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-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

Gespecialiseerd 
in jouw zorg 

IJsselmuiden
Laanzicht 5 
Tel. 038-3311350

Genemuiden
Buzenland 2 
Tel. 038-3858688

Kampen
De Maten 6
Tel. 038-3311350

• Manuele therapie
• Psychosomatische fysiotherapie
• Geriatrie fysiotherapie
• Sportfysiotherapie
• Oedeemtherapie
• Oncologie fysiotherapie
• Echografi e - Shockwave
• Kinderfysiotherapie
• Leefstijlcoaching www.goedzorgfysiotherapie.nl 

Dit bedreft een collectie van 24 exclusieve  
eigentijdse monturen, vervaardigd van hoogwaardig  
materiaal, Europese scharnieren en Italiaans acetaat.

Kom bij ons langs voor een transparante en scherpe prijs.

Nu complete bril met glazen. En de beste helderheid  
en goede UV-bescherming dankzij Crizal UV.  

Al vanaf € 129,-  

Multifocale glazen (varilux Comfort)  

al vanaf € 399,-
Haal en breng 

service voor een  
oogmeting.  

Op afspraak. 
In overleg met 

familie.

HAVENPLEIN 1B,  8281 EV  GENEMUIDEN |  038 -  38 54 305

SOCIÉT É DES LUNETIERS

BROUWER-OPTIEK.NL 

-advertentie-
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WAARDERING, WAARDIG, WAARDE EN WAARD
Het jaar 2020, ons 50 jarig jubileumjaar, 
zal in Genemuiden, Nederland en de ge-
hele wereld de geschiedenis in gaan als 
het ‘coronajaar’. Sommige mensen van de 
regering worden aangemerkt als ‘corona-
minister’ dat zal ongetwijfeld hard werken 
zijn. Dat geldt ook voor de medewerkers 
in de zorg die het dit jaar zwaar te verdu-
ren hebben gekregen en op een ongelofe-
lijke wijze beproefd zijn geweest. Wat is er 
een werk verzet onder bijzondere en vaak 
aangrijpende omstandigheden. Maar ook 
voor u als oudere en mogelijk bewoner 
van de Meente zal 2020 in uw geheugen 
gegrift staan. Dierbaren zijn overleden, 
bekenden zijn ernstig ziek geweest en 
velen waren wekenlang gekluisterd aan 
hun woning. Er werd veel van een ieder 
gevraagd. 

Als bestuur zijn we verwonderd hoe ge-
disciplineerd we onder zware druk deze 
periode doorgekomen zijn. Nooit zullen 
we het moment vergeten, donderdag 19 
maart: de Meente moet op slot en is al-
leen beperkt toegankelijk via de hoofdin-
gang. Het voelde voor u als bewoner en 
voor ons als bestuur alsof we verdoofd 
werden. Wat moeten we nu?  Hoeveel 
werk er na dat moment door velen is ver-
zet is hartverwarmend, wat kwamen er 
een krachten vrij. Zo typerend voor onze 
gemeenschap! We hebben daar enorm 
veel waardering voor en juist in dit voor-
woord willen onze dank uitspreken.

Maar wat zeker ook benoemd moet wor-
den dat wij als bestuur, grote waardering 
hebben voor u als bewoner van de Meen-
te. U onderging deze situatie moedig, u 
mocht staande blijven, ondanks de vele 
beperkingen en voorzorgsmaatregelen, 
om nog maar te zwijgen over de langere 
periode dat u uw huis niet mocht verlaten. 
We denken ook aan allen die ons in liefde 
ontvallen zijn. Ondanks alles hebben we 
geprobeerd op een waardige manier af-
scheid te nemen en ze zijn het zo waard.

Ook uw familie die soms op de meest 
creatieve manieren met u in contact pro-
beerde te komen. Ook dat was van grote 
waarde. En wat te denken van de vele 
vrijwilligers die urenlang bij de deuren 
gestaan hebben zodat u op een verant-
woorde wijze weer naar buiten kon. Denk 
ook aan de vrijwilligers die wekelijks het 
Roepertien weer moesten vullen. En u 
bent het vast nog niet vergeten de vele 
blijken van medeleven uit de ‘Gaellemuni-
ger’ samenleving en de vele sponsors van 
deze activiteiten. Soms uit onverwachtse 
hoek werd er hartverwarmend meege-
leefd door allerhande acties voor de be-
woners van de Meente. En tot slot - maar 
zeker niet in de laatste plaats - de mede-
werkers van IJsselheem, wat is er veel op 
hen afgekomen. Ze hebben soms onder 
‘bijna’ onmogelijke omstandigheden hun 
werk moeten doen in de Meente en daar-
buiten. Wat is er veel werk verricht door 
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de zorgverleners. Voor een ieder die zich, 
op wat voor wijze dan ook, heeft ingezet: 
hartelijk dank daarvoor, we hebben het 
zeer gewaardeerd.

Wat waardeert u in deze bijzondere pe-
riode? Wellicht wel de veiligheid die de 
Meente u biedt, dat u nog een dak boven 
uw hoofd mag hebben, het eten wat u 
elke dag mag ontvangen, de kerkdienst, 
de CBO die u nog mag beluisteren. We 
hopen dat u juist in deze tijden van ge-
mis, ook vele zaken extra mag gaan waar-
deren. Zijn er mensen om u heen die u 
waardeert? Vertel het diegene. Laten we 
zoeken naar manieren om een ander te 
laten bloeien en groeien. Wat je zegt, je 
waardering uitspreken helpt daar ook bij 
en heeft impact. Ja juist in deze donkere 
dagen kan een enkel waarderend woord 

veel met ons doen. Ook deze dubbeldikke 
Roeper die met de inzet van velen weer 
tot stand gekomen is het zo waard om te 
lezen en we wensen u veel leesplezier toe.

De Kerstdagen komen eraan. We geden-
ken dan de geboorte, de menswording 
van Christus. Die geheel vrijwillig mens is 
geworden maar geen enkel zondig woord 
kwam uit Zijn mond. En dan te bedenken 
wat er uit de duizenden monden van de 
engelen monden kwam; ere zij God. 
Heeft Hij voor u al dé grootste waarde ge-
kregen?
Het bestuur van de Meente wenst u allen 
gezegende kerstdagen toe en een gezond 
2021.

Klaas Bakker 
Voorzitter Stichting De Meente

Het bestuur van de Meente wenst u allen 
gezegende kerstdagen en een gezond 2021
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GESEGNETE WEIHNACHTEN 
– GEZEEGNDE KERSTDAEGN
‘Nog een weke, dan is et Kerstfeest’, deinkt 
Margje. Et is an et einde van de middeg en 
zie ziet eur vaejer de ledder teegn et gat 
anzettn en de eerste treedn opklimm, tot-
dat ie net op de zolder kan kiekn.

Doar zit Levie. Levie is een Joodse jonge 
die een paer moand e-leedn bi-j un veur 
de deure stond. I-j vertöl toen dat zien 
vaejer, moeier en zien zussien Eva waarn 
oppepakt bi-j een razzia.  I-j ad wietn te 
ontkoomm en ad soams toen et donker 
was bi-j un anneklopt. Dr stond angst en 
wantrouwn in zien oogn, ie wussn in disse 
tied toch ummers niet wie dr te vertrouwn 
was. Maer vaejer ad um gauw noar binn 
e-trukkn en vanof dat moment addn ze 
een onderdoeker op zolder. Dr wörde Mar-
gje op et erte e-drukt, dat ze nooit teengn 
geniene mocht vertelln dat er bi-j un een 
Joodse onderdoeker op zolder zat, zelfs 
niet teegn Arendje, eur beste vriendin.  

Margje eurt dat vaejer teegn Levie zaeg 
dat ie weer op pad get umme eetn te aeln. 
‘Ek deinke dat aa-k met een dag of twie, 
drie weer terugge bin. Ek goa die kaante 
van Drente op’, eurt ze um zaengn. Dan 
klautert i-j weer noar beneedn. ‘Wanneer 
zulln wi-j van die moffn ofweezn?’, zaeg ie 
en iniens stoan zien oogn fel.
‘Zo deerntien’, zaeg ie dan weer vriende-
lek teengn Margje, ‘met een paer daengn 
bin’k weer terugge’, en i-j laegt zien aand 
op eur blonde krulln en gef een kus op eur 
wangn.
Margje en eur moeier kiekn um noa as ie 
wegfiest in de iezige kolde en ’t skiemer-
donker, op weg noar et Noorden umme 
veur zien gezin en Levie eetn op te sker-
reln. As ze weer noar binn goan, ziet Mar-
gje troann in de oogn van eur moeier.

Eerste Kerstdag
Et is zöndag, mörn is et Kerst en now al een 
weke is Margjes vaejer weg en al die tied 
em ze neks van um eurt. As um maer neks 
is overkoomm. Al weekn is er gien midde-
gdienst meer in de kaerke, de köster ziet 
gien kaans umme de kaerke twie keer op 
een zöndag werm te stookn. Umdat et 
Kerstoamd is, is er vanoamd wel dienst. 
Margje deinkt terugge an oe et was veur 
disse naere tied en wat kan ze doar noar 
verlangn.
De volnde dag is et eerste Kerstdag en 
moeier zit met eur eufd in de aandn an 
toafel. Et maekt Margje triest. Zie em va-
nof gistermörn al gien eetn meer ad, dr 
is in uus neks eetbers meer te vienn. En 
et is kold in uus, maer kooln of olt umme 
te stookn is dr ook niet meer. De veurige 
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oamd, Kerstoamd, ad moeier noadat ze 
uut de kaerke kwaamm, de ultn trog, 
die altied noast de kachel stond, mee-
eneumm noar buutn. Met de biele, die ze 
uut de schure aelde, akte ze um in stukkn 
en maekte eevm laeter et vuur an in de 
kachel, wat binn körte tied een be-aege-
leke waermte ad verspreid. 

