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• Op pad met Gerrit Jan Westhoff

• Boekverslag: Leven met water

• Activiteitenagenda najaar 2019

• Van de medewerkers: Jacqueline van Dijk
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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

Oefengroep 
- diabetes
- copd 
- hartrevalidatie 

Fysiofit 
Fysiotherapie 
Revalidatie
Oedeemtherapie
Echografie

Bel 038 385 86 88 

of kijk op www.fysiotherapiedemeente.nl

Buzenland 2  
Genemuiden

Advertentie_FysioDeMeente_90x133mm.indd   2 15-05-12   11:02

“ Wijkverpleging 
begint met 
luisteren.”

www.ijsselheem.nl
Bel direct 088 - 339 44 00
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VAN DE REDACTIE
De zomer loopt weer op een einde en 
alweer hebben we records verbroken 
volgens het KNMI. Toch zullen velen van 
u zich ook nog wel heel warme zomers 
kunnen herinneren. Toen hadden we geen 
airco’s en tropenroosters en moesten er 
toch lange werkdagen worden gemaakt. 
Ach ja, waar hebben we het over …

De werkgroep die zich bezighoudt met 
de jubileumviering van De Meente heeft 
al flink zitten spitten in het verleden. We 
hadden eigenlijk ook gehoopt dat er 
vanuit de bewoners nog wat inbreng zou 
komen. Was u betrokken bij het begin van 
De Meente? Kunt u zich nog herinneren 
dat met de bouw is gestart, of heeft u 
misschien nog een foto in een oude 
schoenendoos die de moeite waard is om 
te worden getoond? 

Laat even een berichtje achter bij de 
receptie van De Meente, dan komen wij 
graag even bij u langs.
Stichting Welzijn de Meente heeft weer 
een mooi programma aan activiteiten voor 
het najaar en de winter samengesteld. Kijk 
eens in de activiteitenagenda en houd de 
prikborden, beeldschermen en foldertjes 
in de gaten. Er worden weer leuke 
evenementen georganiseerd waarbij ze u 
graag zullen verwelkomen.

De redactie van De Roeper wenst u veel 
leesplezier!

Marja Bekendam-de Boer

Vrijdagmiddag:
- 4 oktober, 15.00 uur  Samenzang met Arend Booi
- 18 oktober, 15.00 uur  Spelletjesmiddag met sjoelcompetitie
- 25 oktober, 15.00 uur  Presentatie over Rusland door Piet Dijkstra
- 29 november, 15.00 uur  Spelletjesmiddag met sjoelcompetitie
- 6 december, 15.00 uur Jaap Visscher met presentatie ‘Als de tijd van toen’
- 13 december, 15.00 uur Optreden familie Tuinman

Woensdagavond: 
- 9 oktober Taelkrink 
- 11 december Urker mannenkwartet

Nagekomen bericht voor de 

ACTIVITEITENAGENDA 2019



4

Veurwoord
Ien keer per joar in juni, ömstreeks de langste 
dag, get ‘de Taelkrink’ skrievm op locatie. 
Wi-j zuukn dan een plaekkien op en loatn 
ons inspireern deur de ömgevege. An et 
einde van de oamd probeern wi-j dat er een 
veraal of gedicht op pepier stet. Een antal 
joarn e-leedn was onze locatie ‘de Grote 
Kaerke’ an et Kerkplein en an et einde van 
de oamd ad ek et volnde veraal op pepier 
stoan.

Offeleid
Een lechtblauwe jurk met een bruseleke 
strook broderie an de onderkaante. In 
de winkel, toen Annet um paste, ad ze 
röndties e-draeit en ad et rokgedielte van 
de jurk as een waaier um eur èn beweungn. 
O, wat was ie mooi en toen eur moeier 
nog eevm met de verkoopster stond te 
proatn, ad ze zovule röndties e-draeit dat 
ze dr doezelig van e-wörn was. ‘Maeg ek 
um zundag an’, ad Annet e-vroagd toen 
ze noar uus reedn. ‘Nee’, ad eur moeier 
beslist e-zaegd, ‘As et Paosn is, met Poasn 
goa-j op oen poasbest’. De nije jurk ung an 
de kaste op de sloapkaemer van Annet. 
O, wat vereugde ze eur dr op dat ze um 
anmocht en eindelek was et dan zoverre.

