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KOM NU KIJKEN IN ONZE 
NIEUWE WINKEL!

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

maar dezelfde service en kennis als voorheen. 

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

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

krijgt van uw zorgverzekering!

Graag tot ziens,
Team Brouwer Optiek

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

VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE 
PERSONEN- EN BEDIJFSAUTO’S 

ALLE AUTOMERKEN

SCHADE HERSTEL, 
REPARATIE ONDERHOUD 

EN APK VOOR 
ALLE AUTOMERKEN

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
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VAN DE REDACTIE
Vanwege corona ben ik lange tijd niet 
bij bewoners van De Meente over de 
vloer geweest. Daarom hebben we gelijk 
goed uitgepakt en er een extra lang 
dubbel-interview van gemaakt. Ik vind 
het altijd een voorrecht om mensen hun 
levensverhaal te mogen opschrijven 
en waardeer het dan ook enorm als 
men daarvoor met mij in gesprek wil 
gaan. Ik hoop van harte dat er nog vele 
levensverhalen mogen volgen dus hoor ik 
het graag als u mij wilt ontvangen. 

De herfst komt er aan en wij verheugen 
ons erop om lekker warm in huis te zitten. 
De gordijnen dicht, een schemerlampje 
aan en wat lekkers bij de koffie. Luisteren 

naar mooie muziek van de CBO of op 
zaterdagmiddag meedoen aan een leuke 
puzzel op Meente-net. Met elkaar een 
balletje werpen bij Koersbal, genieten 
van gezelligheid op het plein, een 
schildercursus volgen in het restaurant of 
de Welfare of Ouderenmiddag bezoeken in 
De Stadskamp. Voor het eerste in lange tijd 
kunnen we weer een activiteitenagenda  
publiceren. Laten we vooral van al de vele 
mogelijkheden genieten!

Wij wensen u veel leesplezier met deze 
Roeper.

Namens de redactie,
Marja Bekendam-de Boer
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VERANDERING
Verandering, wie heeft daar niet mee te 
maken? Juist deze tijd geeft mensen extra 
reden tot verandering. De media staan bol 
van crisissen die vragen om verandering: 
klimaatcrisis, coronacrisis, geestelijke cri-
sis, morele crisis, asielcrisis, kerkelijke crisis 
enzovoort. We zouden de moed verliezen 
als we al het nieuws lezen. Toch zijn niet 
alle veranderingen per definitie reden om 
je zorgen over te maken.

Zo zijn er ook zaken binnen het bestuur 
die aan verandering onderhevig zijn. Onze 
secretaresse Nelly Pruim gaat ons verlaten 
en we mochten Annette van den Berg 
verwelkomen als nieuwe locatie regisseur. 
We willen Nelly hartelijk danken voor haar 
- meer dan 10 jaar - trouwe ondersteu-
ning van ons bestuur en Annette wensen 

we heel veel wijsheid toe bij het uitoe-
fenen van deze verantwoordelijke taak. 
Over beide dames leest u meer in deze 
Roeper. Ook komt er verandering voor de 
bewoners van de Akkerwinde. Momen-
teel leggen we de laatste hand aan een 
verhuisplan van Akkerwinde binnen de 
Meente. Deze verhuizing gaan we fasege-
wijs uitvoeren. Maar ook buiten, in de di-
recte omgeving van De Meente, staan ons 
flinke veranderingen te wachten. De Ge-
meente Zwartewaterland heeft een mooi 
plan ontwikkeld voor de herinrichting van 
de Jan van Arkelstraat rondom de Meente. 
We hebben volop meegedacht over ont-
moetingsplekken, rustpunten en hoe het 
zo veilig mogelijk ingericht kan worden 
voor ouderen. Zo zien we maar weer dat 
er ook positieve veranderingen zijn.

Ook binnen de Meente zien we positieve 
veranderingen. Zo mogen we voorzichtig 
de dagbesteding en vele activiteiten weer 
opstarten; activiteiten die meer dan een 
jaar hebben stilgelegen. Ook kunnen we 
weer fysiek vergaderen in de Meente. De 
weeksluiting mag ook weer bezocht wor-
den en binnenkort zal het AH winkeltje 
weer open gaan, zodat er weer volop acti-
viteiten op en rondom het plein zijn. 

We moeten voorzichtig zijn, maar toch 
zijn er redenen tot dankbaarheid en laten 
we hopen en bidden dat de positieve ver-
anderingen bestendigd mogen worden 
door Hem die boven al het wereldgedruis 
staat, waarvan de dichter schrijft: Alles 
wisselt op Zijn wenken, maar Hijzelf ver-
andert niet.

Klaas Bakker, Voorzitter

Van Jan Buitink Interieurstudio kreeg De 
Meente dit mooie zitje aangeboden: 2 com-
fortabele stoelen met een setje bijzettafels. 
Het zitje is tijdelijk op de Noordwal geplaatst 
tot er een meer geschikte plek is gevonden, 
want het nodigt zéker uit om eens lekker te 
gaan zitten! Nieuwsgierig geworden naar de 
producten en diensten van Jan Buitink Inte-
rieurstudio? Neem een kijkje op de website of 
ga eens langs aan de Schering, u bent daar 
van harte welkom.
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WEIDEGREVEN OP DE KOFFIE
Op een woensdagmiddag in de zomer 
hebben de dames Aaltje Timmerman en 
Roelie Jansen “koffiedrinken” voor alle 
buren van Weidegreven georganiseerd. 
Een stoel en kopje moest iedereen zelf 
meenemen, maar voor koffie en cake en 
ook nog een ijsje was gezorgd. Het weer 
was ideaal maar belangrijker nog: op deze 
manier konden de bewoners van Weide-
greven elkaar weer eens ontmoeten en de 
nieuwe bewoners beter leren kennen. 
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EEN STEDENTRIPJE

