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fennyjolingerie.nl
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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

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 
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VAN HET BESTUUR
VERTROUWEN
Hoe vaak lezen we het woord vertrou-
wen in de media en helaas gaat het vaak 
om gebrek aan vertrouwen. Wanneer en 
waarom is vertrouwen eigenlijk zo be-
langrijk? Volgens Wikipedia moet er op 
vertrouwen een beroep worden gedaan 
als over een omstandigheid geen zeker-
heid gekregen kan worden. Vertrouwen 
is dus iets of iemand doet wat redelijker-
wijs verwacht mag worden. En wat als 
iemand iets niet doet wat verwacht mag 
worden? Dan hebben we een crisis om 
gebrek aan vertrouwen. Het nieuws staat 
bol van het gebrek aan vertrouwen over 
legio onderwerpen zoals: Stikstofplan-
nen, Klimaat, Coronawet, Asiel, Woon-
crisis, Energie en laten we de Vogelgriep 
niet vergeten. Het zou je alle moed bene-
men als je het diep op je in laat werken. 
Als oudere hebt u veel levenservaring 
en de nodige turbulente tijden meege-
maakt maar het opeenvolgende karakter 
van deze crisissen gaat wel heel snel en 
dient opgemerkt te worden. Maar laten 
we ten alle tijden bedenken dat er Één 
boven staat die het wereldgebeuren niet 
uit de hand loopt en dat we het Augusti-
nus na mogen zeggen: 
 
 Vertrouw het verleden toe 
 aan God’s genade
 het heden
 aan God’s liefde
 en de toekomst
 aan God’s voorzienigheid

VAN DE ‘TIJDELIJKE’ REDACTIE
‘Ik hoop in september weer een dikke(re) 
Roeper te kunnen uitbrengen’ was de 
wens van onze trouwe en vaste redactrice 
Marja Bekendam-de Boer. Die Roeper die 
is er maar hoe anders is het voor Marja die 
haar genoodzaakt zag om het stokje even 
uit handen te geven vanwege de plotse-
linge ziekenhuisopname en de zorg voor 
haar man Bert waarmee het weer wat be-
ter mag gaan. Dat ontberen doet waar-
deren zijn we wel achter gekomen als be-
stuur. Met wat ingevlogen tekstschrijvers 
en zelf de schouders eronder is het geluk-
kig gelukt om een mooi September num-
mer aan u te presenteren. We wensen u 
veel leesplezier en kijk vooral op activitei-
tenagenda en doe mee met de activitei-
ten die weer volop in de Meente georga-
niseerd worden, ja zelfs een echte ‘jeu de 
boules’ baan is er in ‘no time’ aangelegd. 
Voor degene die geen frans kunnen is het 
gewoon een baan waarop je met ijzeren 
ballen kunt gooien die zo dicht mogelijk 
bij het kleine balletje moeten liggen. Maak 
er gebruik van want dat is goed voor uw 
welzijn en dat is nu precies waar het ons 
als bestuur om te doen is. 

Het Bestuur 
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ACTIVITEITENAGENDA NAJAAR 2022 

DATUM ACTIVITEIT AANVANG OVERIGE INFO

SEPTEMBER

Maandag 19 september Zangkoor Een Toontje Lager 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 20 september Schildercursus 13.30 uur Restaurant

Woensdag 21 september Ouderenmiddag 14.30 uur De Stadskamp

Mantelzorgmiddag 13.30 uur Restaurant

Donderdag 22 september Bekkema kledingverkoop 14.30 uur De Stadskamp

Vrijdag 23 september Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk

Zaterdag 24 september Burendag  
m.m.v. sportcoach 10.30 uur Binnentuin

Maandag 26 september Zangkoor Een Toontje Lager 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 27 september Bijbelkring 15.00 uur Restaurant

Woensdag 28 september Bingo! 19.30 uur De Stadskamp

Donderdag 29 september Zanguurtje 15.00 uur De Stadskamp

Vrijdag 30 september Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk

OKTOBER

Maandag 3 oktober Ruben Jansen,  
kledingverkoop 14.00 uur De Stadskamp

Zangkoor Een Toontje Lager 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 4 oktober Mbuma zending 19.30 uur De Stadskamp

Woensdag 5 oktober Welfare 14.30 uur De Stadskamp

Vrijdag 7 oktober Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente

Maandag 10 oktober Zangkoor Een Toontje Lager 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 11 oktober Schildercursus 13.30 uur Restaurant

Bijbelkring 15.00 uur Restaurant

Ontmoeting 19.30 uur De Stadskamp

Donderdag 13 oktober Zanguurtje 15.00 uur De Stadskamp

Vrijdag 14 oktober Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN

Maandag 17 oktober Zangkoor Een Toontje Lager 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 18 oktober Biestemarkt

Woensdag 19 oktober Welfare 14.30 uur De Stadskamp

Donderdag 20 oktober Living Water 19.00 uur De Stadskamp
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DATUM ACTIVITEIT AANVANG OVERIGE INFO

Vrijdag 21 oktober Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.

