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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

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 

-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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Sasdijk 1 Telefoon: 038-38 54 288
 8281 BM  Genemuiden Telefax: 038-38 55 502
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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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VAN DE REDACTIE

VAN HET BESTUUR

Mooie foto’s waar een verhaal achter zit, 
zijn altijd heel welkom voor De Roeper. Ik 
was dan ook blij verrast dat bij het Zorg-
loket een familiefoto is aangeleverd, die 
in 1948 speciaal is gemaakt voor het ver-
trek van een gezin naar Canada. Ik daarop 
ben te rade gegaan, bij mevrouw M. van 
der Steeg-Breman voor het verhaal achter 
deze foto. Het blijft altijd boeiend om met 
ouderen te spreken over het verleden. 
Veel mensen emigreerden na de oorlog in 
de hoop op een – economisch – beter be-
staan, maar dat was destijds nog meer een 
sprong in het diepe dan vandaag de dag. 
Dat bracht me op het idee, dat ik ooit een 
boek heb gelezen met hartverscheurende 
emigratieverhalen. Aletta Mateboer was 
zo vriendelijk om het boek aan te vragen 
bij de bibliotheek en er een verslag van 

te maken, zie verderop in deze Roeper. 
Ze heeft vervolgens nog achtergrondin-
formatie opgezocht over de emigratie-
golf die na de Tweede Wereldoorlog ont-
stond. Daarmee is deze Roeper een klein 
eerbetoon aan allen die het aan hebben 
gedurfd om te emigreren maar ook aan 
al die familieleden die hen met pijn in het 
hart moesten laten gaan. 

Veel leesplezier gewenst!

Namens de redactie,
Marja Bekendam

PS Mevrouw Van der Steeg gaf me nog 
een andere mooie oude foto mee, die 
hoop ik in de Roeper van juni te plaatsen.

Hierbij weer een bericht van het Bestuur 
van de Meente. Dit is alweer een tijdje 
geleden en het kan daarom de indruk 
wekken dat wij niets doen, maar niets is 
minder waar. Op de achtergrond wordt 
juist heel hard gewerkt en dat is mede te 
zien aan de voortgang van de sloopwerk-
zaamheden. De sloop van de Akkerties en 
de Zuidwal is zo goed als afgerond en is 
gelukkig goed verlopen. Voor zover wij 
weten is de overlast tot een minimum 
beperkt gebleven, mede door een goede 
communicatie met de medewerkers van 
het sloopbedrijf en de (zorg)medewer-
kers van de Meente. De teelaarde rondom 
de Meente is inmiddels gestort, zodat 
weer gras ingezaaid kan worden. Ook 
worden de gevels tijdelijk bekleed, zodat 
het aanzien weer “netjes” is in afwachting 

van de nieuwbouw. Het balkon op de PG-
afdeling wordt zeer binnenkort tijdelijk 
teruggeplaatst, zodat de bewoners weer 
buiten kunnen zitten als het mooi weer 
wordt. Wetland Wonen, IJsselheem en het 
Bestuur van de Meente zijn nu in gesprek 
om de toekomstvisie zoals die eind vo-
rig jaar gepresenteerd is, vorm te geven. 
Hierin worden alle wensen van de betrok-
ken partijen meegenomen. Zodra dit rond 
is, kan definitief gestart worden met de 
bouw van nieuwe woningen en op een 
later tijdstip de verbouwing van de Lage 
Vlakte en de Stadskamp.
Zodra nieuwe ontwikkelingen te melden 
zijn, zullen wij dit uiteraard aan u kenbaar 
maken.

Klaas Bakker (voorzitter)
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VOORTGANG GENEMUIDEN ZORGT 
Het project Genemuiden Zorgt is een pro-
ject gestart vanuit Stichting Welzijn de 
Meente. Samen met de kerken, de NPV en 
de gemeente Zwartewaterland is het ini-
tiatief genomen. Genemuiden Zorgt wil 
met haar inzet de krachten bundelen om 
burgers met elkaar in contact te brengen. 
Daar waar de zelfstandigheid beïnvloed 
kan worden en het zelfstandig wonen kan 
blijven bestaan wil Genemuiden Zorgt dit 
graag met burgers voor burgers onder-
steunen. 
Ook is onze inzet dat we de professionele 
zorg misschien kunnen uitstellen. Nadruk-
kelijk zeggen we wel dat medische zorg 
de zorg is voor professionals. Maar daar 
waar we het netwerk kunnen ondersteu-
nen om zelfstandigheid te behouden dan 
is dat het doel van Genemuiden Zorgt. 
Een aantal voorbeelden :

• Berend genoot van een orgelconcert in 
Hasselt. Een vrijwilliger van

 Genemuiden Zorgt hield die avond zijn 
zieke echtgenote gezelschap.

• Bij Marie voor de deur lag een stoepte-
gel los. Dankzij de handige vrijwilliger 
van Genemuiden Zorgt kan ze weer vei-
lig met de rollator in huis komen. 

• Na een valpartij kan Dineke even niet 
de ramen lappen. Dankzij Genemuiden 
Zorgt kijkt ze toch ‘helder’ naar buiten.

Het inrichten van de organisatie om dit 
mogelijk te maken vraagt praktische voor-

bereiding. Op dit moment ligt de folder 
klaar, is de website in ontwikkeling en zijn 
de contactpersonen van de partijen die 
betrokken zijn bekend. De laatste hand 
aan de afstemming wordt in de komende 
weken ingevuld. Dan kunnen we werkelijk 
‘de lucht in’ en krijgt Genemuiden Zorgt 
naam en bekendheid in onze stad. 