Boovm eurde ze Levie kuchen. Moeier 
bracht um een kruke, die ze e-vuld ad 
met waeter, die waerm e-wörn was op de 
opgestookte kachel. Weer goan Margjes 
gedachtn terugge noar toen alles nog ge-
woon was.
‘Wanneer zol die oorlog now eindelek 
ies offeloopm weezn?’ Iniens skrekt ze 
op van een geluud wat van buutn kump. 
‘Wat is dat?’ Dr wörd e-skroewt, maer wat 
er e-skroewt wörd, kan ze niet verstoan. 
Moeier kömp ge-oast uut et keukentien 
loopm. Dan is et eevm stille, tot er e-rom-
melt wörd an deure. De angst stet te leezn 
in eur beider oogn. Zie eurn dat de deure 
met een klap lösget en zien, noa wat ges-
tommel in de gaank, tot eur verbazege 
vaejer de kaemer binnstrompeln. 

Bloed
Zien eufd zit onder et bloed. Moeier get 
e-skrukkn op um an, onderstuunt um 
noar de bèèdestee en lut um veurzechtig 
in de kussns zakkn. I-j rilt van de kolde en 
zie laegt de dekens over um èn. Gauw löp 
ze noar et keukentien, aelt de pann van 
de plaanke en met de plaanke onder de 
nerm löp ze noar buutn. Margje eurt an et 
kabaal dat eur moeier de plaanke in stuk-
kn akt.  Een pose laeter kömp ze weer binn 
met kleine stukkn olt, woar ze de kachel 
mee anmaekt. Et wörd be-aeglek waerm 
in de kaemer. Zie vult twie kruukn met 
waeter en laegt die teegn vaejer an in de 
bèèdestee. Dan get ze weer noar buutn, 
woar zien fiese nog in de snij laeg. Zie ziet 
dat de tassn waeg bin. Zien tocht ef um 
dus neks oppeleverd. Ielemoale gien eetn, 
wat muut ze now?

As ze weer binnkömp eurt ze um skroewn, 
‘Die rotmoffn em mi-j te graazn ad, zie em 
mi-j alles offepakt.’ Zie löp op de bèèdest-
ee an en vuult an zien eufd, i-j gloeit iele-
moale. ‘Dr muut een dokter koomm’, zaeg 
ze. ‘Nee, nee, gien dokter’, skroewt ie, ’et 
bin allemoale veroaders. Dan zien ze iniens 
Levie in de kaemer stoan. Och, wat ziet die 
jonge dr slecht uut. ‘Ek goa waeg’, zaeg ie, 
‘jullie em zörgn genog, ek bin allieneg 
maer tot last.’ ‘Och nee, jonge toch’, zaeg 
moeier, ‘dat kan toch niet, woar muu-j èn. 
Et is vuul te gevoarlek op stroate.’

Dan wörd er op de deure e-bonkt en ie-
deriene kek mekaere verskrekt an. Mar-
gjes moeier löp met bonknd erte noar de 
deure en eupent um. Zie stet oog in oog 
met een Duitse soldoat. I-j löp de gaank 
in en kömp achter moeier an de kaemer 
in. Levie, die nog stet steeds midden in 
de kaemer stet, trekt wit waeg en zien 
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oongn bin groot van angst. Iederiene is 
doodstille. Ook de Duitse soldoat zaeg 
gien woord. Dan draeit ie zien eufd in de 
richtege van de bèèdestee. 

‘Du bist Jan van Dam?’, eurn ze um zaengn. 
Vaejer gef gien antwoord. De Duitser ver-
volgt in alf Duits, alf Nederlands, ’Ich habe  
gesehen hoe uitgeput u zurück kwam na 
die schreckliche tocht om essen te halen 
en dat u alles is afgepakt. Ik schame mij hi-
ervoor. Ich habe essen en auch kolen voor 
u mitgebracht.’

I-j zet twie zakkn middn in de kaemer.  ‘Ge-
segnete Weihachten’, zaeg ie en metiene 
draeit i-j zich umme en löp weg. Zie eurn 
de veurdeure dechtegoan. Secondnlaank 
veruurn ze gien vinne. ‘Een Duitser die eten 
brengt, wat een wonderlijk Kerstfeest’, 

eurn ze vaejer op een gegeevm moment 
vanuut de bèèdestee zaengn. Moeier stek 
et koolnfornuus an en eevm laeter stet er 
een pennegien soep op te prutteln. ‘Ge-
segnete Weihnachten’, eraelt ze de woor-
den van de Duitse soldoat.

Gera van Lente
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Al bladerend door oude Stadskoeriers 
en andere documenten, kwam er heel 
wat informatie naar boven over het 
ontstaan en het verloop van De Meente 
die we graag in chronologische volg-
orde met u delen. Het overzicht is vast 
niet compleet maar schetst wel een 
mooi tijdsbeeld van 50 jaar Meente.

1963 Een commissie (participanten van 
de gemeente en kerkelijke instellingen) 
wordt in het leven geroepen die samen 
met medewerkers van de provincie on-
derzoekt of er in Genemuiden een be-
jaardenhuis kan worden gebouwd. Men 
concludeerde toen dat hier geen ruimte 
voor was, omdat in Hasselt en Zwartsluis 
al voorzieningen waren gebouwd. De 20 
woningen die in de Zr. Kramerstraat en 
Oranjestraat waren gebouwd, bleken uit-
eindelijk toch niet aan de vraag te kunnen 
voldoen. 

16 maart 1967 De gemeenteraad be-
spreekt de plannen voor de bouw van 
het bejaardencentrum (en een nieuw ge-
meentehuis). Het ontwerp van architect 
J.H. Ruiter, omvat 20 tweepersoons wo-
ningen en 5 éénpersoonswoningen. Som-

mige raadsleden vonden dit te weinig, 
maar meer was niet mogelijk omdat de 
subsidie dan in gevaar kwam. 

April 1968 De Stichting Bejaarden-cen-
trum wordt in het leven geroepen, waarin 
vanuit de gemeente de vier fractievoorzit-
ters zitting nemen: Van de Kamp (SGP), De 
Lange (CHU), Been (PvdA) en Post (ARP) 
met burgemeester Lieuwen als voorzitter. 
Het bestuur ging op bezoek in Souburg 
waar één van de eerste dienstencentrum 
nieuwe stijl van ons land werd gebouwd.

4 oktober 1968 De gemeenteraad, on-
der voorzitterschap van burgemeester Li-
euwen, besluit garant te staan voor  Stich-
ting bejaardenzorg voor een geldlening 
ter grootte van 1,4 miljoen gulden. Ove-
rigens was burgemeester Lieuwen ook 
voorzitter van de Stichting Bejaardenzorg.

27 januari 1969 De eerste paal (van in 
totaal 430 palen) voor het Bejaardencen-
trum wordt geslagen door burgemeester 
Lieuwen, in aanwezigheid van het voltal-
lige bestuur van de stichting Bejaarden-
zorg en wethouder Beens (wethouder 
Riezebos was wegens ziekte verhinderd)

TIJDLIJN ONTSTAAN MEENTE
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21 april 1970 Feestelijke opening Meen-
te (op diezelfde dag werd Klaas Bakker, de 
huidige voorzitter van De Meente, gebo-
ren).

Eind 1970 Er zijn meer aanvragen voor 
een bejaardenwoning dan dat er wonin-
gen beschikbaar zijn. 

April 1980 Het tienjarig bestaan van De 
Meente wordt gevierd met een receptie in 
de grote zaal. Voorzitter van de stichting 
Welzijn Ouderen, de heer Rustenhoven.

1982 Er worden kleine tussenwoningen 
gebouwd in de open ruimtes aan de Zuid-
wal.

1986 Er worden 10 woningen bijge-
bouwd. Een deel op de plek waar later de 
Akkerwinde is gesitueerd en een deel aan 
de Zuidwal tegenover dierenartsenprak-
tijk Haagsma.

9 februari 1989 heropening na grondi-
ge verbouwing, 4 nieuwe woningen aan 
de Dorus Rijkersstraat. Het aantal verzor-
gingskamers is uitgebreid van vier naar 
tien.

1992 De woningen van De Meente wor-
den overgedragen aan woningbouwver-
eniging Door Eendracht Sterk

1997 Den Heuvel wordt gebouwd met 
drie woonlagen, waaronder ook koopap-
partementen.

28 juni 2005 Een droom komt uit met 
in gebruik name van het verpleeghuis en 
het zorgplein. 

Januari 2015 Wilma, Wim, Koos, Stefan, 
Henk en Henk komen vanuit de Pr. Claus-
straat in de Meente wonen en brengen 
daarmee veel gezelligheid mee. De Akker-
winde neemt de plek in van ’t Beltien.

2015 Weidegreven wordt grondig gere-
noveerd.

Najaar 2018 De Zuidwal en d’Akkerties 
worden gesloopt om plaats te maken voor 
nieuwe woningen.

Bronnen: Stadskoeriers uit diverse jaren, 
met dank aan het Historisch Centrum in Ge-
nemuiden en De Roeper.
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“Het is een gekke tijd, waarin ik hoop 
dat het goed met u gaat en met uw naas-
ten. Grote festiviteiten konden niet 
worden georganiseerd, maar namens 
alle medewerkers van Wetland Wonen 
feliciteer ik via deze weg De Meente 
met het 50-jarig jubileum. We kijken te-
rug op een fijne samenwerking en blik-
ken vooruit op de mooie dingen die we 
samen kunnen bereiken” zegt Marcel 
Timmerman, directeur-bestuurder van 
Wetland Wonen.