V S E N A A T S P L E I N U A N O D Q M T

A A I E R T R E V I F O N T E I N U U W A

R C K U E N E H T A R I X A T W A E E N A

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

H E E L C K E O E L L E T T T U T C U R T

I R R T U I N N P I E K D I M E H H G I S

T T D S O G A A T M A L E K N P C O I N R

E O L T V J M S R A O R IJ D U V O N T I E

C R U A E G D O P F L L H B E E T B N T V

T T A D A N Y S T A E S S R U H T R A Y L

U E O T E A T E T D A N E K F T O U O C A

U I N G L A L I E A W N N V Y R O N C O K

R Y U M D E N T G R I I S A T L B N S L E

S J I I D E S Z I G E T F E S T I V A L J

U L D N O T R E D A M E M I T L B N C E T

E M O R T I M E S S Q U A R E R E R E G A

Z G P O O T S E M E R A T S O T A T H E A

N O O N H T O O B F F O P O H N O P O H R

A C N E A C T Y H G E D K C M E N B P H T

V A T T L H S N A O E L U A A I E A E E S

L R E O I A E IJ I S Y Z L R R L M I C R N

E N V R C R C D R N R A E I T A L R N E E

P A E R A T B U B E G O T L S T O R A T D

M B C E N E R R D A S H D IJ L I H O S E U

E Y C D T R I G U O K N O E B I S A S I O

T S H E E D U B A I Z A A L E T G L I P G

G T I B G R U B F O H Z L A M S N T A T M

A R O E B T N E M E T R A P P A U O N N A

A E G L L I T T L E I T A L Y S K M E I D

R E N E M O W O L K E N K R A B B E R S E

P T G M S U B F F O P O H N O P O H E N D
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Oplossing:

De winnaar van de vorige prijspuzzel is: Hilda Verhoek, Oranjestraat 9.

De winnaar van de spreekwoordenpuzzel uit De Roeper van juni 2021 is:  
L. Lindeboom-van Dijk, Prins Willem Alexanderstraat 11.

Voor de beide prijswinnaars ligt er een attentie klaar bij de receptie

ALICANTE HOP ON/ HOP OFF BOOT SACHERTORTE
ALTSTADT HOP ON/HOP OFF BUS SAGRADA FAMILIA
ANNE FRANK HUIS HOTEL SCHONENBRUNN
APPARTEMENT ITALIE SENAATSPLEIN
ARCHITECTUUR JUGENDSTIL SINT PIETER
ARTHURS SEAT KAAPSTAD SKYLINE
ATHENE KALVERSTRAAT SOHO
AULD REEKIE KUNGSHOLMEN SPAANSE RIJSCHOOL
BAIRRO ALTO LITTLE ITALY STARE MESTO
BOOTTOCHT MALAGA STEDELIJK MUSEUM
BROOKLYN BRIDGE METRO SYNTAGMAPLEIN
BRUG DER ZUCHTEN MUSEE D’ORSAY SZIGETFESTIVAL
CARNABY STREET NEMO TAAG
CASCO ANTIGUO NOTRE DAME TAXI
CHARTER OLD TOWN TEMPEL VAN ZEUS
DE DAM ONTBIJT TIMES SQUARE
DONAU PALAZZO DUCALE TORRE DE BELEM
DROTTNINGHOLM PLAKA TRAM
DUBAI PONTE VECCHIO TREVIFONTEIN
ELLIS ISLAND PRAAG TRINITY COLLEGE
FADO PUBS VERENIGDE STATEN
GENT QUARTIER LATIN VOUCHER
GEZELLIG RENAISSANCE WEST END
GIDS RIO DE JANEIRO WIFI
GONDEL ROME WOLKENKRABBERS
GOUDEN STRAATJE RONDLEIDING 
HOFBRUG ROYAL MILE 
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DATUM ACTIVITEIT AANVANG OVERIGE INFO

SEPTEMBER

Donderdag 2 september Bekkema, kledingverkoop 14:00 uur De Stadskamp

Vrijdag 3 september Weeksluiting 19:00 uur Ger. Gemeente

Dinsdag 7 september Schildercursus 13:30 uur Restaurant

Vrijdag 10 september Weeksluiting 19:00 uur Herv. Gem. PKN

Dinsdag 14 september Passage 19:30 uur De Stadskamp

Woensdag 15 september Welfare 14:30 uur De Stadskamp

Vrijdag 17 september Weeksluiting 19:00 uur Herst. Herv. Gem.

Dinsdag 21 september Schildercursus 13:30 uur Restaurant

Woensdag 22 september Ouderenmiddag 14:30 De Stadskamp

Vrijdag 24 september Weeksluiting 19:00 uur Ger. Kerk

Dinsdag 28 september Bijbelkring 15:00 uur Restaurant

Woensdag 29 september Welfare 14:30 uur De Stadskamp

OKTOBER

Vrijdag 1 oktober Weeksluiting 19:00 uur Chr. Ger. Kerk

Dinsdag 5 oktober Schildercursus 13:30 uur Restaurant

Vrijdag 8 oktober Ruben Jansen,  
kledingverkoop

10:00 uur De Stadskamp

Weeksluiting 19:00 uur Ger. Gemeente

Dinsdag 12 oktober Bijbelkring 15:00 uur Restaurant

Passage 19:30 uur De Stadskamp

Woensdag 13 oktober Welfare 14:30 uur De Stadskamp

Vrijdag 15 oktober Weeksluiting 19:00 uur Herv. Gem. PKN

Dinsdag 19 oktober Biestemarkt

Woensdag 20 oktober Ouderenmiddag 14:30 uur De Stadskamp

Vrijdag 22 oktober Weeksluiting 19:00 uur Herst. Herv. Gem.