Bestuur Stichting de Meente

Klaas Bakker
voorzitter

“ Wijkverpleging 
begint met 
luisteren.”

www.ijsselheem.nl
Bel direct 088 - 339 44 00
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‘JE GEEFT LIEFDE EN 
KRIJGT LIEFDE TERUG’

Jelke Kolk is met haar zestien jaar de jong-
ste vrijwilliger in De Meente. En dat al een 
aantal jaren. “Ik ben begonnen toen ik 10 
jaar was. De oma van mijn moeder woon-
de hier en in die tijd ben ik begonnen met 
meehelpen bij de bingo. Dat doe ik nog 
steeds”, zegt Jelke.

“Je geeft liefde en je krijgt liefde terug. Ik 
vind het een leuke ontspanning”, vertelt 

de jonge Genemuidense. Ze heeft een 
zwart konijn op schoot, eigenlijk is dat 
nog een extra vrijwilliger in De Meente. “Ik 
neem haar elke keer mee. Snuffie is een 
heel rustig konijn en de ouderen vinden 
het prachtig als ze er is. Pas zat ze ander-
half uur bij iemand op schoot.”
Jelke vertelt het verhaal in de centrale hal 
van De Meente. Dat is de plek waar ze op 
woensdagavond mee helpt bij de bingo. 
“Ik haal een aantal bewoners op en help 
daarna mee met het spel. Meestal zijn er 
drie tafels bezet. Vooral de bewoners van 
de gesloten afdeling doen mee, maar er 
komen ook altijd wel andere mensen bij.”
Soms denken mensen dat ze een stagiaire 
is, vertelt ze. In het midden van de over 
het algemeen wat oudere vrijwilligers is 
dat ook geen rare gedachte. “Van leeftijds-
genoten hoor ik wel vaak dat ze ook best 
iets willen doen, maar op deze leeftijd heb 
je zoveel te doen dat het lastig is. Ik kom 
zelf ook nog maar een keer in de veertien 
dagen in plaats van elke week. School 
gaat toch voor. Maar elke keer vind ik het 
leuk en gezellig. Je moet wel weten hoe 
je met deze mensen moet omgaan. Soms 
reageren ze onverwacht en daar moet je 
niet van schrikken.”
Toch ziet ze voor zichzelf geen toekomst 
in de ouderenzorg weggelegd, glimlacht 
de havo4-leerlinge van het Pieter Zandt 
College in Kampen. “Ik zou wel graag de 
zorg ingaan, maar dan eerder in de rich-
ting van kinderen of gehandicapten. Pas 
heb ik stage gelopen bij De Klimop in 
Kampen en dat was heel leuk om te doen. 
Dat soort werk zie ik mezelf wel doen.”

(ED)

Jelke Kolk de jongste vrijwilliger
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DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP OVERIGE INFO
APRIL
Dinsdag 2 april 2019 Schildercursus 13.00 uur

Dinsdag 2 april 2019 Bijbelkring 15.00 uur

Woensdag 3 april 2019 Welfare 14.30 uur

Vrijdag 5 april 2019 Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk

Dinsdag 9 april 2019 PCOB, met aansluitend brood-
maaltijd

15.30 uur

Woensdag 10 april 2019 VOORJAARSMARKT 14.00 uur

Vrijdag 12 april 2019 Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente

Dinsdag 16 april 2019 Passage 17.00 uur

Woensdag 17 april 2019 Welfare 14.30 uur

Woensdag 17 april 2019 Koor: Jerimoth 19.00 uur

Vrijdag 19 april 2019 GOEDE VRIJDAG, 
geen weeksluiting

Maandag 22 april 2019 2e PAASDAG

Donderdag 25 april 2019 Bekkema, kledingverkoop 14.00 uur

Vrijdag 26 april 2019 Snackuurtje 17.00 uur Plein

Vrijdag 25 januari Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk

MEI
Vrijdag 3 mei 2019 Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem

Vrijdag 10 mei 20109 Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk

Vrijdag 17 mei 2019 Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk

Donderdag 23 mei 2019 Verkiezingen Hele dag

Vrijdag 24 mei 2019 Ruben Jansen kledingverkoop 10.00 uur

Vrijdag 24 mei 2019 Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente

Donderdag 30 mei 2019 HEMELVAARTSDAG

Vrijdag 31 mei 2019 Snackuurtje 17.00 uur Plein

Vrijdag 31 mei 2019 Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN

JUNI
Vrijdag 7 juni 2019 Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.

Vrijdag 14 juni 2019 Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk

Vrijdag 21 juni 2019 Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk

Donderdag 27 juni 2019 Koor: Stereo 19.00 uur

Vrijdag 28 juni 2019 Snackuurtje 17.00 uur Plein

Vrijdag 28 juni 2019 Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente

ACTIVITEITENAGENDA 2019

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

Woensdagmorgen 
Koersbal en beweegtuingroep 
(m.u.v. vakanties)
Woensdagavond (19.15 uur) 
Bingo op het plein

Donderdagmorgen
Bewegen onder begeleiding 
van een fysiotherapeut 
(m.u.v. vakanties)
Donderdagmiddag 
Zanguurtje onder begeleiding 
van een organist

Vrijdagmiddag (14.30 uur) 
Fijn op ’t plein (houdt u de 
weekagenda in de gaten 
voor de activiteit die er 
georganiseerd wordt)
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ACHTER  DIT GEZICHT 
MET RIMPELS

Zuster, als je mij voor je ziet
Wat zie je dan wel en wat zie 
je niet?
Een moeilijk oud mens, geen 
slimmerik
Met grillig gedrag en afwe-
zige blik?

