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-ADVERTENTIE--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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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

WWW.VANDERSTEEG.NL
STEEVAST SAMENWERKEN

Persoonlijk
Professioneel
Flexibel
Duurzaam

Sasdijk 1
8281 BM Genemuiden

038 - 38 54 288
info@vandersteeg.nl
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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

de meente

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

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

Tijdens de kantooruren 
te boeken op

OOK ROLSTOEL VERVOER

038 385 27 10 
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VAN DE REDACTIE

Zoals zoveel vrijwillers vast wel eens over-
komt, denk ik er ook wel eens over om te 
stoppen met mijn vrijwilligerswerk voor 
De Roeper. Als het samenstellen van het 
blad weer eens tussen de bedrijven door 
moet gebeuren, en mijn ‘echte’ werk blijft 
liggen bijvoorbeeld. Maar als ik dan weer 
eens iemand op straat spreek die zegt met 
veel plezier De Roeper te lezen, dan weet 
ik weer waar ik het voor doe. 
Iemand die zich helaas wel genoodzaakt 
voelt om te stoppen met het schrijfwerk 
voor De Roeper is Jentje van Dalfsen-Fui-
te. Zij kampt met gezondheidsklachten en 
dat is natuurlijk wel even een heel ander 
verhaal. Jentje neemt echt met pijn in het 
hart afscheid, want in haar hoofd ontstaan 
nog steeds de meest prachtige dialectver-
halen maar door haar parkinsonklachten 
lukt het niet meer om dat op papier te zet-
ten. We vinden het dan ook extra jammer 
dat Jentje ermee gaat stoppen en in de 
eerste plaats natuurlijk voor haarzelf. Maar 
oh oh, wat zullen we haar heerlijke ver-
haaltjes ook gaan missen! Altijd met een 
�inke dosis humor, een vleugje beschou-
wend en dan ook nog eens in de streek-
taal van ons eigen Gaellemuun. Jentje, we 

zijn heel dankbaar dat jij zo lang de tijd 
en moeite hebt genomen om ons deelge-
noot te maken van je dromen, zoals je zelf 
zegt. HEEL hartelijk bedankt!
Van vrijwilligers coordinator Dorothee 
Roeten, ontving Jentje een �eurig boeket 
bloemen als dank.

We kregen ook een heel mooi verhaal aan-
geleverd van Niesje ten Brinke-Visscher. 
Ze heeft voor ons op papier gezet hoe de 
bevrijding van de Tweede Wereldoorlog 
voor haar ook een droevige kant had. Een 
verhaal dat op mij diepe indruk maakte! 
De redactie van De Roeper is altijd blij met 
spontane bijdragen. Heeft u een mooi 
verhaal maar ziet u geen kans om het zelf 
op papier te zetten? Aarzel dan vooral niet 
om contact op te nemen. Iemand van ons 
komt graag bij u langs om uw bijdrage 
vast te leggen.
We verwelkomen AH Bart Knap als nieuwe 
adverteerder van De Roeper. De redactie 
van de Roeper wenst u weer veel lees 
plezier.

Marja Bekendam-de Boer
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Zo geWOON mogelijk bezig zijn, dat is 
de belangrijkste doelstelling van de dag-
besteding die PGVZ aanbiedt binnen de 
Meente onder de naam geWOON! 

Aanvankelijk gingen de bewoners van ‘De 
Akkerwinde’ voor een zinvolle dagbeste-
ding naar elders, maar dat is nu niet meer 
nodig. Daarmee wordt een belangrijke 
besparing op de vervoerskosten gerea-
liseerd, maar het is voor de cliënten zelf 
ook prettig dat ze dichtbij huis kunnen 
werken in de vertrouwde omgeving en 
daarvoor niet afhankelijk zijn van aange-
past vervoer.
Het is inmiddels drie jaar geleden, dat de 
bewoners van de woonlocatie aan de Prins 
Clausstraat binnen woonzorgcentrum De 
Meente kwamen wonen in een zestal af-
zonderlijke woningen maar met een ge-
zamenlijke woonkamer en keuken. Al 
snel voelden de bewoners van de Akker-

winde zich goed thuis tussen hun oudere 
plaatsgenoten en bracht hun gezellige 
aanwezigheid ook wat ‘reuring’ met zich 
mee. Inmiddels is men erin geslaagd, om 
voor alle bewoners een zinvolle dagbe-
steding te realiseren binnen het gebouw. 
De werkzaamheden variëren van het wer-
ken in de groenvoorziening buitenom het 
woonzorgcomplex, tot en met werk in de 
huishoudelijke dienst, het restaurant en 
natuurlijk niet te vergeten de AH winkel. 
De coördinatie van de werkzaamheden 
wordt verzorgd door Nicole van Dijk van 
geWOON. Voor elke cliënt van geWOON is 
een plan opgesteld, dat past bij zijn/haar 
mogelijkheden en beperkingen. Dat is 
dan ook de reden, dat voor een ieder per 
dagdeel een afgebakende taak is vastge-
steld waar niet ‘zomaar even’ van kan wor-
den afgeweken. Dit zou nl. teveel versto-
ring en stress met zich meebrengen. 