Gewoon fijn wonen, dat is waar de mede-
werkers van Wetland Wonen zich iedere 
dag voor inzetten. Een fijne en betaalbare 
woning die past bij de wensen van de be-
woner. Een duurzaam, veilig en toekomst-
bestendig huis waar iemand zich thuis 
voelt. Maar wat is fijn wonen anno nu?

Mensen en wensen zijn veranderd
In de 50 jaar dat De Meente bestaat zijn 
de woonwensen van mensen behoorlijk 
veranderd. Mensen worden steeds ouder, 
de pensioenleeftijd verschuift en de ver-
grijzing neemt toe. De zestigplusser van 
vroeger is niet meer te vergelijken met ie-
mand van nu. De trek naar zogenoemde 
bejaardenhuizen is voorbij. Men wil langer 
zelfstandig blijven wonen. Het kabinets-
beleid versterkt dit, door onder andere 
meer in te zetten op mantelzorg aan huis. 

Voor Wetland Wonen is het belangrijk 
om klaar te zijn voor deze toenemende 
vraag naar levensloopbestendige wo-
ningen en appartementen. We passen 
ons woningaanbod en onze dienstverle-

ning hier zoveel mogelijk op aan. Zo ook 
voor bewoners van De Meente en Gene-
muiden. 

Zoveel mensen, zoveel wensen
We begrijpen dat u allemaal andere woon-
wensen heeft. Wij bepalen de plannen 
voor nieuwbouw en renovatie van onze 
huurwoningen niet zomaar. Regelmatig 
zijn wij in gesprek met onze huurders. In 
oktober 2019 hebben wij een bijeenkomst 
gehouden over ‘Wonen als u ouder wordt’. 
220 deelnemers deelden hier hun mening 
en woonwensen. Dit nemen wij mee bij 
nieuwbouwprojecten en de modernise-
ring van onze bestaande woningen.

Bij de renovatie van bestaande woningen 
en bouw van nieuwe woningen maken 
we de woning geschikt voor verschillende 
bewoners. Zo wordt er rekening gehou-
den met de breedte van deur, drempello-
ze vloeren en draairuimte voor rolstoelen 
en rollators. Onze appartementen zijn ei-
genlijk altijd gelijkvloers, en de woningen 
zijn met een kleine aanpassing geschikt te 
maken voor mensen die minder mobiel 
zijn. Zelfstandig wonende ouderen, licht 
hulpbehoevende ouderen, bewoners met 
een beperking en jongeren kunnen hier 
wonen.

Modernisering van De Meente 
De veranderende behoefte van bewo-
ners heeft er samen met nieuwe wetge-
ving voor gezorgd dat woningen in en 
om De Meente komende jaren worden 
gemoderniseerd. De zorgwoningen van 
Weidegreven, tegenover De Meente, zijn 

DE MEENTE GAAT MET DE TIJD MEE
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“ Wijkverpleging 
begint met 
luisteren.”

www.ijsselheem.nl
Bel direct 088 - 339 44 00

al omgebouwd naar ruime twee-ka-
merappartementen met een betaal-
bare huur. Zelfstandig wonen is hier 
de standaard, maar wonen met zorg 
vanuit woonzorgconcern IJsselheem is 
eenvoudig mogelijk. Ook van de voor-
zieningen in De Meente kan gebruik 
worden gemaakt. Zo is het restaurant 
en een winkeltje om de hoek. Dit biedt 
kansen voor meerdere doelgroepen. 

Samen sterk
De Meente is een onderdeel van Ge-
nemuiden. Alle inwoners zijn hier wel-
kom. Met de bouw van moderne en 
betaalbare huurappartementen bieden 
we meerdere doelgroepen de kans om 
zelfstandig te wonen in een bescherm-
de omgeving. Een omgeving waar be-
woners elkaar waar nodig en mogelijk 
helpen en een beroep op elkaar kun-
nen doen. Waar mensen samen uiteen-
lopende activiteiten organiseren. Waar 
iedereen erbij hoort. 

Dat is hoe wij gewoon fijn wonen zien. 
Fijn wonen is voor iedereen anders. 
Maar samen maken we dit voor ieder-
een mogelijk in De Meente. 

Met huiselijke groet,
Marcel Timmerman
directeur-bestuurder van Wetland Wonen
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Wetland Wonen verhuurt aanleun-wonin-
gen bij De Meente in Genemuiden. Voor-
heen meldden mensen zich bij zorgorgani-
satie IJsselheem of Stichting De Meente als 
zij graag in een aanleunwoning wilde wo-
nen. De zorgorganisatie beoordeelde aan 
wie de woning werd toegewezen. Om het 
systeem transparanter te maken, worden 
vanaf nu ook de aanleunwoningen via inter-
netsite De Woningzoeker verhuurd.

www.dewoningzoeker.nl
De Woningzoeker.nl is de website waarop 
Wetland Wonen haar sociale huurwoningen 
in de gemeenten Steenwijkerland, Zwarte-
waterland en Zwolle te huur aanbiedt. De 
website wordt ook door andere woningcor-
poraties gebruikt, daarom kan ook gerea-
geerd worden op woningen van deze corpo-
raties uit Kampen, IJsselmuiden en Zwolle. 

Vanaf 15 november 2020 worden alle be-
schikbare aanleunwoningen van Wetland 
Wonen op De Woningzoeker gepubliceerd. 
Mensen die (in de toekomst) graag in een 
aanleunwoning willen wonen, schrijven zich 
in op De Woningzoeker. Op De Woningzoe-
ker kan men na inschrijving zelf reageren 
op een beschikbare (aanleun)woning. De 
toewijzing verloopt voor woningen in de 
‘Wens- en vrije sectormodule’ op basis van 
inschrijfduur. Dit betekent dat degene die 
het langst staat ingeschreven en voldoet 
aan de toewijzingsvoorwaarden (zoals inko-
men, leeftijdscategorie en grootte van het 
huishouden) de woning mag huren. 

Inschrijfduur
De aanleunwoningen bij IJsselheem en 
Stichting De Meente hadden een wachtlijst 
bij de zorginstelling. Mensen die in aanmer-
king willen komen voor een aanleunwoning 
hadden zich hier ingeschreven. Met behoud 
van opgebouwde inschrijfduur kunnen deze 
mensen zich nu inschrijven op De Woning-
zoeker. Zij zijn hierover per brief geïnfor-
meerd. Mocht u geen brief hebben ontvan-
gen en denkt u toch ingeschreven te staan 
op de wachtlijst van De Meente, dan kunt u 
contact opnemen met Wetland Wonen.

Wonen in een aanleunwoning
Aanleunwoningen zijn zelfstandige ap-
partementen of grondgebonden senioren-
woningen die in of nabij een verpleeg- of 
verzorgingstehuis liggen. Verpleeg- en 
verzorgingstehuizen hebben vaak diverse 
voorzieningen waar men tegen betaling ge-
bruik van kan maken, bijvoorbeeld een kap-
per of andere activiteiten. Als u in een aan-
leunwoning woont, kunt u gebruik maken 
van thuiszorg en WMO voorzieningen, zoals 
huishoudelijke hulp.

Wonen met een indicatie vanuit de Wet 
Langdurige Zorg
Mensen die een Wet Langdurige Zorg (WLZ) 
indicatie hebben, schrijven zich niet in bij De 
Woningzoeker. Zij melden zich bij de zorg-
consulent van de betreffende zorgverlener. 
Voor gemeente Zwartewaterland kan con-
tact opgenomen worden met zorgconsu-
lenten@ijsselheem.nl, tel 088-3394400.

NIEUWE MANIER TOEWIJZEN   
AANLEUNWONINGEN  WETLAND WONEN

Dit is een 
ingezonden bericht van:
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ZANGUURTJE
Het is alweer een hele tijd geleden dat 
de mensen van het Zanguurtje bij elkaar 
kwamen op de donderdagmiddag. Onder 
begeleiding van een organist was dat al-
tijd een mooi uur waar dankbaar gebruik 
van werd gemaakt. Enkele vrijwilligers 
zorgden voor koffie en thee en met elkaar 
hadden we het erg gezellig. We kwamen 
bij elkaar om te zingen, Psalmen en gees-
telijke liederen. Liederen die spraken van 
geloof, van hoop en moed voor de nieuwe 
week. Op 13 februari zijn bijgaande foto’s 
gemaakt. Niet wetend dat het zanguurtje 
enkele weken daarna niet meer door kon 
gaan vanwege corona.

Maar we houden moed:
Misschien kunnen we elkaar volgend jaar 
weer ontmoeten.

Eén van de liederen die we vaak zongen:

Als g’in nood gezeten, 
geen uitkomst ziet.
Wil dan nooit vergeten, 
God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood; 
‘s Heeren trouw is groot.
En op ‘t nachtlijk duister, 
volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, 
ducht toch geen kwaad
God zal u behoeden, 
Uw Toeverlaat!
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Dat hij niet in de voetsporen van zijn ou-
ders zou treden, stond voor Herman al 
vrij snel vast. Zijn broer Albert zette het 
familiebedrijf voort. Herman koos ervoor 
om een opleiding te volgen tot architect 
en vestigde zich na verloop van tijd als ar-
chitect in Genemuiden. Hoewel hij niet bij 
de allereerste bouw betrokken was, heeft 
Herman in de loop van de jaren heel wat 

verbouwingen van de Meente begeleid. 
De redactie van De Roeper legde haar oor 
bij hem te luister.