Die kwijlt op haar eten, niets 
zegt tegen jou,
Als jij hardop aandringt: Nog 
één hapje mevrouw!
Die het niet lijkt te snappen 
als het weer tijd is,
Die altijd een schoen of een 
steunkous kwijt is.

Die je al dan niet rustig je 
gang laat gaan
Zich laat wassen en voeren, 
wat een bestaan.
Is dat wat je denkt, als je me 
zo ziet
Zuster, open je ogen, anders 
zie je me niet.

Ik zal je vertellen wie ik ben 
en hoe ik heet
Terwijl ik je zin doe en mijn 
bordje leeg eet
‘k Ben een meisje van tien, 
met een pa en een ma
Met broertjes en zusje, echt 
gek op elkaar.

Een meisje van zestien, dat 
danst op haar voeten

En droomt van een lief die ze 
ooit zal ontmoeten
Met twintig een bruidje, een 
man aan mijn arm
Ik denk aan ons jawoord en 
krijg het weer warm.

Vijfentwintig, als een kloek 
op het nest
Ik ben er voor hen, doe ge-
weldig mijn best
Een vrouw van dertig, ze 
groeien heel snel
Maar in liefde verbonden, 
redden ze ’t wel.

Dan ben ik veertig en uit 
vliegt het kroost
Een afscheid dat pijn doet, 
mijn man die me troost
Een oma van vijftig, mijn 
levensgenoot
Speelt opnieuw met een 
kind op zijn schoot.

Mijn man overlijdt, ik raak in 
zwaar tij
Ik vrees de toekomst, zonder 
hem aan mijn zij
Mijn zoons zorgen nu voor 
hun eigen gezin
En ik denk terug aan het 
prille begin.

Gerimpeld ben ik en de tijd 
die is wreed
Drijft de spot met een mens-

je dat dingen vergeet
Mijn lichaam verzwakt, mijn 
schoonheid gaat heen
Mijn hart dat eens warm was, 
lijkt nu van steen.

Maar in dit oude lijf woont 
nog altijd een kind
Een hart dat bezwaard zijn 
vreugde hervindt
Verdriet en plezier haal ik 
weer voor de geest
Mijn leven, de liefde die ooit 
is geweest.

Ik denk aan de jaren, vervlo-
gen, vergleden
Leg mij er bij neer dat niets 
blijft in het heden
Zuster, open je ogen en kom 
dichterbij
Ik ben geen oud mens, kijk 
beter, zie MIJ!

Ik wens je tijd om te doen en 
te denken
Om aandacht en zorg aan de 
ander te schenken
Door horen en zien leren 
beter begrijpen in woord en 
gebaar
Te leven in vree en respect 
voor elkaar!
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Peter zit bij zijn moeder op schoot, links 
van de dame met de foto in haar handen. 
Op die foto staat Jan Brouwer, zoon van 
Sander en Trijntje, die op dat moment in 
Nederlands Indië zat als militair. Overi-
gens staat de ‘koude kant’ van de familie 
niet op de foto, omdat de groep dan te 
groot zou worden. Men was speciaal voor 
deze gelegenheid met de bus naar de fo-
tograaf in Kampen afgereisd. 
Dit zijn de gezinnen die op de foto staan:

• Opa Tiem Breman
• Fam. Brouwer-Breman
• Fam. Breman-Brouwer
• Fam. Hammer-Breman
• Fam. Breman-Mastenbroek
• Fam. Visscher-Breman
• Fam. v.d. Steeg-Breman

BIJZONDERE FAMILIEFOTO

Van één van onze lezers kregen we een 
mooie familiefoto aangeleverd, waar een 
bijzonder verhaal aan vast zit. De foto is 
in 1948 gemaakt ter gelegenheid van het 
vertrek van de familie Visscher-Breman 
naar Canada. De redactie van de Roeper 
ging te rade bij één van de personen die 
op deze foto staat, mevrouw M. v.d. Steeg-
Breman, een nicht van het vertrekkende 
echtpaar Visscher-Breman. 
Bertus en Reingje bezaten destijds een 
bakkerij in de Langestraat. Van Bertus Vis-
scher waren al meerdere broers naar Ca-
nada geëmigreerd en zij hadden hem dan 
ook overgehaald om ook die kant op te 
komen met zijn gezin. Reingje Visscher-
Breman voelde er weinig voor en was lie-
ver in Genemuiden gebleven. Het gezin 
telde op dat moment 5 kinderen: Marie, 
Hendrika, Henk, Tiem en Peter. De kleine 
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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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Buuznsniedn was veurbi-j.
De leste polln waarn der of. De polle op 
de plaete van et Gaanzediep was et leste 
an de beurte ewest. Op de löswal stonn 
peerd en waegn al te wachtn en de gruune 
bossn buuzn wördn derop elaedn. 
Jan en zien bruur Jewannes waarn te-
vreedn. Al de buuzn, die ze epacht addn, 
waarn der of. Nog een weeke of wat en 
alles was dreuge in de skuure in Gaelle-
muun. Toe de leste bos uut de bok was, 
gongn ze an et skonemaekn. Alle buuzer-
uut deruut, en dan met een eusvat et wae-
ter overboord.  Toe dat kloor was, konn ze 
terugge met de bok nor Gaellemuun.
Noa de middeg mos die weer nor Jouk 
Lok. Jouk Lok woonde op de Belt. 

