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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

* 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.VANDERSTEEG.NL
STEEVAST SAMENWERKEN

Persoonlijk
Professioneel
Flexibel
Duurzaam

Sasdijk 1
8281 BM Genemuiden

038 - 38 54 288
info@vandersteeg.nl
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PLAATS HIER
DE ADRESSTICKER
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Mede mogelijk gemaakt door:

sign & display
print & promo

fennyjolingerie.nl

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

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

KOM NU KIJKEN IN ONZE 
NIEUWE WINKEL!

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

maar dezelfde service en kennis als voorheen. 

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

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

krijgt van uw zorgverzekering!

Graag tot ziens,
Team Brouwer Optiek

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

VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE 
PERSONEN- EN BEDIJFSAUTO’S 

ALLE AUTOMERKEN

SCHADE HERSTEL, 
REPARATIE ONDERHOUD 

EN APK VOOR 
ALLE AUTOMERKEN

de meente

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

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

Tijdens de kantooruren 
te boeken op

OOK ROLSTOEL VERVOER

038 385 27 10 
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VAN DE REDACTIE

Er wordt binnen De Meente heel wat ge-
organiseerd voor de bewoners en andere 
belangstellenden. Zo was er onlangs een 
workshop voorjaarskrans maken waar 
mensen zich voor konden opgeven. In 
Den Heuvel wordt elke woensdagmorgen 
gesport met een leuke actieve groep be-
woners onder leiding van Martijn Jansen, 
(zie foto op de voorpagina) en als het weer 
warmer wordt, maken ze gebruik van de 
beweegtuin. In de Activiteitenagenda op 
pagina 13 kunt u vanuit uw comfortabele 
stoel bekijken of er misschien iets voor u 
bij is. Aarzel vooral niet om er eens geheel 
vrijblijvend een kijkje te gaan nemen. 

Op pagina 4 en 5 verstrekt het bestuur 
van St. Welzijn De Meente informatie over 
lopende zaken.

De Roeper wordt verspreid onder alle 
65-plussers in Genemuiden en Kamper-

zeedijk. Daarom op bladzijde 10 nog maar 
eens aandacht voor de aanpassingen aan 
de eigen woning zodat men zo lang mo-
gelijk zelfstandig thuis kan wonen. 

Henk en Marjo Last hebben weer een 
mooie serie foto’s aangeleverd over de af-
valinzameling door de jaren heen. 

Door Jannie Bakker en Sijm van Lente van 
het Historisch Centrum Genemuiden en 
muzikant Jan Last, werd op 8 maart in De 
Meente een avond georganiseerd over de 
brand met verhalen en muziek. De redac-
tie van De Roeper heeft er voor gekozen 
om het hoofdstuk ‘De Stadsbrand van 
1868’ over te nemen uit het boek Schakels 
in de Tijd (1), geschreven door plaatsge-
noot Henk Beens.

De redactie wenst u weer veel leesplezier!
(MB)
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Het jaar 2018  is al weer enkele maanden 
onderweg en de langverwachte ‘koning 
winter’ heeft nu echt z’n intrede gedaan. 
Vooral in deze winterperiode zitten we 
als bestuur met de vele vrijwilligers nooit 
stil voor het welzijn van onze ouderen in 
Genemuiden en in het bijzonder in De 
Meente. 

Het bestuur heeft de volgende mededelingen:

Restaurant
Vanaf 5 februari heeft een week lang 
een actie gelopen in het restaurant van 
de Meente. Hierdoor hebben een aantal 
nieuwe bezoekers het restaurant bezocht. 
Bij deze wordt u nogmaals van harte uit-
genodigd om een keer te komen eten in 
de Meente, de maaltijden smaken prima 
en het is er erg gezellig! Het restaurant is 
dagelijks geopend van 11.30 uur tot 13.30 
uur voor een warme maaltijd. 
Voor € 9,= heeft u al een complete warme 
maaltijd inclusief voor- en nagerecht en 
bereid met verse producten. Waar vindt u 
dat nog? Het Bestuur en ook IJsselheem wil 
er alles aan doen, om deze mooie voorzie-
ning in Genemuiden in stand te houden. 

Maar daar kunt u ook zeker een steentje 
aan bijdragen door regelmatig het restau-
rant te komen bezoeken om te eten. Hier 
geldt nog steeds het oude spreekwoord: 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

Catering
De reserveringen voor het vieren van ver-
jaardagen en andere feestjes in de Meen-
te gaan via de receptie. Vanaf 1 februari 
wordt de catering hiervoor met u en de 
kok van de Meente besproken in een per-
soonlijk gesprek. De reden hiervan is dat 
de kok beter op de hoogte is van het as-
sortiment en de exacte mogelijkheden en 
daarom beter aan uw (specifieke) wensen 
tegemoet kan komen. IJsselheem facili-
teert de catering in de Meente. We heb-
ben mooie faciliteiten voor het vieren van 
verjaardagen of andere feestjes. De prij-
zen voor zaalhuur, service en consumpties 
zijn prima in orde voor hetgeen geboden 
wordt. We willen graag dat het vieren van 
feestjes in de Meente door kan blijven 
gaan. U kunt uw steentje daar aan bijdra-
gen door juist gebruik te maken van deze 
catering en mee te blijven denken over 
mogelijke verbeteringen.

Personenalarmering
De personenalarmering van de aanleun-
woningen van de Meente zal worden 
vernieuwd. IJsselheem gaat de alarme-
ring organiseren via de alarmcentrale Eu-
rocross. Het bedrijf CSI zal de apparatuur 
hiervoor plaatsen en beheren. Het gaat 
om de aanleunwoningen in de K. Door-
manstraat, Margrietstraat, D. Rijkerstraat, 
Alexanderstraat, Oranjestraat en Zuster 
Kramerstraat. 

VAN HET BESTUUR
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Doe zaken in de buurt

Winkel in de buurt
Eet in de buurt

Geniet van je buurt
Wees zuinig op je buurt

Want uw buurt steunt lokale 
activiteiten!