Dinsdag 26 oktober Bijbelkring 15:00 uur Restaurant

Woensdag 27 oktober Welfare 14:30 uur De Stadskamp

Vrijdag 29 oktober Weeksluiting 19:00 uur Ger. Kerk

ACTIVITEITENAGENDA 2021
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DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP OVERIGE INFO

NOVEMBER

Vrijdag 5 november Weeksluiting 19:00 uur Chr. Ger. Kerk

Dinsdag 9 november Bijbelkring 15:00 uur Restaurant

Passage 19:30 uur De Stadskamp

Woensdag 10 november Welfare 14:30 uur De Stadskamp

Vrijdag 12 november Weeksluiting 19:00 uur Ger. Gem.

Dinsdag 16 november Schildercursus 13:30 uur Restaurant

Vrijdag 19 november Weeksluiting 19:00 uur Herv. Gem. PKN

Dinsdag 23 november Bijbelkring 15:00 uur Restaurant

Woensdag 24 november Welfare 14:30 uur De Stadskamp

Vrijdag 26 november Weeksluiting 19:00 uur Herst. Herv. Gem.

Dinsdag 30 november Schilderscursus 13:30 uur Restaurant

DECEMBER

Vrijdag 3 december Weeksluiting 19:00 uur Ger. kerk

Dinsdag 7 december Bijbelkring 15:00 uur Restaurant

Woensdag 8 december Welfare 14:30 uur De Stadskamp

Vrijdag 10 december Weeksluiting 19:00 uur Chr. Ger. Kerk

Dinsdag 14 december Schildercursus 13:30 uur De Stadskamp

Passage 19:30 uur De Stadskamp

Vrijdag 17 december Ouderenmiddag 14:30 uur De Stadskamp

Weeksluiting 19:00 uur Ger. Gemeente

Woensdag 22 december Welfare 14:30 uur De Stadskamp

Vrijdag 24 december Weeksluiting 19:00 uur Herv. Gem. PKN

Woensdagmorgen Koersbal (09:00 uur in de Stadskamp)
 Beweegtuingroep (m.u.v. vakanties) 
Donderdagmorgen Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut (m.u.v. vakanties) 

Hoe het er de komende maanden uit gaat zien voor eventuele andere activiteiten is op dit 
moment nog niet bekend.
Wel wordt er elke zaterdagmiddag om 16.00 uur een uitzending verzorgd op het Meente net, 
via de CBO kastjes (alleen voor bewoners van De Meente en Weidegreven). Het programma 
hiervoor wordt huis aan huis verspreid.
Wanneer men graag een CBO kastje wil kan men dit aanvragen bij de CBO of via het Zorgloket. 
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Voor de rubriek Zo is’t ewest in De Roeper 
stellen Henk en Marjo Last-Meijwaard re-
gelmatig fotomateriaal beschikbaar. On-
langs ging ik bij hen op bezoek voor een 
interview, in hun woning in de Weidegre-
ven waar ze begin dit jaar zijn komen wo-
nen. Al pratend gingen we terug in de tijd 
want we hebben elkaar 35 jaar geleden 
leren kennen toen Henk en ik nog allebei 
voor De Stadskoerier werkten. 

Henk Last is in 1935 geboren in de Wes-
terbrugstraat en maakte deel uit van een 
gezin van 10 kinderen, waarvan één zusje 
als baby al is overleden. Het gezin verhuis-
de later naar de Jan van Arkelstraat. Na de 
lagere school ging Henk aan het werk in 
de kokosfabriek van zijn opa en vader Fa. 
T. Last Zn, het latere Telenzo. Daar heeft 
Henk 23 jaar gewerkt, waarvan de laat-
ste tijd halve dagen omdat hij zijn eigen 
schoorsteenveeg- en glazenwassersbe-
drijf opstartte. Op een gegeven moment 
deed zijn zwager Reind Breman hem het 
voorstel om bij Breman Installatie in het 

magazijn te komen werken en daarmee 
kwam er een einde aan het glazenwassen 
en schoorsteenvegen.

Baggerwerken
Marjo Meijwaard haar ouders komen oor-
spronkelijk uit Sliedrecht waar haar vader 
als smid voor een baggeraar werkte. Hij 
was in die tijd veel in het buitenland en 
dus lang van huis. Omdat Marjo haar moe-
der graag wilde dat hij meer thuis zou zijn, 
ging hij rond 1928 aan de slag voor de Zui-
derzeewerken en kwam het gezin op een 
woonboot in Medemblik te wonen. Zo 
werkte hij eerst aan de Wieringer-meer-
polder en later verhuisde het gezin met 
de woonboot mee naar Kornwer-derzand 
waar aan de Afsluitdijk werd gewerkt. Zo 
belandden ze uiteindelijk op Urk waar 
Marjo haar vader aan de drooglegging 
van de Noordoostpolder meewerkte. In 
1938 werd Marjo daar geboren als 6e kind 
in het gezin. 