Maandag 24 oktober Zangkoor Een Toontje Lager 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 25 oktober Bijbelkring 15.00 uur Restaurant

Woensdag 26 oktober Ouderenmiddag 14.30 uur De Stadskamp

Bingo! 19.30 uur De Stadskamp

Donderdag 27 oktober Zanguurtje 15.00 uur De Stadskamp

Vrijdag 28 oktober Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk

Maandag 31 oktober Zangkoor Een Toontje Lager 19.00 uur Restaurant

NOVEMBER

Dinsdag 1 november Schildercusus 13.30 uur Restaurant

Mbuma Zending 19.30 uur De Stadskamp

Vrijdag 4 november Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk

Maandag 7 november Zangkoor Een Toontje Lager 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 8 november Bijbelkring 15.00 uur Restaurant

Ontmoeting 19.30 uur De Stadskamp

Woensdag 9 november Welfare 14.30 uur De Stadskamp

Welzijn, W v/d Haar 19.30 uur De Stadskamp

Donderdag 10 november Zanguurtje 15.00 uur De Stadskamp

Vrijdag 11 november Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente

Maandag 14 november Zangkoor Een Toontje Lager 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 15 november Schildercursus 13.30 uur Restaurant

Vrijdag 18 november Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN

Maandag 21 november Zankoor Een Toontje Lager 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 22 november Bijbelkring 15.00 uur Restaurant

Woensdag 23 november Welfare 14.30 uur De Stadskamp

Donderdag 24 november Zanguurtje 15.00 uur De Stadskamp

Vrijdag 25 november Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.

Maandag 28 november Zangkoor Een Toontje Lager 19.00 uur Restaurant

Woensdagmorgen Koersbal 
  Beweegtuingroep (m.u.v. vakanties)
Donderdagmorgen Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut (m.u.v. vakanties)



6

DATUM ACTIVITEIT AANVANG OVERIGE INFO

Dinsdag 29 november Schildercursus 13.30 uur Restaurant

Woensdag 30 november Bingo! 19.30 uur De Stadskamp

DECEMBER

Vrijdag 2 december Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk

Maandag 5 december Zangkoor Een Toontje Lager 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 6 december Bijbelkring 15.00 uur Restaurant

Mbuma zending 19.30 uur De Stadskamp

Woensdag 7 december Welfare 14.30 uur De Stadskamp

Donderdag 8 december Zanguurtje 15.00 uur De Stadskamp

Vrijdag 9 december Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk

Maandag 12 december Zangkoor Een Toontje Lager 19.00 uur Restaurant

Dinsdag 13 december Schildercursus 13.30 uur Restaurant

Ontmoeting 19.30 uur De Stadskamp

Vrijdag 16 december Ouderenmiddag 15.00 uur De Stadskamp

Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente

Maandag 19 december Zangkoor Een Toontje Lager 19.00 uur Restaurant

Woensdag 21 december Welfare 14.30 uur De Stadskamp

Donderdag 22 december Zanguurtje 15.00 uur De Stadskamp

Vrijdag 23 december Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN

Woensdag 28 december Bingo! 19.30 uur De Stadskamp

Vrijdag 30 december Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
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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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IN MEMORIAM: LUCY LEUNK
Kort voordat de kopij van deze Roeper 
naar de drukker ging, bereikte ons het be-
richt dat onze zeer gewaardeerde mede-
werkster Lucy Leunk-Eijsten is overleden. 
Lucy werd 63 jaar en laat behalve haar 
man Han twee dochters, een schoonzoon 
en drie kleindochters achter. Ze heeft er 
dan ook jarenlang voor gestreden om 
bij hen te mogen blijven en de kanker te 
overwinnen. Haar opgewekte karakter 
heeft daar zeker aan bijgedragen en het is 
dan ook niet voor niets dat haar gezin op 
de rouwbrief schrijft: Je hoeft niet sterk te 
zijn om iets vast te houden. Maar soms moet 
je sterk zijn om iets los te laten. 

Ongeveer 26 jaar geleden kwam Lucy in 
dienst bij De Meente. In de Roeper van 
december 2012 schrijft ze dat ze heel 
graag met ouderen werkt omdat ze vaak 
veel hebben meegemaakt en ze het fijn 
vindt als het haar lukt om een glimlach op 
hun gezicht te zien. Op onze vraag wat ze 
zou doen als ze een miljoen zou winnen 
antwoordde Lucy destijds: ‘Een heleboel 
mensen gelukkig maken en alle mensen 
in de Meente een cadeautje geven!’ Dat 
was tekenend voor Lucy, want ze was een 
gever ‘pur sang’. 

Lucy laat dan ook een enorme leegte ach-
ter en we wensen haar gezin, overige fa-
milie en vrienden de sterkte toe om dit 
gemis een plekje te geven.

Het bestuur van Stichting De Meente
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Sinds 15 juni ben ik begonnen als Locatie 
regisseur bij Meente en per 1 augustus 
verdeel ik mijn aandacht over de Meente 
en locatie Werkeren in Zwolle. De eerste 
inwerkperiode stond de agenda gevuld 
met veelal kennismakingsafspraken. Veel 
van de medewerkers heb ik al ontmoet en 
kennis mee gemaakt, gelukkig wordt het 
me nog steeds vergeven als ik voor de “zo-
veelste keer” om de naam vraag .
 
Wie ben ik in het kort… Mila Schouten, 
woon in Zwolle (Stadshagen) samen met 
mijn man en 2 (puber)kinderen. Mijn gro-
te mensen carrière ben ik als als verpleeg-

kundige begonnen in het algemeens 
ziekenhuis. Daarna heb Social Work ge-
studeerd en vervolgens aan het werk ge-
gaan als gezinsvoogd, toen toch weer als 
verpleegkundige binnen de verslaving 
psychiatrie op de jeugdafdeling en daar-
na al werkend binnen de WMO in Zwolle, 
studerend (management in de zorg) door 
gegroeid naar manager in de Jeugdzorg.
In mijn vrije tijd ben ik regelmatig bij de 
tennis te vinden. Nee… van Genemuiden 
heb ik nog nooit gewonnen. 
 