De woningen in de Weidegreven zijn 
rechtstreeks aangesloten op de alarme-
ring van de Meente. 

Verbouwing
Wetland Wonen heeft aangegeven, dat 
de sloop van de Akkerties en de Zuidwal 
in het 3e kwartaal van 2018 zal plaatsvin-
den. Het gaat om de sloop van 41 appar-
tementen waarvoor 30 nieuwe, ruime ap-
partementen in de plaats komen. Zodra 
de nieuwbouwplannen concreet zijn, zal 
Wetland Wonen een bijeenkomst plannen 
voor belangstellenden om de plannen te 
presenteren. 

Namens Bestuur Stichting de Meente
Klaas Bakker, voorzitter

Leden van de kleindiervereniging “de Zwarte-
waterfokkers” hebben nieuwe bewoners voor 
de Meente geleverd. 

Nadat ze het hok hadden voorzien van nieuw 
zand, mocht de heer Bakker de kippen uit hun 
benarde positie halen en in het hok plaatsen. 
Er zijn inmiddels nog een paar zwarte kippen 
bijgekomen.

NIEUWE BEWONERS
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Door Ida Simons 
uitgeverij Cossee 
208 pagina’s

Een opvallend boek dat al in 1959 voor 
het eerst uitkwam en waar de pers en de 
lezers erg enthousiast over waren. Toch 
werd het vergeten en pas in 2014 op-
nieuw uitgegeven. En wat gebeurt er: de 
pers en de lezers zijn weer lovend over dit 
boek. De schrijfster is in 1960 (het jaar na 
het uitkomen van het boek) overleden en 
waarschijnlijk is dat een van de redenen 
geweest dat ze in vergetelheid is geraakt: 
ze schreef geen volgend boek. Ida Simons  
was in 1911 geboren in Antwerpen, haar 
vader was een Duitser, haar moeder een 
Nederlandse. 
Maar vooral was het een Joods gezin, he-
lemaal gesetteld in hun Joodse omgeving.

Het boek is het verhaal over Gittel, ze kan 
goed pianospelen en ziet haar toekomst 
als concertpianiste al voor zich. Ida Simons 
is ook concertpianiste geweest, maar na 
de oorlog, toen haar conditie door het ver-
blijf in Westerbork en Theresienstadt ach-
teruit was gegaan, kon ze dat zware leven 
niet meer volhouden. Ze wordt schrijfster.
Het boek is een portret geworden van een 
jong meisje, ongeveer 12 jaar, in de jaren 
twintig (zo’n 10 jaar voor de oorlog!) en 
geeft een humoristisch en liefdevol beeld 
van Joods familieleven in Antwerpen, Den 
Haag en Berlijn.
 
De schrijfstijl van Ida Simons is verras-
send licht en leesbaar. De ondertoon is 

EEN DWAZE MAAGD

tragisch, maar het verhaal wordt op een 
ironische manier verteld, waardoor je als 
lezer voortdurend zit te glimlachen. Bij-
voorbeeld om oom Wally die zichzelf re-
gelmatig ‘een document laat toekomen’ 
waarin hij voorspellingen doet die altijd 
uit komen. Of de Berlijnse pianolerares 
mevrouw Knieper en haar zoontje, won-
derkind Hänschen. Het is geen spannend 
verhaal. Het draait om de ontwikkeling 
van Gittel, hoe zij langzaam vrouw wordt, 
probeert koosjer te leven en het leven van 
de volwassenen te begrijpen en het hele 
boek door snoept van chocolade en an-
dere zoetigheden.
 
Ida Simons vertelt over het leven van een 
Joodse familie vlak voor de grote catastro-
fe aan de hand van de belevenissen van 
de argeloze Gittel met een lichte, vaak hu-
moristische toon.  Verrassend!    
(AM)
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VAN DE MEDEWERKERS

Wie ben je en waar kom je vandaan?
Ik ben Géke van Werven. Mijn jeugdjaren 
heb ik doorgebracht aan de Kamperzee-
dijk en ik ben later verhuisd naar Grafhorst.

Wat zijn je hobby’s? 
Ik mag graag winkelen. Wat vooral pret-
tig is om op een terrasje te zitten met een 
heerlijke kop warme chocolademelk en 
een lekkere taartpunt. Waar ik ook van 
geniet is om na een dag ‘hard werken’ een 
ontspannend boek te lezen.

Sinds wanneer werk je in de Meente en 
wat doe je zoal?
Sinds 2006 ben ik in de Meente komen 
werken als verzorgende IG in de thuiszorg. 
Ruim 2 jaar geleden ben ik met een nieuw 
team gestart om de zorg te verlenen aan 
onze somatische cliënten. Ik ben werk-
begeleider en beoordelaar van stagiairs. 
Daarnaast zit ik werkgroep elektronisch 
cliëntendossier.

Waarom heb je voor dit werk gekozen?
Het is voor mij steeds een uitdaging om 
met de cliënten om te gaan. Wat mij aan-
spreekt om samen met de cliënt, familie 
en collega’s op een professionele wijze 
invulling te geven aan de complexe zorg-
situatie van de cliënt.

Heb je nog ambities?
Niet in de zin van weer een opleiding vol-
gen. Voor mij is het meer dat de profes-
sionaliteit van dit vak steeds doorgaat en 
ik hierin zoveel mogelijk een waardevolle 
bijdrage aan kan leveren.

Ik geef de pen door aan: 
Bettina Eenkhoorn.