Oorlogsslachtoffer
Toen de Tweede Wereld oorlog uitbrak gaf 
het gezin er de voorkeur aan om op het 
vaste land te wonen i.p.v. op een eiland 
en kwamen ze in de Burg. Ten Veldestraat 
in Genemuiden terecht. Toen de mannen 
werden opgeroepen om voor de Duitsers 
te werken, heeft vader Meijwaard ervoor 
gekozen om de oudste zoon te later on-
derduiken en zelf aan de oproep gehoor 
te geven in de hoop dat zijn zoon daar-
mee gespaard zou blijven. Zelf moest hij 
uren en dagenlang in het koude water 

DUBBELINTERVIEW:
HENK EN MARJO LAST-MEIJWAARD



11

staan in opdracht van de Duitsers. Hij liep 
daarbij een longontsteking op waaraan 
hij in november 1944 is overleden. Jacob 
Meijwaard is daarmee een oorlogs-slacht-
offer en zijn naam wordt dan ook nog jaar-
lijks genoemd bij de Dodenherdenking. 

Hulp uit de samenleving
Moeder Meijwaard was op dat moment 7 
maanden zwanger van hun 8e kind. Ge-
lukkig kreeg het gezin veel steun vanuit 
de samenleving, want als weduwe met 8 
kinderen had moeder Meijwaard het ui-
termate zwaar. Ze hebben – mede dankzij 
een voorraadje rogge en tarwe dat vader 
mocht opslaan bij een landbouwer in Vol-
lenhove – dan ook geen honger hoeven 
lijden. Marjo haar 14-jarige broer heeft 
dat samen met een andere 14-jarige, met 
paard en wagen opgehaald uit Vollen-
hove. Dat was een spannende klus want 
ze moesten tegen de Duitsers - die bij De 
Noorde postten - zeggen waar ze naar toe 
gingen. Hoewel vader er zelf nooit iets 
van gegeten heeft, heeft hij hiermee wel 
zijn gezin voor honger bewaard. 

Scheepsramp
Marjo haar oudste broer Arie, werkte voor 
de waterpolitie en woonde in Zwartsluis. 

Tijdens de ramp van 1953 werd hij in Zee-
land ingezet om daar te helpen met een 
boot. Hij besloot daarop om zelf een boot 
te laten bouwen in Zwartsluis, want ook 
na de ramp bleef het vervoer van men-
sen en goederen over water in Zeeland 
noodzakelijk. Eind 1957 nam hij het schip 
mee terug naar Zwartsluis voor groot on-
derhoud. Toen het schip klaar was besloot 
men om het tussen kerst en de jaarwisse-
ling terug te varen naar zuid Nederland. 
Omdat ze voor de jaarwisseling weer te-
rug zouden komen met de trein, nam hij 
zijn zoontje van 5 jaar en een jongere 
broer mee en een tweede schipper. Wat 
een ‘gezellig reisje’ had moeten worden, 
liep uit op een ramp. Op het Amsterdam-
Rijnkanaal kreeg het schip een aanvaring 
met een onverlicht vaartuig en zonk. Geen 
van de opvarenden heeft het overleefd….
Moeder Meijwaard verloor in één klap 
twee zonen en een kleinzoon en weer 
leefde de gehele Genemuider bevolking 
mee. Festiviteiten voor de jaarwisseling 
werden door de burgemeester afgezegd. 
Hoewel moeder Meijwaard regelmatig 
had gesproken over terug gaan naar Slie-
drecht, was er nu met vier graven in Gene-
muiden teveel om achter te moeten laten.

Oorlogsmonument (foto: Historische Vereniging)

Woonark juli 1962 (foto: Henk Last)
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Veerweg
In haar jeugd kwam Marjo veel in Zwart-
sluis omdat ze daar de Mulo bezocht, 
maar toen ze toch ook eens een keer met 
vriendinnen op de Veerweg in Genemui-
den wandelde, kwam ze daar Henk tegen 
en van het één kwam het ander. Het stel 
trouwde in 1962 en wilde graag wonen 
in een keet op het terrein van de fabriek 
van de familie Last, maar dat stond bur-
gemeester Soetendal niet toe. Ze moch-
ten alleen een tijdelijke woning betrek-
ken die verplaatsbaar was en dus kozen 
ze voor een woonboot in de Buitenhaven. 
Daar aan de Buitenhaven zijn de eerste 
drie kinderen geboren: Annieta, Arian en 
Marion. Toen Marion nog een baby was, is 
Annieta een keer uit het raam in het water 
gevallen. Gelukkig kwam er snel hulp van 
buren van een terzijde liggende woonark 
en kon Annieta uit het water worden ge-
red. Voor het gevoel van de jonge moeder, 
had het kind wel een half uur in het water 
gelegen. Dat was gelukkig niet het geval 
maar de gebeurtenis stond op haar net-
vlies gegrift en het wonen op en aan het 
water met jonge kinderen werd daarmee 
dan ook een probleem voor haar. Geluk-
kig kwam er een woning in de Admiraal de 
Ruyterstraat beschikbaar waar vervolgens 
nog Simon en Henriette zijn geboren.   

