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-advertentie-

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.
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Oefengroep
- diabetes
- copd 
- hartrevalidatie 

Fysiofit 
Fysiotherapie
Revalidatie
Oedeemtherapie
Echografie

Bel 038 385 86 88 

of kijk op www.fysiotherapiedemeente.nl

Buzenland 2  
Genemuiden

RIOOLTECHNIEK
inspectie – reiniging – reparatie/renovatie - deelrenovatie

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

van riolering
•	 rook (nevel) apparaat voor 

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

freeskoppen

reparatie/renovatie
•	 PVC buizen reparatie en 

renovatie
•	 plaatsen van diverse putten
•	 incl. herstel straatwerk

kousrenovatie
•	 reparatie van binnenuit met 

glasvezeldoek
•	 geen graaf- en breekwerk

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

Dé bestr
ating 

        spe
cialist

 www.hoekman-bekendam-infra.nl

www.hoekman-bekendam.nl 

WWW.VANDERSTEEG.NL
STEEVAST SAMENWERKEN

Persoonlijk
Professioneel
Flexibel
Duurzaam

Sasdijk 1
8281 BM Genemuiden

038 - 38 54 288
info@vandersteeg.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 
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VAN DE REDACTIE
Eindelijk is het zomer geworden! Wat 
hebben we hier naar verlangd, vooral in 
combinatie met versoepelingen van de 
corona maatregelen. Eindelijk mogen 
ook de kinderen tussen 4 en 12 jaar weer 
op bezoek komen bij hun (oude) opa en 
oma in De Meente. Geniet u er ook zo 
van om die blije kindergezichtjes weer 
te zien? Daar kan toch geen foto of Face-
time tegenop? 
Wat zal het ook fijn zijn om te mogen zien 
dat de buiten terrassen van De Meente 
weer gebruikt kunnen worden nu de 
temperaturen zijn gestegen. Daar kunt 
u weer Vitamine D verkrijgen, gratis en 
voor niets. Om ook de hersenen wat ge-
zond te houden, hebben we dit keer een 
paar leuke puzzels en raadsels in De Roe-
per opgenomen. We zijn benieuwd wie 

de meeste spreekwoorden en gezegdes 
kan inleveren aan de hand van de teke-
ning op pagina 15.  Na de zomer hopen 
we dat bekend te kunnen maken.
Ook heeft Wetland Wonen weer een ar-
tikel aangeleverd met daarin de nieuw-
bouw-plannen bij De Meente. In een vol-
gende uitgave hopen we ook weer eens 
een interview met een bewoner te kun-
nen plaatsen. Mocht u uw levensverhaal 
met ons willen delen, neem dan gerust 
contact op met de redactie, we komen 
graag bij u langs om uw verhaal op te 
schrijven.

We wensen iedereen een fijne zomer toe!

Namens de redactie,
Marja Bekendam-de Boer
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NIEUWBOUW BIJ DE MEENTE

Woningcorporatie Wetland Wonen, 
Woonzorgconcern IJsselheem, Stichting 
De Meente, zorginstelling PGVZ/ Akker-
winde en cliëntenraad De Meente hebben 
een gezamenlijke toekomstvisie vastge-
legd voor De Meente  in Genemuiden. In 
de visie staat beschreven hoe de partijen 
De Meente samen willen vernieuwen, 
met het doel om van De Meente een toe-
komstbestendige woon- en ontmoetings-
plek te maken voor ‘Gaellemuun’.

De vernieuwing van De Meente bestaat 
uit meerdere onderdelen, waarvan de 
sloop van ‘Zuidwal’ en ‘d’Akkerties’ is af-
gerond. De volgende stap is de bouw van 
40-45 sociale huurappartementen.

Het nieuwbouwplan
Het plan is om 40-45 sociale huurappar-
tementen te bouwen bij De Meente. Deze 
appartementen worden niet in één keer 
gebouwd, maar in twee bouwfasen. Voor 
een definitieve vaststelling van het plan 
moest een visie op de architectuur wor-

Impressie bouwfase 1 vanuit Prins Willem Alexanderstraat.  ©LKSVDD architecten

den besproken met de gemeente. De ont-
werpschetsen van de architect, LKSVDD 
uit Enschede, zijn op diverse onderdelen 
door de gemeente beoordeeld.
Eind januari 2021 heeft het College van 
B&W van gemeente Zwartewaterland een 
positieve grondhouding ingenomen over 
dit voorstel. De door de gemeente ge-
stelde randvoorwaarden worden meege-
nomen in de verdere uitwerking van het 
plan. 

Het ontwerp
Het nieuwe gebouw krijgt de uitstraling 
van woonhuizen. De bouwhoogte be-
draagt overwegend twee lagen met kap. 
Beperkt zijn drie lagen met kap toege-
staan. Het ontwerp is geïnspireerd op de 
historische bouwstijl die u veel in Gene-
muiden ziet. Nieuwbouw met een knip-
oog naar het verleden.
De aansluiting van de nieuwbouw op 
de omgeving krijgt veel aandacht. Er 
komt veel ruimte voor groen. Een ruim 
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plein met zitplekken en speeltoestel-
len wordt een fijne plek, waar (buurt)
bewoners en bezoekers elkaar kunnen 
ontmoeten. En waar sociale buurtac-
tiviteiten gehouden kunnen worden. 
 