Herman werd in 1941 geboren als jongste 
zoon in het gezin Van der Haar. Herman 
had vier broers boven hem waarvan Maar-
ten en Henk al op jonge leeftijd kwamen 
te overlijden. Zijn ouders Johannes en Jo-

Ter voorbereiding op het zilveren jubileum van De Roeper en het gouden jubileum van De Meente ging 
de redactie van De Roeper in gesprek met Herman van der Haar, de architect die vele verbouwingen van 
De Meente begeleidde. Herman en Tonnie stonden toen al op de urgentielijst voor een woning binnen De 
Meente omdat de gezondheid van Tonnie zienderogen achteruit ging. Helaas overleed Tonnie nog voor-
dat het echtpaar zijn intrek in De Meente had genomen, zodat Herman alleen verhuisde naar Den Heuvel. 
Niet lang daarna werden de deuren van De Meente gesloten vanwege Corona waardoor Herman, net als 
alle andere bewoners van De Meente, twee maanden geen bezoek kon ontvangen of op bezoek kon gaan. 
Hij prees zich dan ook gelukkig dat zijn woning op de begane grond was, waardoor hij op het terras nog 
wel contact kon hebben met kinderen en kleinkinderen en boodschappen in ontvangst kon nemen. 

HERMAN VAN DER HAAR: BETROKKEN ARCHITECT 
BIJ VERBOUWINGEN VAN DE MEENTE

Een feestelijke ingebruikname van een nieuwe 
woning door Peter van Dijk (?) in aanwezigheid 
van Herman van der Haar en Alie Breman.

hanna verdienden de kost met een paling-
kraam en reisden daarmee door het hele 
land. Dat was dan ook de reden, dat Her-
man en zijn broers hoofdzakelijk opgroei-
den bij opa en oma van moeders kant. 
Toen Herman  24 jaar was, ging hij aan de 
slag bij de gemeente Genemuiden waar 
toen burgemeester Soetendal de burger-
vader was. Herman weet nog goed, hoe 
hij destijds bij alle raadsleden op gesprek 
moest voordat hij werd aangesteld. In zijn 
vrije tijd tekende hij wel eens in opdracht 
van derden, maar toen daar bezwaar te-
gen werd gemaakt vanuit de gemeente 
nam Herman in overweging om voor 
zichzelf te beginnen. Zijn ouders juichten 
dit toe en zegden hem toe dat hij altijd 
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op hen mocht terugvallen als dat nodig 
mocht zijn. Maar gelukkig slaagde Her-
man er al snel in om in de architectuur zijn 
boterham te verdienen. In 1965 trouwde 
Herman met Tonnie Heutink en ging het 
stel wonen in de Oranjestraat. Al in 1968 
bouwden Herman en Tonnie een woning 
met bedrijfsruimte aan de Sportlaan waar 
ze tot afgelopen voorjaar met veel ple-
zier hebben gewoond. Herman had daar 
zijn werkruimte en niet te vergeten de 
duivenhokken voor zijn geliefde postdui-
vensport.
Herman heeft het altijd gewaardeerd dat 
hem in Genemuiden veel opdrachten ge-

gund werden op basis van vertrouwen. 
Slechts zelden hoefde hij eerst een offerte 
te maken. Voor de constructieberekenin-
gen werkte Herman 50 jaar lang samen 
met de heer Sombekke uit Hengelo. Her-
man wist dat deze vakman – net als hij-
zelf - de voorkeur gaf aan gedegen kwa-
liteit. Kwaliteit was voor Herman ook de 
belangrijkste redenen om voor bepaalde 
aannemers te kiezen. Bij de afbraak van de 
Noordwal en d’Akkerties in het voorjaar 
van 2019 werd dat eens te meer duidelijk, 
want de sloophamer had daar een hele 
kluif aan.
Vanaf 1982 was Herman van der Haar be-

Archief Historische 
Vereniging: 
Stadskoerier 
16 maart 1967

Archief Historische 
Vereniging: Zuidwal 
aan de Willem-
Alexanderstraat met 
nieuwe tussenwoningen 
(1992)
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trokken bij veranderingen en uitbreidin-
gen van De Meente. Het oorspronkelijke 
gebouw was in 1968 ontworpen door ar-
chitect De Ruiter en omvatte een twintigtal 
woningen, die middels overdekte ‘straten’ 
met elkaar waren verbonden. Aanvanke-
lijk waren die gangpaden hoofdzakelijk 
van glas, maar later zijn ze grotendeels 
dichtgemaakt met metselwerk. 
 
In 1982 heeft Herman van der Haar het 
ontwerp gemaakt voor kleine tussenwo-
ningen die in een ‘glop’ van de gangen 
werden gebouwd om toch ook die over-
gebleven ruimtes te benutten. Dat wer-
den kleine woningen zonder aparte slaap-
kamer. 

Op de hoek van de Jan van Arkelstraat en  
Pr. Willem-Alexanderstraat heeft Herman 
een gemeenschapsruimte in de vorm van 

een serre mogen ontwerpen. Van deze 
ruimte die  ’t Gruune Ekkien werd genoemd, 
met later op de eerste verdieping De Veur-
kop, werd door veel bewoners dankbaar 
gebruik gemaakt. Immers zo hadden ze 
zicht op al het inkomende en uitgaande 
verkeer vanaf de Kamperzeedijk. 

In 1986 werd De Meente uitgebreid met 
10 woningen, een deel op de plek waar 
later de Akkerwinde werd ondergebracht 
en een deel aan het uiteinde van de Zuid-
wal, tegenover de praktijk van Dierenarts 
Haagsma. Maar al snel daarna was er weer 
uitbreiding nodig en dus werd drie jaar la-
ter, in 1989 nog eens een viertal woningen 
aan de Dorus Rijkersstraat bijgebouwd, 
genaamd de Noordwal. 

Vanaf 1992 was Woningbouwvereniging 
Door Elkander Sterk (DES) betrokken bij 

Foto Henk Last voor De Stadskoerier: de gemeenschappelijke ruimte  ’t Gruune Ekkien dat 
uitkeek op de Kamperdijk werd graag gebruikt door de bewoners.
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De Meente en werd de tweede woonlaag 
gebouwd. Om de bouw van die tweede 
etage mogelijk te maken, moesten extra 
palen in de vorm van kolommen/pilaren 
worden geplaatst. Dat was een fikse in-
greep waar uiteraard heel wat sterktebe-
rekeningen voor nodig waren. Herman 
heeft al die jaren prettig samengewerkt 
met de lokale aannemer Mol & Pleijsier 
van het huidige Pleijsier Bouw. Er werden 
altijd wel meerdere prijzen opgevraagd, 
ook van bouwbedrijven van buiten Ge-
nemuiden, maar men streefde er destijds 
wel naar om het werk binnen Genemui-
den aan te besteden. 

Herman heeft heel wat besprekingen van 
het Dagelijks bestuur van De Meente bij-
gewoond en daar prettig mee samenge-
werkt. Hij herinnert zich Reind Breman als 

een zeer bevlogen bestuurder en kartrek-
ker. De heer Jouk van der Veer was als me-
dewerker van de Rabobank aangesteld als 
penningmeester van De Meente. Voor de 
dagelijkse leiding binnen De Meente had 
Herman veel contact met Alie Breman. Zij 
was bij elk overleg aanwezig en volgens 
Herman was haar inbreng altijd zeer ter 
zake kundig en bewaakte zij het belang 
van De Meente. 

En inmiddels maakt Herman dus alweer 
een aantal maanden dankbaar gebruik 
van De Meente en haar faciliteiten. He-
laas zijn door corona de mogelijkheden 
momenteel sterk beperkt, maar hopelijk 
komt daar in de loop van 2021 verande-
ring in en mag Herman nog lang meepro-
fiteren van hetgeen hij grotendeels zelf 
heeft ontworpen. 

Archief Historische 
Vereniging: begin 
1995 werd de 
bovenverdieping aan 
de Zuidwal in gebruik 
genomen.
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Meer dan 20 jaar maakte Harrie Riet-
man deel uit van het bestuur van De 
Meente. Bovendien was hij, samen met 
Jenita Hulzebosch-Smit, initiatief-ne-
mer voor het kwartaalblad De Roeper. 
De redactie van De Roeper vroeg Har-
rie om samen eens terug te kijken op 25 
jaar Roeper en 50 jaar Meente.

Als je spreekt over een 50 jarig jubileum 
van een stichting, dan ontkom je er helaas 
niet aan dat er mensen de revue passe-
ren die niet meer onder ons zijn. Het ge-
sprek komt dan ook al gauw op Eef Been, 
want van hem heeft Harrie Rietman onge-
veer in 1988 het stokje overgenomen. Eef 
Been was net als Harrie raadslid voor de 
Partij van de Arbeid. Eef had zich binnen 
de gemeenteraad van Genemuiden hard 
gemaakt voor de realisatie van een bejaar-
dencentrum. Het was dan ook niet meer 
dan logisch dat hij samen met de drie 
andere fractievoorzitters, Van de Kamp 
(SGP), De Lange (CHU) en Post (ARP) en 
burgemeester Lieuwen als voorzitter, zit-
ting nam in het algemeen bestuur van 
het op te richten bejaardencentrum. Toen 

de Stichting Bejaardencentrum officieel 
werd, nam Eef zitting in het Dagelijks Be-
stuur. Helaas werd Eef Been enige tijd later 
ziek en moest hij zijn functie  neerleggen.  
Harrie Rietman nam toen het stokje van 
hem over. Harrie bewaart warme herin-
neringen aan de bevlogenheid waarmee 
Eef Been De Meente bestuurde. Hij zegt 
daarover: “Als Eef sprak van ‘wij’ bedoelde 
hij De Meente en niet de gemeente of de 
Partij van de Arbeid.” 