Skoklaand
Jouk Lok gebruukte die bok altied veur 
zien werk als rietsnieder in de winter en 
zoemers uurdn Jan en Jewannes de bok.
In et kafeegien bi-j et puntien over de 

DIALECTVERAEL: 
PETER EN PAUL
 

Arembergergrachte reekdn ze dan of. 
“Tot volgend joor en doet de groetn an 
Kunnegien.”  Kunnegien was zien vrouw-
gien. “Ja, ook et beste”, zee Jouk terugge 
en dan pakkn ze de fies uut de bok en 
reedn terugge nor Gaellemuun.
Toen ze kloor waarn met skonemaekn 
boomden  ze terugge de Geute uut en de 
Zuuderzee op. De zee was rustig en der 
waejde een kalm wientien uut et zuudn en 
Jan zette et zeil op. I-j stak een vaerboom 
in de oek van het zeil en Jewannes nam et 
roer. Veurbi-j de leste polle draejdn ze nor 
rechts, langes de van Vleutn polder recht 
nor et noordn en dan de kaant op, nor 
de overtoom. Jan zat rustig  te kiekn nor 
de zee. Et was iel elder weer en links ver-
weg, wat nor achtern zaag ie Skoklaand 
as een lange, dekke streep boom de zee 
uutsteekn. De daekn van uuzn waarn nau-
welijks te zien. Verder was de zee, op een 
paer botters noa, leeg.

Recht veuruut zaag ie et begin van de 
zuuderkribbe met de overtoom. 
Et bruggien was netan te zien en de kribbe 
gong nor links verder de zee in. Jan kneep 
zien oogn zowat dechte.Iel in de verte 
kon ie  Kraagnburg zien, et zeefört in de 
Zuuderzee en et einde van et Zwolse diep.

In de vaergeul was het zeil van een 
vrachtskip te zien die met een alve wiend 
flink opskeut  de kaant op van Gaelle-
muun en de Sluus. De bok vaerde rustig 
verder en Jan wörde wat doesterig in de 
kop. I-j wörde pas weer goed wakker, toen 
as zien bruur reup.

Vernemstig
“Zeg, Jan, aelt et zeil mer neer en ook de 
mast , want wi-j bin bi-j de overtoom.”
Jan vun de overtoom altied een vernem-
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stig dink. As der gien overtoom was, mos-
sen ze ielemoale umme Kraangburg èn en 
dat zol uurn duurn en  mossen ze ook nog 
de zee op. Recht veuruut zaag ie de rolln 
van de overtoom. De rolln laegn achter 
mekaere nor boom over de kribbe en de 
bok mos dan nor boom  eruult wörn net 
zolange dat die boom-an was en dan ruul-
de die over de rolln an de aandere kaante 
weer of. A-j mer de bok boom-an konn 
kriegn, dan gong de rest vanzelf.
Der was ook een soort liere noast. Ie konn 
dan een tow met een lusse an een klaamp 
achteran de bok doen en met die liere de 
bok nor boom trekkn.

“Zal ek de liere neem?” reup Jewannes.  “Ie 
bliemm in de bok en as ie aan de aandere 
kaante in de vaergeul leg, dan ol ie um 
teegn dat ie niet ofdref. Dan stap ek weer 
achterin.” “Dat is goed”, reup Jan. Jewan-
nes stapte op de keien noast de overtoom 
, pakte et tow van de liere en laegde de 
lusse over de achterkaante van de bok. 
Jan bleef achterin stoan toen zien bruur 
met de liere de bok nor boom over de 
rolln trök. Eem balanceerde de bok nog 
op de boomste paer rullegies en gleed toe 
nor beneedn, de kribbe of. Mer Jan ad um 
niet goed vast öln en toen de bok et Diep 
inskeut, verleur ie zien eemwicht en veul 
achterover in et waeter….!

Loodzwoor
“Help !!” skroewde ie nog, mer kon nog net 
de achterkaante van de bok griepn. Je-
wannes stond op de overtoom te skroewn. 
“Old oe vaste, klim der in…”  en nog meer 
goeie road, mer wat kon ie doen? Neks!
De bok was al deur de wiend de diepe 
vaergeul innedreevn en Jan kon niet 
zwemm. Doodbenauwd eul ie um stief 
vaste en de bok dreef mer deur, dwers-

over et Diep. Der in klautern kon ie met 
gien meugelijkheid. I-j ad een zwore broek 
an en leerzeklompn. As ie lösleut zol ie 
zinkn as een bakstien. En zo dobberde die 
nor de overkaante. Zien aadn verkramptn 
en zien goed wörde loodzwoor…I-j be-
gun um doodmü te vuuln…

Eindeluk vuuld’ie grond onder de voeten: 
de bazaltkeinn van de noorderkribbe. De 
bok dreef et riet in en Jan kreeg steeds 
meer grond onder de klompn. Tenslotte 
kon ie in de bok klautern en door zat ie op 
de raand: doodmuu en deurnnat, de pette 
ad ie verleurn, mer gelukkig, i-j leefde nog.

Nor een poosien kwam ie weer wat bi-j 
zien positieven en drukte met zien skoef-
boom de punterbok weer de vaergeul in. 
Bi-j de overtoom, an de aandere kaante,  
zag ie zien bruur as een standbeeld ver-
stiefd van skrek stoan.

