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Geachte bewoners van de Meente,

We leven in een bijzondere tijd. Een ziekte 
verspreidt zich in hoog tempo over de 
gehele aarde.  Een ziekte die we nog niet 
goed kennen en waartegen ook nog geen 
doeltreffende medicijnen zijn ontwikkeld. 

Onze gemeente is zwaar getroffen. Eerst 
voornamelijk in Hasselt, maar inmiddels 
ook in Genemuiden. Er zijn heel veel 
mensen ziek geworden. Voor een aantal 
van hen heeft dit het overlijden tot gevolg 
gehad. Niet iedereen wordt heel erg 
ziek, voor sommige mensen blijven de 
gevolgen van de ziekte beperkt.

Oudere mensen zijn extra kwetsbaar. 
Daarom kunt u de Meente nu niet uit en 
kunnen uw familie en vrienden er niet in. 
Ik begrijp heel goed hoe vervelend dat is. 
We spreken graag met elkaar in 
Genemuiden. 
Die neiging om contact met elkaar te 
leggen, naar elkaar om te zien is bepalend 
voor de kwaliteit van onze samenleving. 
Het vergt veel inspanning en inlevering 
om dat contact nu niet te kunnen 
hebben. Dat doet pijn, geeft een gevoel 
van machteloosheid en maakt ook boos. 

Toch zijn we genoodzaakt ons aan deze 
(onaangename) regels te houden. 

Het virus verspreidt zich in het contact van 
mens tot mens en om die verspreiding 
tegen te gaan moeten we ons gedrag nu 
aanpassen. Er worden creatieve manieren 
beproefd om toch nog contact te kunnen 
onderhouden, met touwen worden 
producten naar balkons gehesen. 

Op de stoep bij de Meente worden 
tekeningen gemaakt. Ook de moderne 
techniek biedt soms uitkomst, 
bijvoorbeeld via de computer of beeld-
telefoon. Zo kunnen we het ongemak 
een beetje kleiner maken, maar het blijft 
behelpen.

Iedereen ziet uit naar het einde van 
deze crisis. Geen mens weet hoe lang 
het nog gaat duren. Ik hoop dat we de 
kracht mogen ontvangen om door deze 
moeilijke periode heen te komen. Er is 
veel dat we nu niet mogen. Laten we doen 
wat we wel mogen. We mogen bidden om 
kracht en om uitkomst. 

Met vriendelijke groet,
ing. E.J. (Eddy) Bilder, Burgemeester

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door

Vormgeving en realisatie: print en sign

Voor u ligt een mini uitgave van de Roeper een zogenaamd “Roepertien”: 
een speciale uitgave van het bestuur van De Meente voor alle bewoners in en  
rondom de Meente.  Deze wekelijkse uitgave is bedoeld om u te informeren over 
allerhande zaken, maar bovenal ter bemoediging in deze bijzondere tijden.  
Dit Roepertien komt ook digitaal beschikbaar op de website: www.demeente.org 

Antwoorden puzzeltje Taelkrink:  
Schommel - boerenjongens - oliebol - luier -  
wit puntbroodje - eelt - citroenbrandewijn

- Talder
- Pruumpies
- Euliekræppien
- Pisdoek

- Timpe
- Zwil
- Fladderak

De oplossing van dit 
raadsel vindt u achterop dit 
Roepertien

DIALECT PUZZELTJE VAN DE TAELKRINK
Het Gællemunigers heeft soms vreemde woorden voor alledaagse dingen.  
Wie weet wat er met de volgende woorden bedoeld wordt?

SOLIDAIR
Bij een uitzending van de CBO meldde 
Karin Leferink, lid van de Raad van 
Bestuur Woonzorgconcern IJsselheem, 
dat meerdere oud medewerkers van 
IJsselheem hebben aangeboden om 
hun oud-collega’s in de Meente en de 
Hazelaar te komen helpen. Een prachtig 
gebaar van solidariteit en verbondenheid 

in deze moeilijke tijd. Natuurlijk mag 
zoiets niet van alle oud-medewerkers 
worden verwacht, want sommigen 
maken zelf deel uit van de risicogroep 
of hebben een huisgenoot die tot de 
risicogroep behoort, maar het geeft wel 
aan hoe groot de betrokkenheid van 
zorgmedewerkers is! 

Oma Van der Kamp at bijna elke dag 
bij één van haar vijf zoons. Nu dat 
niet meer mogelijk is, takelen haar 
kinderen iedere dag moeders maaltje  
omhoog met het takelsysteem dat door 
kleinzoon Peter is bedacht en gemaakt.

Door Bloemijn (bloembinderij 
Willemijn) zijn fleurige 

versieringen aangebracht 
rondom De Meente.