De (nieuwe) bewoners
Inclusief wonen is een belangrijk thema 
in de opgestelde toekomstvisie. Dit be-
tekent dat wordt gestreefd naar een  

Situatietekening 
bouwfase 1

gemengde bewonerssamenstelling, 
waarbij bewoners en buurtbewoners el-
kaar ontmoeten, ondersteunen en samen 
activiteiten organiseren.
Het merendeel van de nieuw te bouwen 
appartementen zal aan ouderen worden 
verhuurd. Vanuit de visie op inclusiviteit 
kunnen  ook jongere mensen, zonder en 
met een hulpvraag, in aanmerking komen 
voor deze woningen. De gemeente heeft 
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de boodschap meegegeven waarde te 
hechten aan het wonen van vooral oude-
ren in deze nieuwbouw. 

Planning
In april is het plan besproken met de 
buurtbewoners. De komende tijd wordt 
het ontwerp verder uitgewerkt en ge-
deeld met alle betrokkenen. Bewoners 
van De Meente en medewerkers van 
de betrokkenen partijen worden op de 
hoogte gehouden door de verschillende 
organisaties.  
Na consultatie van de betrokkenen wordt 
het aangepaste ontwerp dit najaar voor-
gelegd aan de gemeente. Vervolgens zal 
de bouwaanvraag ingediend worden.

Eerste bouwfase
Wetland Wonen hoopt begin 2022 te 
kunnen starten met de eerste bouwfase. 
Hierin bouwt de corporatie 20-23 sociale 
huurappartementen langs de Prins Wil-
lem Alexanderstraat. Naar verwachting 

kunnen de eerste bewoners hier begin 
2023 wonen. 

Tweede bouwfase
De herontwikkeling van de Lage en Hoge 
Vlakte en de kerkzaal is in voorberei-
ding. De voorgenomen sloop van deze 
bouwdelen is opgenomen in de in 2018 
opgestelde toekomstvisie. Een sloop-
besluit moet nog genomen worden. Op 
dit moment onderzoeken de partijen sa-
men hoe het plan, om op deze plek 20-
23 nieuwe sociale huurappartementen 
te bouwen, het beste kan worden uitge-
voerd. Zo kijken ze samen hoe de huidige 
voorzieningen behouden kunnen wor-
den voor De Meente. De eerste zichtbare 
stappen voor de tweede bouwfase wor-
den niet eerder dan eind 2023 verwacht. 
 
Meer informatie
Meer informatie en ontwerpen van dit 
nieuwbouwplan vindt u op: www.wet-
landwonen.nl/demeente 

Impressie bouwfase 2 vanuit Jan van Arkelstraat.  ©LKSVDD architecten
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1041457 2171383 3504084 6060904 7816404
1059635 2314510 3554918 6159391 7858736
1111393 2351761 3739726 6347882 7973595
1230971 2384789 3769308 6365450 8137925
1276094 2472638 3787959 6450184 8375655
1437308 2525841 4467056 6464917 8468865
1450293 2870545 4488270 6466780 8471265
1533616 2957782 4764786 6485143 8581419
1578861 3084329 4994247 6591147 8619497
1677038 3177522 5017496 6717090 8879219
1683627 3260599 5382349 6943788 9225103
1839000 3385615 5475121 7085537 9329762
1910734 3485953 5656754 7121988 9905101
1924872 3501541 6016432 7546718 9920143 

MILJOENENZOEKER
De overgebleven cijfers vormen een getal
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Oplossing: 

De prijswinnaar van de 
puzzel van maart kan 
haar prijs afhalen bij de 
receptie:

Mw. W. Post-Landman
Vossestaart 32
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Met wat èùlterige, maer liefdevolle be-
weegngn aeit de olde man de als van ‘t 
dier. I-j laegt zien kaelnde eufd, woor de 
vettige pet wat skief op stiet, zaechies dr 
teegnan en zien mond maekt sussnde ge-
luudties. “t Kump wel goed,” prevelt ie, ‘t 
kump allemoale wel goed!”, ´t Biest wil de 
kop wat draein en skukelt genuuglijk op 
de man an, die vertrouwd is en betrouw-
ber. Dan begint Jannes veurzechtig met 
beevnde mond te zingn:

STILE MAER LIEVE KIENDTIEN,
ACHTER ‚T GRUNE GERDIENTIEN,
MOEJER MAEKT EEN PÆPPIEN KLOOR
EN EEN SKONE WIENDE.

Woor as ie ‘t vandoan aelt kan ie niet weer-
geevn, ‘t börrelt in um op... zomaer. 
‘t Kan um niet uugn dat ie ooit eerder 
ezungn ef, temeinsn de leste zeuvntig 
joor niet. Zien moejer zung dit værsien 
vrogger, as dr weer wat jongs in de wiege 
lag, maer dat is al zo lange eleedn.
Een smærtelijke trækkien trækt umme 
zien mond en i-j dut d’ oogn dechte. De 
pet vælt op de grond. Nog eevn blef ie 
zittn, kump dan toch in de bienn. I-j rækt 
zien kromgegruuide nærms umme de pet 
weer op te pakkn en köstert zaechies op 
uus an, ‘t ærf overlappnd. ‘t Dier nöstert 
nog wat noa, get dan lengn.