Poasbest
Annet zit op eur poasbest, trots op eur 
nije jurk, compleet met aegelwit gebreide 
gaetieskniekousn met ietwat knellnd 
elastiek, noast eur vaejer onder et olde 
balkon in de kaerke.

Skuin veur eur zit een vrouwe van 
middelbare leeftied. Zie draegt een 
zachtgrune jasse van gladde stof, maer 
woar Annet eur oge veural op velt, is 
de zwerte strooin oed met een enörme 
briede raand dr umèn, woar de vrouwe 
net onderdeur kan kiekn.
An de rechterkaante, de kaante woar 
Annet teegnan kek, prijkt een grote 
corsage met donzege veern die dezelde 
kleur em as de grune jasse die de vrouwe 
draegt. Telkens as de kerkdeure lusget, 
beweengn de veern zaechies, umdat als 
er kerkgangers inkoomm,  de wiend de 
kerke inwaeit. Zelf beweegt de vrouwe 
niet, zie kek strak veur eur uut.
De dienst begint, et urgel zet de eerste 
psalm in en uut eur mond eurt Annet een 
galmerige stemme, dudelek dr boovmuut.
Annet’s andacht veur de vrouwe verflauwt, 
want zie ziet Japie, een klasgeneutien 
van eur. As i-j ziet dat Annet em in et 
vizier ef, trekt ie gekke bekkn noar eur en  
zie beantwoordt zien actie met et 
uutsteekn van eur tonge. Dat levert eur 
een petotter van eur vaejer op en als ze 
eur noar eur vaejer ummedraeit, kek i-j 
eur vermaennd an.

DIALECTVERAEL: OFFELEID
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Strak kek ze langes de vrouwe noar de 
domeneer, de preke begint. De mond van 
de vrouwe veur eur bewug op en neer, 
now niet umdat ze an et zingn is, maer 
umdat Annet eur eevm teveurn een dekke 
lombok in de mond zag steekn.

En dan opiens ziet ze um, een griezel. Wat 
ef die ier now te zuukn, de brutoaliteit. Brr, 
een rillege gled over eur rugge. Angd an 
een webdroad zakt een spinne langsem 
noar beneedn, tot zien peuties op et 
zwerte stro een landege maekn, zo op de 
boovmkaante van die zwerte oed, woar 
ie brutoal overèn lup. Et is een pekzwert 
eksemplaar, net zo zwert as de oed. Eevm 
blef et biest stoan, alsof ie de umgevege in 
zich opnemp. Dan zet i-j um in bewegenge 
en löp van de boovmkaante noar beneedn 
zo op de achterkaante van de briede 
raand. Weer blef ie stoan en et liekt net of ie 
eevm twiefelt welke kaante i-j op zal goan.    
Annet ziet dat i-j beslut rechsof te goan, in 
de richtege woar de zachtgrune  corsage 
zich beviend. Onder et loopm blievm de 
peuties zo now en dan steekn achter et 
oakerege stro. Manmoedeg lup ie vaerder 
en kump an bi-j de donzege veern. Weer 
blef ie, zoals et liekt, besluteloos stoan, 
mer stapt dan toch et zachte dons in. 
Annet’s mond zakt lös en zie kek toe oe 
et biest ielemoale verdwient. De donzn 
veerties beweengn, meer is er niet te zien. 
Met inge-oln oadem kek ze toe, mer de 
griezel kump niet teveurskien.