Na heel veel jaar laat ik de jeugdzorg ach-
ter me en ga ik met nieuwsgierigheid aan 
de slag in de ouderenzorg. Het klinkt als 
een compleet andere tak van sport, maar 
het heeft veel meer raakvlakken dan in de 
eerste instantie gedacht wordt. Kwaliteit 
van zorg, groei en ontwikkeling en plezier 
in het werk staan hoog op mijn prioritei-
tenlijst.

Ik heb mij heel welkom gevoeld bij De 
Meente, mijn ontvangst was warm en 
open. Deze ervaring geeft mij vertrouwen 
in een hele mooie samenwerking. Als ik 
op de Meente ben, staat mijn deur letter-
lijk open. Dus voel de vrijheid om bij me 
naar binnen te lopen als er vragen zijn of 
voor kennismaking. 

EVEN VOORSTELLEN…
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Men zegt “Ouderdom komt met gebreken”,  
Menigeen vindt dit een slecht teken. 
De aftakeling van je energieke leven,  
terwijl er nog zoveel is te beleven. 
 
Gelukkig gaat dit niet altijd op,  
ouderen genieten vaak nog volop. 
Ze zijn soms nog veel in beweging 
en dat is een heel goed ding. 
 
Om iedere dag nog gezond op te mogen 
staan 
en nog je eigen gang te kunnen gaan. 
De “fut” mag er dan een beetje uit zijn,  
toch kun je je nog verheugen  
in de zonneschijn. 
 
Elke dag is weer een nieuw begin 
en geeft het leven zin. 
Oud zijn hoeft niet erg te wezen 
waarvoor mensen vaak vrezen. 
 

Blijf bezig en wees positief 
en heb het leven lief. 
Dan wordt ouderdom een zegen 
en kun je overal wel tegen. 
 
Vertrouw op God, die je leidt,  
ook al is er wel eens strijd. 
Blijf bidden en danken elke dag,   
zolang je er nog wezen mag. 
 
Tel je zegeningen een voor een 
en zie Gods liefde er doorheen. 
God wil je liefde schenken,  
blijf dat altijd gedenken. 
 
Ga met Hem het leven door,  
velen gingen je al voor. 
Geloof, hoop en liefde moet er zijn,  
een mens is soms ontzettend klein. 
 
Groot en sterk kan men toch leven,  
als wij ons aan Gods kracht willen geven. 
Bij Hem is troost te verwachten,  
zelfs in de donkerste nachten.

TEL JE ZEGENINGEN
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Van oudsher is Fysiotherapie de Meente 
een begrip in Genemuiden. Fred Bol, fy-
siotherapeut en echografist, heeft in 2019 
zijn praktijk en het management overge-
dragen aan Goedzorg Fysiotherapie. Fred 
Bol is met zijn team nog steeds werkzaam 
in Genemuiden onder de vlag van Goed-
zorg. De afgelopen jaren is het team ge-
groeid en zijn er meerdere specialismen in 
Genemuiden ondergebracht waaronder 
manuele therapie, oedeem- en oncologie 
fysiotherapie, leefstijlcoaching om uit-
voering te geven aan de Gecombineerde 
Leefstijl Interventie (GLI) en geriatrie fy-
siotherapie, speciaal gericht op senioren. 
Voor diagnostiek met behulp van echo-
grafie bent u bij Goedzorg nog steeds aan 
het juiste adres. Onder de deskundige lei-
ding van Fred Bol zijn verschillende thera-

peuten bij Goedzorg intern opgeleid. Ook 
hebben zij gezamenlijke scholing gevolgd 
met huisartsen. 

Vanwege uitbreiding en verdere samen-
werking met andere zorgdisciplines gaat 
het team van fysiotherapeuten per 1 no-
vember verhuizen naar de locatie aan 
de Jan van Arkelstraat 5. Op dit moment 
wordt het voormalige schoolgebouw 
grondig verbouwd en geschikt gemaakt 
voor een goed uitgeruste fysiotherapie-
praktijk. Bent u gewend om behandeld 
te worden in de Meente? Dat is geen pro-
bleem, uw vertrouwde therapeut kunt u 
gewoon behouden.

We kijken er naar uit om u op onze nieu-
we locatie te mogen ontvangen. Om u 

NIEUWE LOCATIE VOOR GOEDZORG  
FYSIOTHERAPIE IN GENEMUIDEN

Inmiddels is  
het contract tussen 

Goedzorg Fysio- 
therapie en van  

Dalfsen Bouw  
ondertekend
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ook op dit moment al bij de nieuwbouw 
te betrekken, zouden we het leuk vinden 
wanneer u mooie foto’s van Genemuiden 
instuurt, waarvan wij visuals kunnen laten 
maken. De afbeeldingen worden op groot 
formaat afgedrukt en komen in de behan-
delkamers en in de gangen van het ge-
bouw te hangen. Zo halen we Genemui-
den met haar prachtige omgeving ook 
binnenshuis! Aan het insturen van foto’s 
is een wedstrijd gekoppeld. De mooiste 
afbeelding wordt uitgekozen en op een 
prominente plek in het gebouw gehan-

gen. Aan de winnaar wordt een leuke prijs 
uitgereikt! U kunt uw bijdrage/foto’s instu-
ren vóór 15 oktober aan onze praktijkma-
nager Anja Berendsen via a.berendsen@
goedzorgfysiotherapie.nl of persoonlijk 
inleveren op de praktijk.