Meinse van Veurbi-j
En nu we het toch hebben over ‘Meinsn 
van Veurbi-j’ binnen De Meente, mag 
Reind Breman natuurlijk niet ontbreken. 
Harrie heeft hem leren kennen als een 
zeer bevlogen bestuurder : “Hoewel Reind 
nooit de voorzittershamer heeft gehan-
teerd binnen het bestuur, was hij wel vaak 
de persoon die aan de spreekwoordelij-
ke touwtjes trok. Behalve Reind Breman 
maakte ook  Jouk van der Veer die als SGP 
raadslid en medewerker van de Rabobank 
de financiële man was binnen het bestuur. 
Elke twee á drie weken, kwamen we als 
dagelijks bestuur bij elkaar waarbij vaak 

MEENTE 50 JAAR - HARRIE RIETMAN

Een gezellig onderons-
je van burgemeester 
Ane Lieuwen, Eef Been, 
Reind Breman en Jan 
Bonthuis.
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ook Jan Bonthuis aanschoof”. Jan Bont-
huis, die helaas ook het jubileum van De 
Meente niet meer heeft mogen beleven, 
bekleedde geen bestuursfunctie binnen 
De Meente maar verleende als adviseur 
met zijn expertise op het financiële vlak 
wel zijn diensten aan het bejaardencen-
trum. Ook architect Herman van der Haar 
woonde menig bestuursvergadering bij 
(zie ook het interview met hem elders in 
deze uitgave) vooral als er weer eens een 
verbouwing in de pen zat. Harrie Rietman: 
“Er werd weliswaar regelmatig vergaderd, 
maar het was niet gebruikelijk om over-
al notulen van te maken. Gelukkig wist 
Reind Breman meestal nog wel wat er was 
besloten en hoe bepaalde keuzes waren 
gemaakt”.

Beheerdersechtpaar
Harrie Rietman: “Aanvankelijk was De 
Meente opgezet om woonruimte te bie-
den aan ouderen met een stukje verzor-
ging. De heer en mevrouw Van der Stou-
we werden aangesteld voor het beheer en 

doordat zij binnen De Meente woonden, 
waren ze dag en nacht beschikbaar. 

Ze deden hun werk met ondersteuning 
van enkele huishoudelijke medewerkers.  
Zo waren Hennie Eenkhoorn en Fem Vis-
scher al betrokken bij het schoonmaken 
van De Meente in 1970 nog voordat het 
gebouw in gebruik werd genomen. Gaan-
deweg werd het team groter en moesten 
er meer medewerkers komen omdat niet 
alleen het aantal woningen werd uitge-
breid, maar ook de zorg. Het werd teveel 
voor mevrouw Van der Stouwe die in 1982 
vanwege een zware hernia haar carrière 
in de zorg moest beëindigen. Ze werd 
opgevolgd door Alie Breman. Alie werd 
destijds door Reind Breman (geen familie 
van elkaar) binnen gehaald. Ze werd aan-
vankelijk aangenomen om zorg te bieden 
tijdens de nachten, maar groeide uitein-
delijk door tot locatiemanager. Een func-
tie waar ze weliswaar geen diploma’s voor 
had, maar Reind zag de potentie in haar 
en daar hebben ze in De Meente nooit 
spijt van gekregen.  

Toen de heer Van der Stouwe in 1988 zijn 
werk moest neerleggen vanwege zijn ge-
zondheid, nam Alie Breman ook zijn taken 
voor haar rekening. Alie volgde alsnog 
een HBO opleiding - naast haar drukke 
en verantwoordelijke baan - en bleef De 
Meente trouw.” Helaas is ook Alie na een 
ziekbed – in november alweer 10 jaar ge-
leden - overleden. 
Harrie: “Alie was zeer bevlogen, en vorm-
de samen met Siny Hoekman en Dinie van 
Dijk-Bekendam een goed team. Zij heb-
ben er met elkaar voor gezorgd, dat er 
een grote groep enthousiaste vrijwilligers 
binnen De Meente actief werd. Gaande-
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weg werd het team medewerkers groter 
doordat er meer woningen kwamen en de 
zorg werd uitgebreid.”

Beheer van de woningen
Harrie Rietman: “Op een gegeven mo-
ment waren er drie partijen eigenaar van 
bejaardenwoningen, nl. Woningbouwver-
eniging Door Eendracht Sterk (DES), de 
gemeente Genemuiden en stichting De 
Meente. Het werd dan ook noodzakelijk 
om e.e.a. te reorganiseren en dus hebben 
toen De Meente en de gemeente hun wo-
ningen overgedragen aan DES. Het was 
in de vorige eeuw heel gebruikelijk dat 
mensen zich al voor een woning van De 
Meente lieten inschrijven zodra ze de pen-
sioengerechtigde leeftijd hadden bereikt.” 
Er ontstonden dan ook lange wachtlijsten 
en niet zelden liet men zijn beurt voorbij 
gaan, omdat men zich nog ‘te goed’ voel-
de om naar de Meente te verhuizen. 

Vanaf het begin was De Meente eigenlijk 
haar tijd ver vooruit. Immers, mensen die 
een woning betrokken hielden hun eigen 

postadres. De vleugels van De Meente 
waren weliswaar overdekt en verwarmd, 
maar toch waren het gewone straten waar 
men in principe zelfstandig woonde maar 
was aangesloten op een alarmeringssys-
teem. Reind Breman sprak dan ook altijd 
trots van ‘het mooiste bejaardenhuis van 
West-Europa’ waarmee hij niet zozeer het 
gebouw, als wel het concept bedoelde. 

Doordat men er zelfstandig woonde, was 
het niet nodig om eerst ‘het eigen huis op 
te eten’ zoals dat in de tachtiger jaren van 
de vorige eeuw gebruikelijk was, alvorens 
men zijn intrek in De Meente kon nemen. 
Toch liep men er steeds vaker tegenaan, 
dat mensen die zorg nodig hadden ge-
dwongen waren om een onderdak buiten 
Genemuiden te accepteren omdat bin-
nen De Meente niet alle zorg kon worden 
verleend. In samenwerking met de heer 
Adriaan Buiks van de Provincie Overijssel 
heeft het bestuur van De Meente zich er 
toen hard voor gemaakt, dat ook binnen 
De Meente die zorg kon worden verleend 
zodat mensen in principe tot het einde 

Reind Breman, Jouk 
van der Veer en Harrie 
Rietman ondertekenen 
namens de Meente 
voor de overdracht 
van de woningen aan 
woningbouwvereniging 
DES die hier door Bert 
Kwakkel en Ineke Pleijsier 
wordt vertegenwoordigd.
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van hun leven in Genemuiden konden 
blijven. 

Om dat te kunnen bewerkstelligen zijn 
veelvuldige gesprekken gevoerd met 
zorgverzekeraars en hebben Zwartsluis, 
Hasselt, IJsselmuiden en Genemuiden de 
krachten gebundeld. Er is toen een Fe-
deratie Verzorgingshuizen in het leven 
geroepen. Verder dan een Federatie in 
oprichting (Fio was ook de werknaam) is 
het nooit gekomen. Men wilde eigenlijk 
niet opgaan in het ‘grote’ IJsselheem, maar 
daar was uiteindelijk toch geen ontkomen 
aan. De weerstand tegen het grote IJssel-
heem was overigens ondertussen ook da-
nig afgenomen, omdat men steeds meer 
vertrouwen kreeg in de samenwerking 
met IJsselheem. Inmiddels is die band 
heel hecht geworden.

Dieptepunt
Harrie bewaart veel mooie herinneringen 
aan zijn tijd binnen het dagelijks bestuur 
van De Meente. “We hebben veel hoog-
tepunten meegemaakt, met altijd een 
opwaartse groei. We hebben als bestuur 
veel samen kunnen beslissen. Een abso-
luut dieptepunt uit die tijd was de ziekte 
en het overlijden van Alie Breman. Daar-
mee was De Meente haar locatiemanager 
kwijt. Door IJsselheem is toen aanvanke-
lijk Frank Verberne en later Herman van 
Amerongen aangesteld als locatiemana-
ger en weer later heeft Hermien van Hels-
dingen die functie uitgeoefend. Hermien 
was locatie-manager voor meerdere loca-
ties binnen Zwartewaterland. Ze was dan 
ook niet dagelijks aanwezig. Ik vind het 
een groot gemis dat er nu zelfs helemaal 
geen aanspreekpunt meer is en dat er nu 
sprake is van zelfsturende teams. Zelfstu-

rende teams hoeft op zich geen gemis te 
zijn. Wel is het belangrijk dat op de locatie 
steeds een vast aanspreekpunt aanwezig 
is met beslissingsbevoegdheid. Dat is los-
gelaten op het moment dat IJsselheem er  
voor koos een leidinggevende aan te stel-
len die meerdere huizen onder zijn/ haar 
bewind had.” 
Harrie Rietman: “In de tijd dat de Meente 
nog zelfstandig was werkten we met twee 
‘deelbesturen’, de ‘Stenen’ waar zaken die 
met bouw, verbouw e.d. te maken had-
den werden doorgesproken en de - zoals 
Reind dat noemde - ‘touwtjesknopers’, 
waar de welzijnsactiviteiten werden aan-
gestuurd. Na de fusie met IJsselheem 
heeft de Meente ervoor gekozen dat ei-
gen deelbestuur in stand te houden. Een 
verstandige keus; daardoor bepalen ook 
nu nog steeds Genemuidenaren mee wat 
er gebeurt met en in ‘onze Meente’.