In uus blef de onruste umme Jannes angn, 
i-j kan ‘t niet van um ofzettn. Nog drie 
daegn en dan muut ie ier wæg en i-j wil 
ielemoale niet wæg. Zien iele leevn ef ie 
ier ewoond, ier eurt ie thuus. Neks gien 
bejoordnuus en mooie skone kaemers en 
een æcht toilet. Zien olde usien ef altied 

goeie dienstn beweezn, i-j oeft gien mo-
derne w.c. 

En een badkaemer met een douche oeft 
ie ook niet, ien keer in de moand in de 
baelie was best genog en as ‘t ies zes 
weekn duurde, door was ie ook niet dood 
an’egoan.
En dan al dat volk um um èn, die eur ne-
tuurlijk overal mee zoln bemuuin, i-j mos 
dr niet an deinkn.

De leste vuuf joor addn verskeidn instaan-
sies um maer an de kop ezeurd. Die wæg 
mos beslist deur’etrökkn wörn en zien uus 
mos æcht of’ebreukn door ölp gien lieve 
moeiertien an en aan ders gong ze ‘t ontei-
genen en dan was ie nog vule wieder van 
uus.
I-j ad ze eerst maer loatn proatn en zelf 
niet vule ezegd, ‘t mieste gong um toch 
boovn zien pet. Road kon ie ook niet vro-
agn. Zien bruurs en zusters waarn, op iene 
noa, allemoale al uut de tied. Zien jongste 
bruur was veertig joor geleedn noar Ca-
nada emigreerd en door kreeg ie zo teegn 
de kærstdaegn een koarte van en dat was 
alles.

Op een keer was dr zo’n jonk deerntien 
ekoomn, van maatskappe lijk wærk of zo-
iets en die wus precies oe alles goan mos. 
Zie ad vanalles e’regeld en veur um be-
sleutn dat ‘t now toch wel ies tied wörde 
umm te goan verkassn. Iedre keer was ‘t 
woord bejoordnuus evaaln en zie vertöl 
oe goed ‘t door wel was en oe gezellig. 
Gezellig? Ier was ‘t goed en gezellig, sae-
mn met Sina.
Zien ærsns wördn moandn laangk es-

DIALECTVERAEL - JANNES
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puuld en op ‘t leste was ie ‘t zelf zowat 
goan geleuvn. 

En now... koomnde deinksterdag zal ‘t 
weezn. Jannes skudt wat met zien eufd, 
net alsof ie wat van um of wil skuddn. 
Muuizum stet ie op, i-j zal toch zien klek-
kien op muun wærmn en ook strækkies 
nog eevn noar Sina toe.

I-j zet ‘t pænnegien met eetn van een on-
bestemde kleur en saemnstellige op ‘t 
pietereuliestel en löp dan noa een posien 
noar de oek van de kaemer, woor as op 
een antiek bloemmntèù fel tien een ronde 
komme stet, met doorin ienzem rond-
zwemmnd een flinke goldvis. Op de oge 
skörstienmaantel stet een ker tonn bus-
sien met voer en met automatische æn-
delign streuit Jannes wat in ‘t waeter. De 
vis kump noar boovn en regelmoatig met 
zien bæk appnd wærkt ie ‘t voer wæg.
Jannes zucht een keer. “Ieje dan,” fluustert 
ie, “wat muu’k now met oe an?” I-j draeit 
umm perdoes umme en zo ærd as zien 
olde bienn um willn draegn löp ie noar 
‘t kleine keukn t ien, want door kump een 
verdacht luchien vandoan. Zien neuze is 
nog best, door ku’j neks van zaegn.

‘t Iele weekend ziet Jannes gien kop. I-j ef 
wat kleern in en pongeltien kloorezet en 
ef veur alle zekereid op zundagoamnd 
nog eevn de baelie epakt. ‘t Was aanders 
nog maer drie weekn eleedn.’t Gore emp 
en onderbroek ef ie in een nummer met 
waeter ezet. Misskien kan ie dat moandag 
nog wel eevn uut spuuln en dan dreuge 
meeneemn. 
Gelukkig ad die deerne, die alles zo goed 
wus, ezegd dat ‘t bestuur van ‘t te’uus gien  
bezwoor ad teegn een uusdier. Met een 
skief eugien ad ze noar de vis eloerd. Me-

tiene was ie weer wat op’eloekerd. Dan ad 
ie strækkies toch wat ansproake en eig-
neid. 

Die moandagoamnd, net noa eetnstied, 
drukt Jannes um met een zucht op uut 
de stoel. I-j zet zien pet wat stieweger op 
‘t eufd, as in een ritueel. Met beide aandn 
veuruut’estrækt löp ie noar de komme, 
pakt um vaste en löp met èùltn bienn 
noar buutn. ‘t Is niet zoværre noar de sloot 
achter in de of.
I-j prebeert op de oekn te goan zittn,  
maer dat lukt niet, door bin zien bìènn 
vuus te stief veur. Dan löt ie um maer op 
de knìènn zakkn en dat get beter. Met een 
weloverdacht, maer kalm strèùltien, göt ie 
de komme leeg in de sloot. Ook de goldvis 
stroomt mee en blef eevn verboesd stil-
lestoan, zwemt dan wæg. Nog een ketier 
blef Jannes wachtn of ie um nog weer ziet, 
maer verdonkert dan en met vule muuite 
kan ie nog net weer in de bienn koomn.