 
 

ZO GEWOON MOGELIJK BEZIG ZIJN
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Nicole is blij met de hulp van vrijwilligers, 
die de begeleiding van de cliënten van 
geWOON verzorgen want dit vergt na-
tuurlijk tijd en geduld. Respect voor de 
gehandicapte medemens staat daarbij 
voorop en Nicole merkt op, dat ze dit ook 
verwacht van bewoners en bezoekers van 
De Meente. In overleg met geWOON kun-
nen bewoners van De Meente door de cli-
enten van geWOON van en naar het res-
taurant worden gebracht. Zij hebben voor 
het lopen met de rolstoel een proeve van 
bekwaamheid afgelegd en daarvoor een 
certi�caat ontvangen. 

Ko�eplein
Op en rond het ko�eplein zijn veel van de 
bewoners van de Akkerwinde dagelijks te 
vinden. Zo kunt u bij hen een kopje kof-
�e of thee bestellen, is er regelmatig door 

henzelf gebakken lekkers verkrijgbaar of 
zijn ze in groepsverband aan het knutse-
len. Ook deze zelfgemaakte producten 
worden te koop aangeboden in een spe-
ciaal daarvoor ingerichte kast. Sinds de 
herinrichting van het ko�eplein wordt er 
steeds meer gebruik gemaakt van het kof-
�eplein, waardoor het daar de laatste tijd 
gezellig druk is.
Voor de cliënten van geWOON is het dan 
ook �jn, dat ze zich van tijd tot tijd kunnen 
terugtrekken in de eigen ruimte aan het 
einde van de gang, vlakbij de Akkerwinde 
waar ze kunnen bakken en knutselen. Het 
wonen en werken onder hetzelfde dak 
heeft natuurlijk wel wat nadelen, maar de 
voordelen wegen daar absoluut tegenop. 
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VAN DE MEDEWERKERS

Wie ben je en waar kom je vandaan?
Ik ben Bettina Eenkhoorn. En ik woon in 
Genemuiden.

Wat zijn je hobby’s?
In mijn vrije tijd mag ik graag winkelen of 
een dagje uit met vriendinnen. Ook vind 
ik het leuk muziek te maken met mijn 
dwars�uit. 

Sinds wanneer werk je in de Meente en 
wat doe je zoal?
Ik ben in de zomer van 2012 in de Meente 
begonnen als helpende met vakantie-
werk binnen het verpleeghuis. Een jaar 
later in de zomervakantie heb ik vakan-
tie werk gedaan als verzorgende IG bij de 
thuiszorg teams Noord en Oost. En na de 
verandering van de teams ben ik als op-
roepkracht verzorgende IG bij team So-
matiek gaan werken. Sinds mei 2017 werk 
ik als verzorgende IG in het verpleeghuis 
in de Meente. Daarnaast ben ik binnen 
ons team aandachtsvelder voor vakdes-
kundigheid/care check en CVC/Mic/Mim/
bewegen.

Waarom heb je voor dit werk gekozen?
Toen ik een aantal jaren geleden op het 
vmbo voor het eerst les kreeg over de zorg 
stond mijn besluit vast. De zorg sprak mij 
meteen aan, doordat je met werken bin-
nen de zorg iets voor een ander kan bete-
kenen. Binnen de zorg kom je regelmatig 
voor uitdagingen te staan, dit maakt dat 
er tijdens het werk geen dienst hetzelfde 
is. Door de vele wisselende diensten is het 
iedere keer weer een uitdaging de juiste 
oplossing te vinden. 

Wat is voor jou belangrijk in de samen-
werking met mantelzorgers?
Voor mij is het belangrijk dat de samen-
werking tussen beiden goed verloopt. 
Binnen het verpleeghuis wordt er veel in-
formatie over de cliënten door mantelzor-
gers gegeven, doordat de cliënten dit zelf 
(vaak) niet meer op de juiste wijze kunnen 
verwoorden. Ik zie dan ook de mantelzor-
gers als mensen die samenwerken met de 
professionals om te zorgen voor een goe-
de kwaliteit van leven voor de cliënt. 