Welke extra vraag zou je nog willen 
stellen?
Wat is voor jou belangrijk in de samen-
werking met mantelzorgers? 
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Trijn was net in uus é koom van eur werk, 
as ze et kaertien op de matte ziet leng. 
Zie wet al wel van wie et is. Femme van 
onze Gé is in bédde en daor zal et wel van 
ween. Trijn ad de ooievaar al in de tuin 
zien staon, de slengers al veur de raem, en 
verroest, zie aann zelfs de suukerpot nog 
in de vensterbaanke. De kekkert ontbrak 
er nog an. Die zat onder et ies. Want Fem-
me ad et goed bekeekn, um mit dit weer 
in ´t kraombédde te kroep´m. Et was goed 
winterweer. Wat zal ze weer een verael 
em, dat nóst, zie was verwent tot en met, 
en alles mos gebeur´n zo as zie et wol.

Mer dit keeer was eur dat niet é lukt. De 
veurige keer ad ze al é schroewt: dit nooit 
weer, dit is de leste keer. Mer ja meinssen, 
7 maond é leed´n was onze Gé bi´j eur 
Trijn é koom mit een paer rooie oog´n in 
´t eufd en zee: Gé onze Femme mut weer 
in bédde. Zie get te keer as een dolle. Zie 
ad genog an 2, et koste allemaole zovuule. 
Zelf was ze d´r nog niet weer boomm op 
nao 3 jaor, en Peter die ad zien verstaand 
verleur´n.

O, Gé ek skaeme mi´j zo veur alles wat 
onze Femmie d´r an tael uutslóg, verskrik-
kelek.
Trijn bleef aordig rustig. Rustig mer an 
zeeg Trijn teegn Gé, et kientien is ´t er nog 
niet, en oen Femme kennende, kump et 
wel goed. ´t Is goed dat God ons zovuule 
tied gef umme d´r an te wenn. ´t Kump 
wel goed Gé, et kump wel goed.

Trijn was een paer keer bi´j Femmie gaon 
kiek´n. Zo deerne get alles nog goed? 
Femmie ad eur tante ies an é keek´n. Ef 
Moeijer bi´j oe an é west? Klaeng over eur 

deerne die zo slecht is umdat ze niet blie-
de is, neks dut as foetern umdat ze weer in 
de kraome mut.
Femmie begint te reern en Trijn zit stille-
gies naost eur, en denkt: laot mer reern. 
Eempies laeter zitten ze an de koffie mit 
een klein móppien. Ja tante, een klein 
móppien, meer kan d´r ier niet meer of. 
Alles is eem duur. De kienders  greeg elke 
keer weer ni´je kleer´n. Ek wil ze d´r toch 
ook wel netties bi´j em loop´m. Peter mut 
neudig een ni´j pak en zelf: mien maantel 
liekt nergens meer op! Telt oen winst mer 
uut.

Een pak en een maantel, d´er zal wel ner-
gens wat van koomm. As ze nog een twie-
de kóppien neemm is Femmie al een stuk 
rustiger en zeg: Tante wat bin ek ier van op 
é knapt. Eempies goed praot´n, dat kan ek 
mit moeijer niet. Die prót zo zemelig aak 
eur ies wat vraoge, ja deerne aanvaardden 
en lief em. Now mit dat aanvaarden bin´k 
druk bezig. ´t Lief em kump nog wel.

DIALECTVERAEL



9

Zo zitt´n ze saem nog een tied te praot´n. 
Goeie raod van tante Trijn wurd dankbaar 
anvaard. Ie mun ies bi´j Dorkas gaon kiek´n 
of naor de verkoop van de femilie Paas. 
D´r angt zo´k mooi goed tuss´n. Ie laot´n 
et eem stoom, dan krieg ie een ander lug-
gien an ´t goed. En Peter en ie´e wórn een 
stel umme achter nao te kiek´n.

De neeg´n maond´n bin achter de rugge. 
Zie loop´m d´r bi´j in kleer´n as van de Ko-
neginne. Femmie ef de uutverkoop of é 
wacht en eur slag é slaeg´n.
Peter ef et wiegien en de commode net-
ties op é knapt. Femmie ad een paer mooie 
nachtponn´n é kreeng en lag as een Ko-

neginne in bédde. ´t Kaótien lag naost eur 
op ́ t nachtkassien. Zie was bliede dat alles 
achter de rugge en goed was. Een mooi 
kientien waor ze now wel erg bliede mee 
was.

Ja.ja, meins´n dacht tante Trijn, alles kan 
veraander´n. Moei´jer Gé dacht: zie now 
wel waor neeg´n maond goed veur is.
En Femmie? Die dacht of zeeg niet zo vuu-
le. Dankbaar was ze veur alles en dat ze zo 
te keer é gaon ad stopte ze zo verre meu-
gelijk weg.

J. v. Dalfsen - Fuite
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De Tekstkenner 
levert mooie of 
zakelijke woorden 

voor websites, magazines, 
brochures en kranten.

Wij geven ook 
www.genemuidenactueel.nl 

uit.

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



10

Woont u in een fijne buurt? En zou u graag 
nog heel lang in uw vertrouwde omge-
ving willen wonen? Denk er dan eens over 
na om uw huis nú veiliger en comfortabe-
ler te maken. Hoe dat kan?
Ligbaden en douchebakken hebben al 
heel wat valpartijen veroorzaakt. Vaak in 
samenspel met een harde, gladde tegel-
vloer. Met een inloopdouche en een anti-
slipvloer wordt de badkamer veel veiliger. 
Het ziet er vaak mooi uit, zo’n losliggende 
mat midden in de badkamer of bij de clo-
setpot. Maar voor veel mensen is zo’n mat 
of kleed al een struikelblok geweest. Kies 
daarom voor een dunne, vastliggende mat. 
Een postopvangbakje direct onder de 
gleuf in de voordeur, zodat u niet meer 
hoeft te bukken. Of een elektronische 
deurspion die u in de woonkamer laat 
zien wie er aanbelt. U kunt van daaruit 
dan meteen de voordeur openen (of juist 
niet natuurlijk).
Drempels kunnen problemen opleveren. 
Bij een te hoge drempel kunt u gebruikma-
ken van een drempeloploop (een schuin 
oplopende rubberen of stalen plaat) aan 
de binnen- en/of buitenzijde van de deur. 
Een te hoge drempel bij de buitendeur 
kunt u verhelpen met het ophogen van 
de bestrating bij de voordeur.