Béédestee
Die nacht dut Jannes gien oge dechte. 
Dan ef ie ‘t wærm en dan is ie weer kold. 
I-j is bliede dat ‘t begint te lechtn en al 
veur zes uus stet ie veur zien bèèdestee. 
Eevn laeter ef ie ‘t kleed an en dan begint 
‘t wachtn. Tien uur mos ie dr zo’n bietien 
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weezn en ‘t was niet langerder as een ke-
tier loopn. Nee gie niene oefde um wæg 
te brengn of op te aeln, dat ad ie dudelijk 
of’espreukn, i-j kon dr best op eign ge-
leegnge koomn. Laeter kon dan zien rietn 
stoel en misskien nog wat klein spul opa-
elt wörn, dat kwam wel goed, door was ie 
niet bange veur.
Ook ad ie veurige weke al wat grei bi-j me-
kaere ezöcht en in ‘t achteruus kloor ezet.

Umm‘ alf tiene maekt Jannes anstaltn. 
Nog ien keer löp ie zien usien ielemoale 
deur, kek veur ‘t leste rond en zög de in-
drukkn noar binn. I-j löp noaer de klokke, 
kek met wat troan derige oogn. Zeuvn mi-
nuutn over alf tiene. Dan dut ie ‘t deurtien 
lös en zet de slinger stille. 

Pongeltien
Met een strak gezechte, niet meer umme-
kieknd, löp ie met zien pongeltien noar de 
stal. An een roestige spieker angt een tow 
en met ien’ ael ef ie ‘t dr’of. 
Sina get stoan as ze de boas eurt koomn. 
Dat dut ze al vievn-t wintig joor, elke mörn. 

Met zachte fluustergeluudties dut Jannes 
‘t tow umme de nække van ‘t biest en met 
zachte drang brengt ie eur noar buutn. 
Sina liekt een keer te snoevn en een klae-
glijk boe-oe boe-oe klinkt over ‘t ærf. Dan 
liekt ze ‘t veurjoor te roekn en met stieve 
pootn prebeert ze een zied sprungien te 
maekn, net zoas in vrogger tied.

‘t Is een andoenlijk gezechte, d’ olde man 
en d’ olde koe saemn op pad. Mienig 
meinse draeit eur eevn umme en zie skud-
dn eur eufd. Niet noar links en niet noar 
ræchts kieknd köstern ze beidn op ‘t be-
joordnuus an. De deurn van de grote serre 
an de achterkaante stoan wied lös van-
wege de mooie dag. ‘t Is net koffiedrinker-
stied. Dan koomn door de twie figuurn 
‘t grösveld opstappn dat neudig an een 
maeibeurte toe is. Goed keurnd löt Jannes 
zien oogn over ‘t grös gliern en kek noar 
een geskekte plække veur Sina. I-j knupt ‘t 
tow lös en kek dan pas in de richtige van al 
die verboesde gezechtn achter de raemn 
en de lösse deurn. “Zo, door bin ‘k dan,” 
zeg ie en i-j zöcht noar een lege plæk.
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d’ Iele dag trækt as een waes an Jannes 
veurbi-j. Al de oogge plaetste meinsn 
koomn bi-j um langes en i-j ef in joorn niet 
zovule eproat. I-j is dr veralderierd van. 
De directeur ef al wel drie keer met ienige 
stemvereffige ezegd dat koenn gien uus-
diern bin, maer Jannes is ‘t door beslist 
niet mee iens. Sina wel!
Zie ebbn um ‘s middus noar bèède 
ebracht, want dat eurt bliek ber zo in een 
te’uus, maer de zuster ef eur akkn nog niet 
elecht of Jannes stet al weer veur ‘t raem, 
i-j muut Sina in de gaetn oln, veur eur is 
alles ook vremd.

Vergaedern
De oge eern vergaedern drie uur ach-
ter mekaere. Wat muun ze ier now mee 
an? Allerlei veurstelln wörn noar veurn 
ebracht en ook weer verwörpn. De jong-
ste in ‘t gezelskap, die nog maer een mo-
and meedraeit, kreg een elder idee. “Wat 
viendn jullie van de kienderboerderi-je?” 
vrög ze en alle gezechtn lechtn op. Ne-
tuurlijk, de kienderboerderi-je, die is maer 
drie me nuutn loopns ier vandoan.
‘s Oamnds proatn ze nog twie keer met 
Jannes en op ‘t leste get ie overstag. In dat 
grös ier buutn ad ie toch niet vule feducie, 
wie wet wat ze dr veur chemische rotzooi 
op’egooid addn. Stel oe veur dat Sina ziek 
zol wörn.

Teegn de nacht leg Jannes in een ledikant. 
I-j ef dr nog nooit zo kraeknd elder bi-j 
eleegn. ‘t Is wat raer de vertrouwde bèè-
destee kwiet te weezn, wat kael ook um 
um èn. In zien ærte is een ruste edaeld. 
I-j muut alles maer overgeevn, d’ aandern 
zulln wel wietn wat ze doen, i-jzelf wet ‘t 
allemoale niet meer. Zie ebbn um vertöln 
dat ie elke dag noar Sina kan en as ‘t muut 

06 101 62 0
06

info@heyrik
media.nl

www.detekst
kenner.nl

ook wel twie keer en dat ze door prima 
grös en eui veur eur ebbn. Now en as ‘t um 
niet liekt, dan nemp ie zelf wel wat mee.
Langzem zakkn zien oogn dechte en i-j 
nöstelt um wat stiewiger in zien eufdkus-
sn, de pet op ‘t nachtkæssien.