Jan klum op de achterplecht  en zwaaide 
met de nerm. Jewannes zwaaide terugge 
en Jan kon zowat de zucht van verlechte-
ge van um eurn. Toen ef Jan zo gow ie kon 
de mast en et zeil weer oppezet en nor de 
overkaante teruggezeilt. De leerzeklompn 
vol waeter ad ie onderwiel uutetrökkn. Je-
wannes was over de kribbe terugge loopn 
en bi-j de Keet is ie weer an boord estapt.
“Tjonge Jonge, Jan, wat is dat goed ovve-
loopn. Ie addn wel onderin et Diep kunn 
laegn. Goddaank.”

“Zo is’t “ zee Jan en toen zette i-j et zeil 
weer op. “Wi-j goan weer verder.
Nor Gaellemuun.”
CM
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GENEMUIDER SCHELD-  
EN BIJ-NAMEN

Van een lezer van de Roeper kregen we 
een lange lijst met Genemuider scheld- en 
bijnamen. We hebben geen idee of de lijst 
namen compleet is, maar het is vast en ze-
ker leuk om deze lijst eens door te spitten. 
Het zal misschien herinneringen oproepen 
aan mensen die er niet meer zijn. Sommige 
namen werden met trots gedragen, andere 
kunnen minder leuke herinneringen oproe-
pen. Hoe dan ook, de redactie van De Roe-
per hoopt dat de lezers plezier beleven aan 
het doorspitten van de lijst. Het plaatsen 
van deze lijst is in elk geval met de beste  be-
doelingen gedaan.

De geite  Schieterd
Sloffe  Slippe
De rooie  Assebak
De boze  De jood
Dirk van leysien  De pare
De broezerd  De brokke
De slauw  De dorre
De schuppe  De vosse
De doorn  De bult
De poes  Lange gait
Purol  De franse
De spieker  De golo
De boot  De zoete
De zure  De bonte
De blonde  De peerdekop
De rooly  De mollen
De lotte  Keuteltien
De lolly  De zeikerd
De koeze  De dreed
De kleppe  De snorre
De bels  Strontien

De pool  De pinda 
De nesse  Gait roogien
Gait ep  De bolle
De kersepitte  Rient de bree
Willem piep  De poene
De prekke  De sam
De pilo  De kroon
Koperenkop  De boem
De sik  De lebbe
De keie  De proeme
Bachien  De bal
De rotte  Sinterklaas
De kokkerd  De pepert
De kraaie  De lappe
De vlo  De piewe
Kleine kont  Jenne brem
Tiempien  Tiem de poot
De la  De tata
De kamman  De krukke
Puddekien  De tentebok
De singel  De pongel
Pittien  De blauwe
De zwarte  De grieze
De panne   De smakkerd 
De vodde  De beer
De scheukert  De stove
De dove  De blazerd
De blaze  De kiste
De stieve  De stivemaker
De wagenmaker  De baai
De kwakert  Arend klep
De gulp  De sjimmie
De toeterd  De blauwe pet
Gait de tamboer  Chrisko
Hendrik piep  De biete
Gerregien striek  De puppesteel
De bigge  De spraow
Koopteenhond  Ennekien spi’j
De wiesdompe  De leba
De karper  De dije
Kees van kaatien  De kuif
De kromme  De krulle
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De kladde  ’t voegeltien
De kap  De bikkel
Soldaat  De robben
De bergkapper  De baldie
De scheper  De pieten
De stuuver  De hoge broek
Dirk steek  De schieve
De poppe  De kuter
De muske  De krente
De kogel  De kwakert
De krekel  De doeve
De vogel  Vrolijke Jaap
De pater  De plate 
De jule  De kistemaker
De lisse  Poepies
De kwaste vluttien  De scheitered
’t handtien  De bene
De nauta  Jan zwaan
De poetille  De spelde
De roeme kiel  Schuppien
De pim   Piet blek
De cito  De bielie
De buze   Mej sjok
De buul  De stempel
Gait does  De zendeling 
Duveltien  De pielekraaber
Trijn skroew  De skets
De schieve pet  De puk
De dooie  Tuk
Ziedenpietien  De schele 
De gele  De pispot
De spie  De kaas
De kakke  De kwakkel
De zere   De koe
De bolle  De koorda
De snoekbaas  Potkacheltien
De krikke  De kikkerd
Hamr zoemers  De schilleboer
De sokke  De hans
De chocola  De scietbaas
De paps  Tiem blik
De kwaaie  De scheet

Jan plat  Minekes
De mien  Drika toet
De scheerbaas  De poenie
De bunzing  De kippe
De kieboy  De zalm
De kakkert  De poppe 
De nooye  De slippe
Ompel  Tiem de puntboek
Bet de nachtegaal  De bol
Henk de pauwe  De nolles
De sim  De sloepe
De pantserplaete  B.J. pieterolie
De boef  De tie
De toemel  De steegnkieker
De lombok  De nummer
De neuze  De bode
Kleine henkie  Gait de bes
De ballon  Gait  de maaj
Jaap de muus  De chinees
Bertien prut  Joom de kloete
De boord  Harm de cee
De jumbo  De karavaen
Berend dusien  Lieze spoek
De buskuut  De beanne
Berend pinkien  Riesense dien
Harm de siep  De schone boer
Klaas boer  Mine van pad
Peter klumpien  De keie
Tiemmie de bekkel  Willem tat
De knevel  Turkien
Klaas havermout  Dick de wenne
De pierewiet  De marte
De kunie  De bonte
De krente  De sniestert
Koosien mummel  Ge de poele
De kraak  De kaekel
De boesterd  Siene de wilde
Zoef  De dooie vis
De dubbele  Wolter ruil
Jente petoe  De kuper
Ut zwaantien  Appien de poot
Bert fiet  Jaap de spar
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Grappo De paole
Kooteigien Hendrik de plus
Harm de po Gait klompien
De smakkert Gaitjan brand
De beker Steempien neuk
Helmich muggien De wrievers
Jaap buut De koepeppe
De sprao De flip
De goep Klaas de peka
Jan de zon Karst koekertien
Jan kennegien Umpien dumpien
De noaber Appien krap