Voor het schrijven van dit artikel is gebruik 
gemaakt van het boekje ‘Een usien van ol-
an’ dat Jannie Bakker-Rietman en Geke 
Mateboer schreven ter gelegenheid van het 
40 jarig jubileum van De Meente en oude 
Stadskoeriers uit het archief van het Histo-
risch Centrum. 
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In mien jonge joorn waarn der in Gael-
lemuun 2 dokters: dokter Provo Kluit en 
dokter Van de Ridder. Die beiden mossen 
et doen, zie addn un eign praktijk, wussen 
alles van iederiene en waarn der altied.   
Dokter Provo was wel de bekendste: I-j 
ef dan ook een zwerte pilaar ekreegn die 
op et aevnplein stet. Dat monument is al 
wel een paer keer verplaest. Rust is zien 
gedachtenisse niet egunt, mer dat laag 
um zelf ook niet. De man was altied aktief. 
Druk in zien praktijk en in de oorlog in et 
verzet. Iederiene kend’um. Doorbi-j eul 
ie van een börrel. Ek eb mer ien keer met 
um te maekn ad, umdat wi-j bij de Ridder 
waarn. Die iene keer wiet ek nog. As klein 
joggien addn wi-j skoelonderzuuk van 
dokter Provo. I-j testte mien reflexn deur 
met een glimnd aemertien onder teegn 
mien knieskieve te sloan. Ek gaave zo’n 
trap, dat een glim’de deuze, die op een 
stoel stond, over de vloere denderde. En 
dr. Provo mer lachen… 

Erresliej
 I-j ad ook een mooie, witte erresliej in de ge-
raazje an de Nachtweg stoan. Nooit ek um 
der mee zien riedn, want volgens mi-j ad ie 
ook gien peert en die i-j veur een erresliej 
neudig. Mer ek vun et berre intressant. Met 
een erresliej deur Mastenbroek in de sni-j!  
Toen veul der nog sni-j, gien wolven. Die 
bin der now soms wel.  

In diezelfde tied was dokter De Ridder der 
ook. I-j woonde niet in een deftig dok-
tersuus, mer op de Neistad, twiej onder 
ien kappe. De praktijk was in een kaemer 
langes van de gaank. En de gaank was 
zien wachtkaemer. Ofsproak maekn was 
der niet bi-j, een assistente ad ie niet en 
iederiene kwam zo as et uutkwam. Um-
dat i-j alle tied veur oe nam, skeut et soms 
gien klap op. Mer de minsn addn vaeke 
meer tied dan now. Men gong nor de 
dokter, a-j mossn. En as de gaank vol was, 
gong men op de trappe zittn, net zo lange 
tot ze zowat boom waarn. Mer dr. De Rid-
der gaf gien krimp. I-j nam de tied veur oe, 
luusterde noer wat a-j te vertelln addn, 
luusterde deur zien stethoscoop en preut 
rustig over oen probleemm.

I-j was 30 joor toen as ie in Gaelle-
muun kwam. Dat was in 1936. Door-
veur ad i-j regelmoatig invaldienstn 
edoan, noadat i-j in Leidn en Amster-
dam zien doktersdiploma aelt ad. In Ga-
ellemuun kreeg i-j zien eign praktijk. 
Het was crisistied en het was zwoor veur 
de minsn. Nor ’t zieknuus gong ie niet zo 
gow en allerlei medicienn die der now 
bin, waarn nog niet uutevuunn. Mer de 
dokters in Gaellemuun deunn eur werk. 

M. VAN DE RIDDER, ARTS of dokter de Ridder
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Oorlog
Toen kwam de oorlog. Onze dokters zolln 
der wel een boek over em kunn skrievn. 
Provo Kluit over zien ondergrondse be-
weging, onderdoekers, woapns enzo, mer 
ook dokter de Ridder ef niet stillezeetn. In 
ieder geval kreeg i-j al in december 1940  
uuszukege en in februari 1941 is ie arres-
teerd en ef in Zwolle en laeter in Skevenin-
gen gevanngn ezeetn. In dezember 1944 
is ie weer arresteerd en misaendeld, mer 
noa een paer daegn weer vrijeloatn. In 
februari 1945 is ie veur de 3e keer oppe-

pakt en gevangn ezet. Zie mossen um wel 
em… Ek denke dat i-j deur die gevangns-
kappn en stress zo verzwakt is dat ie niet 
gezond de oorlog uutekoom is en lichae-
meluk en geesteluk erg verzwakt was. Mer 
wie zol dat niet ween in zokke situaties? In 
november 1945 kreeg ie een longinfectie 
die zo slim was, dat ie nor Davos in Zwit-
serland mos. Door ef ie een joor ekuurd. 
Toen ie weer terugge was ef ie um volledig 
op zien werk estört en zien vrouwe stond 
em goed terziede.
Zien daegn waarn vol: 2 keer daes spreek-
uur, zieknbezuuk van minsn die niet op 
de praktijk konn koom. Dat zieknbezuuk 
was wat aperts. I-j kwam altied tussn de 
middeg, bi-j zowat iederiene, Oe i-j et deu, 
ma-j roadn. Apert, want as ie binnkwam 
en de minsn an et eetn waarn, dan leup ie 
nor de toafel , beurde et lid van de panne 
op en keek wat er in was. Raer? Netuurluk, 
mer dat was zien gewoonte. Wol ie wietn, 
of de minsn gezond attn? Kan mer zo…
I-j woonde op de Neistad, kienders addn 
ze niet, mer op zeker oognblek ef ie  
nei-ebouwd. In de Jan van Nassaustroate, 
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zelf ontwörpn. Et uus stet er nog en bestet 
uut 3 stukkn, rechts was de wachtkaemer 
en de praktijk, in et middn et woongediel-
te en links de gerazje. Het kreeg de nae-
me Tribasilare. Dat ad dokter De Ridder 
netuurluk bedacht. Der bin 3 bottn in et 
euft die saemn egruujt bin en die plekke 
et Tribasilare. Now wiet ie dat ook weer. In 
de veurgevel van et middngedielte is een 
klein raempien met smeedwerk met de 
symbolen van geloof, oop en liefde.
Die wachtkaemer was een kolde bedoe-
nege. Zelfs middn in de zoemer vreur et er 
zowat: et zaag der uut as een ieskelder. Mer 
dokter De Ridder was dezelfde ebleem. 
De draenkies wördn deur mevrouw kloor-
emaekt. Flessies met etiketten: 3 x daags 5 
druppels bi-jveurbeeld. Neks gien deusies 
deurskoevn zoas now, mer zelfgemaekte 
draenkies, smeersels en pilln in kleine fles-
sies met een kurkien en mooie ketonn de-
usies met een sticker:  Zie gaffn gezag an 
et werk van de dokter. Mien tante Ermpien 
Smit werkte door as dienstbode en bracht 
ze rond. Zie ef maratons eloopn en veter-
de dag in dag uut deur Gaellemuun. “Ek 
mut draenkies rondbrengn”, zee ze dan. 

Dokter was ie in ert en niern en deu al-
les. Et veraal get, dat ie op het Wae-
terlooplein in Amsterdam een kaste 
met tandartsgeriedschop ad ekocht.  
Ek ad een keer flink koeznzeerte en mien 
olders add een onbeperkt vertrouwen in 
zien kunde. Dat ad De Ridder ook en trök 

der een stel uut. Laeter zeen ze dat ze in de 
Finse skoele mien noodkreetn eurt addn. 
Et ef mi-j een paer grote gaetn in mien ge-
bit oppelevert, die een joor of wat geleedn 
deur een dito antal implantaten weer op-
pevult bin.
Mer toch, wat i-j soms an kennis miste ef i-j 
wat mi-j betreft, deur zörg, kunde en an-
dacht roemskoots goedemaekt. I-j wörde 
deur iel wat minsen erg wardeerd.
In 1960 kreeg ie een ertinfarct en is ie sae-
men met zien vrouwe veruusd nor Olten. 
I-j was 63 joor, toen ie op 4 januari 1970 
estörven is.
Op zeker oognblek is in de Miente een 
skilderije an zien gedachtenis ewijd. I-j ef 
dus gien monument op de Kaai  ekreegn 
mer een skilderije. Ook goed. Egeem deur 
patiënten en vrienden. Mien ome Tiem 
Mateboer ef et eskilderd en verbeeldt zien 
levensloop. Mevrouw van de Ridder ef em 
ontuld. A-j soms et buukien van de Tael-
krink em: “Minsen van veurbi-j.” dan stet 
zien petret op de eerste pagina met een 
mooi gedicht van Riek van de Wulp. De 
leste vers is:
I-j riddeneerde ’t onderduut 
over verskeidn zaekn, 
Maer ’t alleroogste doel was toch 
oe rap weer “kloor” te maekn.

Co Mateboer

P.S. Wie wet woor et skilderije ebleem is?  Et 
is poter. 
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Door Janny den Besten
Uitgeverij De Banier
363 bladzijden

Vanaf het eind van de 19e eeuw tot on-
geveer 1975 kenden we in Nederland het 
begrip vakantiekoloniehuizen. Rond 1950 
waren er ongeveer 50! Meestal aan zee 
of in de bossen. In Elspeet was er bijvoor-
beeld het Hoge Hout. In die tijd gingen er 
zo’n 27000 zogenaamde “bleekneusjes” 
per jaar voor 6 weken naar zo’n vakantieko-
loniehuis om aan te sterken. De drie r’s van 
rust, reinheid en regelmaat werden daar 
in de praktijk gebracht en natuurlijk: eten! 
De kinderen werden telkens gewogen en 
wanneer ze niet genoeg aangekomen wa-
ren werden er 6 weken bij aangeplakt.
Dit boek gaat over Maartje, die als meisje 
van 7 jaar naar een koloniehuis in Egmond 
aan Zee werd gestuurd. Ze at niet goed, 

BOEKVERSLAG:
DUINVLINDER 

was erg mager en hoestte veel, tbc lag 
op de loer. Ze werd slecht voorbereid op 
haar vertrek, ze begreep niet waarom ze 
erheen moest en had geen idee wat haar 
te wachten stond. Thuis werd nergens 
over gepraat. Het gevolg was dat Maartje 
erg veel heimwee had en wanneer haar 
ouders ook niet komen op de enige be-
zoekmiddag die er is in 6 weken, denkt ze 
dat ze niet meer van haar houden. Dat gaf 
veel onnodig verdriet. De behandeling in 
het koloniehuis was ook niet altijd even 
pedagogisch. Sommige zusters waren erg 
streng en onredelijk. Maar er ontstonden 
ook vriendschappen tussen de kinderen 
onderling waardoor de tijd ook vaak pret-
tig verliep.