Heeft u vragen over de verdere toekom-
stige plannen aan de Jan van Arkelstraat? 
Dan kunt u contact opnemen met Sylvia 
Bloemers via s.bloemers@goedzorgfysio-
therapie.nl 

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 

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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Ik ben Bertie Netjes, ik ben geboren en 
getogen in Genemuiden. Ik ben getrouwd 
met Wim en samen hebben wij twee 
dochters, Hennieke en Anna-Fleur. Inmid-
dels is ons leven ook nog verrijkt met een 
prachtige kleindochter, Juliët  

Wat zijn je hobby’s ? 
Ik mag graag wandelen. Vaak doe ik dat 
met mijn vriendinnen. Daarnaast houden 
we samen van fietsen en natuurlijk een 
terrasje pakken. Verder mag ik graag in de 
keuken staan met een goed recept.  

Sinds wanneer werk je in de Meente? 
Sinds november 2019 ben ik werkzaam in 
de Meente.  
De vraag van Diny; Van kledingwinkel tot 
restaurant in de Meente, Hoe bevalt dat?! 
Ik heb vanaf dag 1 gedacht, dit had ik al 
jaren eerder moeten doen. Ik  werd met-
een goed opgenomen binnen het team, 
ik voel me heel erg op mijn plek hier. Dus 
de winkel mis ik zeer zeker niet.  

Welk beroep zou je kiezen als je niet in 
de zorg zou werken? 
Dan denk ik dat ik als nog in de winkel 
zou staan. Ik heb natuurlijk jaren bij 
TerStal gewerkt, maar daarvoor werkte ik 
jaren bij Sollie Sport en ik ben begonnen 
bij mijn zus in de Lingerieboutique.  

Hoe ben je in de Meente terecht gekomen?
Mijn dochter Anna-Fleur werkte destijds 
in het restaurant van De Meente en kwam 
thuis met de mededeling “Mam, ik heb 
een leuke baan voor je!” Ik stond daar 
meteen heel positief tegenover en ik wist 
meteen, ik waag de sprong. Na 12, 5 jaar 
Ter Stal was ik echt toe aan wat anders, 
daarop volgde een fijn gesprek en ben ik 
meteen aangenomen. 

Ik geef de pen door aan mijn zus Hennie 
Doldersum, zij is na haar 50ste nog gestart 
met een zorg gerelateerde opleiding en dat 
vond ik ontzettend knap. Dus jullie zijn vast 
ook benieuwd naar haar verhaal.

WIE BEN JE EN WAAR KOM JE VANDAAN?
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Net voor de zomervakantie hebben Wet-
land Wonen en de gemeente Zwartewa-
terland een overeenkomst getekend voor 
de bouw van 45 woningen bij de Meente. 
Dit is een belangrijke stap in het al langlo-
pende proces van herontwikkeling want 
hiermee verleent de gemeente haar me-
dewerking aan de procedure voor een 
afwijking van het huidige bestemmings-
plan. Daarmee komt de nieuwbouw een 
stap dichterbij. Naar verwachting begint 
de bouw in het najaar van 2023. De eerste 
woningen zijn dan in 2024 gereed.

De herontwikkeling bestaat uit twee fases. 
Eerst worden 22 appartementen aan de 
Prins Willem Alexanderstraat gebouwd. 
Daarna maken de bestaande zorgwonin-
gen aan de Dorus Rijkersstraat plaats voor 
23 appartementen aan de Jan van Arkel-
straat en Dorus Rijkersstraat. De twee fa-
sen worden met elkaar verbonden door 
een ontmoetingstuin en de herinrichting 
van de buitenruimte. 

De appartementen zijn vooral bedoeld 
voor woningzoekenden van 55 jaar en ou-
der maar kunnen ook voor andere doel-

groepen gebruikt worden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan bewoners met een be-
perking of jongeren waarbij het wonen in 
een beschermde omgeving belangrijk is. 
Met de voorzieningen en activiteiten van 
de Meente binnen handbereik ontstaat 
dan een een mooie invulling van zo zelf-
standig mogelijk wonen.

Binnenkort wordt de omgevingsvergun-
ning aangevraagd. Dit proces zal minima-
maal een halfjaar duren. In de tussentijd 
worden de plannen verder voorbereid.

STAND VAN ZAKEN HERONTWIKKELING DE MEENTE
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GAIT
Zien va en moe ‘em um zeumtiem joar eleen 
op de wereld e-zet as Gerard. Moar iederiene 
nuum’t ‘m Gait. Noar skoele wöl’t eignwieze 
jonk niet maer, andersumme wöl de skoele 
um ook niet maer. “Dan mu-j ant waerk”, 
sprak zien va, die zien zeune niet de iele dag 
op de banke wol zien zittn. Zoas zo’n bietien 
elke Gaellemuniger in disse situatie, belaen-
de t’keerltien in de tapijt. Bietien kloss’n op-
zett’n. Vrijdagmiddag, de klokke in de febriek 
get richting de viere. Gait trapt zien Hon-
daMT5 an en klapt lachnt op zien achterwiel 
veur de kantine van de skure langs, zien colle-
ga’s uut de oamdploeg veralderierd met een 
plastic bekertien cup á soup achterloatend.  
Met een noodgang stuurt de jonge Gael-
lemuniger zien opgevoerde schakelbrom-
mer over ‘t industrieterrein, links en raechts 
veurbi-j de waerkbussies. Zien menouvers 
maekn de bestuurders roaznd en zie toetn 
saemn nog net niet ‘t Wilhelmus bi-j me-
kaere. Hi-j ef de iele weke loopm baenselen 
en doar kriej dörst van as’n peerd. De oamd 
erveur ef Gait saems met zien moat Erre-
man een andere uutloat onder zien Japanse 
bromfiets e-skroevt. De buurn waarn al niet 
bliede met ‘t geluud van zien twiej-wiellige 
spulegoed, maer vanochtend wöl de vrouw 
des buur-uuzes Gait raekn met ien bloe-
mevaeze. ‘T knettern van zien ni-je uutloat 
maekt ‘n oorverdovend lewaai. ‘Hoe harder, 