In bepaalde situaties is het handig een be-
staande binnendrempel te verwijderen en 
hier een zogenaamde drempelvervanger 
te plaatsen. Deze drempelvervangers zijn 
ook geschikt voor het overbruggen van 
kleine hoogteverschillen tot 4 cm. Ze vor-
men door hun zeer beperkte hoogte geen 
obstakel voor bijvoorbeeld een rolstoel of 
rollator. De drempelvervangers zijn lever-
baar in aluminium, hout of rubber.

Een inductiekookplaat is veiliger dan een 
gaskookplaat, laat zich gemakkelijker 
schoonmaken en ziet er ook nog fraai uit. 
Een pakrail langs het aanrecht ziet er luxe 
uit, maar is voor velen allesbehalve over-
bodig.
Een niet al te felle lamp onder het bed 
die aangaat als u de benen ’buitenboord’ 
steekt. Zo vindt u veilig de weg naar het 
toilet, zonder dat uw partner wakker 
wordt van het licht. ’t Is één van de door-
dachte, nieuwe mogelijkheden voor de 
slaapkamer van (n)u!

De woonkamer is de ruimte waar we flink 
wat tijd verblijven. Het is dan ook belang-
rijk dat we er lekker kunnen zitten en veilig 
rondlopen. Plaats de meubels zo dat er nog 
voldoende bewegingsruimte overblijft. 

Wilt u meer informatie over mogelijke 
aanpassingen binnen of buiten aan uw 
huis? Kijk op www.langzultuwonen.nl De 
gemeente Zwartewaterland is actief be-
trokken bij ‘Lang zult u wonen’. 

Met de Blijverslening wil de gemeente 
Zwartewaterland inwoners stimuleren om 
hun woning meer levensloopbestendig te 
maken, zodat men ook op hogere leeftijd 

LANGER BLIJVEN WONEN IN DE EIGEN WONING
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zelfstandig kan blijven wonen. Indien ie-
mand onvoldoende spaargeld heeft om 
deze aanpassingen te bekostigen, dan 
kan de gemeente met de Blijverslening 
helpen om de woning gereed te maken 
voor de toekomst.

Voorwaarden Blijverslening
•  U bent eigenaar-bewoner van een 

bestaande woning van minimaal één 
jaar oud in de gemeente Zwartewa-
terland

•  De lening wordt consumptief ver-
strekt indien het aan te vragen le-
ningsbedrag minimaal € 2.500,- en 
maximaal € 10.000,- is

•  De lening wordt hypothecair verstrekt 
indien het aan te vragen leningsbe-
drag minimaal € 10.001,- en maximaal 
€ 30.000,- is

•  Van de eigenaar-bewoners waar-
aan een consumptieve blijverslening 
wordt verstrekt, is een van beide aan-
vragers jonger dan 76 jaar

•  De blijverslening wordt verstrekt voor 
het treffen van bouwkundige en do-
motica)* aanpassingen, zoals opge-
somd en omschreven op de door de 
gemeente vastgestelde lijst van maat-
regelen

•  De lening voor de te treffen maatre-
gelen bedraagt minimaal € 2.500,- en 
maximaal € 30.000,-

Bron: www.langzultuwonen.nl 

)* Domotica is een samentrekking van het 
Latijnse woord domus (huis) en informatica, 
telematica en robotica. Een synoniem van 
domotica is huisautomatisering en dit komt 
ook tot uiting in de definitie: ‘De integratie 
van technologie en diensten ten behoeve 
van een betere kwaliteit van wonen en leven.’

Ze fietst door weer en wind en kou
in avondrood, bij morgendauw.

Ze trapt haar kuiten rood - wit - blauw.

Ze zalft en steunt, trekt kousen uit,
ze stelt gerust, zet pil of spuit.

Een woord, een daad, een klein gebaar,
staat altijd voor haar mensen klaar.

Verzet de zin, begrijpt de klacht,
heeft mening mens naar bed gebracht, 

en doet dat maar, jaar na jaar.

Het grote hart, de goede zin,
dwars tegen heel de tijdsgeest in,

is zij de as, de spil, de draad,
van menig stad, wijk en straat.

Ik weet dat eens de tijd aanvangt,
dat ook ik ben bejaard.

En hoewel ze het niet van me verlangt,
met haar bescheiden aard,

zeg ik nu toch alvast: BEDANKT!
Jij bent heel wat levens waard.

DE THUISZORGER
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OBADJA - NU MET NAMEN

Half liggend v.l.n.r.: Gerrit Eenkhoorn, 
Willem Barneveld, Ben Bakker.
Links op de hurken: Helmich v.d. Kolk, 
Jakob Tuinman, Aart v.d. Haar, Johannes 
Bakker en we vervolgen met Wolter Be-
kendam, Jan van Dijk, Henk Driessen, Wol-
ter Hoekman, Karst Buitink, Berend Ver-
hoek, en Jan Willem Breman.

In de Roeper van september 2017 plaats-
ten we een foto van een uitstapje van de 
Hervormde Jongerenvereniging Obadja. 
De foto was aangeleverd door de inmid-
dels overleden Steven Verhoek. Onlangs 
heeft iemand een krantenknipsel aange-
leverd waarin de foto is gepubliceerd in 
de rubriek ‘Oude schoolfoto’s’. Daarvoor 
was de foto aangeleverd door de heer 
Jannes Naberman (van het gelijknamige 
autobedrijf ) en werden de namen op pa-
pier gezet door de heer Jacob Boersema. 
Het leek ons een goede reden om de foto 
nogmaals te plaatsen, nu voorzien van de 
tekst uit het krantenartikel:

Een prachtige foto van de Ned. Herv. Kna-
penvereniging ‘Obadja’ uit Genemuiden. 
De foto werd genomen in Huizen. ‘Obadja’ 
was namelijk op reis en in een Huizense 
school werd geslapen op stro. Voor het 
vervoer (in 1946) zorgde de heer G. Ver-
hoek (oprichter van Verhoek Transport). 
Hij stelde een veewagen beschikbaar, die 
met banken uit de Garfkamer werd uitge-
rust, zodat de jongelui niet behoefden te 
blijven staan tijdens de rit. 