Fotografie 
Henk fotografeerde altijd al graag en zo-
doende was hij vanaf 1974 lid van de Fo-
toclub. Daar ontmoette hij ook regelmatig 
Dick Hoekman, de eigenaar van Drukkerij 
Hoekman en uitgever van De Stadskoe-
rier. In 1979 vroeg Dick Hoekman aan 
Henk om foto’s voor de Stadskoerier te 
gaan maken. De zwart-wit foto’s die Henk 
daarvoor maakte, ontwikkelde hij zelf in 

zijn donkere kamer aan de Admiraal de 
Ruyterstraat. Behalve dat hij vanuit de 
drukkerij het verzoek kreeg om ergens 
foto’s te gaan maken, werd Henk ook vaak 
door mensen getipt voor een ‘nieuwsfoto’.  
Zelf maakte hij ook regelmatig opnames 
van gebouwen die op het punt stonden 
om te worden afgebroken, of onlangs 
waren verbouwd en andere gebeurtenis-
sen. Daarmee heeft Henk al met al een 
heel waardevolle serie foto’s gemaakt van 
het stadsbeeld in Genemuiden. De foto’s 
voor de Stadskoerier, werden na publica-
tie door Jaap Hoekman, de vader van Dick 
Hoekman, zorgvuldig bewaard. (red.: deze 
fotoverzameling is na het overlijden van 
Jaap Hoekman tezamen met veel andere 
foto’s en ansichtkaarten terecht gekomen 
bij de Historische Vereniging). Toen de 
Stadskoerier vanaf het jaar 2000 in kleur 
werd gedrukt en de foto’s dus ook in kleur 
moesten worden aangeleverd, is Henk 
Last ermee gestopt. Immers, hij kon in zijn 
Doka geen kleurenafdrukken maken en 
eigenlijk vind Henk zwart-wit fotografie 
in veel gevallen ook mooier. Toen Henk en 
Marjo verhuisden naar de Weidegreven is 
ook de rest van het fotomateriaal bij de 
Historische Vereniging terecht gekomen.

Archiveren
Marjo heeft altijd op kantoor gewerkt, 
met uitzondering van de jaren dat de 
kinderen klein waren. Eerst bij De Lange 
en later bij de zuivelfabriek in Hasselt. Na 
hun huwelijk heeft Marjo nog een jaar 
doorgewerkt en toen de kinderen groter 
werden is ze via een uitzendbureau weer 
aan de slag gegaan. Zo kwam ze uiteinde-
lijk bij het Historisch Centrum in Zwolle te 
werken waar ze leerde archiveren. Tot op 
67 jarige leeftijd is Marjo gedurende drie 
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dagen per week blijven werken. En toen 
ze uiteindelijk stopte met buiten de deur 
werken, ging ze aan de slag met het fo-
toarchief van Henk. Alles werd ingescand, 
gecategoriseerd en digitaal opgeslagen. 
Uren lang, tot in de kleine uurtjes, kon ze 
daarmee bezig zijn op het kamertje bo-
ven in de Admiraal de Ruyterstraat. Het 
resultaat is een geweldig digitaal fotoar-
chief dat van grote waarde is voor toe-
komstige generaties maar ook voor nu 
want regelmatig bereikt hen een verzoek 
om foto’s te leveren, zo ook door onder-
getekende. Maar ook het Tapijtmuseum 
heeft gebruik gemaakt van foto’s van 
Henk voor de tentoonstelling ‘Op zolders 
en in skuurn’ wat tevens in een boek is 
uitgebracht. Daarnaast heeft ze van veel 
foto’s verschillende presentaties gemaakt 
om te tonen bij verenigingen en bijvoor-
beeld in De Meente. Ze vertelt er dan zelf 
bij of laat een achtergrondmuziekje ho-

ren. De foto’s van Henk blijven daardoor 
niet ongezien in een lade liggen.

Zo is’t ewest en AH album
Al een paar jaar plaatsen we in De Roeper 
geregeld een foto van een verdwenen 
stadsbeeld, samen met een foto van de 
huidige situatie in de rubriek Zo is’t ewest. 
Dankzij het fotoarchief van Henk en Marjo 
Last kunnen we putten uit een groot aan-
bod aan foto’s. Maar ook voor het jubi-
leum van De Meente heeft Henk diverse 
foto’s kunnen aanleveren, die een mooi 
tijdsbeeld geven van De Meente door 
de jaren heen. Toen ik via De Stadswacht 
werd benaderd om mee te werken aan 
het mooie verzamelplaatjesalbum van 
Albert Heyn, waarvoor de Historische Ver-
eniging veel fotomateriaal en feiten heeft 
aangeleverd, was het ook heel logisch om 
Henk en Marjo Last hierbij te betrekken. 
Dat dit initiatief van Bart Knap een mooi 

Koninginnedag 1988 (Foto: Henk Last) 
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album heeft opgeleverd is inmiddels ge-
noegzaam bekend.

Koninginnedag 1988
Dat hij als persfotograaf het bezoek van 
Koningin Beatrix in 1988 aan Genemuiden 
heeft mogen vastleggen, was voor Henk 
een hoogtepunt uit zijn carrière als foto-
graaf. Het was dan ook een unieke bele-
venis met een prachtig versierde stad en 
pers met camera’s van over de hele we-
reld. Henk mocht als één van de weinige 
fotografen meelopen met de Koninklijke 
familie over het Havenplein en dat heeft 
ook heel wat mooie plaatjes opgeleverd.