hoe beter’, zo luidt ‘t devies bi-j de Gaellemu-
niger gasten. 

Gait skeurt as’n dolle over ‘t gladde as-
falt van’t industrieterrein. ‘Tis niet allienig 
zien snelheid die de eufdn doen draein, de 
ni-je uutloat dut zien werk goed. Vanach-
ter de gedienties op de kantoren kiekn de 
medewerkers as gliwwerds de Gaellemuni-
ger jeloers achternoa. Nog een klein stuk-
kien, de leste drempels op’t industrieterrein 
kun reekn op een flinke lel an de gashen-
del woardeur de tiener met zien brommer 
lös van de grond kump. Hij kan de dreuge 
wörst’n en kolde bierties al bijna pruuvm, 
vanboom de kantoorn uut ziet hi-j de mas-
te glinsern. “Oh mooi, de zender draeit ah.” 
Saems met zien moatn ef Gait een zen-
der in mekare e-skuurft, Sasbruggien FM. 
Alhoewel ‘t niet ielemoale zien muzikale 
smaek is, kan hi-j vooral genietn van de ge-
zelligheid d’r umhen. Wekelijks koom de 
knaap’n bi-j menare umme de, zoals ze dat 
zelf nuum’n, zwarte pannenkoeken in de 
rondte te laetn draain. Zo umme ‘t halfjoar 
loat’n ze ‘n groote feesttente anrukk’n woa-
rin ze ‘t iele wiekent de Nederlandse klan-
ken en polka’s deur de boxen loatn klinken.  
‘T leste deel bestet uut zaand en grent, wat 
deur zien snelheid zörgt veur ‘n stofwolk. 
Wanneer de wolk op-e-trökken is, zet Gait 
zien brommer met glunig iete uutloat teegn 
een muurtien en löp noar de keet woar zien 
moatn net een spandoek met de tekst ‘Sas-
bruggien FM: hoe ether, hoe beter’ ophangn. 
“Keerl, bu-j doar eindelijk?”, reageert zien 
moat Oarnd lachend wanneer hij Gait ziet 
loopn. Enke löp de keet in en pakt ‘n van-
achter de bar ‘n kold flessien bier veur Gait, 
welke hij lös ef e-maakt met zien aemer. Hi-j 
galpt “Proost”, en overhandigt ‘t bierflessien 
an Gait. Zo: loat ‘t wiekent maer beginn. 
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Snackuurtje weer van start, met dank aan 
onze ‘bak’vrijwilligers!

ZOMERACTIVITEITEN
Gelukkig zijn er weer verschillende activiteiten opgestart waarbij bewoners en 
medewerk(st)ers weer kunnen genieten in elkaars gezelschap!
Aan de activiteiten wordt dan ook weer volop deelgenomen.
Het zanguurtje, de maandelijkse bingo, sport en de weeksluiting zijn al even weer opge-
start. Na de zomer gaan er weer meer activiteiten beginnen, zie hiervoor de activiteiten-
kalender in dit blad.

Op 14 juli werd er voor de medewerk(st)
ers en vrijwilligers een Summer Festival 
georganiseerd, waarbij onder het genot 
van een hapje en een drankje gezellig (bij)
gekletst werd.
Ook werd deze middag de Jeu de boulles 
baan geopend.
Het weer was perfect voor deze gezellige 
middag in de binnentuin!

Zomer of winter… onze dames in het res-
taurant staan 365 dagen per jaar voor hun 
gasten klaar in het restaurant!
Dagelijks schuiven zowel bewoners als in-
woners (55+) aan tafel om samen te eten. 
Wij hebben altijd nog wel een aantal stoe-

len vrij, dus wanneer u tot de doelgroep 
behoort… kom ook eens voor de lunch of 
een warme maaltijd.
Naast ons dagmenu met soep, hoofdge-
recht en toetje is er ook een kleine kaart, 
met ook wat lekkers uit de frituurpan.
En heeft u nog geen cadeau-idee voor uw 
vader, moeder, opa of oma:
Wij hebben verschillende waardebonnen 
die we feestelijk voor u inpakken.
Altijd leuk om te geven én om te krijgen!
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D: Nynke Smits  
Uitgeverij: Primavera Pers 
287 bladzijden