Ik geef de pen door aan;
Christianne van Dijk

Welke extra vraag zou je nog willen 
stellen?
Heb je nog ambities?
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Hoe de Zuiderzee verdween
Schrijver: Emiel Hakkenes 
Uitgeverij: Thomas Rap 
416 bladzijden

Op 14 juni 1918 werd de Zuiderzeewet 
aangenomen. Dat is dit jaar 100 jaar ge-
leden en met het ondertekenen van die 
wet werd er een begin gemaakt met de 
Zuiderzeewerken. Dat leek me een mooie 
aanleiding om het boek Polderkoorts te 
lezen dat eind vorig jaar is uitgekomen. 
Polderkoorts is een boek over ruim 100 
jaar Nederlandse geschiedenis. De schrij-
ver begint met het vertellen over de idee-
en die verschillende mensen in de 19e 
eeuw ontwikkelden om die gevaarlijke 
Zuiderzee te temmen. Het ene idee was 
realistischer dan het andere, maar door 
alle aandacht die de plannen kregen werd 
het idee van drooglegging langzamer-
hand  steeds meer als een haalbare zaak 
gezien. Dan komt Cornelis Lely in beeld. 
Hij wordt al als jonge man in 1886 aan-
genomen door de Zuiderzeevereniging 
als ingenieur om technisch onderzoek te 
doen naar de mogelijkheid om de Zuider-
zee af te sluiten. Wat er tussen 1886 en 
1918 allemaal gebeurt met de Zuiderzee 
en met ir. Lely vertelt het boek op een on-
derhoudende manier. En dat is nog maar 
het begin!
Intussen hebben de inwoners van de kust-
plaatsen rond de Zuiderzee ontdekt dat 
het in Den Haag menens is met het afslui-
ten van de Zuiderzee. Het protest zwelt 
aan. De broodwinning van velen (de visse-
rij) staat op het spel. In Harderwijk woont 
Eibert den Herder. Hij heeft een visverwer-
kingsbedrijf en begint een groot o�ensief 

Op 14 juni 1918 werd de Zuiderzeewet 
-

leden en met het ondertekenen van die 
wet werd er een begin gemaakt met de 
Zuiderzeewerken. Dat leek me een mooie 
aanleiding om het boek Polderkoorts te 

Polderkoorts is een boek over ruim 100 
-
-
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realistischer dan het andere, maar door 
alle aandacht die de plannen kregen werd 

-

POLDERKOORTS

tegen de regering. Hoe moet het met de 
visserij? En hoe veilig is het eigenlijk om 
in zo’n polder te wonen? Eibert den Her-
der wordt niet moe om alle voordelen die 
de regering ziet in een kwaad daglicht te 
stellen. 
Wij weten inmiddels wie het gewonnen 
heeft, of de voordelen echt zo voordelig 
waren en of de nadelen echt zo nade-
lig waren. Maar hoe dan ook: het is een 
prachtig boek om in 2018 te lezen hoe 
een droom van enkele fantasten uitkwam.

AM
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Miente bewoners, waor zit ie toch allema-
ole?  In uus, veur de televisie? Ie kun oe 
tied eingelijk wel beter besteden.
In et restaurant van de Miente zit´n op Ma-
ondagaomd  een mooie kóppel bewoners  
en ook van buut´n de Miente bi´j mekae-
re. Vroleke gezicht´n allemaole. Bi´j vrog, 
dan ku´j nog eempies mee doen mit de 
ni´js berichten, en dan beginne wi´j. Een 
grote muziek standaard veur onze neuze 
mit een boek met mooie versies d´r in.
Eerst munne wi´j oefenin´g doen. Dat is 
goed veur de long´n en dan beginne wi´j 
te zing´n.  Miestal versies die wi´j vrogger 
op skoele al leerden en een ieleboel ver-
sies breng´n erinnering´n mee. Zo zunge 
wi´j vanaomd :  Op de grote stille heide en 
mien gedacht´n gung naor die vekaansie 

mit de kameraod´n. Wi´j em wat é kui-
ert door tussen al die paorse bluumpies. 
´t´Gunk ons miest um dat erdertien dat 
achter zien kudde an leup I´j ad gien an-
dacht  veur de meid´n. Zo´n stellegien vie-
ze skaop´n was vuule belangrieker veur 
em. Zo´n vent daor krieg´ie gien vlinders 
van in de boek. 
 