In de verte eurt ze de domeneer proatn, 
mer de spinne trekt toch meer eur andacht, 
want opiens ziet ze toch een zwert 
peutien uut et grune dons teveurskien 
koomm. Er ontsnapt eur een gielegien, 
wat eur weer een petotter oplevert van 

eur vaejer. Strieknd over de pienleke 
plekke op eur boovmnerm, woar de klap 
toch wel erd annekoom is, ziet ze oe de de 
spinne um uut de veern corsage wörstelt. 
Er ontsnapt Annet een eurbere zucht as 
de spinne zich eindelijk bevrijd ef uut zien 
benarde situatie. Snel löp ie verder noar 
de veurkaante van de oed, woar ie een 
iele tied blef zittn, zien peuties beweengd.
Toch kump er noa gerume tied weer 
bewegenge in et dier en tot Annet’s 
verbazege löp ie precies tot an et raendtien 
van de briede raand. De skrek slut eur um 
et erte, dit is leemsgevoarlek.
En dan gebeurde et. Met inge-oln oadem 
ziet Annet oe et stomme biest zich lut 
valln, maer an een webdroad blef angn. I-j 
bungelt èn en weer veur de oongn van de 
vrouwe. Eur eufd beweegt van skrek een 
keer van links noar rechs, de spinne angt 
noa disse bewegenge nog steeds veur de 
vrouwe zien oongn. Zie beweegt eur eufd 
nog een keer van links noar rechts, miskien 
hopend zo de spindroad te  breekn. Mer 
et ef neks gien nut, zien droad is te sterk 
e-spönn.
Dan zwaait ze met eur aand veur eur 
oongn langes. Teegn zo’k grof geschut is 
et dier niet bestaand. Weg is de spinne. 
‘Amen’, zaeg de domeneer.
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Poasbest
Eevm laeter uppelt Annet an de aand 
van eur vaejer noar uus. ‘En woar ef de 
domeneer over e-preekt?’, vrug eur vaejer 
eur en i-j kek eur strak an. Koortsachtig 
deinkt Annet noa, zie ef dr gien woord van 
eurt en kan dan ook met gien meuglekeid 
bedeinkn woar de domeneer over 
e-preekt ef.  Zie kek noar beneedn en dan, 
zomèr opiens, velt eur blek op eur nije 
kleern. Poasbest met poasn. Poasn?, dat 
kan niet missn. Dat veraal ef de juffouw op 
skoele verteld en zie ef goed e-luustert. 
‘Over Jezus, die is oppestoan en Martha 
en Maria die reerdn bi-j et graf, vaejer’, 
zaeg ze gauw en zie lepelt vaerder zo et 
iele veraal op zoals ze et van de juffrouw 
ef e-eurt.
As ze weer opkek noar eur vaejer, ziet 
ze een tevreedn blek in zien oogn en 
goedkeurnd knekt ie noar eur. Annet’s 
blek gled over eur lechtblauwe jurk met 
de briede bruseleke raand. ‘Doar bin’k 
maer net goed vanof e-koomm’, deinkt ze 
oppelucht.

Gera van Lente

Ook voor het  koor in de Meente “Een 
toontje lager” zit de vakantie er weer op. 
Op maandag 2 september zijn ze weer 
begonnen met de repetities. Het koor 
is opgericht voor mensen met fysieke of 
mentale problemen die zich niet meer 
thuis voelen in een regulier koor, maar wel 
graag willen zingen.
Hebt u belangstelling en wilt u eens een 
repetitie meemaken, dan bent u van 
harte uitgenodigd. Ook begeleiders en 
mantelzorgers zijn van harte uitgenodigd 
om mee te zingen. 
We repeteren op maandagavond van 
19.00 tot 20.00 in het restaurant van de 
Meente.
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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
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Gelukkig is de mens die tot het einde
Handen mag voelen die goed doen.

De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde kamt.
De hand die met tact aanraakt.
De hand die met het hart troost.

Geen mens kan leven
Zonder die hand,
Die teder is,
Die behoedt,
Die beschermt,
En bemoediging uitstraalt.