De toekse Poephuus
De kolebak Henk pakkien
Dick de pip Helmich de keizer
De snert Kroepien
Roelf de straaljager Dina van ’t schip
Appien de krookert De katoenen titten
Wieze ko De sierip
De negus Lange koop
De dolly Jan poe
De boebel Koba kip
Peter van sja Kiepe bessien
De wiba

MEENTE KRIJGT ROLSTOELFIETS

Zorg en Welzijn van de Meente is enthou-
siast en blij u te kunnen vertellen dat er 
van de overheid geld is ontvangen voor 
de aanschaf van een rolstoelfiets.
De fiets (Huka Duet) fietst licht omdat 
deze 7 versnellingen heeft en 3 standen 
voor ondersteuning. 

Wat helemaal prachtig is dat er cliënten 
van gebruik kunnen maken die van een 
rolstoel afhankelijk zijn! De rolstoel zit aan 
de fiets met een koppeling die er makke-
lijk en snel afgehaald kan worden. Je par-
keert het fietsgedeelte en neemt de rol-
stoel mee voor een bezoekje aan winkel/
terras.

Zorg en Welzijn is ervan overtuigd dat dit 
het mentaal welbevinden van de indivi-
duele cliënt kan vergroten.  De rolstoel-
fiets zal tijdens NL Doet op 15 en 16 maart 
worden geintroduceerd. Mensen die inte-
resse hebben kunnen dan uitleg krijgen. 
De fiets is te reserveren via het Zorgloket.
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ZO IST’EWEST

Henk en Marjo Last leverden ons weer een mooie foto aan, gemaakt in 1970, voor de 
rubriek Zo is’t ewest. We zien een uitgebrande hooiberg op de hoek Maj. Gen. Simonds-
straat-Dr. Baxstraat. Dit trok uiteraard veel bekijks van jong en oud., temeer omdat de 
brand door spelende kinderen was veroorzaakt.

De oude stadsboerderij is 
jaren later pas afgebroken 
en door de familie Brouwer 
vervangen door een nieu-
we woning
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KRONKELWOORDZOEKER
Onderstaande woorden kronkelen als een soort slang door het diagram heen. De 
gekleurde hokjes geven een begin- of eindletter aan. Van hieruit staat de volgende letter 
steeds links, rechts, boven of onder de letter. De laatste letter van een woord is tevens 
de beginletter van het volgende woord. De overgebleven letters vormen achterelkaar 
gelezen een trefwoord.

Oplossing: 

aanHOUdSter  GLaZenWaSSeriJ  SaMenSMeLtinG
BadGeiSer   GrOOtverBrUiK  SeCtOr
BeetJe    ierSe    SPLeet
BevLOGen   iKZeLF    StadSdienSt
BLiKSeMen   iMPrOviSatOr  StOOKGaS
BOdeM   inGeWandSPiJn  StraKS
CeintUUr   inrit    StriKt
CHOCOMeL   Kaviaar   teLeviSieFiLM
CivetKat   KOetS    terUGSCHOPPen
deFtiG   KOOKHitte   tiJdeLiJK
deinen   KOOLWaterStOF  tOeGrOeien
dierPrOeF   KOOrtSdranKJe  tOerUSten
diPLOMatentaS  KraMP   trOUWaKte
drUivenOOGSt  LandJOnKer   tUSSenPOSitie
ereWaCHt   LiJnLOPer   UitreiS
ervarenHeid   LOOdBedeKKinG  vLeier
eZeLinnenMeLK  MOdeLSCHiJF   vLiJen
FatSOenSHaLve  nettO    WattiG
FiLiaaL   niGeria   WeerOM
FOrMaat   OnderaanZiCHt  WieLrenneriJ
FraMe    PeiLer    ZaaLCHeF
GeFeLiCiteerd  rinGBaard   ZeevrUCHten 
GeLaat   rOndOM

De oplossing van de vorige puzzel is:

VLOER

We hebben naar ons genoegen weer vele 
inzendingen mogen ontvangen. Iedereen 
bedankt daarvoor.  

De winnaar van deze keer is:

Alien Bosman - Oostermaat 38

Van harte gefeliciteerd!!
Alien kan de gewonnen prijs afhalen bij de 
receptie van de Meente.
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G r O O t v e r B r U i K Z e L F

E T K A W U O R T A M I E R S E T

F T K I R T S A V P D S T R A K S

E E O O K S K S R A B G M R M M W

L R O K O T T O E G R O E I E N P

I U K A E R V O I N D E D I N I E

C G H V T I T T O N P R N E S G S

I S I I S B T S O K U O G H M E E

T C T A G A L R D I G O S T E R R

E H T A W M E I V R L A A I L I F

E O E R D I O E K V A E S R T A D

R P L T E S N R E S Z N E N I I I

D P E L O O D B E D E K K I N G E

I E V R O E E I R E N M T J G E R

P N I G E E R A E O W A E R E Z P

L E S N T W A U J N A O E N W E R

O T I J E B A D S L S T L C A L O

M H E L G N N C E T S T P H N I E

A C F N E A Z G H D E E S O D N F

T U I IJ L R I A U T R N S C S N O

E R L P O T C O A L IJ N L O P E R

N V M T F IJ H C S L E D O M IJ N M

T E C E I N T U U R C M E E N M A

A E D F A T S O E N S H A L V E A

S Z R A W I E L R E N N E R IJ L T

E K O O L W A T E R S T O F F K K
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Wie ben je en waar kom je vandaan?
Ik ben Jeanet van Es en ik ben woonachtig 
in Genemuiden.