Een ketier værderop stet ienlijk ‘t kleine 
boerderi-jgien middn in ‘t laand. De deure 
is niet op slot. De klokke stet stille. Achter 
in de of, dechte bi-j de sloot leg wat skiefe-
zakt in ‘t grös een vissekomme, maer in de 
sloot is neks te zien.

Riek van der Wulp.
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Hoeveel kinderen heeft ze niet in haar 
klas gehad? Hen alles geleerd over mat-
jes vlechten, het rechte en schuine kruis 
vouwen, kralen rijgen, liedjes zingen.  Het 
moeten er talloze zijn. Veel Gellemunigers 
begonnen hun schoolcarriere bij juffrouw 
Mateboer.

Niemand kon zo mooi verhalen vertellen 
als juffrouw Mateboer. En zoals ze de blad-
zijden kon omslaan, dat deed niemand 
haar na. . Ik oefende thuis altijd met het 
kookboek van mijn moeder  de boeken 
van Pinkeltje en zelfs met de kinderbijbel 
maar het lukte nooit. Zoiets kon alleen juf-
frouw Mateboer,
De dag begon altijd met een verhaal uit 
de bijbel. Die mensen woonden in een 
woestijn vertelde juffrouw Mateboer. 
Een woestijn was een grote zandbak, 
maar dan ook echt een hele grote zand-
bak. Veel groter dan de zandbak bij ons 
op het schoolplein. Hoe groot moest die 
woestijn zijn, heel erg groot. Ik vond onze 
zandbak op het schoolplein al zo groot.  Ik 
kon me het haast niet voorstellen. En die 

mensen reden er doorheen op de rug van 
een kameel. Dat moet ook wel als je zo’n 
grote zandbak hebt maar het was wel iets 
om jaloers op te worden We hadden zelfs 
geen kamelen .
Nu was ik toch al bijzonder fanatiek in de 
zandbak. Ik had gehoord dat er aan de 
andere kant van de wereld ook mensen 
woonden en daar wou ik heen. Gelukkig 
wist ik enkele kinderen van mijn klas en-
thousiast te maken en het hele speelkwar-
tier waren we druk bezig met graven. Als 
de kuil heel diep was en we dachten dat 
we al bijna de andere kant van de wereld 
hadden bereikt, kwam juffrouw Mateboer 
het plezier bederven. We moesten de kuil 
weer dichtgooien. We deden het, moppe-
rend dat wel. Op deze manier zouden we 
nooit de andere kant van de wereld be-
reiken. We waren er stellig van overtuigd 
dat we er al bijna waren. Het had echt niet 
veel gescheeld en nu moesten we de boel 
weer dichtgooien. Het was de schuld van 
juffrouw Mateboer dat we nooit de ande-
re kant van de wereld hebben bereikt. 

EEN ZOEN VAN JUFFROUW MATEBOER
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Nee, ik ben niet boos meer op haar. Ik kan 
het me nu wel voorstellen. Wat moet je 
aan de ouders vertellen als hun kind via 
de zandbak van de kleuterschool naar de 
andere kant van de wereld is vertrokken?  
Dat is niet uit te leggen. 
Om de school stond een groot hek. Een 
keer kreeg ik de vingers tussen het hek. 
Oei, wat deed dat pijn maar ik wou niet 
huilen. Toen juffrouw Mateboer de arm 
om me heen sloeg, kwamen de tranen. 

We leerden liedjes zingen en één lied 
is me vooral bijgebleven. Het was het 
lied “een vaste burcht”, geschreven door 
Maarten Luther. Juffrouw Mateboer ver-
telde dat Maarten allemaal papieren aan 
de kerkdeur had gehangen en toen waren 
veel mensen boos op hem. Dat kon ik me 
helemaal voorstellen. Het was ook dom 
van Maarten om zoiets te doen. Het zal je 
maar gebeuren dat er van alles aan je deur 
wordt gehangen en dat de dominee woe-
dend was, dat begreep ik wel.  Hij was na-
tuurlijk uit de kerk komen rennen en had 
geroepen: “Wat doe je nu toch, Maarten. 
Dat mag toch niet. Haal die papieren van 
mijn deur, we zijn een nette kerk.” Maar-
ten moest vluchten en eigenlijk was dat 
zijn eigen schuld.  Iemand had een kasteel 
en daar mocht Maarten wonen. Dat kas-
teel was die vaste burcht waarover Maar-
ten dat lied had geschreven dacht ik. Hij 
woonde er niet alleen want hij woonde 
er samen met een heleboel varkens. De 
burcht was namelijk een toevlucht voor 
de zwijnen. Het was alleen zo vreemd dat 
juffrouw Mateboer nooit iets over die var-
kens had verteld. 
Juffrouw Mateboer wist alles en  dat ze 
juist zo’n belangrijk detail zou  vergeten, 
wat toch wel vreemd. . Later begreep ik 

dat de tekst toch iets anders was, dan ik 
had gedacht maar toen begreep ik de in-
houd van dit prachtige lied ook.
Het laatste jaar maakten we allerlei werk-
jes en die werden door juffrouw Mateboer 
in een boekje geplakt. “Dat is leuk voor la-
ter” zei ze. Ach later, als kleuter is dat nog 
zo ver weg. Ik ben het boekje kwijtgeraakt 
en dat vind ik nog steeds jammer. Op de 
laatste schooldag gebeurde er iets bijzon-
ders. Juffrouw Mateboer gaf me een kus. 
Nu zullen alle kinderen van mijn klas een 
kus hebben gekregen maar ik was weer 
zo arrogant om te denken dat ik de enige 
was. Ik rende naar huis om te vertellen 
wat me was overkomen. Ik had een zoen 
gehad, een zoen van juffrouw Mateboer. 