Tot het einde toe
Verlangt de mens naar die hand
Totdat er die andere Hand is,
Die alle wonden geneest, 
Die alle pin heelt, 
Die alle tranen wist.

Tot die tijd
Kunnen onze handen
Een voorproef zijn van die handen,
En handen en voeten geven
Aan de liefde
Die onmisbaar is.

Marinus van den Berg

HANDEN
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Wie denkt dat de historie van Genemuiden 
met de grote stadsbranden en andere 
rampspoed verloren is gegaan, moet eens 
met Gert Jan Westhoff door het oude 
centrum wandelen. In de zomervakantie 
deden tientallen Genemuidenaren en 
toeristen dat. Allemaal gingen ze met veel 
anekdotes naar huis. Namens De Roeper 
wandelde Erik Driessen ook mee.

Wie weet nou dat na de ontvolking 
van Schokland precies één familie naar 
Genemuiden trok. En die begonnen daar 
een ‘uitbaterij’ op de plek waar nu Schippers 
Welvaren zit. Of wat is het oudste gebouw 
van de stad? De oude dokterswoning in 
de Langestraat, die bij de grote brand in 
1868 maar net aan de vuurzee ontsnapte. 
Leendert Eenkhoorn kon de brand blussen 
en enkele zwartgeblakerde balken in het 
pand herinneren daar nog aan.

Herinneringen aan die tragedie zijn in de 
Kruisstraat en op de Nijstad nog te zien. 
Twee gevelstenen daar zijn van 1868. 

De JWB op het bordje aan de Kruisstraat 
verwijst vermoedelijk naar Jan Willem 
Blom, een opvarende van een schip 
die dat bestaan wel zat was, overboord 
sprong en naar Genemuiden zwom. 
“Vermoedelijk de enige Genemuidenaar 
die hier zwemmend naar toe is gekomen”, 
denkt Westhoff.

Eeuwen daarvoor was Genemuiden ook 
al bijna van de landkaart verdwenen. 
“De Tachtigjarige Oorlog was een ramp 
voor Genemuiden: dan weer was de stad 
van de Spanjaarden, dan weer van de 
staatse troepen. En elke keer plunderden 
de nieuwe heersers de stad leeg”, vertelt 
Westhoff. Uiteindelijk was er ook zo weinig 
van Genemuiden over dat het plan op 
tafel lag om de stad te slopen. “Kampen 
en Zwolle waren voor, volgens mij zijn 
ze dat nog steeds. De ridders hielden het 
plan tegen. Daarom kan ik hier nu nog 
stads-wandelingen organiseren”, grapt 
Westhoff.

OP PAD MET GERT JAN WESTHOFF
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Aan de Nijstad houdt hij stil bij de woning 
van de familie Harms. Woningen beter 
gezegd, want drie woningen zijn daar min 
of meer tot een huisadres samengevoegd. 
“In het verleden woonden veel Genemui-
denaren in een eenkamerwoning. Dat 
waren er ooit 278, waarbij in 221 woningen 
een mattenraam stond”, aldus Westhoff, 
die ook wijst op het bordje ‘Tres Tabernae’ 
dat op de gevel van Harms prijkt. “Dat 
verwijst naar drie herbergen. Ooit kreeg 
Harms Duitsers aan de deur die dachten 
dat ze hier konden overnachten. Een 
kopje koffie konden ze wel krijgen...”

Dat konden de deelnemers aan de 
wandeling ook. Met een eerste vracht 
aan verhalen hielden ze pauze bij ‘t Olde 
Staduus. waarna ze onder meer nog naar 
de oude stadsgevangenis gingen. Die zit 
onder het voormalige stadhuis, waarin nu 
Travel XL is gevestigd. Bijzonder om rond 
te lopen in zo’n historische plek, maar ook 
de verwijzingen naar het alledaagse leven 
zijn interessant. Zo staat Westhoff op de 
Westerkaai stil bij grote stukken steen 
bij de zijwegen. Weinig mensen zullen 
weten dat die ooit zijn geplaatst om 
beschadigingen door landbouwverkeer 
te voorkomen.