Een smakelijk hart  
onder de riem voor  
de zorgmedewerkers



STERK ZIJN!
Lezen in de Bijbel: Jozua 1 : 5-9
‘Ik zal u niet loslaten en niet verlaten’ 
(Jozua 1:5)

 ‘Sterk zijn, hoor!’ Vaak hoor je mensen 
dat zeggen. Maar ze zeggen er niet bij 
hoe je dat moet doen. De Heere zegt 
dat wel. Hoor maar, Hij zegt: ‘Ik zal u niet 
loslaten en u niet verlaten.’ Als we dat 
geloven, dan zijn we echt sterk. 
Hij gaf ons Zijn Zoon, de Heere Jezus. 
Hij houdt ons vast. Hij zegt: ‘Ik ben met 
u, alle dagen. Ja tot de voleinding van 
de wereld.’ Hij laat niet los. Ga met Hem, 
dan gaat u goed.

Zingen: Psalm 118 : 3
Ik werd benauwd van alle zijden, 
En riep den HEER ootmoedig aan. 
De HEER verhoorde mij in ‘t lijden, 
En deed mij in de ruimte gaan. 
De HEER is bij mij, ‘k zal niet vrezen; 
De HEER zal mij getrouw behoên; 
Daar God mijn schild en hulp wil wezen, 
Wat zal een nietig mens mij doen?

Uit: Licht op mijn pad
Uitgeverij Royal Jongbloed 
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Terugblik op WOII: de Mei-staking in Genemuiden
GENEMUIDEN - Nederland zou in april en mei uitgebreid het 
einde van de Tweede Wereldoorlog vieren, dit jaar 75 jaar geleden. 
Door de coronacrisis zijn echter alle activiteiten daaromtrent 
geannuleerd, zo ook in Zwartewaterland. De Stadskoerier wil 
dit jubileum echter niet geruisloos voorbij laten gaan. Stichting 
Vrienden van Oud Genemuiden ploos één van de talloze 
Genemuider oorlogsverhalen uit; de Mei-staking in Genemuiden. 
Daarbij baseert zij zich op de vele brieven en artikelen die 
ooggetuige Wycher Beens er in het verleden over heeft geschreven.

We gaan daarvoor terug naar eind 
april 1943, als de bezetter bekend 
maakt dat de vrijgelaten Neder-
landse krijgsgevangenen van de 
oorlogsdagen in 1940 zich weer 
moeten melden om in Duitsland 
tewerk gesteld te worden. Het 
leidt tot een golf van stakingen in 
heel Nederland.

Kamperzeedijk
“Ook in Genemuiden wordt ge-
staakt. Aan de Kamperzeedijk 
besluit men geen melk meer te le-
veren aan de zuivelfabriek. Op de 
ochtend van zaterdag 1 mei komt 
de melkrijder zonder een druppel 
melk terug bij de fabriek. Daarom 
krijgt hij tijdens zijn avondrit ge-
zelschap van een NSB’er in WA-
uniform. Dat wekt uiteraard ir-
ritatie bij de boeren, maar hun 
actie gaat gewoon door. Elke 
melkbus die door de melkrijder 
op de wagen wordt gezet, wordt 
er door jeugdige 
Kamperzeedijkers 
(gesteund door 
de volwassen be-
volking) aan de 
andere kant weer 
afgetild.
“Dan komt de 
wagen aan bij de boerderij van 
Hannes van Oene (tegenover de 
Mandjeswaardbrug). Deze jonge 
boer kan zich niet beheersen. 
Hij zoekt de confrontatie met de 
NSB’er, waarbij diens pet op de 
grond valt. Van Oenes zwager 
komt snel tussenbeide en ver-
der gebeurt er niets, maar voor 

de Duitsers is dit de beroemde 
druppel. Na een uur komen zij 
terug en weten ze Van Oene, die 
zich uit voorzorg al bij zijn zus-
ter heeft verborgen, te vinden. 
De volgende ochtend worden ook 
nog zeven anderen, die bij de ac-
tie betrokken waren, gearresteerd. 
De acht worden naar Hengelo 
gebracht, waar het ‘standrecht’ 
was gevestigd. Ze worden ervan 
beschuldigd melkbussen te heb-
ben leeggegooid (bij de actie was 
één melkbus omgevallen en leeg-
gelopen). Van Oene wordt tot de 
doodstraf veroordeeld; hij wordt 
op maandag 3 mei in de bossen 
bij Almelo gefusilleerd. Zijn graf is 
nooit gevonden.