Nee, dan dat versien die oe mee wol neem 
in zien beutien de Iessel op. Gezellig eur. 
Meer andacht veur de angelstok as veur 
et deerntien dat zo wel in et nette wol 
stapp´n. Zo brenge wi´j  op Maondag de 
aomd deur in ´t restaurant. Ko�e mit een 
muppien krieg ie tot slot.
En ́ s nachts droom ie van dat iene versien: 
Ik vreug of i´j mi´j kussen wol, mer daor is 

DIALECTVERAEL
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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



9

Ons gezellige koor, wat inmiddels de 
naam “Een toontje lager” heeft gekregen, 
heeft sinds 1 mei een andere vaste diri-
gent gekregen. Gerko Felix heeft met heel 
veel enthousiasme het dirigeren overge-
nomen van Jeanet van Es. Hoewel Jeanet 
niet meer in de gelegenheid is om weke-
lijks aanwezig te zijn, gaat ze ons geluk-
kig niet echt verlaten. Jeanet wil graag 
als vrijwilliger beschikbaar blijven en zal 
wanneer het nodig mocht zijn invallen 
voor Gerko.

Doordat we een andere dirigent hebben 
gekregen is ook de dag en de tijd van de 
het koor veranderd.  Wij zingen nu iedere 

neks van é koom. Vuul te bange. Mer al mit 
al is et een iel �jn uur .Meinsen, doet de 
televisie uut en kom gezellig een uurtien 
zing´n bi´j et koor< “ een toontje lager “.
Et is disse keer een kort veraeltien en ook 
de leste veur de Roeper. Verschillende 
ziekten waor ik last van onderviene mae-
ken dat et skriev´m niet meer get. Et spiet 

mi´j iel erg, want ek deu et greeg. Mer 
vooruit niet brommen. Wi´j probeern wel 
wat aanders op te zuuk´n.
Bedaankt veur et lezen van mien  droom´m 
en geniet van de volgende verael´n.
 
                                                                                                                         
 Jentje van Dalfsen

maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur in 
het restaurant in de Meente. 

Eind juni is de laatste avond voor de zo-
merstop en dan maken we er een feestje 
van met alle leden. Zij mogen dan  meer-
dere familieleden uitnodigen om naar ons 
te luisteren of lekker mee te zingen.  In 
september hopen we dan om weer met 
frisse zin te beginnen. We doen ons best 
om ons zangrepertoire en zangkwalitei-
ten in stand te houden. Wel zouden we 
heel graag nog wat nieuwe leden verwel-
komen. U hoeft echt geen uitmuntende 
zangkwaliteiten te hebben om met ons 
koor mee te mogen doen. Gezelligheid en 
genieten van muziek staat bij ons voorop. 
De kosten bedragen €10.00 per maand 
voor leden. Mantelzorgers of begeleiders  
van de leden mogen gratis meekomen. 

Hebt u interesse of wilt u iets meer infor-
matie dan kunt u contact opnemen met:

Medewerker Welzijn,
Alie Spaan
Tel: 038 3852710
Email: a.spaan@ijsselheem.nl

SAMEN ZINGEN IN EEN KOOR
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De laatste bewoners van d’ Akkerties zijn 
half mei verhuisd. Dat betekent dat nu 
alle woningen aan de Zuidwal en de ver-
dieping daar bovenop leeg staan en klaar 
worden gemaakt voor de sloop die in het 
najaar start. Uiteindelijk komen daarvoor 
34 ruimere woningen terug die helemaal 
zijn aangepast aan de moderne eisen.

De laatste vertrekkers was het echtpaar Vis-
scher. Die woonden drie jaar op d’Akkerties 
nummer twaalf. “Een jaar daarna hoorden 
we over de nieuwbouwplannen en dat we 
daarom op termijn moesten verhuizen”, 
vertelt mevrouw Visscher, die niet erg ge-
schrokken was van die mededeling. “Wij 
kwamen van een ruime woning aan de 

Roebol en daarom was de overgang naar 
d’ Akkerties best groot. Helemaal gewend 
waren we toen zeker nog niet.”
Het is niet de eerste verhuizing van het 
echtpaar, vertelt meneer Visscher. “Voor 
ons trouwen lieten we een woning aan de 
Jan van Arkelstraat bouwen. Daarna ben ik 
accountant geworden in Kampen en voor 
die baan moesten we verhuizen. Zo zijn we 
aan de Erfgenamenweg in IJsselmuiden te-
rechtgekomen.”
Toen de kinderen de deur uit waren, be-
gon Genemuiden na vijftien jaar IJsselmui-
den toch weer te trekken, zegt zijn vrouw. 
De Lisdodde was de nieuwe stek en uit-
eindelijk verhuisde het echtpaar nog een 
keer naar de Roebol, niet ver van het Veer 
af. “Daar mochten we heel graag wonen, 
maar vanwege de gezondheid van mijn 
man kon dat eigenlijk niet meer. Toen zijn 
we uiteindelijk naar De Meente gegaan. Je 
kunt hier prima wonen, maar ik heb toch 
altijd mijn tuin en de ruimte gemist.”
Daarom is ze blij met de nieuwe stek: het 
echtpaar woont nu aan de Noordwal, 
dichtbij de centrale voorzieningen in De 
Meente. “En we hebben straks weer een ei-
gen terrasje met een mooi uitzicht. Boven-
dien is de woning ruimer. Een hele voor-
uitgang. Daarom zijn we achteraf blij met 
deze verhuizing. De woning aan de Noord-
wal is veel moderner en ruimer. Wij zijn er 
blij mee.”