Tweede rij van onder: Jan Hamer, Sjoerd 
Bruintjes, Piet Breman, Jentinus Noord-
stra, Jacob Boersema, Henk Visscher. 
Staand: Harm Bakker, N.N., Piet Visscher, 
Willem Pleijzier, Albert Bakker, Berend 
Timmerman, Jan v.d. Berg, Hugo v.d. Meu-
len, Arend Verhoek. Zittend: Hendrik v.d. 
Steege Mzn., Jan Timmerman.
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Daarna staan de knapen een beetje door 
elkaar, maar ingewijden hebben er vast 
wel genoeg aan als wij hierna volstaan 
om in twee rijen de resterende namen te 
noemen:

Karel Visscher, Sander Heutink, Herman 
Mulder, Roelof Bekendam, Jacob Bruin-
tjes, Tinus Meijwaard, Egbert Bruintjes, 
Harm Breman, Henk van Rees, Hendrik v.d. 
Berg, N.N., Meester Burger, Egbert Bruin-
tjes, Roelof Bekendam, Berend Naberman, 
Henk Stoter, Egbert Hans, Raak Hospers, 
Jan Buitink, Jan Beens en groepsleider uit 
de plaats Huizen.

Nu beginnen we weer links met de laat-
ste ‘serie’: Rijkend Last, Hendrik v.d. Steege 
Hzn., Willem Beens, Meester Lokhorst, Jan 
Pleijzier, Bertus van Dijk, Kees Visscher, 
Harm de Lange, Henk Altena, Jannes Na-
berman, Jan Visscher, Rijk v.d. Hee, Karst 
Eenkhoorn, Martinus Fuite, Meester Huur-
nink.

21

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

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

Inleveren zaterdags voor 19.00 uur: 
• telefoon 3856479
• info@cbozwartewaterland.nl
•  briefj e in onze postbus of afgeven

in de studio (Lage Vlakte 13)

Daarvoor hebben wij nodig:
• uw naam, adres, telefoonnummer
• bestemd voor: naam en adres
• muzikale wens
• eventuele toelichting

Uitzending is op zaterdagavond
van 19.15 tot 20.15 uur 
(programma: 'OP VERZOEK')

Wie wil ons helpen bij de CBO?

Wij doen een beroep op u/jou om ons te 
helpen bij de techniek, voorbereiding of 
presentaties van de programma’s. 

Voor informatie, neem dan contact met ons 
op: info@cbozwartewaterland.nl of kom op 
zaterdagavond (tussen 19.00 en 21.00 uur) 
langs in de studio.

Nylonstraat 9
8281 JX Genemuiden

Tel. (038) 385 54 66Tel. (038) 385 54 66
info@riezebos-constr.nlinfo@riezebos-constr.nl www.riezebos-constr.nl

Riezebos Constructie is gespecialiseerd in het Riezebos Constructie is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en monteren
van staalconstructies voor diverse bouwwerken. Zoals: Fabriekshallen, Kantoren, van staalconstructies voor diverse bouwwerken. Zoals: Fabriekshallen, Kantoren, 
Woningen, Ligboxenstallen, Bewaarloodsen, Werktuigbergingen, Loodsen e.d.Woningen, Ligboxenstallen, Bewaarloodsen, Werktuigbergingen, Loodsen e.d.

Het is in de meeste gevallen verstandig om al in een vroeg stadium van uw plannen met Het is in de meeste gevallen verstandig om al in een vroeg stadium van uw plannen met 
ons bedrijf in contact te treden. We kunnen dan ons bedrijf in contact te treden. We kunnen dan praktisch met u meedenken om zo tot 
een voordelig ontwerp te komen. Neem contact met ons op of bezoek onze website. ontwerp te komen. Neem contact met ons op of bezoek onze website.

ONTWERP

PRODUCTIE

MONTAGE
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E T A B L I S S E M E N T E R U G
A J N A E E IJ U IJ I E T T U R E R
M R K H L R G L I K N G T E O E T
A E P A P B T E K K R D T E D T T
N O T O A C E O R E E K S N L H S
D T C S A K L S B P A R E T C IJ T
E O E T H V E E S R R Z L U O B K
L L N G E E G T A E E I L E M O P
A O E W I K R K E W N V E A P E T
C S R T L R A I E L R W S S O E N
H A E A S S A G T E P R IJ S T M L
T M K L O O F J T U A A N N E E V
I E E K F A P R G A E E K E S R R
G N O G F M A A R I T E P L C C E
A K W K I H A E L W T M L L H S D
R O T E C T L E R M E N E E A T E
A P R E I H O E D E N P E N A H R
N P O R E D L P B E A O G V L C E
T E O T R L E L E K T R O D E I C
I L V S A E A N F I O S U T O Z H
E E A N R Z W A R T R IJ D E R E T
B N K E E E R U R E A D E E T G E
E E E N O G I G O D E R R K B D R
W R V N E T I U B R E D S T R O T
IJ I E E W E R E L D B E W O N E R
S S R P R M K IJ L R O O H E B N O