Kamp Vught
“De andere zeven worden tot 
straffen van vijf tot tien jaar ver-
oordeeld: de drie volwassen man-
nen (Gerrit van Heerde, Hendrik 

Hertzenberg en 
Willem Beldman, 
alle drie boeren-
knechten uit de 
regio) tot tien jaar, 
de jongens (Peter 
van der Horst, Ger-
rit Nieuwbroek, 

Gerrit Kattenberg en Koop Ham-
mer) tot vijf jaar. Alle zeven wor-
den naar kamp Vught getranspor-
teerd. Het regiem is daar streng en 
de voedselrantsoenen zeer karig. 
Op den duur zien de vier jongens 
kans overgeplaatst te worden naar 
diverse werkkampen, waar ze 
onder andere grondwerk moeten 

verrichten. Op 20 april 1944 krij-
gen zij te horen dat ze, ter gele-
genheid van de verjaardag van de 
Führer, vrijgelaten worden. Dat 
gebeurt inderdaad: ze worden 
op de trein gezet en komen veilig 
thuis.”

“Met de drie mannen loopt het 
minder goed af. Zij worden vanuit 
Vught overgebracht naar Duitse 
concentratiekampen, waar Hen-
drik Hertzenberg en Gerrit van 
Heerde omkomen. Willem Beld-
man maakt de bevrijding van het 
concentratiekamp Neuengamme 
nog mee, maar overlijdt kort na de 
bevrijding in Zweden alsnog aan 
zijn ontberingen. 

Mattenmakers
“De gebeurtenissen aan de Kam-
perzeedijk weerhouden de Gene-
muider mattenmakers er niet van 
de staking op maandag 3 mei nog 
voort te zetten. Maar niet voor 
lang: rond 11.00 uur komen er 

twee vrachtwagens met ‘Grüne 
Polizei’ Genemuiden binnen. Uit 
alle richtingen trachten de Gene-
muidenaren via steegjes en ach-
teringangen hun werkplekken te 
bereiken. De Duitsers lopen schie-
tend en schreeuwend rond in de 
fabrieken en sommeren de man-
nen, die alsnog aan het werk wil-
len gaan, zich te melden op het 
gemeentehuis. Rond de veertig 
mannen vallen zo in de handen 
van de Grüne Polizei. Drieëntwin-
tig van hen worden rond 19.00 
uur onder strenge bewaking in 
twee legervrachtauto’s overge-
bracht naar Zwolle en daar op het 
politiebureau ingesloten: de oud-
ste is Eimbert Timmerman, des-
tijds wonend aan de Dijkstraat 26, 
40 jaar oud, en de jongste Gerrit 
Tuinman, destijds wonend aan de 
Langestraat 286, 19 jaar oud. Alle-
maal vrij jonge mannen dus nog, 
in de kracht van hun leven.

Lot
“In die dagen worden ongeveer 175 
Nederlanders vanwege hun deel-
name aan de stakingen gefusilleerd. 
Het is dan ook te begrijpen dat de 
spanning in Genemuiden hoog op-
loopt. Maar de 23 treft een beter lot. 
Zij worden de volgende ochtend te-
gen 10.00 uur in vrijheid gesteld. Te 
voet vangen ze de terugreis aan, te-
gemoet gereden door opgeluchte fa-
milie en vrienden uit Genemuiden, 
waar het gerucht van de vrijlating 
inmiddels is doorgedrongen. 

“Dat deze vrijlating spontaan door 
de bezetter zou zijn besloten, lijkt 
onwaarschijnlijk. Er moet iemand 
geweest zijn die zijn invloed heeft 
aangewend om de gijzelaars vrij te 
krijgen. Daarbij duikt steeds weer 
de naam van een mattenfabrikant 
uit Genemuiden op. Of dat waar is 
zullen we waarschijnlijk nooit meer 
zeker weten.”

Het oorlogsmonument aan de Kamperzeedijk. Foto: Breman.net / Gert Mulder

Bevrijdingstijdschrift voor Zwartewaterland
ZWARTEWATERLAND - In heel Zwartewaterland wordt in de week 
van 6 tot 11 april, onder de titel ‘75 jaar vrijheid, herinneringen aan 
oorlog en bevrijding in Zwartewaterland’, een gezamenlijke uitgave 
van Old Ni-js (Genemuiden), Hasselt Historiael en de Sluziger Kro-
niek bezorgd. Deze komt in de plaats van de reguliere uitgave van 
deze periodieken.

Ter gelegenheid van de her-
denking van 75 jaar bevrijding 
hebben de historische verenigin-
gen van Genemuiden, Hasselt en 
Zwartsluis de handen ineenge-
slagen en uit alle drie de kernen 
een aantal bijzondere oorlogs- en 
bevrijdingsverhalen verzameld. 
Deze zijn samengebracht in een 
Bevrijdingsuitgave, die door bur-

gemeester Bilder van een voor-
woord is voorzien. Het magazine 
wordt huis-aan-huis verspreid in 
heel Zwartewaterland. 
“Heeft u een nee-nee-sticker op 
de brievenbus of heeft u onver-
hoopt om een andere reden de 
uitgave niet ontvangen, dan heeft 
uw historische vereniging nog 
een exemplaar voor u. Te zijner 

tijd zal worden bekendgemaakt 
wanneer en waar u dit af kunt 
halen.”

