
Mevr. Jansen 100 jaar  

  

Lieve jarige Mevr. Jansen, familie , Mevr. van Ardennen, bewoners, vera ,vrijwilligsters en 

bestuursleden.  

  

Ik heb de  eer om U namens iedereen van harte te feliciteren met deze bijzondere verjaardag.  

100 jaar  

Toen ik eerste Kerstdag de vlag zag wapperen, dacht ik wat speciaal en wat wappert hij speciaal als of 

de vlag zelfs voelde dat hij voor een bijzondere gebeurtenis zijn best moest doen.   

U bent de 1ste bewoner van de 52 jaar bestaande Masemude die 100 jaar is geworden.  

U woont helemaal zelfstandig en U heeft Uw eigen regie.  

U weet precies uw grenzen en past het aan als dat nodig is. Fantastisch!  

Iedere donderdag speelt U koersbal en houdt de puntentelling goed in de gaten.  

U vindt het heerlijk om Uw handen te laten verzorgen en Uw nagels te laten lakken.  

Ook  aan de verhalentafel geniet u van de verhalen.  

U komt ook meestal naar de koffieconcerten.  

Ook bij de filmavonden bent U meestal aanwezig.  

  

Lieve Mevr. Jansen U bent geboren in 1917!!   

Wie zijn er nog meer geboren in dat jaar?  

Albert Mol    

Annie de Reuver  

Josephine van Gasteren  

Erik Hazelhof  

Huub Ernst ( bisschop van Breda)  

Johnny Hoes  

Ella Fitzgerald  

J.F. Kennedy  

Wim Sonneveld  

Bop Spaak  

En op 25 december Mevr. Jansen  

  

1917 was midden in de tweede wereldoorlog.1914-1918. Eén van de dodelijkste oorlog ooit.  

De grootste strijd werd gestreden in België en Frankrijk. Loopgraven, gifgas en machinegeweer  

  

Net als in 1902- 1956 -1963 was er 1917 een extreme winter.  

De 2de 11 stedentocht werd gereden door ruim 100 toerrijders er kwamen er ruim 90 aan!  

  

In die tijd kwamen de vrouwen op voor hun belangen:  

De eerste vrouwen gingen studeren op de universiteit.  

Ze wilden ook een plaats in de maatschappij  

De vrouwen kregen in dit jaar passief kiesrecht. Ze konden gekozen worden  Een 

jaar later mochten zij ook vanaf 23 jaar kiezen. Later is dat 18 jaar geworden.  

  

In 1917 was de AARDAPPELOPROER. Dat was een opstand tegen de voedselschaarste in de Tweede 

Wereldoorlog.  

  

In 1917 werd de eerste jazzplaat geboren. In dat jaar legde originele Dixieland Jazz Band hun eerste 

jazznummer vast op een78 toeren-plaat.  



  

In 1917 werd Mate Hari gefuseerd. Voor wie spioneerde zij? De duiters, de engelsen of de Fransen?  

Dat is nooit duidelijk geworden  

Wat is er veel gebeurt in die 100 jaar.  

  

Hoe woonden de mensen  toen.  

  

Meestal maar een verwarmde kamer in de winter waar alles gebeurde.  

Voor de “kolen”kachel in de teil. De was werd op een droogrek om de kachel heen gedroogd. Naast 

de kachel een libertystoel waar vader zijn dutje kon doen.  

Op de onverwarmde slaapkamers lag na een nachtvorst de rijp op het deken. En de ijsbloemen op de 

ramen die ontdooid werden met de warme adem.  

  

Wat aten de mensen toen  

  

In de winter kolen, winter peen, zuurkool,boerenkool In de 

zomer bonen, sla andijvie. Eenvoudig maar wel stevig.  

Veel teelden hun groenten in hun eigen tuintje   

  

Boodschappen doen  

  

Bij de kruidenier, groenteboer, drogist.  

Je moest op je beurt wachten. Alles moest worden afgewogen en de prijs worden uitgerekend zodat 

er alle tijd was om het nieuws uit te wisselen en je helemaal op de hoogte was van wat er gebeurd 

was.  

  

Ook kwamen er veel leveranciers aan de deur. De bakker, de melkboer, de visboer, de groenteman 

en ook de scharensliep.  

  

Het vervoer in die tijd.  

Er werd veel gelopen naar het werk en school of op de fiets. Of de koets. 

Van lieverlee werd de koets vervangen door een auto. (begrafenis) Hoelang 

hebben we gewoon op straat kunnen spelen?  

  

De eerste treinen kwamen wat weer heel nieuw perspectief gaf.  

De eerste trein ging van Amsterdam naar Haarlem tot woede van de boeren die bang waren dat door 

de treinen die dwars door de weilanden reden de koeien gestrest zouden raken en geen melk meer 

zouden geven  

  

De eerste vliegtuigen kwamen maar werden alleen gebruikt om bommen te gooien in de eerste 

W.O..  

Later kwamen ze op het idee om er mensen mee te vervoeren.  

Dat heeft  heel wat teweeg gebracht. Overvolle vliegvelden en de hele wereld is in een relatief korte 

tijd te bereiken.  

  

De communicatie.  

De telefoons stonden aan het begin van een enorme ontwikkeling.  

Berichten gingen per brief of telegram.  



Door de computer heeft de wetenschap een enorme ontwikkeling gemaakt op alle fronten. 

B.V. op het gebied van de tuinbouw wordt heel veel via de computer aangestuurd. Maar 

ook in ons het huishouden. We kennen allemaal hoe het ging op de wasdag.  

De was opkoken, stampen, een wasbord, spoelen enz. Wat een geploeter en wat een natte boel.  

 En nu?  

Je draait aan een knopje voor het programma en de machine doet zijn werk en jij gaat lekker koffie 

drinken en de was komt schoon uit de machine. Ongelooflijk!  

  

  

De ouderenzorg  

Er was nog geen AOW  

Vaak bleef er een dochter thuis wonen om voor de ouders te zorgen.  

In Poeldijk werd het st. Jozefgesticht gebouwd.(aandacht en afleiding)??  

  

Kijk waar wij wonen. Prachtige appartementen. Lekker warm en comfortabel. Met eventuele zorg 

kun je hier heel lang zelfstandig wonen.  

Met de aandacht en afleiding hoef je niet te vereenzamen.  

  

Wat is er veel gebeurd in de laatste 100 jaar.  

  

  

Ik hoop van harte Mevr. Jansen dat U hier nog een mooie tijd krijgt. Ik 

weet zeker dat iedereen U heel veel goeds en liefs wenst.  

  

Wij hebben ook nog een aardigheidje. Dat is voor U van ons allemaal!!!  

  

  

  