Even verderop stond ooit het 
indrukwekkende Blokhuis. Van dat 
kasteel is niets meer over, maar in het 
straatwerk heeft de gemeente een paar 
jaar geleden de contouren van een deel 
van het bouwwerk terug laten komen. Zo 
is opnieuw een stuk historie toegevoegd 
in het straatbeeld. (ED)

Zaterdag 21 september verzorgt Gert Jan 
Westhoff weer een rondleiding. Informatie en 
aanmelding is mogelijk bij ’t Olde Staduus. 
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W O O R D ZO E K E R

K L O O S t e r t a F e L e W n O

H O M L A T E J M A D I S I N A S

O E E L N T O O P A N R C S B W R

O U K L H E L F L O A G H T U E K

F A I C A P B L W K O L O N I E L

D R A T I P O I E I T K O U T O A

B R A D S R P G L A S B L A Z E N

E O E T S C E A V N V S L A I L K

W R S F S Z H K R L A A E S N E W

E T L G K E O A I A T A I L N K IJ

R A A G O O N E K L A V D D I O Z

K B N N R D G M E E D T I L G N I

E E O E E A O T A L L U N E H K G

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

S W S G S S P R E K E N N S I E N

E A S C C T E E I R IJ R E E D H G

N T E H H W W Z N Z W I K G A T E

B E F T I IJ R A G K T E U R A O N

L R O E P E N A R A O E G U A P O

O E R A P L L E T M R O N E N A T

E N P A K S A L N V E I I L N S M

S T R U C T U U R V E R F E A D I

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

M W O E N S D A G A V O N D I T D

A U T O B U S D I E N S T A E S E

J L C W O R T E L V O R M I N G L
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AANNAAIEN 
APENKOOI
ATLETISCH 
AUTOBUSDIENST  
BEDWATEREN 
BILNAAD 
BOETSEERKUNST 
BORSTWARMER  
BOSGOD  
CONSULTATIE 
DAKLAT 
DEBAT 
ERACHTER 
EREDIPLOMA  
FICTION 
FRATSENMAKER 
GENOTMIDDEL 
GLASBLAZEN 
HOOFDBEWERKER 
JAMES 
KALFSROLLADE 

KERSENBLOESEM 
KLANKWIJZIGING  
KLOOSTERTAFEL 
KNALKOOPJE 
KNOKEL 
KOELAPPARAAT 
KOLONIE 
KORENSCHIP 
LASKAP  
LAURA
LIBEL  
NAWEE
ONWEL
OUDERVREUGDE
OVERWEGEND
PERZIKHUID
PROFESSIONAL
ROEPEN
SCHIJNEN
SCHOOLLEIDING
SINAS

SLAGZIJ
SLEUF
SLUIER
SPREKEN
STADSAPOTHEEK
STOFWISSELING
STRUCTUURVERF
TANGO
TELEURGESTELD
UITSCHAKELEN
UITZINNINGHEID
UNIEK
VALKENOOG
VLIESANGST
WERELDVISIE
WIEROOKVAT
WOENSDAGAVOND
WORTELVORMING 
ZEGEKAR
ZWIKGAT

Oplossing: 

De oplossing van de vorige puzzel is:

KREUPELHEID

We hebben naar ons genoegen weer vele 
inzendingen mogen ontvangen. Iedereen 
bedankt daarvoor. 

De winnaar van deze keer is:
Junte, Klaas Benninkstraat 1 e
Van harte gefeliciteerd!!