In dit boek is Maartje een vrouw van 70 en 
kijkt ze terug op de tijd in het koloniehuis. 
Ze heeft er een trauma aan overgehou-
den, waardoor ze het bijvoorbeeld niet fijn 
vindt om met een grote groep samen iets 
te doen (vooral eten). Het herinnert haar 
onbewust aan de tijd van verplichtingen 
in het vakantiekoloniehuis. Maar wanneer 
ze zich meer verdiept in het waarom van 
deze verplichte vakantie ontstaat er ge-
lukkig na zoveel jaren begrip voor de han-
delswijze van haar ouders.
Duinvlinder is een mooi boek over een on-
derwerp waar ik zelf eigenlijk nog nooit 
van gehoord had. De gang van zaken in 
zo’n vakantiekoloniehuis wordt fijngevoe-
lig vanuit een kind beschreven. Het is een 
christelijk boek, waarin Maartje met haar 
vragen bij God terecht komt.
(AM)
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Op deze dag zet onze pa veel water op het vuur
En stookt hij hard, want het moet heet zijn om 5 uur 
Als pa dan bij de boer de kost verdient gaat moeder aan de slag
Want de eerste dag is zoals altijd, de grote wasdag.
Ze stampt, boent, wringt, bleekt en blauwselt op zijn tijd
De witte en de bonte was, het is soms een hele strijd,
En daarbij zingt ze van genot het allerhoogste lied.
Van ik hou zo van Holland, tot Berend vergeet mij niet
Het gaat snel, gister nog met z´n allen in de kerk
En één dag later zingt ze bij het aller zwaarste werk.
De lakens en de kussenslopen, de luiers en het gordijn
De hemden en de onderbroeken moeten toch heel helder zijn.
Als alles en de lijn hangt, en droog wordt aan de dijk
Is moeder apetrots, en is ze klaar voor de grote strijk.
De kragen van de overhemden, en ook het beddengoed
Gaan door een emmer stijfsel heen, ze weet wel wat ze doet.
De plooitjes van de jurk of rok, de vouw strak in de broek
´t gaat allemaal onder ´t strijkijzer door, van dweil tot ook de vaatdoek.
Zo af en toe gaat wat opzij, met een scheur of een losse naad
Een gaatje in een sok of trui, er ontgaat echt niks bij haar.  
Ze maast en stopt en naait en breid, ze doet het met plezier
En haar eerste bakje leut drinkt ze pas om een uur of vier.,
Dan wordt de was in de kast gelegd, ze vind het een mooi gezicht
En moe maar heel voldaan doet ze de kastdeur zachtjes dicht.
Dan schilt ze gauw de aardappels, haalt boontjes uit de een pot
Braad karbonade of gehakt, en kookt pudding toe tot slot.
En ´s avonds leest ze in een boek hoe het rijke lui vergaat
Ze zucht, en zegt, wat ben ik blij dat ik niet zo deftig praat.
Laat mij maar wezen zo als ik ben, tevreden met kroost en man
Ze lacht en droomt hoe gelukkig een mens toch wezen kan.
En is ze heel blij dat ze niet is als zo´n stadse kakmadam
Want na de maandag, is de Zaterdag ook een lange dag
Dan gaat zo ook met frisse moed en zingend aan de slag.
De schort of slofie heeft ze voor, ´t is altijd donkerblauw
Zo´n kleur zie je het vuil niet op, en ´ helpt ook tegen de kou.

DE WAS EN DE WERKDAG 
IN DE TWINTIGSTE EEUW
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Die dag is dan ons moe altijd bar vroeg in de weer,
Met haar emmertje, spons en borstel, en nog heel veel meer.
Met de ragebol, de stalbezem en de dweil
En alle kinders moeten ook nog in de grote zinken teil.
´t Raam en ook het kozijn wordt dan schoongemaakt
De ruiten zijn zo helder, dat het glas er bijna van kraakt.
De voordeur was ook altijd een punt van grote zorg
Daar stond de deurknop en de brievenbus voor borg.
De koperpoets die deed nog wonderen in die tijd.
Al was het blinkend houden van dat spul best een hele strijd.
Het grind werd geharkt en ook er naast de grond.
het grind en stukken klei vlogen in het rond.
Als alles glad was zei onze moeder dan met een zwaar gemoed
Nou nog even op mijn hurken, voor al dat lelijke onkruidgoed 
Dan ´t vegen met de bezem, en er na met stoffer en blék
Toen werd nog gauw de stoep geboend, en ook het witte hek.
Geen spinragje of rupsje die nestelde op een plant
Wist te ontkomen aan ons moeders schone hand.
Maar in huis ging natuurlijk ook alles op z´n kop.
De stoelen in de was, het kleed kreeg met de mattenklop.
De zwabber over het zeil, en soppen met de dweil
Daarna kon pas ons jongste zusje in de grote teil
Die had het in die grote bak mirakels naar haar zin.
Maar moe deed er gauw warm water bij, en nr 2 moest er in.
Ik ging altijd als vijfde en laatste in dezelfde teil.
En kletste op het water en kletsnat werd dan het zeil.
Bij mij als laatste was het water wel erg troebel maar wat geeft dat nou
Een klein beetje warm water er bij dan had je veel minder kou.
Het schone ondergoed legde onze moeder op de tafel klaar
En in pyama wachtten wij dan met ongeduld op ons vaar.
Die zong voor ons altijd voor het slapen gaan
Hij vertelde mooie verhalen over het mannetje van de maan.
Die heette Jezus, dat is iets wat ik nooit meer vergeet
Ik ben ook blij dat ik al die dingen nog zo heel goed weet.
Nou mensen zo ging dat er vroeger bij ons echt aan toe.
En het mooiste was, wij waren gelukkig met onze va en moe.
 En juist die mooie oude tijd komt nooit en nooit meer terug
Dat besef je pas veel later, want de tijd gaat mirakels vlug. 

DE WAS EN DE WERKDAG 
IN DE TWINTIGSTE EEUW
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Al 25 jaar lang wordt vier keer per jaar 
een blaadje uitgegeven binnen De 
Meente. Dit was een initiatief van Har-
rie Rietman, die destijds deel uitmaak-
te van het bestuur van De Meente en 
Jenita Smit-Hulsebosch. Om terug te 
blikken op 25 jaar De Roeper, heeft de 
redactie van De Roeper contact opge-
nomen met Ageeth van Enk. Zij is nl. al 
20 jaar de spil van De Roeper.

Hoe lang werk je bij De Meente en wat doe 
je zoal. 
Ik ben in oktober 2000 (in dienst van Icare) 
begonnen bij het Zorgloket. Hier was een 
medewerker langdurig ziek en ik ben hier 
toen via de gemeente (Melkertbaan) te-
recht gekomen. In begin 2001 heeft Icare 
zich teruggetrokken uit het Zorgloket en 
was het de bedoeling dat ik naar Zwolle 
zou gaan werken. Dit zag ik, i.v.m. mijn 
jonge kinderen niet zo zitten. Ik heb Alie 
Breman toen gevraagd of ik hier niet kon 
blijven en zie hier: ik ben er nog steeds. 
Wij zijn een frontoffice van de gemeente 
en daarmee het aanspreekpunt voor in-
woners en bewoners. Zij  kunnen bij ons 
terecht voor informatie en we kunnen for-
mulieren meegeven.  
Ook ben ik nog BHV (Bedrijfs Hulp Verle-
ning) coördinator in de Meente. En als er 
- op welke manier dan ook - feestjes zijn 
(bijv. 50 jaar bestaan van de Meente) ben 
ik meestal wel van de partij met de organi-
satie. Dat is erg leuk om te doen. Het was  
erg jammer dat het hele feestprogramma 
door corona kwam te vervallen, maar dat 
de hele Meente ‘op slot’ ging, was wel een 
absoluut dieptepunt in dit jubileumjaar. 

Op welke manier ben jij op dit moment be-
trokken bij De Roeper?
Eerlijk gezegd weet ik eigenlijk niet meer 
hoe ik bij de Roeper terecht ben gekomen. 
Ik denk dat ik erin gerold ben doordat ik 
betrokken was bij St. Welzijn Ouderen, 
met het organiseren van allerlei activitei-
ten voor de bewoners en inwoners.
Als lid van de redactie zorg ik dat de ac-
tiviteitenagenda up to date is, lever ik de 
puzzel aan en verstuur ik de facturen voor 
advertenties. 

Was het vanaf het begin al gebruikelijk om 
De Roeper 4x per jaar uit te brengen?
Voor zover ik weet, en ik ben dus al 20 jaar 
betrokken bij de redactie, was de Roeper 
er altijd 4 keer per jaar.

Wie hebben er in al die jaren aan De Roeper 
gewerkt? 
De allereerste redactieleden waren Har-
rie Rietman en Jenita Smit-Hulsebosch. 
Ik ben gaan snuffelen in oude Roepers en 
kwam de volgende namen tegen die ge-

INTERVIEW 
AGEETH VAN ENK
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fungeerd hebben als redactieleden: Alie 
Leusink, dhr. G. Pelleboer, Anja Zandber-
gen, Dyanne van der Haar, Klazina Logte-
nberg, Christa Bosman, Esther Kiel, Tinie 
Altena, Jeanet de Lange, Henk Wit, Aletta 
Mateboer, Erik Driessen, Hennie Brouwer, 
Wolter Eenkhoorn, Jentje van Dalfsen en 
natuurlijk Marja Bekendam en ik.