Actief
Henk en Marjo hebben naast hun werk 
een actief sociaal leven geleid, want Marjo 
is ook nog  12 jaar voorzitter geweest van 
vrouwenvereniging De Christenvrouw en 
heeft bijna 20 jaar deel uitgemaakt van 
het bestuur van De Lofstem. Dat beide 
verenigingen niet meer bestaan vindt ze 

erg jammer, maar daar staat tegenover 
dat ze elk jaar geniet van het feit dat er 
een Vakantie Bijbel Club wordt gehouden, 
want ooit was Marjo betrokken bij het op-
richten van het Hervormd Jeugdwerk. 
Helaas hebben Henk en Marjo ook het ver-
lies van een kind moeten meemaken toen 
in 1992 hun oudste dochter Annieta na 
een periode van ziekte op 28 jarige leef-
tijd is overleden. Annieta wordt niet alleen 
gemist als dochter en oudste zus, maar liet 
ook een grote leegte achter in haar eigen 
gezin als echtgenote en moeder van twee 
jonge zoontjes. 
Hoewel ze hen in de Weidegreven niet 
allemaal tegelijk kunnen ontvangen, ge-
nieten Henk en Marjo enorm van hun 14 
kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen 
waarvan een grote zwart-wit foto – hoe 
kan het ook anders – getuigt in hun woon-
kamer. 

MB
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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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KOERSBALCLUB
De koersbalclub is op zoek naar nieuwe 
leden. Het is een club met een gezel-
lig samenzijn, voor jong en oud en het is 
goed voor lijf en leden. Het is tevens één 
van de populairste sporten onder de ou-
deren. Denk je een koersbal vast te kun-
nen houden en kun je een beetje bukken, 
dan is dit de kans om kennis te maken met 
koersbal.

Wij koersballen op woensdagmorgen van 
9.00 - 11.30 uur in de Stadskamp in de 
Meente. Komt gerust eens langs om te kij-
ken of u het leuk vindt.Er zijn verder geen 
kosten aan verbonden, u betaalt alleen 
voor een heerlijk kopje koffie. Zien we u 
snel?

Na een lange periode van afwezigheid, 
begint de Welfare weer. Elke twee weken 
komt men bij elkaar in De Stadskamp van 
De Meente. Met ingang van 15 september  
is iedereen vanaf half drie van harte 
welkom voor een praatje, handwerken, 
sjoelen of spelletjes. Een eigen handwerkje 
meenemen mag natuurlijk ook. Uiteraard 
zal er voor een kopje koffie of thee met 
wat lekkers worden gezorgd. Zo nu 
en dan zal er ook een spelletje bingo 
worden gespeeld. Er wordt naar uw komst 
uitgekeken! 

WELFARE START 
SEIZOEN
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AFSCHEID NELLY PRUIM
Ruim 10 jaar werkte Nelly Pruim als secretaresse voor 
Stichting De Meente, naast haar werk voor IJsselheem. 
Door organisatiewijzigingen binnen IJsselheem 
veranderde er veel voor Nelly zodat ze op zoek ging 
naar meer uitdaging in haar werk. Gelukkig wilde 
IJsselheem haar ook niet kwijt en gaat ze een nieuwe 
uitdaging aan binnen de afdeling werving en selectie. 
Helaas voor Stichting De Meente, want door tijdgebrek 
heeft ze de keuze moeten maken om haar werk als 
secretaresse te beëindigen. Hoewel Nelly ook in haar 
nieuwe functie nog wel eens in De Meente zal komen, 
zal het bestuur van de stichting haar zeker gaan missen! 

24

PLAATS HIER
DE ADRESSTICKER

-advertentie-

Mede mogelijk gemaakt door:

sign & display
print & promo

fennyjolingerie.nl

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

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

KOM NU KIJKEN IN ONZE 
NIEUWE WINKEL!

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

maar dezelfde service en kennis als voorheen. 

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

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

krijgt van uw zorgverzekering!

Graag tot ziens,
Team Brouwer Optiek

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

VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE 
PERSONEN- EN BEDIJFSAUTO’S 

ALLE AUTOMERKEN

SCHADE HERSTEL, 
REPARATIE ONDERHOUD 

EN APK VOOR 
ALLE AUTOMERKEN
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EVEN VOORSTELLEN: ANNETTE VAN DEN BERG
Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Annette 
van den Berg en 1 juni gestart als regis-
seur, een nieuwe functie binnen IJssel-
heem. Ik ben 51 jaar en woon in Kampen.  
Misschien wel leuk om te weten maar ik 
ben ooit gestart in de zorg  in Myositis, 
aanvankelijk als leerling en later als zorg-
medewerker. Doordat ik graag vaker een 
paar maanden naar het buitenland wilde 
heb ik mijn baan in de jaren 90 opgezegd 
om dit te kunnen doen. Ik ben echter wel 
altijd werkzaam geweest in de zorg. O.a. 
in de wijkverpleging Icare (12,5 jaar) en 
14 jaar bij Fokus Wonen, vooral gericht op 
mensen met een ernstige zware lichame-
lijke beperking. Daar heb ik o.a. ervaring 
opgedaan als manager en coach. En op 
alle werkplekken heb ik veel mogen leren 
van iedereen in mijn werkveld en om mij 
heen. 

Ik hoop dat ik dit nu weer zo mag gaan 
ervaren, maar daar ben ik niet bang voor, 
want dat gebeurt nu al. Uiteraard blijft de 
vertrouwde contactverzorgende uw eer-
ste aanspreekpunt voor vragen over de 
zorg en zaken die daarin voor u belangrijk 
zijn. Voel u vrij als er behoefte is contact 
met mij op te nemen, mijn kantoor is op 
de 1e verdieping en de deur staat vaak 
open.

Mijn werkdagen zijn van maandag t/m 
donderdag.