Wat zijn je hobby’s?
Ik vind het fijn om te fietsen. Ik hou van le-
zen. En heerlijk op vakantie gaan of dagjes 
uit. Maar mijn allergrootste hobby is zin-
gen. Ik zing bij gospelgroep Living Water.

Sinds wanneer werk je in de Meente en 
wat doe je zoal?
Ik werk sinds 1 januari 2010 in de Meente. 
Daar ben ik begonnen op afdeling Vosse-
land, daarna heb ik in het verzorgingshuis/
thuiszorg gewerkt. In 2015 ben ik begon-
nen met de opleiding verpleegkundige 
welke ik inmiddels heb afgerond. 

Op 1 april 2017 ben ik als verpleegkun-
dige bij team Somatiek komen werken. Ik 
ben dus op heel wat afdelingen werkzaam 
geweest in de Meente. 

Waarom heb je voor dit werk gekozen?
Ik wilde vroeger altijd kraamverzorgster 
worden, het leek me leuk om met baby’s 
te werken. Het bleek dat je meer aan het 
poetsen was dan aan het zorgen. Ik heb tij-
dens mijn opleiding een aantal keer stage-
gelopen in een verzorgingshuis. De verha-
len die me werden toevertrouwd grepen 
me aan. Dat gaf mij de doorslag om mij 
te gaan verdiepen in de ouder wordende 
mens. Het zorgen zit in mijn bloed, ik hou 
ervan dat mensen er verzorgd uitzien. Dat 
je een luisterend oor biedt als men zorgen 
heeft of omdat men zich eenzaam voelt. 
Maar ik vind het ook belangrijk dat je zo 
af en toe een geintje uit kan halen met de 
mensen. Dat je het leven neemt met een 
lach en een traan.

Welk beroep zou je kiezen als je niet in 
de zorg zou werken?
Misschien wel iets met muziek of juf. 
Ik denk wel iets met mensen.

Ik geef de pen door aan: Karin de Wit

Welke vraag zou je nog willen 
stellen?
Mijn levensmotto is: Doe iets geks, denk 
iets moois, zeg iets liefs. Dan heeft elke 
dag iets positiefs. 
Wat is jouw levensmotto?

VAN DE MEDEWERKERS
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een was nog jong tijdens de emigratie, de 
ander had al een groot gezin en een mis-
lukte carrière in Nederland achter de rug. 
De een was verschrikkelijk avontuurlijk en 
bleef ook in het nieuwe land zwerven, de 
ander kon helemaal niet omgaan met de 
verandering en hield zijn hele leven heim-
wee. Er zijn emigranten bij die ten tijde van 
het interview, oud geworden, alsnog te-
rug willen naar Friesland of willen er in ie-
der geval begraven worden. Maar Wilhel-
mina Meijer is met haar man geëmigreerd 
naar Australië. Ze heeft altijd heimwee 
gehad en toen haar man was overleden is 
ze terug gegaan naar Friesland. Binnen 4 
maanden was ze weer terug. Alles was zo 
anders geworden in Nederland…

BOEKVERSLAG: 
HET WREDE PARADIJS

schrijver: Hylke Speerstra
uitgeverij Contact
398 bladzijden

Tijdens het lezen van het boek ”Het wrede 
paradijs”, vroeg ik me af: Wat was er aan 
de hand in het Nederland van vlak na de 
tweede wereldoorlog? U kent ze ook vast 
wel, de verhalen over familie of bekenden 
uit Genemuiden, geëmigreerd naar…. 
De schrijver van Het wrede paradijs is zelf 
een Fries en heeft het boek eerst in het 
Fries geschreven. Later is het vertaald in 
het Nederlands en Engels. Hij heeft dan 
ook alleen voormalige Friezen geïnter-
viewd. Bijna allemaal boeren, boeren-
zoons of boerenknechten. Een enkele 
middenstander. Sommigen hadden ge-
studeerd, de meesten niet. De emigranten 
gingen naar de Verenigde Staten, Canada, 
Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Argentinië, 
Brazilië of Venezuela, maar waren voor 
de emigratie meestal niet verder dan het 
buurdorp geweest. Wat een enorme on-
derneming! In onze ogen bizar. Ze wisten 
vaak niet eens waar het land van hun toe-
komst lag. Van een groep die naar Brazilië 
ging wordt verteld dat ze in de herfst uit 
Rotterdam waren vertrokken en weken la-
ter bleek het daar zomer. Ze begrepen er 
niets van. Anna Postma (één van de geïn-
terviewden)  zegt: “De emigrant zag niet 
op de landkaart, hij had genoeg aan zijn 
droombeeld”.
Het zijn 34 aparte verhalen geworden. De 
omstandigheden zijn heel verschillend, de 
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de emigratie makkelijker dan voorheen te 
maken. Individuele emigranten met wei-
nig eigen inkomen kregen bijvoorbeeld 
de overtocht betaald plus enkele honder-
den guldens 'landingsgeld'. De verschil-
lende emigratiediensten kregen subsidies 
voor hun activiteiten, waaronder de zeer 
druk bezochte voorlichtingsbijeenkom-
sten waar positieve verhalen werden ge-
houden en prachtige plaatje te zien wa-
ren. Er werden taalcursussen voor weinig 
geld gegeven en zelfs omscholingscur-
sussen. Want in Canada zat men niet op 
'kantoorbediendes' te wachten, daar wil-
de men vooral agrariërs hebben. En dus 
werd het op verschillende plaatsen in het 
land mogelijk om in een half jaar koeien te 
leren melken.”
“De Nederlandse overheid sloot daarnaast 
gunstige verdragen met de regeringen 
van Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. 
Hoewel Canada een erg populaire be-
stemming onder Nederlanders was, han-
teerde het land strenge toelatingseisen. 
Gezinnen mochten bijvoorbeeld alleen de 
oversteek naar Canada maken als ze ge-
zond waren. Nieuw-Zeeland en Australië 
ontvingen de Nederlanders daarentegen 