ED

LAATSTE BEWONERS D’AKKERTIES
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Veel wat er in de vijf Duitse bezettingsja-
ren is geschied, kan ik mij nog vrij goed 
herinneren, maar de gebeurtenissen op de 
eerste zondag nadat wij bevrijd waren, zal 
ik nooit vergeten! Bij het uitbreken van de 
oorlog was ik tien jaar en wij woonden in 
de Burg. ten Veldestraat 2, naast het Groe-
ne Kruis. Gedurende de oorlogsjaren heb-
ben wij veel trekkers aan en in huis gehad. 
Wij hadden een boerenbedrijf aan huis en 
daar viel meestal nog wel wat te halen.
Ik weet nog dat mijn broer Helmich naar 
Wezep was geweest met paard en wagen 
om een vrachtje hout te halen. Halverwege 
de Kamperstraatweg pikte hij twee jonge-
tjes op, die lopend uit Rotterdam waren 
gekomen. Weken zijn ze bij ons thuis ge-
weest. Ook twee oudere mannen waren 
als trekkers bij ons aangeland en een tijdje 
gebleven. De ene man heette “de Geest” en 
die kon zo verschrikkelijk veel eten. De eer-
ste keer telden wij (mijn zusjes, de Rotter-
dam-mertjes en ik) de boterhammen die 
hij at en fluisterden tegen elkaar: Wéér één, 
nog één en bij de vijftiende zij mijn moe-
der: “Nu moet je eens ophouden man, voor 
vandaag is het wel genoeg!”

In het laatst van de oorlog was er een jong 
schippersgezin uit Kampen, Frits van Dor-
sten, zijn vrouw Tiny, hun zoontje van twee 
jaar en de zestienjarige broer van Frits, Roe-
lof, bij ons in huis. Hun schip was ergens 
tussen het riet en biezen verstopt op het 
Zwarte Water, richting Vollenhove. Vanuit 
Genemuiden konden ze het makkelijker 
in de gaten houden. Tiny was ‘hoog’ zwan-
ger en wij hoopten allen dat de bevrijding 
spoedig komen zou, zodat wanneer het 
kindje geboren zou worden, het geen oor-
logskindje zou zijn.

Toen kwam de bevrijding! Zaterdags kwa-
men de eerste Canadese tanks vanaf Has-
selt over de dijk Genemuiden binnenrij-
den. Wat een blijdschap en feestvreugde! 
Al spoedig gingen een aantal tanks rich-
ting Kamperdijk en Kampen.

De volgende dag was het zondag, een heel 
ongewone zondag. Vader was al vroeg, 
ondanks de protesten van mijn moeder, 
samen met Frits van Dorsten en zijn broer 
Roelof, op de fiets richting Kampen ver-
trokken om te zien of Kampen al bevrijd 
was en hoe het met de familie daar gesteld 
was. Wij gingen eerst naar de kerk, maar la-
ter gingen mijn vriendin Bertha Fuite en ik 
toch naar de Langestraat om bij het stad-
huis de Canadezen die daar waren te bekij-
ken. Er was veel volk op de been.
Plotseling kwam er vanaf richting Kampen 
een motor aangereden met twee onbeken-
de mannen erop. De duopassagier had zijn 
hoofd volledig in het verband. Toen ik later 
thuis kwam stond de motor bij ons voor de 
deur en tot mijn grote schrik hoorde ik dat 
de duopassagier Frits van Dorsten was! 

EEN DROEVIG EINDE VAN EEN BLIJDE DAG
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Hij was al naar boven gebracht en lag op 
bed. Ik kon hem beneden horen kreunen. 
Wat was er namelijk gebeurd? Toen mijn 
vader, Frits en Roelof in IJsselmuiden fiets-
ten over de nieuwe weg, nu Burgemeester 
van Engelenweg, viel het hun op dat het 
overal zo stil was op straat. Ter hoogte van 
smederij Breman (naast de huidige volks-
wagengarage) gekomen zijnde, werd er 
plotseling vanaf de Kamper toren op hen 
geschoten. De granaatscherven vlogen 
hen om de oren. Ze doken een portiek in 
en toen bleek dat Frits aan zijn hoofd ge-
raakt was. Omstanders hebben getracht 
een dokter te vinden wat na lang zoeken 
gelukte. Ondanks dat het pas middag was 
had ook de dokter de bevrijding al uitbun-
dig gevierd! Hij legde een verband aan en 
gaf toestemming de gewonde achter op 
de motor van een lid van de B.S. naar Ge-
nemuiden te vervoeren.