Wat doet de regisseur?
De regisseur is een direct aanspreekpunt 
voor alle teams en clientvertegenwoordi-
ging en werkt samen met de zorgteams, 

adviesteams en regieverpleegkundigen 
op de locatie. De functie van regisseur 
is nieuw, veel taken zijn dat echter niet. 
Met de komst van de regisseur wil IJssel-
heem de ondersteuning voor teams en 
medewerkers beter organiseren. Zorgme-
dewerkers bijvoorbeeld kunnen zich zo 
meer richten op zorgtaken en zijn minder 
tijd kwijt aan niet-zorgtaken. Maar ook de 
collega’s die het fijn wonen en leven op 
de locatie ondersteunen, inclusief de vrij-
willigers, worden door de komst van de 
regisseur ondersteund om woon- en leef-
plezier te vergroten. De versterking van 
de samenwerking op allerlei gebied met 
de client en zijn familie en naasten is daar 
nadrukkelijk een onderdeel van.

Hartelijke groet,
Annette van den Berg
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Wie de Jan van Arkelstraat kent, weet dat 
de belangrijke verkeersader van Gene-
muiden niet altijd even veilig is. Zeker ou-
deren en mindervaliden hebben moeite 
met het drukke verkeer en alle obstakels. 
De gemeente wil de Jan van Arkelstraat 
daarom anders inrichten. Hermien van 
Helsdingen denkt namens De Meente 
mee over goede oplossingen.

“Ik ken de verkeerssituatie in Hasselt ei-
genlijk beter…”, glimlacht Van Helsdingen 
die in de Hanzestad woont. Toch is zij bij 
uitstek iemand die over belangrijke ken-
nis beschikt. Ze was jarenlang manager 
van De Meente en zet zich ook in voor 
de veiligheid van inwoners met demen-
tie. Mede daarom vroeg het bestuur van 
Stichting De Meente of zij wilde meeden-
ken over de herinrichting van de Jan van 
Arkelstraat. 

Belangrijkste looproute
“Ook in mijn tijd vonden bewoners van De 
Meente de Jan van Arkelstraat niet altijd 

even prettig. Het is de belangrijkste loop-
route richting het centrum, maar onder-
weg kom je nogal wat obstakels tegen. 
Je moet bovendien een paar keer over-
steken en bij de Huisartsenpost wordt de 
weg plotseling heel smal. Voordat je daar 
bent, moet je dan ook nog die bult over. 
Nou kunnen we die bult niet weghalen, 
maar verder kan de weg echt veiliger…”, 
vindt Hermien.

Veilig voor dementerende
Daarmee kijkt ze ook naar de doelgroep 
mensen met dementie. “Ook in de begin-
fase van het ontstaan van de ziekte willen 
mensen met dementie hun zelfstandig-
heid behouden en deel blijven uit ma-
ken van de maatschappij. Daarvoor zijn 
soms aanpassingen nodig. De provincie 
en gemeenten houden steeds beter reke-
ning met deze doelgroep, waarvoor ook 
de landelijke Stichting Samen  Dementie 
Vriendelijk zich inzet.
Onlangs heeft de gemeente Zwartewater-
land samen met Alzheimer Nederland een 

JAN VAN ARKELSTRAAT WORDT VEILIGER 
VOOR IEDEREEN
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dementiescan gedaan om de situatie hier 
in kaart te brengen. Een kleine werkgroep 
heeft voorstellen uitgewerkt waarmee 
Zwartewaterland een dementievriende-
lijke gemeente kan worden. Nu kijkt de 
gemeente naar mogelijke verbeteringen. 
Het mooie is dat de plannen voor de Jan 
van Arkelstraat daarbij heel goed aanslui-
ten.”

De juiste kleur helpt
Hermien pleit voor een weg met zo min 
mogelijk obstakels, veilige oversteek-
plaatsen, een bankje waarop mensen 
even kunnen uitrusten en een zo breed 
mogelijk trottoir. “Sommige maatregelen 
zijn heel simpel. Denk aan de kleur van 
de stenen die je gebruikt. Dementerende 
mensen zien zwarte tegels aan voor een 

WWW.VANDERSTEEG.NL
STEEVAST SAMENWERKEN

Persoonlijk
Professioneel
Flexibel
Duurzaam

Sasdijk 1
8281 BM Genemuiden

038 - 38 54 288
info@vandersteeg.nl

gat. Daarom houdt de gemeente bij de 
bestrating rekening met de kleur. Zo haal 
je een onveilig gevoel weg.”
Uiteindelijk doel is dat bijvoorbeeld de 
bewoners van De Meente op een pret-
tige manier naar het centrum of andere 
voorzieningen kunnen. Ook moet de Jan 
van Arkelstraat een aantrekkelijk gebied 
worden om even een praatje te maken 
of te genieten van een mooie dag. “Het 
is heel goed dat de gemeente burgers en 
organisaties betrekt bij dit soort plannen. 
Die beschikken immers over waardevolle 
kennis. Bovendien profiteert eigenlijk ie-
dereen van maatregelen die je voor een 
bepaalde doelgroep neemt. Straks is de 
Jan van Arkelstraat voor iedereen veiliger.” 
 