 Je kunt niet spreken over ‘de emigrant’. Ie-
dereen heeft zijn eigen belevenissen. Erg 
interessant om te lezen! 
 
Omdat ik erg benieuwd was waarom zo-
veel Nederlanders na de oorlog gingen 
emigreren en ook hoe dat dan in z’n werk 
ging heb ik wat informatie opgezocht 
over de emigratiegolf van na de oorlog: 
“Veel Nederlanders hadden in de eerste 
jaren na de Tweede Wereldoorlog een 
wens om te emigreren. De Nederlandse 
overheid speelde vanaf 1949 actief in 
op deze verlangens. De prognoses voor 
Nederland lieten een snelle bevolkings-
groei zien. Met het oog op de werkge-
legen-heidsproblematiek die deze naar 
verwachting met zich mee zou brengen, 
ontwikkelden opeenvolgende kabinet-
ten een emigratiebeleid dat gericht was 
op het stimuleren en faciliteren van ver-
trek. Dit emigratiebestel kreeg in 1952 
een wettelijke grondslag. Tussen 1945 en 
1967 maakten ongeveer een half miljoen 
inwoners uit Nederland de oversteek naar 
andere continenten.” 
“Vrijwillig vertrek was uitgangspunt bij 
het beleid. De overheid probeerde vooral 
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KOM NU KIJKEN IN ONZE 
NIEUWE WINKEL!

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

maar dezelfde service en kennis als voorheen. 

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

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

krijgt van uw zorgverzekering!

Graag tot ziens,
Team Brouwer Optiek

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

VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE 
PERSONEN- EN BEDIJFSAUTO’S 

ALLE AUTOMERKEN

SCHADE HERSTEL, 
REPARATIE ONDERHOUD 

EN APK VOOR 
ALLE AUTOMERKEN

Oefengroep 
- diabetes
- copd 
- hartrevalidatie 

Fysiofit 
Fysiotherapie 
Revalidatie
Oedeemtherapie
Echografie

Bel 038 385 86 88 

of kijk op www.fysiotherapiedemeente.nl

Buzenland 2  
Genemuiden

Advertentie_FysioDeMeente_90x133mm.indd   2 15-05-12   11:02

vrouwen-organisaties, werkgevers- en 
werknemers-verenigingen volgden toen 
de urbane emigratie belangrijker werd. 
Er vond een bundeling van krachten 
plaats en uiteindelijk ontstonden er drie 
grote emigratiecentrales: de Christelijke 
Emigratie Centrale (1938), de Katholieke 
Centrale Emigratie-Stichting (1949) en de 
Algemene Emigratie Centrale (1952). De 
geestelijke en praktische begeleiding en 
de nazorg van de emigranten stond bij 
deze organisaties voorop.”

(AM)

met open armen. Nederlanders leken veel 
op Engelsen, waren vaak hoogopgeleid 
en assimileerden snel. Bovendien hadden 
de voormalig-Engelse koloniën behoefte 
aan een nieuwe Westerse bevolking om 
de uitgestrekte gebieden te bewonen.”
“De migratie was in de jaren 1940-1945 
tot stilstand gekomen, maar werd na de 
oorlog snel hervat. Tussen 1946 en 1957 
migreerden 3.618 Nederlanders naar Bra-
zilië, ongeveer 1.2 % van het totaal aantal 
van de 307.312 Nederlandse emigranten 
in deze periode. De emigranten werden 
aanvankelijk vooral ondersteund door de 
boerenbonden die emigratiecommissies 
en emigratiediensten vormden. De ar-
beiders- en middenstandsverenigingen, 
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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)
Marja Bekendam-de Boer (MB)

De Meente heeft haar eigen website: www.demeente.org 
Allerlei wetenswaardigheden die voor bewoners en familie van belang zijn kunnen 
via de website worden geraadpleegd. Ook kunt u direct op de hoogte blijven van de 
actualiteiten door De Meente te volgen via twitter: @StichtingMeente

W W W . D E M E E N T E . O R G

Kopij voor volgende uitgave graag inleveren voor  vrijdag 31 mei 2019
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WWW.VANDERSTEEG.NL
STEEVAST SAMENWERKEN

Persoonlijk
Professioneel
Flexibel
Duurzaam

Sasdijk 1
8281 BM Genemuiden

038 - 38 54 288
info@vandersteeg.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.

06 101 62 0
06

info@heyrik
media.nl

www.detekst
kenner.nl
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