Deze reis, hobbelend over de toen slechte 
Kamperzeedijk, had nooit mogen gebeu-
ren! Later bleek dat hij een granaatscherf 
in zijn hoofd had gekregen, die tijdens de 
rit naar Genemuiden steeds verder in zijn 
hersenen was gedrongen. 

Onze overbuurvrouw, mevrouw Mey-
waard, bereidde ons al op het ergste voor. 
Nog maar kort daarvoor had zij haar man 
verloren en de identieke symptomen bij 
het sterven van haar man waren ook bij 
Frits waarneembaar. Diezelfde avond is 
Frits nog overleden. De smart van zijn 
broer, maar zeker van zijn jonge vrouw, zal 
ik nooit vergeten. Wat was het een droevig 
einde van een blijde dag!
Tien dagen daarna werd de kleine Francis-

ka bij ons geboren. Later is de familie van 
Dorsten in Kampen gaan wonen.

Ongeveer vijfenveertig jaar nadien belde 
mij een man op die zich bekend maakte 
als het kleine jongetje van Dorsten, die op 
tweejarige leeftijd zijn vader verloren had. 
Graag wilde hij de geschiedenis van zijn 
vader nog eens horen van iemand die alles 
van nabij had meegemaakt. Hij is gekomen 
en wij hebben lang samen gepraat. Meer 
nog dan vijfenveertig jaar terug besefte ik 
dat er maar één schrede is tussen ons en 
de dood.
Weer opnieuw voelde ik de pijn van het 
droevig einde van een blijde dag!

Niesje ten Brinke – Visscher

Doe zaken in de buurt

Winkel in de buurt
Eet in de buurt

Geniet van je buurt
Wees zuinig op je buurt

Want uw buurt steunt lokale 
activiteiten!
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De jonge mannen op bijgaande foto vervul-
den de dienstplicht - zoals die in de vorige 
eeuw nog bestond – bij verschillende on-
derdelen van defensie. Ze kregen daarvoor 
Fl 0,75 per dag. Men reisde toen nog in uni-
form en zodoende kwamen ze elkaar regel-
matig tegen in hun tenue. Op een gegeven 
moment is het idee ontstaan om aan het 
einde van hun dienstplicht gezamenlijk op 
de foto te gaan. Zo gezegd zo gedaan, het 
gezelschap ging met elkaar naar een foto-
graaf in Kampen waar bijgaande foto werd 
gemaakt, een ieder in het uniform van zijn 
eigen onderdeel bij defensie. 

De familie Van Dijk – van ‘Jan de Keie’- lever-
de deze foto aan en Jan Fuite verstrekte de 
informatie en de namen.

Boven:
Klaas Eenkhoorn, Jan van Dijk, Jan Fuite, 
Aart Timmerman, Dirk Hoekman, 
Harm Winters, Herman Beens en Jaap Beens.

Onder:
Jochem Bakker, Maarten van der Haar, 
Arend van Dijk en Dirk Beens.

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

WOORDZOEKER
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AARDEWERK HUWELIJKSTROUW SCHEEPSBESLAG
ADVIESBUREAU INGEZETENE SECTIEBOUW
AFWEERSTOF INSTAPSCHOEN SERIE
ALLEMAAL INTEKENAAR SNAKKEN
APOTHEEK JUBILARESSE SPAANPLAATGAS
ASFALTFABRIEK JUNKFOOD SPOEDOVERLEG
ASIELAANVRAAG KLOOFBEITEL TOEWIJZING
AVONDTOILET LAGEN TONGRIEMPJE
BLOND LAKEI TOOST
BOTTELEN LANDINGSBAKEN TRAMREIS
CHEFFIN LUCHTBRUG UITRIJVERBOD
DASSEN MOTIEF ULEVEL
DEMPEN NATUURBOTER VERWIJSKAART
EETBUI NUANCERING VRACHTSCHIP
FINISHEN OORLOGSFEIT VREDESVERDRAG
FLANEL OPTOCHT WAREN
GELINIEERD PINDA WEGCAPACITEIT
GELUKSTOOT PRINS WELIG
GORDELDIER REUKZIN WESTGAT
HALFWIT ROESTZWAM ZEVENENDERTIG 
HARMONICAGAAS RONDZEILEN ZILVERFAZANT
HUIDENMARKT ROOMSCHAAL

Oplossing: 

De oplossing van de vorige puzzel is:

NETTENMAKER

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

P. van Dijk
Pr. Clausstraat 57

Van harte gefeliciteerd!!