Dhr/mw. Junte kan de gewonnen prijs 
afhalen bij de receptie van de Meente.
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DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP OVERIGE INFO
SEPTEMBER
Vrijdag 6 september Sarah mode  

kledingverkoop
10.00 uur

Vrijdag 6 september Fijn op ’t Plein  
met Jaap Visscher

14.45 uur

Vrijdag 6 september Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente
Dinsdag 10 september Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 10 september Passage 20.00 uur
Vrijdag 13 september Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
Dinsdag 17 september Bijbelkring 15.00 uur
Dinsdag 17 september PCOB (broodmaaltijd) 17.30 uur Restaurant
Woensdag 18 september Ouderenmiddag 14.30 uur
Vrijdag 20 september Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
Dinsdag 24 september Schildercursus 13.00 uur
Woensdag 25 september Welfare 14.30 uur
Woensdag 25 september Koor: De Lofstem 19.30 uur
Vrijdag 27 september Snackuurtje 17.00 uur Plein
Vrijdag 27 september Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk

OKTOBER
Dinsdag 1 oktober Bijbelkring 15.00 uur
Vrijdag 4 oktober Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk
Dinsdag 8 oktober PCOB 14.30 uur
Dinsdag 8 oktober Passage 20.00 uur
Woensdag 9 oktober Welfare 14.30 uur
Vrijdag 11 oktober Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente
Dinsdag 15 oktober BIESTEMARKT
Donderdag 17 oktober Bekkema kledingverkoop 14.00 uur
Vrijdag 18 oktober Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
Dinsdag 22 oktober Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 22 oktober Bijbelkring 15.00 uur
Woensdag 23 oktober Welfare 14.30 uur
Vrijdag 25 oktober Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.
Woensdag 30 oktober Ouderenmiddag 14.30 uur
Donderdag 31 oktober Koor: mannenkoor  

Eneas uit Urk
19.00 uur

ACTIVITEITENAGENDA 2019
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DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP OVERIGE INFO
NOVEMBER
Vrijdag 1 november Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk
Dinsdag 5 november Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 5 november Bijbelkring 15.00 uur
Woensdag 6 november DANKDAG
Vrijdag 8 november Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk
Dinsdag 12 november PCOB 14.30 uur
Dinsdag 12 november Passsage 20.00 uur
Vrijdag 15 november Ruben Janssen 

kledingverkoop
10.00 uur

Vrijdag 15 november Weeksluiting 19.00 uur Ger. Gemeente
Dinsdag 19 november Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 19 november Bijbelkring 15.00 uur
Woensdag 20 november Welfare 14.30 uur
Vrijdag 22 november Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
Woensdag 27 november Wintermarkt 14.00 uur
Vrijdag 29 november Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gem.

DECEMBER
Dinsdag 3 december Bijbelkring 15.00 uur
Woensdag 4 december Welfare 14.30 uur
Vrijdag 6 december Weeksluiting 19.00 uur Ger. Kerk
Dinsdag 10 december Schildercursus 13.00 uur
Dinsdag 10 december Passage 20.00 uur
Vrijdag 13 december Weeksluiting 19.00 uur Chr. Ger. Kerk
Dinsdag 17 december PCOB 14.30 uur
Woensdag 18 december Welfare 14.30 uur
Vrijdag 20 december Ouderenmiddag 

+ broodmaaltijd
15.00 uur

Vrijdag 20 december Weeksluiting  
(in het restaurant)

19.00 uur Ger. Gemeente

Vrijdag 27 december Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN
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Wie ben je en waar kom je vandaan?
Ik ben Jacqueline van Dijk geboren in Ge-
nemuiden en ik woon in Genemuiden. Ik 
ben getrouwd met Henk van Dijk. We heb-
ben 2 kinderen en zijn trotse opa en oma 
van onze kleindochter Noa.

Wat zijn je hobby’s?
Ik vind het heerlijk om uitstapjes te ma-
ken, vakantie, stedentrips, wintersport. 
Een goed boek vind ik heerlijk vooral tij-
dens vakanties.

En leuke workshops volgen vind ik ook 
erg leuk om te doen. Ook lekker koken en 
bakken mag ik graag doen .