T.M. van Goor, vrijwilliger bij het HCG
-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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Van een van onze lezers kregen we een 
mooi lijstje met anagrammen aangereikt. 
Bij een anagram zijn alle letters door el-
kaar gehusseld, waardoor er een ander 
woord of naam ontstaat. We plaatsen hier-
naast een lijstje met 18 woorden, die een 
anagram zijn van een gerecht. Het lijstje 
met de oplossingen plaatsen we op de 
laatste pagina, onder de inhoudsopgave. 
Mocht u dus nog twijfelen wat de bedoe-
ling is dan kunt u daar ook even spieken. 
We wensen u veel puzzel- en denkplezier!

HERSENGYMNASTIEK

SPREEKWOORDEN

H.P. Stout
Mies Regel
Jitse Rups
Bowe Tiek
Ins Speiz
Loek Broeno
Binne Robeun
Opa Motsteen
Oma Seppel

Erge Poespas
Smerige appel
Koen Knapen
Originas Ring
Wonder Pet
Tom Past
Lauw Bakje
Lap en paard
Weer long

Op de pagina hiernaast staat een tekening, 
die overigens ook in de hal van de Meente 
hangt, waarin maar liefst 30 spreekwoor-
den zijn uitgebeeld. We zijn benieuwd wie 
van u de meeste weet te vinden. Wilt u uw 
lijstje met oplossingen voorzien van uw 
naam inleveren bij de receptie? De naam 

van de winnaar wordt gepubliceerd in De 
Roeper van september en hij of zij kan dan 
een leuke attentie afhalen bij de receptie.

Natuurlijk mag de plaat ook worden ge-
kleurd!
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Weven  is het vervlechten van horizon-
tale en verticale groepen draden tot een 
weefsel. De verticale draden (in de lengte-
richting van het weefsel) worden de sche-
ringdraden genoemd en de horizontale 
draden zijn de inslagdraden. Het is een 
zeer oude techniek waarop heel veel va-
rianten bestaan. De draden waarmee een 
weefsel wordt geweven kunnen van ver-
schillend materiaal zijn, zoals wol, vlas, ko-
kos, katoen,  hennep,  zijde en nog veel 
meer. 

Weven gebeurde 
met bladvezels 
en stengels van 
planten en haar 
van dieren die in 
de buurt van de 
woonplaatsen van 
de mensen groei-
den en leefden. 

Aan de rand van 
de Zuiderzee 

dicht bij Genemuiden groeiden biezen. 
In Genemuiden (en ook in andere plaat-
sen aan de kust van de Zuiderzee) werden 

deze biezen gebruikt om mee te weven. 
In latere tijden werd een mattenraam 
gebruikt. De scheringdraden waren van 
dun henneptouw en de biezen werden 
gebruikt als inslag. Deze matten werden 
opgerold en daarom rolmatten genoemd. 
De breedte van de matten werd bepaald 
door de lengte van de biezenstengels. Een 
ervaren wever kon ongeveer 1 m per uur 
weven. Er werden ook rolmatten met ge-
verfde biezen gemaakt.
Het verhaal gaat dat vlak na de 1e We-
reldoorlog een Genemuider fabrikant een 
partij biezenmatten geleverd had aan een 
Engelse klant. Die kon echter de rekening 
niet betalen omdat hij failliet gegaan was 
door de oorlog. Hij had nog wel een partij 
kokosgaren uit een door de Duitsers ge-
torpedeerd schip en hij bood dit aan als 
betaling. De Genemuider fabrikant wilde 
hier eerst niets van weten, maar nam het 
aanbod toch maar aan en toen begon 
men in Genemuiden met het maken van 
kokosmatten.  
Eerst waren dat pennenmatten, geweven 
op een pennenmattenraam. De pennen 
zijn de “scheringdraden”. Als het weven 
klaar is, worden die pennen er uitge-
trokken en vervangen door kokos- en 
sisalgaren. Dit gebeurt op de “skroeve” 
(de schroef ). De pennnenmattenwevers 
konden prachtige patronen weven in al-
lerlei kleuren. Bekende matten waren de 
d’ankermatte en de luuznkamme. 

TAPIJTMUSEUM : WEEFFEITEN
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De pennenmattenwevers werden vroeger 
betaald per mat. In 1935 kregen ze 1 gul-
den voor een mat en ze maakten er 4 op 
een dag. ’s Zaterdagmorgens ook nog 2, 
hun weekloon was dan 22 gulden. Voor 
die tijd een goed loon, maar wel met hard 
werken verdiend.
Later werd er met kokos handmatig gewe-
ven op een weefgetouw. De scheringdra-
den waren van kokosgaren en de inslag 
van sisalgaren dat op een latje (de naald) 
gewonden was. 
Sisalgaren is sterker dan kokosgaren. De 
breedte van de Japanmatten (kleine deur-
matjes) en de lopers die geweven werden 
op een weefgetouw was ongeveer 50 cm. 