Keizer Hadrianus (hij is bekend van de 
Muur van Hadrianus) regeerde het Ro-
meinse Rijk van 117 tot 138 na Christus. Hij 
was gehuwd met Vibia Sabina. Hun huwe-
lijk bleef kinderloos. Van Sabina is niet zo 
heel veel bekend. Voor de schrijfster Nynke 
Smits was dat juist de uitdaging: “Juist het 
feit dat Sabina zo’n onbeschreven blad is, 
maakt haar tot zo’n dankbaar onderwerp. 
Het is toch een soort kleurplaat’’, zegt Smits 
in een interview. Ik vind dat ze daar erg 
goed in geslaagd is. Ze schrijft erg mooi 
in een aantrekkelijke goed verzorgde stijl. 
Sabina was een achternichtje van kei-
zer Trajanus en daarom voor Hadria-
nus een heel goede partij. Door dit hu-
welijk kwam hij dichter bij de troon. 
Toen hij eenmaal keizer was stond Ha-
drianus bekend als de reizende keizer. 
In het boek vergezelt Sabina hem op 
meerdere reizen. Mede daardoor wordt 
het boek nergens saai of langdradig. Ze 
komen op hun reizen zelfs in Nederland 
en Engeland (waar de muur van Hadri-
anus is gebouwd tussen Engeland en 
Schotland, de toenmalige grens van het 
Romeinse Rijk). Heel leuk om te lezen. 
Het boek beschrijft de periode aan 
het eind van de regeringsperiode van 
Hadrianus, maar door het ophalen 

BOEKVERSLAG 
SABINA, VROUW VAN HADRIANUS 
EEN BIJZONDERE LIEFDESGESCHIEDENIS 

van herinneringen komt het hele le-
ven van het keizerspaar aan de orde. 
Als  lezer beleef je alle gebeurtenissen 
vanuit het oogpunt van Sabina. Wat er in 
de keizer omgaat, waarom hij bepaalde 
beslissingen neemt, de lezer weet niets 
meer dan Sabina. Je wandelt met haar 
door Rome, je rijdt met haar mee in de 
koets, je bent met haar in het buitenpa-
leis, al haar beslommeringen maak je 
mee. Omdat zij als vrouw niet mee ging 
op oorlogspad zijn er geen bloederige 
verslagen van zwaardgevechten. Toch is 
het een echt geschiedenisboek, maar dan 
in romanvorm. Ik heb dit boek met veel 
plezier gelezen.
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DIALECTVERHAAL 
TRAMMELANT IN DE KEUKN

De kelender gaf an dat de aerfst in antocht is, 
september, met nog mooie mer ook reeng-
achtige daangn.
Nat en ongedoan was t de leste paer dae-
ngn e west met aerde wiend.
Vanmòrn liekt et wat beter, de wiend was 
goan lingn en een waterig zunnegien pro-
beerde de… neture wat op te vrolukn.
Cor keek ies uut t raam: 't leek redelijk weer 
en volgns de kraante zal t vandage dreuge 
bliem.
‘’Ek denke dat ak zo metiene de fies pakke 
en een eindtien goa rondriedn’’.
Dit teengn zien vrouwe Hermien die net met 
koffie de kamer binn kump.
‘’Van dat in uus zittn wu-j ook zo gaar as bot-
ter."
‘’Now dan doe-j dat toch’’, was eur antwoord, 
’’zolt dreuge bliem vandage?’’
‘’Volgns de kraante wel en… vanoamd wie-
te wi-j t zeker.’’
‘’Koom ie niet te late weer dan, ek wol op 
tied eetn, ek muut vanmiddug op et klein-
gien passn van Gea.’’
‘’Dat e-j gistern ook al e doan, die koorakke 
is altied onder zeil’’, kon Cor niet noaloatn te 
zaengn’’.
‘’Ach dat vaelt nog wel mee, zie mut vanmid-
dug noar de kapper, en ek passe met plezier 
op dat maegien.’’
‘’A-j kienders em , muu-j dr ook mer zelf op 
passn, dat wiet ie toch veuruut;dat mosse 
wi-j toch ook?’’
‘’Goat mer gauw een einde fiesn’’, zee Her-
mien.
Hè, as keerls te lange in uus zittn goan ze eur 
overal mee bemuu-jn.

Ongemaerkt was ie al buutn de bebouwing 
en fieste Cor deur de laander-jn. Ie konn al 
zien dat de zoemer…op zien einde leup. Et 
gròslaand en de boom’veraanderden van 
kleur. Zelfs op de boernervn was weinig 
leemdigeid te bekenn.
Een enkele boer was bezig nog een stuk 
gròs te maain.
De koenn leupn nog buutn, mer de staltied 
zit er alweer an te koom’, bedacht Cor zich 
ier en doar zag ie… een stuk of wat skoapn 
loopn.
Bi-j d'Achterdiek an ekoomn staptn ie of, wat 
is ‘ier alles rustig, now ja alles...
Een kòppeltien gaanzn vleug over en en een 
par kraain ontfarmdn zich over een kedaver-
tien.en van uut de vaerte eurde i-j een ofond 
blaffn.
Cor keek nog ies um zich en: de neture 
kump al weer zaechies an in ruste , mer toch 
ook met een doel, de boomn de plaantn de 
struukn, t leek allemoale of te staerv’n mer 
t was alweer de opmoate veur et ni-je gruui 
seizoen.
T Was toch prachtig e regelt, die wisseling 
van de seizoenn.
Doar k unn ze in de meins weerld nog wel 
ies een veurbeeld an neemn, doar is t jaangn 
en jachtn, tot et moment dat ze de spaen-
nige niet…meer kunn verdraangn en dan 
wòrn sommigen overspaenn. Dan kriengn 
ze een… och oe nuum ze dat toch teeng-
woordig?
I-j kon dr niet zo gauw opkoomn.
Eufdskuddnd stap ie weer op de fies, t is van-
dage de dag wat met die engelse woordn.
Cor zaag wel dat ondaanks de rust in de 
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neture dr ondergronds nog wel e waerkt 
wòrde.
In de baerm en in t laand laangn al weer ver 
skeidn mollebultn.
Mer mollevangers zaag ie niet meer.
‘t Kwam opiens in zien gedachtn: wat was 
zien vaaier bi-j de winterdag ook vake t laand 
in e west um molln te vangn. I-j zag um nog 
zo veur zich: een dikke mesisterse jasse an, 
de pet diep in d oongn en een skuppe onder 
de aerm.En d ond mee netuurlijk, Nelly, dat 
was een aechte mol ond.
En dan soams dan mos i-j, Cor elpn de mol-
levellegies strak op een plaanke te spiekern.
De molln ad zien vaaier in t laand al e streupt.