WOORDZOEKER
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AALBES GARANTIEBEWIJS PENNENSTREEK
AFGEWEZEN GEZICHTSCREME PLEEGOUDERS
AMANDELACHTIG GRAFKAPEL RITUEEL
APOSTEL HEILSOFFICIER ROTAN
BASEL HOEDENPEN SAMENKOPPELEN
BEDSTEDE HORDE SIRENE
BESSENWIJN INWEIDEN SNELLEN
BEVER KAAKJE SOLOTOER
BOSRAT KALKGEBERGTE STOUT
BROUWER KARAKTER STROT
CHARTERVLUCHT KETELPAK SUIKERLEPEL
COMPOTESCHAAL KLOOF TARWEVLOKKEN
CONTACTLIJM KNALLER TEELAARDE
DEERNE KOKOS TELEGRAAFPAAL
DOPHEI LEGERPRIESTER TERUG
DRIEPOTIG LERAARSAMBT TROELA
EENOGIG LOCOPRIJS VOORTWOEKEREN
EINDSTOOT LUIERS VREDERECHTER
ELEKTRODE MEEBLAZEN WERELDBEWONER
ERBUITEN METGEZEL ZENDER
ERWTENSOEP ONBEHOORLIJK ZEVENTIGJARIG
ETABLISSEMENT PALMNOOT ZWARTRIJDER
ETTELIJK

Oplossing: 

De oplossing van de vorige puzzel is:

ONTWARRING

We hebben naar ons genoegen weer vele inzendingen mogen ontvangen. Iedereen 
bedankt daarvoor. De winnaar van deze keer is:

Aalt Selles
Kamperdijk 6

Van harte gefeliciteerd!!

 Aalt Selles kan de gewonnen prijs afhalen bij de receptie van de Meente.
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De afvalinzameling is door de jaren heen 
heel wat keren veranderd. In 1985 legde 
Henk Last vast dat de vuilnisemmers voor 
het laatst werden geleegd door ‘de man-
nen van de reiniging’. Het vuilnis werd 
gestort in ’t poldertje. Die grond werd na 

ZO IS’T EWEST: AFVALINZAMELING

verloop van tijd afgedekt en beschikbaar 
gesteld aan de hondenvereniging RIOS. In 
het voorjaar van 2014 waren er nog maar 
weinig mensen actief om politiehonden 
op te leiden, en nu wordt er elke donder-
dagavond getraind met jachthonden.
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Vuilnisemmers maakten plaats voor vuil-
niszakken, die in 1999 voor het laatst wer-
den ingezameld, getuige deze foto van 
Henk Last in de Sportlaan. Afval scheiden 
werd steeds belangrijker en er kwamen 
Kliko’s voor restafval, groenafval, PMD 
(plastic, metalen verpakkingen en dran-
ken kartons) en papier.

Inmiddels wordt het restafval weer in vuil-
niszakken ingezameld maar dit moet door 
de inwoners zelf worden weggebracht in 
de ondergrondse containers die op diver-
se plekken zijn aangebracht. 
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ACTIVITEITENAGENDA 2018
DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP OVERIGE INFO
APRIL
Dinsdag 3 april Bijbelkring 15.00 uur
Woensdag 4 april Welfare 14.30 uur
Vrijdag 6 april Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk
Maandag 9 april Bingo 19.30 uur
Dinsdag 10 april Passage 20.00 uur
Vrijdag 13 april Fijn op ’t plein met  

Jaap Visscher
14.30 uur

Vrijdag 13 april Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk
Maandag 16 april Koor Excelsior 19.00 uur
Dinsdag 17 april PCOB 15.30 uur
Woensdag 18 april Welfare 14.30 uur
Vrijdag 20 april Ruben Janssen,  

kledingverkoop
10.00 uur

Vrijdag 20 april Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente
Vrijdag 27 april KONINGSDAG
MEI
Donderdag 3 mei Avond SCEG:  

‘bevrijden en herdenken”
19.30 uur

Vrijdag 4 mei Fijn op ’t plein met  
de familie Bastiaannet

14.30 uur

Maandag 7 mei Bingo 19.30 uur
Donderdag 10 mei HEMELVAARTSDAG
Vrijdag 11 mei Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk
Donderdag 17 mei Bekkema kledingverkoop 14.00 uur
Vrijdag 18 mei Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk
Vrijdag 25 mei Fijn op ’t plein met  

de familie Tuinman
14.30 uur

Vrijdag 25 mei Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente
Woensdag 30 mei Jeugdkoor Misora 19.00 uur
JUNI
Vrijdag 1 juni Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
Maandag 4 juni Bingo 19.30 uur
Vrijdag 8 juni Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
Vrijdag 15 juni Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk
Vrijdag 22 juni Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk
Donderdag 28 juni Koor: Stereo 19.00 uur
Vrijdag 29 juni Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente
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150 JAAR NA DE GROTE STADSBRAND VAN 1868

Dinsdagmorgen  Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut (m.u.v. vakanties)
Dinsdagmiddag  Bingo
Woensdagmorgen Koersbal en beweegtuingroep (m.u.v. vakanties)
Woensdagavond (19.15 uur) Bingo op het plein
Donderdagmorgen Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut (m.u.v. vakanties)
Donderdagmiddag Zanguurtje onder begeleiding van een organist
Vrijdagmiddag (14.30 uur)  Fijn op ’t plein (houdt u de weekagenda in de gaten voor de activiteit die 

er georganiseerd wordt)

Op 11 maart jl. was het precies 150 jaar 
geleden, dat een groot deel van Genemui-
den door brand werd verwoest. Door Jan-
nie Bakker en Sijm van Lente van het His-
torisch Centrum Genemuiden en muzikant 
Jan Last, werd op 8 maart in De Meente 
een avond georganiseerd over de brand 
met verhalen en muziek. De redactie van 
De Roeper heeft er voor gekozen om het 
hoofdstuk ‘De Stadsbrand van 1868’ over te 
nemen uit het boek Schakels in de Tijd (1), 
geschreven door plaatsgenoot Henk Beens.