Geen bijeenkomsten in
stoomgemaal tot 1 juni
KAMPERZEEDIJK - Het bestuur van Het Oude Stoomgemaal heeft 
naar aanleiding van de op 23 maart genomen maatregelen van de 
overheid besloten dat er tot 1 juni geen bijeenkomsten plaatsvinden 
in het bezoekerscentrum. Ook wordt het niet verhuurd. Alle huur-
ders zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

De Stoomdag van 9 mei komt 
ook te vervallen. Ook gemaal 
Veneriete van Waterschap Drents 
Overijsselse Delta is dan gesloten. 
“We hopen dat het stoomgemaal 
op 6 juni wel weer open kan. Dat 
zullen we communiceren zodra 

dit duidelijk is. Uiteraard is dit 
afhankelijk van wat er na 1 juni 
mag. In de tussentijd vragen wij 
u om goed voor elkaar te zorgen 
en de overheidsmaatregelen 
nauwkeurig op te volgen. Houd 
voldoende afstand.”

Gebaseerd op 
artikelen die 

ooggetuige Wycher 
Beens in het 

verleden schreef.

Wandelvierdaagse
GENEMUIDEN - De wandel-
vierdaagse in Genemuiden, die 
gepland stond voor 8, 9, 10, en 
11 juni, gaat niet door. Dat heeft 
het bestuur laten weten. “Dit 
natuurlijk in het verband met het 
coronavirus en de onzekere tijd 
die wij tegemoet gaan.”

Kerkdiensten
De Stadskoerier plaatst momen-
teel geen kerkdiensten. Mensen 
worden verzocht de eigen kerk-
bode in de gaten te houden voor 
de laatste ontwikkelingen wat 
betreft de kerkdiensten in hun 
gemeente.

PCOB Hasselt 
schrapt alle 
samenkomsten 
HASSELT - PCOB-afdeling Has-
selt houdt, gezien de zorgen 
rondom het coronavirus, dit 
seizoen geen samenkomsten 
meer. 

“De aprilvergadering en het reisje 
in mei worden geschrapt”, laat 
het bestuur weten “Het KBO-
PCOB Magazine van april zal niet 
worden rondgebracht. We willen 
u allen in deze zo spannende en 
zorgelijke periode veel sterkte 
wensen en bovenal Gods Onmis-
bare Zegen. ‘Ga met God en Hij 
zal met je zijn’.”

Veur d’ ond

Gera van Lente

Koen zit met zien vrouwe en kienders,
in een iel duur restaurant an de dis.
Want zien collega ad e-zaegd dat et eetn door,
een wore smaekbelevige is.

Noa et eetn blef er vule over, toch wel zunde.
‘Door kun wi-j mörn nog wel een keer van eetn’, deinkt  Koen.
As de ober langes löp, vrög i-j dan ook,
of die veur de ond de rest in een zaekkien wil doen.

Plots eurn ze uut kleine Jan zien mond:
“Jippie, wi-j kriegn een ond!”

Graag stellen wij ons  
aan u voor…

… Sabine Plender en Maarten Piet. 
Sabine is adviseur Kwaliteit en Maarten 
adviseur Leren en ontwikkelen bij 
IJsselheem. In verband met het 
coronavirus ondersteunen wij de 
medewerkers van De Meente zodat zij 
zich zo goed mogelijk kunnen blijven 
richten op de zorg en het welzijn van u.

Ook voor u als bewoner zijn het geen 
gemakkelijke tijden. Wij ervaren als 
ondersteuners hoe betrokken en 
liefdevol de medewerkers van De 
Meente zijn.

Weet dat alle medewerkers van De 
Meente u een warm hart toedragen en 
steeds voor u klaarstaan. 

Hoe meer afstand wij houden,
Hoe dichter wij tot elkaar komen.

Hoe langer wij volhouden,
Hoe korter deze tijd duurt.

Hoe harder wij zijn voor onszelf,
Hoe zachter wij zijn voor iedereen.

Het is een tijd van tegenstrijdigheden,
En een tijd van strijden tegen het heden.

Doe dit.
Met elkaar.
Voor elkaar!

Het coronavirus heeft ons allemaal in 
de greep. Ook u wordt getroffen door 
de maatregelen die er genomen zijn 
om verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan. U blijft zoveel mogelijk 
thuis om niet ziek of besmet te 
raken. Even naar buiten gaan, een 
boodschapje doen of contact met 
familie, buren of leeftijdsgenoten is niet 
meer vanzelfsprekend. We kunnen ons 
voorstellen dat met name voor u de 
dagen lang kunnen duren en u mogelijk 
eenzaamheid ervaart. Wij willen u laten 
weten dat we aan u denken, met u 
meeleven, er voor u willen zijn in deze 
moeilijke periode. 