Op elke oek van et vellegien een klein spie-
kertien.Dan mossn ze dreungn achter de ka-
chel.
Moeier ad er een gloepnste ekel an want et 
stunk toch wel een bietien.En dan mos Nelly 
skoon e maakt wòrn want die zag dr dan niet 
uut: smerige pootn en dekop vol met grond.
Een glimlach kwam Cor um de mond, was 
toch wel een mooie tied.
En dan bi-j tied en wijle kwam dr een opko-
per langes um de vellegies mee te neemn.
Nee vule bracht et niet op mer bi-j de win-
terdag kwam elke guldn van pas.

Eem noa twaalmde zet Cor de fiese in de 
skure, i-j is mooi optied zoas ie Hermien be-
loofd adde; en op tied veur de snaert, i-j ad 
al wel zin e kreengn.
Och ja, i-j ad van mòrn zomer opiens zin 
ekreengn in een…bòrd snaert. ’’Hermien, 
zulle wi-j vandage snaert eetn, de R is toch 
in de moand?’’Zien ega ad eerst wat bedein-
kelijk e keekn mer zee eem laeter: ’’Veuruit, 
ie oen zin.’’
Net op t moment datie de achter deure lòs 
wil doen zwaait de deure al lòs en kump de 
buurvrouwe noar buutnzettn met de katte 
onder de naerm.
‘’Och Jantien sins wanneer mag de katte 
mee op buurvezite?’’
‘’Cor, an de kaante, ek muut de jongn uut 
skoele aeln, ek bin al vuus te late.’’En waeg 
is ze.
Cor lòp de keukn in, mer gien geur van 
snaert in de neuze, dr stet gieniens
een panne op de kookplate. 
‘’Is t er wat niet goed e goan met de snaert?’’ 
was zien eerste vroage.
‘’Och man wat as ek vanmòrn al beleefd 
ebbe.’’
‘’Vertel’’, Cor was ni-jskierig e wòrn.
‘’Ek wol de spulln veur de snaert in de panne 
doen en rent er toch zo een dikke muus over 
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t aanrecht, oh Cor ek skròkke mi-j wezelloos.’’
‘’En die muus netuurlijk ook,’’ maerkte Cor 
dreugies op.
Hermien tròk eur wenkbrauwn op: ’’oezo die 
muus skrikkn?’’
‘’O, die muus dacht netuurlijk, wat een groot 
gevoorte stet doar veur t aanrecht’’.
‘’Och keerl waai op , ie beseffn niet alf wat ak 
deurstoan ebbe, die muus springt van taan-
recht op de vloere en toe aak et gevuul dat 
ie mi-j bi-j de broekspupe in kreup’’.
"Fu-j, fu-j", lachte Cor, ’’en doar zit ie now 
nog’’.
‘’Zeur toch niet man ek stonne stief uut van 
angst en toe ek et op een gilln e zet; Jantien 
was net achter tuus, die eurde mi-j;die dacht 
dat mi-j wat ergs overkoom was’’.
‘’Tjonge, jonge wat een consternasie, i-j ad 
oe wel op kunn vreetn, t is een wonder dat 
a-j dr nog binn en oe is t now ofeloopn dan?’’
‘’Jantien zee teengn mi-j goan ie mer in de 
kamer zittn-kuj effm van de skrik bekoomn, 
dan ael ek effm onze katte op, die ef die 
muus zo te pakkn. Die is doar iel aendig in’’.
Zo e zaegd zo edoan, buurvrouwe zette 
de katte in de keukn, alle deurn dechte en 
kwam bi-j mi-j in kamer zittn.
‘’Now mune wi-j eem geduld em doceerde 
ze now muut Frans de muus eerst opzuukn 
en dan pakt ie um zo."

‘’Een complete veurstellige’’, miende Cor, ‘’ef 
ie die muus ook e kreengn dan?’’
‘’Dat wiet ek niet, wi-j raaktn an de proat en 
ie wietn oe as Jantien is-altied stof genog-
die kek op de klokke en zaeg ek muut zo de 
kienders uut skoele aeln, ek zal eem kiekn 
oevaerre as Frans et ef."
As ze de keukndeure lòs traekt slaakt ze ook 
een gil: : ’’o Hermien now ef die lelijke katte 
d’alve rookwòrst op e vreetn, a-j die nog opt 
aanrecht lingn?’’

‘’O toe ondeungnd loeder doar veur wa-j ier 
toch niet,’’ sketterde Jantien, ’’kom op mee 
noar uus’’.
De katte keek eur met een skief oge an en 
likn um nog ies een keer um de bek, net of ie 
zaengn wol: ’’k heb wel ies beroerdere daan-
gn e kend’’.
‘’Ef ie die muus now ook e vungn,’’ wol Her-
mien nog wietn.
‘’Is oast wel zeker’’, dacht Jantien, en sleu de 
katte…onder de n aerm.
‘’Ek goa eur, de groetn’’.