Breder kon wel, maar dan nam de weef-
snelheid sterk af. De naald moest aan de 
ene kant ingestoken worden in de sprong 
en aan de andere kant van het weefsel 
weer opgepakt worden met de andere 
hand. Bij een breed weefsel is dat niet 
goed mogelijk vanwege de beperkte arm-
lengte van de wevers!

Tegenwoordig kunnen wij de matten en 
lopers op een weefgetouw een paar cen-
timeter breder maken dan honderd jaar 
geleden: de mensen zijn gemiddeld on-
geveer 20 centimeter langer dan toen en 
onze armen zijn dus ook wat langer! 

De Japanmatjes moesten afgekant wor-
den (maetties ofkaampn). De afgesneden 
scheringdraden werden met een naald 
(kaampnoalde) teruggestoken onder 4 of 
5 inslagdraden. Dit werk werd vaak door 
kinderen gedaan die in 1950 vijf gulden-
cent (= ongeveer 2,5 eurocent) per matje 
kregen. Het zuur verdiende geld mochten 
de kinderen vaak niet zelf houden, het 
was nodig voor de huishoudpot. 
Een Japanmatje was 80 cm lang en 50 cm 

“Dit klopt volgens mij niet, want ik heb 
in Portugal een wever gezien die op 
een weefgetouw een weefsel van wel 
anderhalve meter breed maakte”, zei een 
mevrouw uit een groep die ik dit verhaal 
vertelde. “Oh, wacht even” zei ze toen, “er 
stonden twee jongetjes aan weerszijden 
van het weefgetouw die de naald instaken 
en aanpakten!” 
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breed. Er werden ook “elsies” geweven, dit 
waren kleine kokosmatjes van 70 x 40 cm, 
de lengte was dus ongeveer een el, van-
daar de naam elsien.
In 1925 werden in Genemuiden de eerste 
weefmachines in gebruik genomen. Er 
konden Japanmatten, lopers van 70 cen-
timeter  breed en tapijtbanen tot 1 me-
ter breed op worden geweven. (Voor een 
breed tapijt werden de banen aan elkaar 
genaaid.) Een ervaren wever kon handma-
tig op een weefgetouw 10 m op een dag 
weven, met de eerste weefmachines werd 
meer dan 30 m per dag geweven.

Na de 2e Wereldoorlog waren er meer dan 
40 fabriekjes waar kokos en sisalmatten 
geweven werden en later ook woltapijt. 
De fabriekjes werden schuren genoemd, 
ze waren laag met een puntdak. Als je in 
zo’n fabriek werkte zei men: “ij (of zie) werkt 
in de skure”. 

Met jacquard-weefmachines konden mat-
ten geweven worden met prachtige pa-
tronen. Deze machines waren vanwege 
het jacquardmechanisme, hoger dan een 
gewone weefmachine.
Een fabrikant kon daarom de aanschaf 
van een jacquard-weefma-chine nooit ge-
heim houden: om de machine te kunnen 
plaatsen moest er een opbouw op het dak 
gemaakt worden! 

Door de komst in 1965 van getuft tapijt 
van wol en kunststofgaren, nam de vraag 
naar kokos- en sisal matten sterk af. Lang-
zamerhand maakten de weefmachines 
plaats voor tuftingmachines. Wat nog wel 
geweven wordt is worteldoek en matten 
van polypropyleen voor de weg- en wa-
terbouw. (Robusta maakte ook polypro-
peenweefsels met een aantal stalen sche-
ringdraden, gebruikt voor de fundering 
van de pijlers van de uitwateringssluizen 
in de Oosterschelde!)

Weven is, zoals uit het bo-
venstaande blijkt, in Ge-
nemuiden al eeuwenlang 
schering en inslag!

(Weet u de namen van de 
wevers en andere personen 
op de foto’s?)
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Afgelopen koningsdag hebben Stich-
ting Welzijn de  Meente  en de CBO een 
gezamenlijke uitzending gemaakt!  Een 
uitzending die – hoe kan het ook anders 
– in het teken stond van Koningsdag.  

Vooraf waren er bij de bewoners van 
de  Meente  en  Weidegreven  flyers ver-
spreid. Hierop werd niet alleen de uit-
zending aangekondigd maar werd ook 
informatie verstrekt over wat de bewo-
ners konden verwachten.  Tijdens de uit-
zending werd nl. een verhaal voorgelezen 
dat tevens de basis vormde voor een puz-
zelquiz. In het verhaal kwamen diverse 
getallen naar voren. Sommige van deze 
getallen vormden de antwoorden op de 
vragen  van de puzzelquiz. De oplossing 
kon worden ingeleverd worden bij de re-
ceptie en natuurlijk maakten de goede 
inzendingen kans op het winnen van een 
prijs. Heel wat bewoners hebben actief 

mee gedaan aan de puzzel en we hopen 
dan ook dat men plezier hieraan heeft be-
leefd.

Uit de inzendingen zijn de volgende prijs-
winnaars getrokken: de bewoners en me-
dewerkers van Vosseland 1 en Vosseland 2 
en mevrouw Driessen mochten een prach-
tig boeket bloemen in ontvangst nemen.