Welzijn Zwartewaterland heeft 
daarom “de Telefooncirkel” opgezet 
om verbinding te houden met 
ouderen die (alleen) thuis wonen en 
mantelzorgers. De telefooncirkel is 
bedoeld om even te horen hoe het 
met u gaat. Redt u het alleen of zit u 
verlegen om een paar boodschappen? 

De Christelijke Bejaarden 
Omroep CBO zendt elke 

werkdag (maandag  
t/m vrijdag) uit van  

10.00 - 11.00 uur. 
Verzoekplaten kunnen 

worden aangevraagd via 
telefoonnummer 38 56 479.
Binnen de Meente is het mogelijk 
om naar de CBO te luisteren via een 
speciaal ‘luisterkastje’. Bij de CBO 
kunt u zo’n kastje lenen.
Bent u geïnteresseerd, of wilt u 
informatie over het “Meentenet 
kastje”, dan kunt u ons altijd even 
bellen op 038 - 385 64 79.

Zijn er misschien andere dingen waar u 
tegen aan loopt of wilt u gewoon even 
een praatje maken? Een vrijwilliger 
van Welzijn Zwartewaterland biedt 
u graag telefonische ondersteuning 
en een luisterend oor. Heeft u hier 
behoefte aan? Meldt u dan aan bij de 
Telefooncirkel. 

Aanmelden bij de Telefooncirkel is 
simpel. Bel met de welzijnsconsulent  
M. Platel 06 - 209 777 85 of stuur een 
email naar M.platel@ijsselheem.nl  
of bel met de mantelzorgconsulent 
L. Ruitenberg 06 - 130 149 55.  
Zij nemen dan contact met u 
op. De vrijwilligers van Welzijn 
Zwartewaterland willen graag iets voor 
u betekenen!

Sterk zijn wil niet altijd zeggen
Dat u alles zelf moet dragen

In deze tijd getuigt het juist van kracht
Om hulp te durven vragen

Wij bieden u een luisterend oor
Even horen hoe het met u gaat
Een praatje of een boodschap?

Wij staan voor u paraat!

DURF HULP TE VRAGEN
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Hij houdt ons vast. Hij zegt: ‘Ik ben met 
u, alle dagen. Ja tot de voleinding van 
de wereld.’ Hij laat niet los. Ga met Hem, 
dan gaat u goed.

Zingen: Psalm 118 : 3
Ik werd benauwd van alle zijden, 
En riep den HEER ootmoedig aan. 
De HEER verhoorde mij in ‘t lijden, 
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mer) tot vijf jaar. Alle zeven wor-
den naar kamp Vught getranspor-
teerd. Het regiem is daar streng en 
de voedselrantsoenen zeer karig. 
Op den duur zien de vier jongens 
kans overgeplaatst te worden naar 
diverse werkkampen, waar ze 
onder andere grondwerk moeten 

verrichten. Op 20 april 1944 krij-
gen zij te horen dat ze, ter gele-
genheid van de verjaardag van de 
Führer, vrijgelaten worden. Dat 
gebeurt inderdaad: ze worden 
op de trein gezet en komen veilig 
thuis.”

“Met de drie mannen loopt het 
minder goed af. Zij worden vanuit 
Vught overgebracht naar Duitse 
concentratiekampen, waar Hen-
drik Hertzenberg en Gerrit van 
Heerde omkomen. Willem Beld-
man maakt de bevrijding van het 
concentratiekamp Neuengamme 
nog mee, maar overlijdt kort na de 
bevrijding in Zweden alsnog aan 
zijn ontberingen. 

Mattenmakers
“De gebeurtenissen aan de Kam-
perzeedijk weerhouden de Gene-
muider mattenmakers er niet van 
de staking op maandag 3 mei nog 
voort te zetten. Maar niet voor 
lang: rond 11.00 uur komen er 

twee vrachtwagens met ‘Grüne 
Polizei’ Genemuiden binnen. Uit 
alle richtingen trachten de Gene-
muidenaren via steegjes en ach-
teringangen hun werkplekken te 
bereiken. De Duitsers lopen schie-
tend en schreeuwend rond in de 
fabrieken en sommeren de man-
nen, die alsnog aan het werk wil-
len gaan, zich te melden op het 
gemeentehuis. Rond de veertig 
mannen vallen zo in de handen 
van de Grüne Polizei. Drieëntwin-
tig van hen worden rond 19.00 
uur onder strenge bewaking in 
twee legervrachtauto’s overge-
bracht naar Zwolle en daar op het 
politiebureau ingesloten: de oud-
ste is Eimbert Timmerman, des-
tijds wonend aan de Dijkstraat 26, 
40 jaar oud, en de jongste Gerrit 
Tuinman, destijds wonend aan de 
Langestraat 286, 19 jaar oud. Alle-
maal vrij jonge mannen dus nog, 
in de kracht van hun leven.