Bron: www.zwartewaterland.nl 
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Geschreven door Franco Faggiani
Uitgeverij Signatuur 
256 bladzijden

In het jaar 2021 werden de Olympische 
Spelen in Japan gehouden. Vanwege de 
coronapandemie een jaar later dan eerst 
de bedoeling was en onder bijzondere 
omstandigheden. In diezelfde tijd kreeg 
ik dit boek in handen en heb het met veel 
plezier gelezen. De hoofdpersoon is een 
Japanse hardloper die in 1912 meedoet 
aan de Olympische Spelen in Stockholm. 
Japan deed dat jaar voor het eerst mee en 
stuurde 2 atleten. Shizo Kanakuri zou de 
marathon lopen. Hij maakte echter de ma-
rathon niet af en schaamde zich daar zo 
voor dat hij niet terug durfde naar Japan. 
Dit is echt gebeurd. 
De schrijver vond dit stukje geschiedenis 
en heeft er met veel fantasie een prachtig 
verhaal omheen gemaakt. De jeugd van 
Shizo, wat de reden was dat hij zo vaak 
ging hardlopen, hoe hij ontdekt werd en 
uitgekozen om Japan te vertegenwoor-
digen in Stockholm, zijn bezoek aan de 
keizer. Allemaal prachtig beschreven van-
uit de Japanse manier van denken. Eerge-
voel is erg belangrijk voor de Japanner. En 
dan de beschrijving van de reis van Japan 
naar Stockholm in 1912, zo mooi om te 
lezen…. De lezer maakt de reis (en overi-
gens alle belevenissen in het boek) door 
de ogen van Shizo Kanakuri die niet weet 
wat hem overkomt. 
Maar dan komt de ommekeer: de mara-
thon wordt niet voltooid en Shizo weet 

zich geen raad van schaamte. Hij durft niet 
terug naar huis, want hoe moet hij zijn fa-
milie, maar ook de keizer onder ogen ko-
men. Tot zover der de feiten. De schrijver 
heeft een prachtig verhaal  gemaakt over 
Shizo Kanakuri. De sporter wordt bewaar-
der van een kersen-boomgaard en ziet 
zijn familie nooit meer terug. 
 
Aan het eind van het boek leert hij een 
journalist uit Zweden kennen die hem uit-
nodigt de marathon alsnog uit te lopen. 
Hij is dan de 70 al gepasseerd. En dat is dan 
in werkelijkheid wel weer echt gebeurd.  
Een heerlijk boek om te lezen over de tijd 
dat de Olympische Spelen nog eenvoudig 
waren.
AM

BOEKENTIP 
HET JAAR DAT SHIZO KANAKURI VERDWEEN
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STIPPN

‘t Was een zoemerdag in augustus, een 
groad of 27. Deur de wærmte leup mi-j 
de kralln zwiet van et veureufd. Ek zat op 
de fiesse noar uus, want ek ware zojuust 
veur ‘t eerst op de grote skoele in Zwolle 
e-west. In de værte gloorde Gaellemuun, 
eerst nog eevm deur Mastenbroek en eur 
wiend deur zien te koomn, ek waar al-
lienig.

Achter mi-j was’t wat lewaaïïg, dr kwam 
mi-j een ploeg volk op de fiesse achter-
op. Echt bange bin’k niet snel, maer de 
geluudn die aa-j altied eurdn waarn: ‘as 
brugklasser wu-j e-stipt.’ En ‘t leste woar 
aa-k zin an ad, was een nat pak.

Dus ekke trappn, ‘t sniesterde d’r over, 
eerlijk woar. Maer ‘t peleton begon oarig 
te noadern. In gedachten zaag ek mi-jzelf 
al naeknd köppien onder goan. Net op ‘t 
moment woarop ek mi-j wilde overgee-
vm, roasde het ploegien mi-j zonder blek-
kn of bloozn veurbi-j, alsof zie mi-j nooit 
em zien fiessn.

Gelukkig gien nat pak. Nou ja, mien over-
emp was klæsnat, niet van’t waeter, moar 
deur ‘t angstzwiet.

Nick Hoekman
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COLOFON

De Roeper is een uitgave van 
St. Vrienden van De Meente en 
verschijnt vier keer per jaar

Dorus Rijkersstraat 2
8281 DG Genemuiden

Tel: 038-3852710
Receptie.meente@ijsselheem.nl 

Redactie:
Ageeth van Enk (AE)
Aletta Mateboer-Hoeve (AM)
Erik Driessen (ED)
Marja Bekendam-de Boer (MB)

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

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

Kopij voor volgende uitgave graag inleveren voor 27 november 2021



-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.

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 

de meente

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

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

Tijdens de kantooruren 
te boeken op

OOK ROLSTOEL VERVOER

038 385 27 10 

-advertentie-

BELBUS DE MEENTE

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

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

Tijdens de kantooruren te boeken op 038 - 385 27 10

(OOK ROLSTOEL VERVOER)

Sisalstraat 63
8281 JJ Genemuiden  Holland

Tel.: +31 (0)38 385 85 88
Fax.: +31 (0)38 385 57 58

www.vandacarpets.nl
info@vandacarpets.nl

‘75 jaar thuis in 
� scale zorg’

www.bonthuis.info



PLAATS HIER  
DE ADRESSTICKER

-advertentie-

Vormgeving en realisatie: print en sign

06 101 62 0
06

info@heyrik
media.nl

www.detekst
kenner.nl

-advertentie-

BELBUS DE MEENTE

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

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

Tijdens de kantooruren te boeken op 038 - 385 27 10

(OOK ROLSTOEL VERVOER)

Sisalstraat 63
8281 JJ Genemuiden  Holland

Tel.: +31 (0)38 385 85 88
Fax.: +31 (0)38 385 57 58

www.vandacarpets.nl
info@vandacarpets.nl

‘75 jaar thuis in 
� scale zorg’

www.bonthuis.info

“ Wijkverpleging 
begint met 
luisteren.”

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