St. Welzijn De Meente hoopt voorlopig 
iedere zaterdag een programma te ma-
ken dat met medewerking van de CBO zal 
worden uitgezonden vanaf 16:00 uur. De 
duur van deze programma’s zal ongeveer 
30 tot 45 minuten zijn. Het is de bedoeling 
om een gevarieerd programma aan te bie-
den en de organisatie hoopt dan ook op 
veel luisteraars. 

St. Welzijn De Meente

NIEUW PROGRAMMA BIJ CBO
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Samengesteld door Han van Bree 
uitgeverij Spectrum 
208 bladzijden

Elk jaar wordt “Het aanzien van ….” uitge-
geven. Daarin staat een terugblik op het 
betreffende jaar. De ondertitel is: Twaalf 
maanden wereldnieuws in beeld. De na-
druk ligt op de foto’s, maar er valt nog ge-
noeg te lezen in de korte begeleidende 
teksten.

Het jaar 2020 was zeer bijzonder. Dat het 
coronavirus ons dagelijks leven ingrijpend 
veranderde, ja dat weten we nog wel (en 
daar staat ook het een en ander over in 
het boek), maar dat Harry en Meghan uit 
het koninklijk huis stapten? Weten we nog 
dat de Black Lives Matter-beweging in dit 
jaar ontvlamde na de dood van George 
Floyd? En dat we een hele lange hittegolf 
hadden? Dat Brexit eindelijk doorging?

Dit en veel, veel meer staat erin. Aller-
lei sportsuccessen , maar ook hoe we in 
2020 koningsdag (en we noemden het 
woningsdag) vierden. De nieuwe presi-
dent van Amerika werd beëdigd met een 
mondkapje op en demonstraties in Hong-
kong. En, o ja, de verhuizing van het Korps 
Mariniers ging definitief niet door, tot gro-
te woede van de Zeeuwen. Weet je nog: 

de indrukwekkende 4 mei herdenking op 
een lege Dam? En de Troonrede op Prins-
jesdag in de Grote Kerk in Den Haag, met 
die bewindslieden op anderhalve meter 
afstand? Ook was het een superdroog 
voorjaar gevolgd door die hele warme 
droge zomer…
Het is verleidelijk om alles op te sommen, 
maar het is veel leuker om het boek zelf te 
kopen en zo nu en dan een poosje te bla-
deren, te kijken, te lezen en herinneringen 
op te halen.

AM

HET AANZIEN VAN 2020 
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WEEKSLUITINGEN

21

Wilt u iemand feliciteren, beterschap wensen 
of laten weten dat u hem/haar niet vergeten 

bent, de CBO werkt er graag aan mee 
via het muzikale programma ‘Op verzoek’

Inleveren zaterdags voor 19.00 uur: 
• telefoon 3856479
• info@cbozwartewaterland.nl
•  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

DATUM KERKELIJKE GEMEENSCHAP
18 juni Chr. Gereformeerde Kerk
25 juni Gereformeerde Gemeente
30 juli Gereformeerde Gemeente
6 augustus Hervormde Gem. PKN
13 augustus Hersteld Hervormde Gem.
20 augustus Gereformeerde Kerk
27 augustus Chr. Gereformeerde Kerk
3 september Gereformeerde Gemeente
10 september Hervormde Gem. PKN
17 september Hersteld Hervormde Gem.
24 september Gereformeerde Kerk

Zolang het vanwege corona nog steeds niet mogelijk is om in de Stadskamp de weekslui-
ting 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 september 2021. 
Uiteraard hopen we dat u nog voor die tijd weer bij elkaar kunt komen. 
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INHOUDSOPGAVE
INHOUDSOPGAVE
Van de redactie Blz. 3
Nieuwbouw De Meente Blz. 4, 5 en 6
Prijspuzzel Blz. 7
Dialectverael: Jannes Blz. 8 t/m 11
Een zoen van juffrouw Mateboer Blz. 12 en 13
Hersengymnastiek Blz. 14
Spreekwoorden raden  Blz. 14 en 15
Tapijtmuseum weeffeiten Blz. 16, 17 en 18
Nieuw programma bij CBO Blz. 19
Boekverslag: Het aanzien van 2020 Blz. 20
Weeksluitingen Blz. 21

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 29 augustus 2021

OPLOSSING HERSENGYMNASTIEK 
Hutspot
Griesmeel
Spruitjes
Boekweit
Spinazie
Boerenkool
Bruine bonen
Tomatensoep
Appelmoes
Aspergesoep
Griesmeelpap
Pannekoeken (inderdaad, de oude spelling …)
Nasi goreng
Doperwten
Stampot (niet correct, want er ontbreekt een P)
Kabeljauw
Aardappel
Wortelen
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Mede mogelijk gemaakt door:

sign & display
print & promo

fennyjolingerie.nl

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

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

KOM NU KIJKEN IN ONZE 
NIEUWE WINKEL!

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

maar dezelfde service en kennis als voorheen. 

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

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

krijgt van uw zorgverzekering!

Graag tot ziens,
Team Brouwer Optiek

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

VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE 
PERSONEN- EN BEDIJFSAUTO’S 

ALLE AUTOMERKEN

SCHADE HERSTEL, 
REPARATIE ONDERHOUD 

EN APK VOOR 
ALLE AUTOMERKEN

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 

“ Wijkverpleging 
begint met 
luisteren.”

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

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

Vormgeving en realisatie: print en sign