Kun je vertellen hoe het printen/drukken/ko-
piëren destijds in zijn werk ging?
In het begin deden we alles zelf: kopiëren 
op het kopieerapparaat en daarna bun-
delen. Na verloop van tijd werd het uit-
besteed aan een bedrijf in Hasselt, Platel 
Grafimedia. Op initiatief van Herman van 
Amerongen is in 2011 een zogenaamde 
Denktank in het leven geroepen waarin 
ondernemers zitting namen. Zij hebben 
toen niet alleen de Stichting Vrienden van 
de Meente opgericht, en geld ingezameld 
voor een nieuwe rolstoelbus, maar ook 
het initiatief genomen om de Roeper een 
nieuw jasje te geven. Marja Bekendam is 
toen gevraagd om de redactie te verzor-

gen en Comceptum en Prestige hebben 
de vormgeving voor hun rekening geno-
men. Er zijn adverteerders gezocht die 
nu de kosten voor de uitgave opbrengen. 
Daarmee kwam een einde aan het beken-
de blauwe boekje met de Stadsomroeper 
op de voorkant en is De Roeper nu een 
full-colour uitgave geworden.

Welk artikel is jou door de jaren heen het 
meest bijgebleven?
Pffff, moeilijke vraag. Ik heb niet speci-
fiek een artikel dat me bijgebleven is. Wel 
vond ik het heel erg leuk dat in Coronatijd, 
toen de Meente dicht zat, de Roeperties er 
waren. 
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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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INGEZONDEN
DE KATTEN VAN BEREND HERSSENBERG

Kennen deed ik hem alleen van gezicht, 
van in het voorbij gaan. Een Sportclub-
man in hart en nieren, iemand waar je met 
respect naar keek. Wanneer ik hem tegen-
kwam, zei ik altijd netjes ‘Hallo’. Daarna zei 
hij; ‘Hoekman.’ Of, dat dacht ik altijd te ho-
ren. Soms hoor je ook dingen die je wilt 
horen hè, waarschijnlijk was het een ba-
bylonische spraakverwarring en antwoor-
de Herssenberg met ‘Heui, man’ in plaats 
van ‘Hoekman.’ 

Berend heeft een periode in het verzor-
gingshuis ‘De Meente’ in Genemuiden ge-
woond, mijn moeder werkt daar. En dus 
vroeg ik regelmatig hoe het met hem ging. 
“Hij heeft een kat”, zo sprak mijn moeder. 
“Of nou ja, niet echt, want in De Meente 
worden eigenlijk geen nieuwe huisdieren 
toegelaten. Maar er staat elke avond een 
kat voor de achterdeur van zijn woning te 
miauwen. En die geeft hij dan ‘een stuk-
kien wörst’.” De kat kreeg kittens, en uit-
eindelijk stonden er elke avond naast de 
kat, ook nog twee of drie kittens bij Hers-
senberg aan de poort te wachten op een 
stukkien wörst. 

Door de uitleg van mijn moeder wist ik 
ongeveer waar Herssenberg in ‘De Meen-
te’ zou moeten wonen en ging ik er eens 
opletten of ik ergens katten zag zitten. En 
ja hoor, tegen de avond zaten er op het 
grasveldje keurig twee katjes geduldig te 
wachten op hun terugkerende traktatie. 
De keren dat ik er daarna langsliep, moest 
ik altijd even glimlachen wanneer ik de 
beestjes op het grasveld zag zitten, met in 
mijn hoofd het beeld van Herssenberg die 
met zijn imposante postuur stukjes worst 
voor een paar kittens af staat te snijden.

In de periode dat Berend in het revalida-
tiecentrum verbleef en het duidelijk werd 
dat een terugkeer naar Genemuiden er 
niet meer in zat, liep ik stomtoevallig weer 
eens langs zijn inmiddels al leeggehaalde 
woning. En voor die leeggehaalde woning 
zag ik ze weer op het gras zitten, de kat-
jes. Te wachten op een stukkien wörst van 
Herssenberg, wat ze nooit meer zullen 
krijgen.

Nick Hoekman
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Hoewel het vanwege corona nog steeds niet mogelijk is om in de Stadskamp de week-
sluiting bij te wonen, worden er wel weeksluitingen georganiseerd door de lokale kerken. 
U kunt deze weeksluiting volgen zoals u gewend bent om op zondag de kerkdienst te 
volgen. De aanvang is 19.15 uur. Onderstaand een overzicht tot en met juni 2021.

Datum Kerkelijke gemeenschap

   

8-jan Hersteld Herv. Gemeente

15-jan Gereformeerde Kerk

22-jan Chr. Gereformeerde Kerk

29-jan Gereformeerde Gemeente

5-feb Hervormde Gemeente PKN

12-feb Hersteld Herv. Gemeente

19-feb Gereformeerde Kerk

26-feb Chr. Gereformeerde Kerk

5-mrt Gereformeerde Gemeente

12-mrt Hervormde Gemeente PKN

19-mrt Hersteld Herv. Gemeente

26-mrt Gereformeerde Kerk

2-apr Geen weeksluiting  
i.v.m. Goede Vrijdag

WEEKSLUITINGEN

Datum Kerkelijke gemeenschap

9-apr Chr. Gereformeerde Kerk

16-apr Gereformeerde Gemeente

23-apr Hervormde Gemeente PKN

30-apr Hersteld Herv. Gemeente

7-mei Gereformeerde Kerk

14-mei Chr. Gereformeerde Kerk

21-mei Gereformeerde Gemeente

28-mei Hervormde Gemeente PKN

4-jun Hersteld Herv. Gemeente

11-jun Gereformeerde Kerk

18-jun Chr. Gereformeerde Kerk

25-jun Gereformeerde Gemeente
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De woorden staan van links naar rechts, van boven 
naar beneden, schuin en achterstevoren!

G O E D G E E F S H E I D E M O K

R E S I IJ E I E O T N U P S E M E

O O D K S U D T N R R S M I L D E

E O R W D O E E U S M A R A G D IJ

N U D S E L L I N L L E F I A R O

T O I N K E L E T K D U D M A R P

E U K E A W P O M L P A I L A D N

H D T O A M A Y E E G E E D L A T

A E A A P T M S R E N Z N E E R T

N R R A S E R O G E U T M N A N R

D D A A V E R A C E N E W A I G D

E O N P I S L D B R G E V IJ N N E

L M T R O P P A R N E K E I Z E G

L S E I O O L P E U E P R E O E I

E Z L L L E T V S R K A P E N B U

B O L M T L O G T W B K L O Z T T

O R A A J B A G A G E B E W IJ S E

O G A A E A E A U T E S T R D N G

G N P N D K D K R L T V T E E U N

S I R D N G I T A T S U E H R K O

M Z E N E N E B T I U R R O O V O

O IJ G Z I U B T E E I E E F H E R

U W I N T E R J U R K M N E B I K

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

D A T D E C E M B E R W E E R A K

IJ A S E D M E O N E G T S R E E T

WOORDZOEKER
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AANWIJZING
HUISDUIF
REEDS
APRILMAAND
IERSE
RESTAURATEUR
BAGAGEBEWIJS
INRUILWAARDE
RIBES
BARING
ISOLEMENT
ROEMEEN
BEETSUIKER
KAAPSVIOOLTJE
SELDERIE
BEIDE
KAPEN
SMARAGD
BELABBERD
KININE
SMILDE
BEUZELARIJ
KOMEDIE

SPOELBAK
BOVENGEMELD
KOPERDRUKKER
STATIG
DECEMBERWEER
KROONGETUIGE
STEIGERPAAL
DERTIENDE
KUNSTBEEN
STRAFMAAT
EENSLUIDEND
KWAADGEZIND
TABEE
EERSTGENOEMDE
MAARN
TARANTELLA
EETBUI
MESPUNT
TREKVAART
ELLEBOOGSMOUW
NASTOOT
TURFBAK
ENTWIJZE

NEERDWARRELEN
TURKIJE
GEDENKPENNING
NEUTRAAL
UITBENEN
GEDWEEP
OPLAGE
VERPLETTEREN
GEGADIGDE
OPPERCOMMANDO
VOORRUIT
GOEDGEEFSHEID
OUDERDOMSZORG
WESTHOEK
GROENTEHANDEL
PLOOI
WINTERJURK
HOEVE
POOTGAT
ZIEKENRAPPORT
HOTELKETEN
PYRENEEEN
ZONZIJDE

Oplossing: 
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INHOUDSOPGAVE

Voorwoord van het bestuur Blz. 3
Dialectverael Blz. 5
Tijdlijn ontstaan Meente Blz. 8
De Meente gaat met de tijd mee Blz. 10 
Toewijzen woningen Blz. 12 
Zanguurtje Blz. 13
Herman van der Haar Blz. 14
Meente 50 jaar – Harrie Rietman Blz. 18
Dr. De Ridder Blz. 22
Boekverslag - Duinvlinder Blz. 25
De was en de werkdag in de 20e eeuw Blz. 26
Interview Ageeth van Enk Blz. 28
De katten van Berend Herssenberg Blz. 30
Weeksluitingen Blz. 31
Prijspuzzel Blz. 32
Inhoudsopgave en Colofon Blz. 34

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)

Kopij voor volgende uitgave graag inleveren voor 26 februari 2021



-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

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 

WWW.VANDERSTEEG.NL
STEEVAST SAMENWERKEN

Persoonlijk
Professioneel
Flexibel
Duurzaam

Sasdijk 1
8281 BM Genemuiden

038 - 38 54 288
info@vandersteeg.nl

-advertentie-

06 101 62 0
06

info@heyrik
media.nl

www.detekst
kenner.nl
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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

PLAATS HIER  
DE ADRESSTICKER

Wij zijn verhuisd naar: Oude Wetering 122, Mastenbroek

Maar voor bestrating- en rioleringswerk nog steeds bereikbaar op:
038 - 38 55 449 | 06 - 839 05 839 (voor calamiteiten 24/7)

-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

www.hoekman-bekendam.nl 

Vormgeving en realisatie: print en sign