Dhr. of mw. van Dijk kan de gewonnen prijs afhalen bij de receptie van de Meente.
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Een dag voor Koningsdag werd Martha 
Hoekman aangenaam verrast op het ge-
meentehuis in Hasselt. Met de woorden: 
'Het heeft Zijne Majesteit de Koning be-
haagd u te benoemen tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau' kreeg Martha de on-
derscheiding opgespeld door burgemees-
ter Bilder voor de volgende verdiensten:

1978 – heden Zondagsschool De Zaaier, 
Genemuiden. 
Leidinggevende en Bestuurslid
Gedurende 14 jaar functie van secreta-
resse. Jaarlijkse afscheidsavond groep 8, 
uitjes met de kinderen organiseren, en 
jaarlijks uitje met de leiding; aandeel in 
diverse commissies. 
Ter gelegenheid van het 60- en 70-jarig 
bestaan de voorbereiding en de begelei-
ding van de spelletjes.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR 
MARTHA HOEKMAN

1968 – 1996 Vakantie Bijbel Klub 
Genemuiden
Lid van het Bestuur/Stuurgroep.
Ieder jaar wordt deze gehouden voor 
kinderen van de basisschool. Met name 
het verzorgen van de publiciteit en het 
zoeken en faciliteren van medewerkers.

2002 – heden Koor Voices Genemuiden
Martha Hoekman doet naast het zingen 
in het koor ook veel aan ondersteuning 
van het bestuur bij de organisatie van de 
concerten, de verkoop van kaarten en 
andere voorkomende activiteiten.

2011 – 2013 Vrijwilliger in zorgcentrum 
De Meente, Genemuiden. Dit zorgcen-
trum in Genemuiden is dé ontmoetings-
plek voor ouderen. Decoranda zet zich 
meerdere avonden per maand in om de 
contacten met de ouderen te bevorde-
ren. Zij voelt zich betrokken bij de ge-
meenschap en ontplooit er daadwerkelijk 
activiteiten. Daarnaast is Martha mantel-
zorger voor haar moeder.

2013 – 2015 Meisjes- en 
Jongensvereniging van de 
Hervormde Gemeente. 
Tijdens deze periode was 
Martha Hoekman leidster 
van een groep.

2013 – 2015 Meisjes- en 
Jongensvereniging van de 
Hervormde Gemeente. 
Tijdens deze periode was 
Martha Hoekman leidster 
van een groep.
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ACTIVITEITENAGENDA 2018
DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP OVERIGE INFO
JUNI
Vrijdag 1 juni Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
Maandag 4 juni Bingo 19.30 uur
Vrijdag 8 juni Fijn op ’t plein met Jaap Visscher 14.30 uur
Vrijdag 8 juni Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
Donderdag 14 juni Torenkoor Kampen 19.30 uur
Vrijdag 15 juni Fijn op ’t plein met Arend Booij 14.30 uur
Vrijdag 15 juni Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk
Woensdag 20 juni Kleding verkoop: Sarah Mode 14.00 uur
Vrijdag 22 juni Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk
Donderdag 28 juni Koor: Stereo 19.00 uur
Vrijdag 29 juni 2018 Snackuurtje 17.00 uur
Vrijdag 29 juni 2018 Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente
JULI
Vrijdag 6 juli Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
Vrijdag 13 juli Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
Vrijdag 20 juli Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk
Vrijdag 27 juli Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk
AUGUSTUS
Vrijdag 3 augustus Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente
Vrijdag 10 augustus Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
Vrijdag 17 augustus Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
Vrijdag 24 augustus Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk
Vrijdag 31 augustus Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk

Dinsdagmorgen  Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut 
     (m.u.v. vakanties)
Dinsdagmiddag  Bingo
Woensdagmorgen  Koersbal en beweegtuingroep (m.u.v. vakanties)
Woensdagavond  Bingo op het plein (19.15 uur)
Donderdagmorgen Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut    
     (m.u.v. vakanties)
Donderdagmiddag  Zanguurtje onder begeleiding van een organist
Vrijdagmiddag  Fijn op ’t plein (houdt u de weekagenda in de gaten voor de 
     activiteit die er georganiseerd wordt) (14.30 uur)

Voor activiteiten in de maanden juli en augustus: let op de prikboren in de Meente 
en de sites van Genemuiden op internet!!
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Elke vrijdagmorgen gaan mensen van de 
Dagbesteding en het Verpleeghuis sporten 
in de Stadskamp. Ze worden daarbij bege-
leid door Peter en Natasja. Zij zien erop toe 
dat de oefeningen bijdragen aan de licha-
melijke gezondheid van de deelnemers. Zo 
is er bijvoorbeeld extra aandacht voor de 
heupen en andere gewrichten.