Lot
“In die dagen worden ongeveer 175 
Nederlanders vanwege hun deel-
name aan de stakingen gefusilleerd. 
Het is dan ook te begrijpen dat de 
spanning in Genemuiden hoog op-
loopt. Maar de 23 treft een beter lot. 
Zij worden de volgende ochtend te-
gen 10.00 uur in vrijheid gesteld. Te 
voet vangen ze de terugreis aan, te-
gemoet gereden door opgeluchte fa-
milie en vrienden uit Genemuiden, 
waar het gerucht van de vrijlating 
inmiddels is doorgedrongen. 

“Dat deze vrijlating spontaan door 
de bezetter zou zijn besloten, lijkt 
onwaarschijnlijk. Er moet iemand 
geweest zijn die zijn invloed heeft 
aangewend om de gijzelaars vrij te 
krijgen. Daarbij duikt steeds weer 
de naam van een mattenfabrikant 
uit Genemuiden op. Of dat waar is 
zullen we waarschijnlijk nooit meer 
zeker weten.”

Het oorlogsmonument aan de Kamperzeedijk. Foto: Breman.net / Gert Mulder

Bevrijdingstijdschrift voor Zwartewaterland
ZWARTEWATERLAND - In heel Zwartewaterland wordt in de week 
van 6 tot 11 april, onder de titel ‘75 jaar vrijheid, herinneringen aan 
oorlog en bevrijding in Zwartewaterland’, een gezamenlijke uitgave 
van Old Ni-js (Genemuiden), Hasselt Historiael en de Sluziger Kro-
niek bezorgd. Deze komt in de plaats van de reguliere uitgave van 
deze periodieken.

Ter gelegenheid van de her-
denking van 75 jaar bevrijding 
hebben de historische verenigin-
gen van Genemuiden, Hasselt en 
Zwartsluis de handen ineenge-
slagen en uit alle drie de kernen 
een aantal bijzondere oorlogs- en 
bevrijdingsverhalen verzameld. 
Deze zijn samengebracht in een 
Bevrijdingsuitgave, die door bur-

gemeester Bilder van een voor-
woord is voorzien. Het magazine 
wordt huis-aan-huis verspreid in 
heel Zwartewaterland. 
“Heeft u een nee-nee-sticker op 
de brievenbus of heeft u onver-
hoopt om een andere reden de 
uitgave niet ontvangen, dan heeft 
uw historische vereniging nog 
een exemplaar voor u. Te zijner 

tijd zal worden bekendgemaakt 
wanneer en waar u dit af kunt 
halen.”

Geen bijeenkomsten in
stoomgemaal tot 1 juni
KAMPERZEEDIJK - Het bestuur van Het Oude Stoomgemaal heeft 
naar aanleiding van de op 23 maart genomen maatregelen van de 
overheid besloten dat er tot 1 juni geen bijeenkomsten plaatsvinden 
in het bezoekerscentrum. Ook wordt het niet verhuurd. Alle huur-
ders zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

De Stoomdag van 9 mei komt 
ook te vervallen. Ook gemaal 
Veneriete van Waterschap Drents 
Overijsselse Delta is dan gesloten. 
“We hopen dat het stoomgemaal 
op 6 juni wel weer open kan. Dat 
zullen we communiceren zodra 

dit duidelijk is. Uiteraard is dit 
afhankelijk van wat er na 1 juni 
mag. In de tussentijd vragen wij 
u om goed voor elkaar te zorgen 
en de overheidsmaatregelen 
nauwkeurig op te volgen. Houd 
voldoende afstand.”

Gebaseerd op 
artikelen die 

ooggetuige Wycher 
Beens in het 

verleden schreef.

Wandelvierdaagse
GENEMUIDEN - De wandel-
vierdaagse in Genemuiden, die 
gepland stond voor 8, 9, 10, en 
11 juni, gaat niet door. Dat heeft 
het bestuur laten weten. “Dit 
natuurlijk in het verband met het 
coronavirus en de onzekere tijd 
die wij tegemoet gaan.”

Kerkdiensten
De Stadskoerier plaatst momen-
teel geen kerkdiensten. Mensen 
worden verzocht de eigen kerk-
bode in de gaten te houden voor 
de laatste ontwikkelingen wat 
betreft de kerkdiensten in hun 
gemeente.

PCOB Hasselt 
schrapt alle 
samenkomsten 
HASSELT - PCOB-afdeling Has-
selt houdt, gezien de zorgen 
rondom het coronavirus, dit 
seizoen geen samenkomsten 
meer. 