‘Branden lopen als een rode draad door de 
geschiedenis van Genemuiden. De grootste 
brand trof de stad op biddag 11 maart 1868. In 
de avonddienst was de zegen gevraagd voor 
gewas en arbeid. Omstreeks half elf klonk het 
monotone gebeier van de torenklokken over 
de slapende stad. De nachtwachten hadden 
alarm geslagen en de klokkenist gewaar-
schuwd, omdat het huis van bakker Hendrik 
Gerritsz. Van Dijk aan de Langestraat in brand 
stond. Meteen daarna was de hele stad in rep 
en roer en rukten de drie brandspuiten uit. 
Aangewakkerd door de vrij sterke wind, greep 
de brand razendsnel om zich heen. Binnen 
een kwartier brandden twintig panden als 

een fakkel. Tijd om hun inboedel te redden, 
hadden de mensen niet meer. Toen bleek dat 
de waterstralen van de brandspuiten de vuur-
zee niet konden stoppen, raakten de spuit- en 
pompgasten in paniek. Daardoor verbrandde 
één brandspuit. Met man en macht probeer-
de men uitbreiding van de brand te voorko-
men. Zelfs vrouwen brachten emmers water 
naar het vuur. Alle inspanning was tevergeefs. 
De brand breidde zich zelfs uit tegen de wind-
richting in. Gelukkig bleef door het moedig 
handelen van een paar inwoners het dokters-
huis gespaard, waardoor de brand niet over-
sloeg naar de bebouwing aan de Hasselter-
dijk. Toen de Nijstad bij het kerkgebouw van 
de hervormden in brand raakte, was de ramp 
niet meer te overzien. Een branden stuk spek, 
vele honderden meters als een bom door de 
lucht geschoten, kwam daar op het dak van 
een pakhuis terecht. Het vuur verspreidde 
zich snel in de nauwe straten. Rieten daken, 
houten schuren, gevels en hooibergen waren 
een makkelijke prooi.

Na het ontstaan van de nieuwe brandhaard 
ontstond er grote paniek. Radeloze mensen 
trachtten te redden wat er nog te redden viel. 
Overals sleepte men met huisraad en het vee 
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werd haastig uit de stallen gehaald. Het al-
lesoverheersende geknetter van de immense 
vuurzee, de krakende geluiden van instorten-
de gebouwen, de oplopende temperatuur en 
het naargeestig geloei en gehinnik van angsti-
ge, ronddravende koeien en paarden veroor-
zaakten een grote verwarring onder de bevol-
king. Daarbij viel aanhoudend brandend riet 
als een stofregen over de mensen. Er heerste 
chaos en het leed onder de mensen was groot. 
Tegen middernacht rukte de te hulp geroepen 
brandweer van Zwartsluis uit met twee spui-
ten. De brandweerlieden waren op het ergste 
voorbereid. Ze zagen al vanuit Zwartsluis dat 
Genemuiden één grote vuurzee was. De inzet 
van de spuiten kon niet voorkomen dat de 
brand zich verder uitbreidde. ’s Nachts tegen 
half twee wist burgemeester Hulst zich geen 
raad meer. Moedeloos schreef hij achter op 
een envelop: ‘Genemuiden staat van ’t eene tot 
’t andere einde in volle brand. Alles wordt aan-
gewend tot blusschen, maar niets kan baten.’ 
Een ijlbode bracht de noodkreet naar graaf van 
Bijlandt, Commissaris van de Koning in Zwolle.

Uittocht
Inmiddels begon een ware uittocht naar het 
veer waar mensen met wagens en goederen 
werden overgezet. Velen vonden een vei-
lig onderkomen in herberg De Noorde aan 
de overzijde van het Zwartewater. Anderen 
zochten beschutting op schepen die vanuit 
de Binnenhaven naar de Buitenhaven waren 
gevaren. Men bracht de zieken naar het veer-
huis, waar ze door de stadsarts werden opge-
vangen en verzorgd. Omdat steeds brandend 
materiaal uit de lucht viel, werden natte zeilen 
op het dak van het veerhuis gespannen. On-
geveer 30 kraamvrouwen kregen onderdak 
in de directiekeet van de Maatschappij. Die 
nacht was voor velen een grote beproeving. 
Veel mensen zochten elkaar en veel kinde-
ren waren hun ouders kwijt. In het plantsoen 

stonden overal groepjes half geklede, van kou 
bibberende mensen, soms met wat huisraad 
bij zich. Ook draafden daar angstige paarden 
en koeien rond. De brandspuit van Vollenho-
ve, die ’s morgens om vijf uur arriveerde, werd 
meteen ingezet. Toen de dag aanbrak, zag de 
bevolking de omvang van de ramp pas goed. 
Een groot deel van de stad lag in puin en bood 
een desolate aanblik. Er waren alleen nog 
brandende ruines over. Toen de Zwartsluizer 
spuitgasten vermoeid raakten en de spuit uit 
Vollenhove het begaf, liet de inmiddels gear-
riveerde commissaris van de Koning de Kam-
per brandweer komen. Die kwam ’s middags 
tegen drie uur in actie met twee spuiten. Het 
blussen ging door tot zessendertig uur na het 
ontstaan van de brand. Het was een wonder 
dat er niemand was omgekomen. Wel over-
leed de in een jaagschuit ondergebrachte 
ziekelijke, hoog bejaarde Grietje Harms, ver-
moedelijk van de schrik. Er gebeurden rare 
dingen in de rampnacht. Bij het in veiligheid 
brengen van huisraad zag men het nog geen 
maand oude zoontje van smid Harm Breman 
voor een pakje aan. De baby werd in het ruim 
van een schip gegooid. Gelukkig werd de 
vergissing op tijd ontdekt. Op 15 maart werd 
een kerkdienst gehouden. Daarin stond de 
volgende tekst centraal: ‘Roep mij aan in de 
dag der benauwdheid; ik zal u eruit helpen, 
en gij zult mij eeren.’ Op dezelfde dag bracht 
minister van Binnenlandse Zaken Heemskerk 
samen met graaf van Bijlandt een bezoek aan 
het zwaar getroffen Genemuiden. De minister 
die erg onder de indruk was van de catastrofe, 
sprak de bevolking moed in. Ook kwamen er 
die zondag een groot aantal vreemdelingen 
per stoomboot en rijtuig naar Genemuiden 
om de gevolgen van de brand te bekijken. 