SPORTEN MET JONG EN OUD
Eens in de zoveel tijd, wordt het sporten 
nog gezelliger als er kinderen van OBS De 
Vogelaar komen meedoen. De ouderen ge-
nieten zichtbaar van de jongeren hetgeen 
niet alleen de lichamelijke maar ook de 
geestelijke gezondheid ten goede komt! 
Dus zelfs als je met de oefeningen niet li-
chamelijk mee kunt doen, is het toch de 
moeite waard om hierbij aanwezig te zijn.

21

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
•  brie� 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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Gepruttel van de Evinrude klonk
langs de eens zo verweerde muren op
vijf keer zo luid 
was het geronk!

Heeft bij die streep, daar bovenaan
nu bijna twee eeuwen terug,
het water ooit gestaan?

En kijk, die namen op de muur?
Vervaagde letters informeren mij
van lang verdwenen
mannen van belang;
van ene Groothuis,
een van Dalfsen en
’n Baron van Itttersum
En nog ‘n – ‘k kan niet lezen wie –
Die waren met de opening
zo lang geleden 
er dus ook bij.

De Sas
is steeds zo gebleven zo ze was:
stoere toegangspoort, 
holle klankkast,
grendel van de stad,

waterwering, stormvloedkering,
springplank, uitkijkpunt.
Met een praatbank, uitvalspoort
voor ieder die
de roep van ’t water hoort:
zwemmer, zeiler, visser, biezensnijder,
Mooiweerschippers, watervolk:
Robben, Petten, Piete, Kaerpers,
Luten, Schepers, Kolk.

De Sas
holle klankkast,
Die de roep van ’t buitenwater echoot:
Welk schip, welke boot 
ging hier niet langs?

Ze is gebleven zo ze was,
De Sas.
waar je staande op de witte brug
neerkijkt op de altijd eendere watergang.
Zie hoe ’t nu is,
waar je – ’t komt nooit weer terug – 
wordt herinnerd
hoe het eenmaal was.

Uit: In de Stege
door  Hennie Brouwer-Mateboer

DE SAS
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Bovenstaande foto is in 1974 gemaakt in de 
Achterstraat waar de familie Beens uitbater 
was van een ESSO  ‘tankstation’. Wat toen nor-
maal was, is nu een onmogelijkheid! Brand-
stofopslag en -verkoop zomaar in een woon-
wijk. Het is nu trouwens ook ondenkbaar dat 
je maar één soort brandstof aanbiedt. Immers 
we hebben – net als met zoveel andere zaken 
– heel veel keuze uit diverse soorten.
 
Hoewel de brandstofpomp inmiddels is ver-
dwenen en de woningen in tact zijn geble-
ven, is ook het straatbeeld volkomen veran-
derd vanwege de gebruikers van brandstof. 
Immers, het zicht op de huizen wordt volledig 
onttrokken door auto’s van buurtbewoners. 
Juist dit ‘blik’ was een aantal jaren geleden 
de reden, dat de gemeente overwoog om de 
woningen af te breken en daar een parkeer-

voorziening te maken. Mede dankzij inzet 
van Stichting Stadswacht, ten behoud van 
cultuurgoed in Genemuiden, is die onherstel-
bare fout voorkomen. Er is al genoeg oudheid 
verdwenen uit onze stadskern, laten we zui-
nig zijn op datgene dat ons nog rest.

ZO IS’T EWEST: ACHTERSTRAAT
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KLEUREN VOOR VOLWASSENEN
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INHOUDSOPGAVE

Van de redactie       Blz. 3
Zo geWOON mogelijk bezig zijn     Blz. 4 en 5
Van de medewerkers      Blz. 6
Boekverslag: Polderkoorts     Blz. 7
Dialectverael       Blz. 8
Samen zingen in een koor     Blz. 9
Laatste bewoners d’Akkerties     Blz. 10
Een droevig einde van een blijde dag    Blz. 11 en 12
Uit de oude doos       Blz. 13
Prijspuzzel        Blz. 14 en 15
Koninklijke onderscheiding voor Martha Hoekman  Blz. 16
Activiteitenagenda       Blz. 17
Sporten met jong en oud      Blz. 18
De Sas        Blz. 19
Zo is’t ewest        Blz. 20
Kleuren voor volwassenen     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 (AE)
Aletta Mateboer-Hoeve (AM)
Erik Driessen (ED)
Jentje van Dalfsen (JvD)
Marja Bekendam-de Boer (MB)

Kopij voor volgende uitgave graag inleveren voor  vrijdag 31 augustus 2018



-ADVERTENTIE-

-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

-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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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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PLAATS HIER 
DE ADRESSTICKER

Mede mogelijk gemaakt door:

sign & display
print & promo
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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
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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