“De aprilvergadering en het reisje 
in mei worden geschrapt”, laat 
het bestuur weten “Het KBO-
PCOB Magazine van april zal niet 
worden rondgebracht. We willen 
u allen in deze zo spannende en 
zorgelijke periode veel sterkte 
wensen en bovenal Gods Onmis-
bare Zegen. ‘Ga met God en Hij 
zal met je zijn’.”

Veur d’ ond

Gera van Lente

Koen zit met zien vrouwe en kienders,
in een iel duur restaurant an de dis.
Want zien collega ad e-zaegd dat et eetn door,
een wore smaekbelevige is.

Noa et eetn blef er vule over, toch wel zunde.
‘Door kun wi-j mörn nog wel een keer van eetn’, deinkt  Koen.
As de ober langes löp, vrög i-j dan ook,
of die veur de ond de rest in een zaekkien wil doen.

Plots eurn ze uut kleine Jan zien mond:
“Jippie, wi-j kriegn een ond!”

Graag stellen wij ons  
aan u voor…

… Sabine Plender en Maarten Piet. 
Sabine is adviseur Kwaliteit en Maarten 
adviseur Leren en ontwikkelen bij 
IJsselheem. In verband met het 
coronavirus ondersteunen wij de 
medewerkers van De Meente zodat zij 
zich zo goed mogelijk kunnen blijven 
richten op de zorg en het welzijn van u.

Ook voor u als bewoner zijn het geen 
gemakkelijke tijden. Wij ervaren als 
ondersteuners hoe betrokken en 
liefdevol de medewerkers van De 
Meente zijn.

Weet dat alle medewerkers van De 
Meente u een warm hart toedragen en 
steeds voor u klaarstaan. 

Hoe meer afstand wij houden,
Hoe dichter wij tot elkaar komen.

Hoe langer wij volhouden,
Hoe korter deze tijd duurt.

Hoe harder wij zijn voor onszelf,
Hoe zachter wij zijn voor iedereen.

Het is een tijd van tegenstrijdigheden,
En een tijd van strijden tegen het heden.

Doe dit.
Met elkaar.
Voor elkaar!

Het coronavirus heeft ons allemaal in 
de greep. Ook u wordt getroffen door 
de maatregelen die er genomen zijn 
om verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan. U blijft zoveel mogelijk 
thuis om niet ziek of besmet te 
raken. Even naar buiten gaan, een 
boodschapje doen of contact met 
familie, buren of leeftijdsgenoten is niet 
meer vanzelfsprekend. We kunnen ons 
voorstellen dat met name voor u de 
dagen lang kunnen duren en u mogelijk 
eenzaamheid ervaart. Wij willen u laten 
weten dat we aan u denken, met u 
meeleven, er voor u willen zijn in deze 
moeilijke periode. 

Welzijn Zwartewaterland heeft 
daarom “de Telefooncirkel” opgezet 
om verbinding te houden met 
ouderen die (alleen) thuis wonen en 
mantelzorgers. De telefooncirkel is 
bedoeld om even te horen hoe het 
met u gaat. Redt u het alleen of zit u 
verlegen om een paar boodschappen? 

De Christelijke Bejaarden 
Omroep CBO zendt elke 

werkdag (maandag  
t/m vrijdag) uit van  

10.00 - 11.00 uur. 
Verzoekplaten kunnen 

worden aangevraagd via 
telefoonnummer 38 56 479.
Binnen de Meente is het mogelijk 
om naar de CBO te luisteren via een 
speciaal ‘luisterkastje’. Bij de CBO 
kunt u zo’n kastje lenen.
Bent u geïnteresseerd, of wilt u 
informatie over het “Meentenet 
kastje”, dan kunt u ons altijd even 
bellen op 038 - 385 64 79.

Zijn er misschien andere dingen waar u 
tegen aan loopt of wilt u gewoon even 
een praatje maken? Een vrijwilliger 
van Welzijn Zwartewaterland biedt 
u graag telefonische ondersteuning 
en een luisterend oor. Heeft u hier 
behoefte aan? Meldt u dan aan bij de 
Telefooncirkel. 

Aanmelden bij de Telefooncirkel is 
simpel. Bel met de welzijnsconsulent  
M. Platel 06 - 209 777 85 of stuur een 
email naar M.platel@ijsselheem.nl  
of bel met de mantelzorgconsulent 
L. Ruitenberg 06 - 130 149 55.  
Zij nemen dan contact met u 
op. De vrijwilligers van Welzijn 
Zwartewaterland willen graag iets voor 
u betekenen!

Sterk zijn wil niet altijd zeggen
Dat u alles zelf moet dragen

In deze tijd getuigt het juist van kracht
Om hulp te durven vragen

Wij bieden u een luisterend oor
Even horen hoe het met u gaat
Een praatje of een boodschap?

Wij staan voor u paraat!