Hulpacties
De commissaris van de Koning verzond op 
12 maart een groot aantal telegrammen om 
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hulp. Het ministerie van Binnenlandse Za-
ken reageerde als eerste met de mededeling 
dat de minister meteen honderd dekens en 
een aantal tenten naar Genemuiden zou stu-
ren. Het Instructie Bataljon in Kampen zond 
twintig mud aardappelen, twee zijden spek 
en een paar zakken met erwten. De burge-
meester van Zwollekerspel schonk vijftig ko-
lossale roggebroden. In Enschede ontstond 
spontaan een kledingcommissie die met een 
snelle actie kleding inzamelde ter waarde van 
4000 gulden. Ook in Zwolle, Kampen, Rotter-
dam, Den Haag, Harlingen en andere plaatsen 
werden commissies opgericht voor onder-
steuning. Van de ongeveer 2.300 inwoners 
raakten er 600 dakloos. Ze werden allemaal 
gehuisvest bij familie, vrienden of kennissen. 
Ongeveer 40 mensen vonden een plaats bui-
ten Genemuiden. 
(…)

Schade, ontwrichting en woede
De materiële schade was enorm. De brand 
verwoestte 140 gebouwen waaronder 105 
woningen, de scholen aan de Kruisstraat, het 
raadhuis en een aantal pakhuizen en schuren. 
Ook gingen 39 hooibergen verloren. Volgens 
het politierapport bedroeg het verlies aan 
woningen en huisraad 289.193 gulden en de 
schade aan hooi, biezen, russen en matten 
50.532 gulden. De verzekering vergoedde 
een bedrag van 153.044 gulden. Het reste-
rende bedrag van 186.681 gulden kwam ten 
laste van de Genemuider gemeenschap. Het 
deel van de Kerkbuurt met de kerk en de to-
ren bleef als door een wonder gespaard. Men 
kwam er achter dat de toren niet verzekerd 
was. Vooral de arbeiders met hun gezinnen, 
ruim 1600 personen, kregen het zwaar te ver-
duren. Door het verlies van biezen en russen, 
de grondstoffen voor de mattenvlechterij, 
raakten velen tijdelijk zonder werk. Toch was 
er ook nog een meevaller. De gemeentekas 

en de effecten bleven gespaard. De brandkast 
van de firma Muiderman uit Zwolle, die tien 
dagen voor de brand was aangeschaft, had de 
brand weerstaan. De opbrengst van de lande-
lijke collecte, 28.000 gulden, viel wat tegen. 
(….)

Bakker Van Dijk
De bevolking zag bakker Van Dijk als de aan-
stichter van alle ellende. Er bestond een sterk 
vermoeden dat hij de brand had aangestoken. 
De bakker werd langdurig verhoord, maar 
kwam spoedig weer op vrije voeten omdat er 
geen bewijs was. Volgens de bakker was het 
een ongeluk. In een bakkerij kon dat gemak-
kelijk gebeuren. Maar de bevolking geloofde 
niet in zijn onschuld. Het was niet onopge-
merkt gebleven, dat zijn vrouw en kinderen 
tijdens de brand bij zijn schoonouders in Wan-
neperveen waren. De bakker werd wel zwaar 
gestraft. Toen zijn vrouw in Wanneperveen in 
kennis werd gesteld van de ramp en de ver-
denking tegen haar man, stierf ze van schrik. 
Was het een aanwijzing van de schuld van de 
bakker, had hij plannen uitgebroed en wist 
zijn vrouw teveel? Na de brand was het leven 
voor de bakker een kwelling, de gemeen-
schap had zich tegen hem gekeerd. Tijdens 
de verhuur van land in logement De Pauw op 
15 mei 1868, richtte de opgekropte woede en 
frustratie van de aanwezigen zich tegen bak-
ker Van Dijk. Die had ook een perceel land in-
gebracht. De bedreigingen namen ernstige 
vormen aan. De gewaarschuwde burgemees-
ter moest de bakker beschermen. Hij wist 
hem slechts met uiterste moeite naar buiten 
te krijgen. Samen met veldwachter Hannesen 
zette hij Van Dijk op het veer, zodat die kon 
ontsnappen aan de woede van de snel groei-
ende groep Genemuidenaren.’

Met dank aan de auteur Henk Beens 
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De Roeper is een uitgave van 
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Receptie.meente@ijsselheem.nl 
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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

-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

Oefengroep 
- diabetes
- copd 
- hartrevalidatie 

Fysiofit 
Fysiotherapie 
Revalidatie
Oedeemtherapie
Echografie

Bel 038 385 86 88 

of kijk op www.fysiotherapiedemeente.nl

Buzenland 2  
Genemuiden
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sign & display
print & promo
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Sasdijk 1 Telefoon: 038-38 54 288
 8281 BM  Genemuiden Telefax: 038-38 55 502
 info@bjvandersteeg.nl www.bjvandersteeg.nl

Sasdijk 1 Telefoon: 038-38 54 288
 8281 BM  Genemuiden Telefax: 038-38 55 502
 info@bjvandersteeg.nl www.bjvandersteeg.nl

Sasdijk 1 Telefoon: 038-38 54 288
8281 BM  Genemuiden Telefax: 038-38 55 502
 info@bjvandersteeg.nl www.bjvandersteeg.nl

Sasdijk 1 Telefoon: 038-38 54 288
8281 BM  Genemuiden Telefax: 038-38 55 502
 info@bjvandersteeg.nl www.bjvandersteeg.nl

De Tekstkenner 
levert mooie of 

zakelijke woorden 
voor websites, magazines, 
brochures en kranten.

Wij geven ook 
www.genemuidenactueel.nl 

uit.

06 101 62 0
06

info@heyrik
media.nl

www.detekst
kenner.nl
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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