Cor zuchte ies een keer: ’’een iel verael, mer 
now ebbe wi-j gien snaert.’’
‘’Nee, dat maak ek vanoamd wel, ie muun 
straekkies mer een plaekkien brood eetn, ek 
ete wel wat bi-j onze Gea.’’
‘’Cor?"
‘’Ja meinse, zaegt et ies!'
‘’Cor, wil ie dan vanmiddug eem kiekn of 
die muus aecht waeg is, aanders durf ek de 
keukn niet meer in.’’
‘’Kump ielemoale goed maegien, as ie dr nog 
zit jaag ek um gewoon noar buutn.’’ Grinne-
kend lòp i-j noar de keukn: ’’Vrouwn doar 
snap ie niks van, ie muun ze ook niet willn 
snappn, ie muun dr allient mer van olln.’’
Dat ad ie wel ies eurn zaengn.En et blek mer 
al te woar.
I-j pakt een paer plaekkies brood uut de 
tromme, wat zol ie dr ies op doen?
Kiek op t aanraecht lig nog een alve rook-
wòrst dat is laekker in de snaert mer ook op 
een plaekkien brood.I-j kek ies rond: gien 
muus meer te bekenn!

Wim Nijboer 
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E E R L IJ K D IJ T L A A M S N A P N E E W

Z U E E R D I E H N E G E L E G T E E U W

E V G E E R A A J N E M A X E D N I E E A

L E N E I G E N M A C H T I G I G E R N I

S L A N T E V E N R E D I G H E I D K E R

B G G E I S R U C X E G I C S H V E I R A

R N L J D G R P F E I T A C U D E J U G A

U I E T E I O O A D R M E B S N O K R I R

G L Z L N I E H W N O T S S G I H N B E E

G E N E R E N E C S N E I E E Z N A R B L

E D I K D N M T S E D E Z E D E E B E E E

T N E N E E N E N T W I N T I G E N V D I

J E A E D E R I S L N K E K S S E E E R M

E L K L E P M E E S A R E H O N N F I IJ O

E L E I S E R D W M A I A K N E R L G F N

T E R E T E E O E E R L L A M E K E R T O

I E E N E E N R D T A A K E B E E T E C C

E T M E R I W E N U B U N D D T I F N A E

T A I R N O I E R S C T D E N E E L E X E

I M E G N B C E T O E T L E T I R E P E G

L R H I R X T H E N B A M I C E E R X G I

A E N E E H C I H K C E C E I O E P E I N

U G E C C E G A IJ H L I G O X S L L R D N

T I G E W E L L T R R N O T B O E O M IJ I

N N I N N E E B A T E D E R S C D C G W Z

E E E T E M A P K Y R B I I T R E U X N N

V V IJ R R R O E O E L E E I T N E S S E E

E D V A E R L L I S F D E P I S T E L V G

S O B L U E P E E N E R E T O M I K S E I

L R E E N M A N S F R A C T I E M R O N E

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

PUZZEL
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EAU DE COLOGNE EIERPANNENKOEK ENSCENEREN
ECHO EIGENHEIMER EPISTEL
ECHTER EIGENMATIG EPOS
ECONOMIELERAAR EIGENTIJDS ERBARMELIJK
EDELACHTBARE EIGENZINNIG ERGO
EDELE EINDBEDRAG ERNST
EDELWEISS EINDEXAMENJAAR ESKIMOTEREN
EDISON EINDKLASSEMENT ESPRESSOMACHINE
EDITIE EINDPRODUCT ESSENTIEEL
EDUCATIEF EINZELGANGER ESTER
EENEIIG EIROND ETIKET
EENENTWINTIGEN EISER EUROPARLEMENT
EENGEZINSWONING ELAND EUVEL
EENHEIDSWORST ELECTIE EVENEMENTENHAL
EENHOEVIG ELEKTRICITEIT EVENREDIGHEID
EENKAMERWONING ELFENBANKJE EVENTUALITEIT
EENMANSFRACTIE ELFT EVENWICHTSBALK
EENPANSMAALTIJD ELLENDELING EVENWIJDIG
EENSGEZINDHEID EMINENT EXACT
EERBIED EMPLOYE EXENTRIEK
EERLIJK ENERGIEBEDRIJF EXCES
EERSTGEBORENE ENERGIECENTRALE EXCURSIE
EERVOL ENERGIEVERBRUIK EXODUS
EETBAAR ENGELENGEDULD EXPLOSIE
EETGELEGENHEID ENIGERMATE EXPRESBRIEF
EEUW ENKELTJE EZELSBRUGGETJE
EIERDOOIER ENORM 

Oplossing: 

De oplossing van de vorige puzzel is: 
Een hoofdagent heeft vier strepen
 
De winnaar Mw. Brommer - Hulleman, Pr. Clausstraat 18 
kan de gewonnen prijs afhalen bij de receptie van de Meente. 
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De overgebleven woorden vormen een zin
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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
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-advertentie-

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
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PLAATS HIER DE 
ADRESSTICKER

Vormgeving en realisatie: 

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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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
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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 

“ Wijkverpleging 
begint met 
luisteren.”

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

WWW.VANDERSTEEG.NL
STEEVAST SAMENWERKEN

Persoonlijk
Professioneel
Flexibel
Duurzaam

Sasdijk 1
8281 BM Genemuiden

038 - 38 54 288
info@vandersteeg.nl


