
Deens bezoek Blz. 24
Workshop in De Meente Blz. 25
Inhoudsopgave en Colofon Blz. 26

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 (AE)
Aletta Mateboer-Hoeve (AM)
Erik Driessen (ED)
Jentje van Dalfsen (JvD)
Marja Bekendam-de Boer (MB)

Kopij voor volgende uitgave graag inleveren voor 25 februari 2017
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PLAATS HIER
DE ADRESSTICKER

-advertentie-

Mede mogelijk gemaakt door:

sign & display
print & promo

fennyjolingerie.nl

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

Havenplein 1B - 8281 EV  Genemuiden - Postbus 15 - 8280 AA  Genemuiden - T/F 038 385 43 05 - www.brouweroptiek.nl

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

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

-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.

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.

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.

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.                          

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.

Oefengroep
- diabetes
- copd 
- hartrevalidatie 

Fysiofit 
Fysiotherapie
Revalidatie
Oedeemtherapie
Echografie

Bel 038 385 86 88 

of kijk op www.fysiotherapiedemeente.nl

Buzenland 2  
Genemuiden

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 

        spe
cialist

 www.hoekman-bekendam-infra.nl
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* vrijwel alle vormen van zorg en ondersteuning kunnen
    wij bij u thuis brengen
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hoofden cliëntenzorg, tel. 038-3852710.

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.                          

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.

Oefengroep
- diabetes
- copd 
- hartrevalidatie 

Fysiofit 
Fysiotherapie
Revalidatie
Oedeemtherapie
Echografie

Bel 038 385 86 88 

of kijk op www.fysiotherapiedemeente.nl

Buzenland 2  
Genemuiden

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 

        spe
cialist

 www.hoekman-bekendam-infra.nl



PLAATS HIER  
DE ADRESSTICKER

-advertentie-

Mede mogelijk gemaakt door:

sign & display
print & promo
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PLAATS HIER
DE ADRESSTICKER

-advertentie-

Mede mogelijk gemaakt door:

sign & display
print & promo

fennyjolingerie.nl

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

Havenplein 1B - 8281 EV  Genemuiden - Postbus 15 - 8280 AA  Genemuiden - T/F 038 385 43 05 - www.brouweroptiek.nl

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

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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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

-advertentie-

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)

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

‘75 jaar thuis in 
� scale zorg’

www.bonthuis.info
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De Tekstkenner 
levert mooie of 

zakelijke woorden 
voor websites, magazines, 
brochures en kranten.

Wij geven ook 
www.genemuidenactueel.nl 

uit.
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06

info@heyrik
media.nl

www.detekst
kenner.nl