DURF HULP TE VRAGEN
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Geachte bewoners van de Meente,

We leven in een bijzondere tijd. Een ziekte 
verspreidt zich in hoog tempo over de 
gehele aarde.  Een ziekte die we nog niet 
goed kennen en waartegen ook nog geen 
doeltreffende medicijnen zijn ontwikkeld. 

Onze gemeente is zwaar getroffen. Eerst 
voornamelijk in Hasselt, maar inmiddels 
ook in Genemuiden. Er zijn heel veel 
mensen ziek geworden. Voor een aantal 
van hen heeft dit het overlijden tot gevolg 
gehad. Niet iedereen wordt heel erg 
ziek, voor sommige mensen blijven de 
gevolgen van de ziekte beperkt.

Oudere mensen zijn extra kwetsbaar. 
Daarom kunt u de Meente nu niet uit en 
kunnen uw familie en vrienden er niet in. 
Ik begrijp heel goed hoe vervelend dat is. 
We spreken graag met elkaar in 
Genemuiden. 
Die neiging om contact met elkaar te 
leggen, naar elkaar om te zien is bepalend 
voor de kwaliteit van onze samenleving. 
Het vergt veel inspanning en inlevering 
om dat contact nu niet te kunnen 
hebben. Dat doet pijn, geeft een gevoel 
van machteloosheid en maakt ook boos. 

Toch zijn we genoodzaakt ons aan deze 
(onaangename) regels te houden. 

Het virus verspreidt zich in het contact van 
mens tot mens en om die verspreiding 
tegen te gaan moeten we ons gedrag nu 
aanpassen. Er worden creatieve manieren 
beproefd om toch nog contact te kunnen 
onderhouden, met touwen worden 
producten naar balkons gehesen. 

Op de stoep bij de Meente worden 
tekeningen gemaakt. Ook de moderne 
techniek biedt soms uitkomst, 
bijvoorbeeld via de computer of beeld-
telefoon. Zo kunnen we het ongemak 
een beetje kleiner maken, maar het blijft 
behelpen.

Iedereen ziet uit naar het einde van 
deze crisis. Geen mens weet hoe lang 
het nog gaat duren. Ik hoop dat we de 
kracht mogen ontvangen om door deze 
moeilijke periode heen te komen. Er is 
veel dat we nu niet mogen. Laten we doen 
wat we wel mogen. We mogen bidden om 
kracht en om uitkomst. 

Met vriendelijke groet,
ing. E.J. (Eddy) Bilder, Burgemeester

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door

Vormgeving en realisatie: print en sign

Voor u ligt een mini uitgave van de Roeper een zogenaamd “Roepertien”: 
een speciale uitgave van het bestuur van De Meente voor alle bewoners in en  
rondom de Meente.  Deze wekelijkse uitgave is bedoeld om u te informeren over 
allerhande zaken, maar bovenal ter bemoediging in deze bijzondere tijden.  
Dit Roepertien komt ook digitaal beschikbaar op de website: www.demeente.org 

Antwoorden puzzeltje Taelkrink:  
Schommel - boerenjongens - oliebol - luier -  
wit puntbroodje - eelt - citroenbrandewijn

- Talder
- Pruumpies
- Euliekræppien
- Pisdoek

- Timpe
- Zwil
- Fladderak

De oplossing van dit 
raadsel vindt u achterop dit 
Roepertien

DIALECT PUZZELTJE VAN DE TAELKRINK
Het Gællemunigers heeft soms vreemde woorden voor alledaagse dingen.  
Wie weet wat er met de volgende woorden bedoeld wordt?

SOLIDAIR
Bij een uitzending van de CBO meldde 
Karin Leferink, lid van de Raad van 
Bestuur Woonzorgconcern IJsselheem, 
dat meerdere oud medewerkers van 
IJsselheem hebben aangeboden om 
hun oud-collega’s in de Meente en de 
Hazelaar te komen helpen. Een prachtig 
gebaar van solidariteit en verbondenheid 

in deze moeilijke tijd. Natuurlijk mag 
zoiets niet van alle oud-medewerkers 
worden verwacht, want sommigen 
maken zelf deel uit van de risicogroep 
of hebben een huisgenoot die tot de 
risicogroep behoort, maar het geeft wel 
aan hoe groot de betrokkenheid van 
zorgmedewerkers is! 

Oma Van der Kamp at bijna elke dag 
bij één van haar vijf zoons. Nu dat 
niet meer mogelijk is, takelen haar 
kinderen iedere dag moeders maaltje  
omhoog met het takelsysteem dat door 
kleinzoon Peter is bedacht en gemaakt.

Door Bloemijn (bloembinderij 
Willemijn) zijn fleurige 

versieringen aangebracht 
rondom De Meente.

Een smakelijk hart  
onder de riem voor  
de zorgmedewerkers