VAN DE MEDEWERKERS

Sinds wanneer werk je in de Meente en 
wat doe je zoal?
Ik ben werkzaam in de Meente sinds au-
gustus 2007 als verzorgende IG. Ik heb 
eerst een paar jaar op Vinkeland 1 ge-
werkt en nu alweer een aantal jaren op 
Vosseland 1.

Welk beroep zou je kiezen als je niet in 
de zorg zou werken?
Werken in de zorg met dementerende ou-
deren in een kleinschalige woon-omge-
ving geeft mij veel voldoening.
Je kunt veel leren van de oudere mens, ze 
hebben veel levenswijsheid. Wij zorgen 
voor een veilige geborgen plek waar ze de 
cliënt kan zijn die ze zijn.

Mijn levensmotto is :
Geniet van de kleine dingen in het leven 
en wees zorgzaam en lief voor elkaar.

Ik geef de pen door aan Diny Eenkhoorn 
van de Linde en zou haar willen vragen: 
Hoe ben je in de Meente terecht gekomen?

Activiteiten
Dinsdagmiddag Bingo (in de even weken)
Woensdagmorgen Koersbal  
  Beweegtuingroep  

(m.u.v. vakanties)
Woensdagavond Bingo op het plein
Donderdagmorgen  Bewegen onder 

begeleiding van een 
fysiotherapeut  
(m.u.v. vakanties)

Donderdagmiddag  Zanguurtje onder 
begeleiding van een 
organist

Vrijdagmiddag  Fijn op ’t plein (houdt u 
de weekagenda in de 
gaten voor de activiteit 
die er georganiseerd 
wordt)
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Door Gerrit van Hezel en Aaldert Pol 
uitgeverij Matrijs
304 bladzijden

Met veel plezier heb ik afgelopen zomer 
dit boek over Schokland gelezen. Het is 
een interessant kijk- en leesboek over de 
geschiedenis van een stukje Nederland. 
Zo dichtbij, maar als je het op je laat 
inwerken: zo bizar. 

Wat een armoede is daar geleden!  Wat een 
weersomstandigheden hadden ze daar te 
verduren! Het verhaal over de loopplank 
in het hoofdstuk “Twee kerken en een 
smalle loopplank” is echt heel bijzonder. 
Met kaartjes wordt in beeld gebracht hoe 
Schokland in de loop der jaren steeds 
kleiner werd. In de tekst is te lezen hoe 
Schokland in de loop der jaren steeds 
armer werd. 
 
Aan het begin van het boek (dan gaat het 
over de Middeleeuwen) worden de heren 
van Kuinre genoemd als belangrijke 
heerser in dit gebied. Maar ook dat de 
Kuinder burcht tussen 1531 en 1535 
afgebroken werd en men een deel van de 
stenen gebruikte voor de bouw van een 
blokhuis aan de monding van het Zwarte 
Water bij Genemuiden. Het blokhuis 
hield niet lang stand. De geschiedenis 
van Schokland gaat verder tot in 1859 de 
laatste Schokkers het eiland verlieten. Of 
dat nu wel of niet een gedwongen vertrek 

was is te lezen in dit boek. Thorbecke had 
er in ieder geval meer mee te maken dan 
koning Willem III.
Het wordt een verlaten eiland. Daarna 
komt de inpoldering waardoor het 
voormalige eiland weer op het droge 
terechtkomt. En wat niemand toen kon 
vermoeden: Schokland en omgeving 
wordt Nederlands eerste monument op 
de Werelderfgoedlijst van Unesco in 1995.

Er staan enorm veel tekeningen, foto’s en 
kaartjes in wat het aantrekkelijk maakt 
om in te lezen. Voor wie op een luchtige 
manier kennis wil nemen van dit stukje 
geschiedenis van Nederland is het een 
aanbevelenswaardig boek. (AM)

BOEKVERSLAG: 
LEVEN MET WATER – SCHOKLAND EN OMGEVING
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Van Henk en Marjo Last kregen we een foto 
van het oude centrum van Genemuiden, 
de zogenaamde Kerkbuurt, gezien vanaf 
de Greente. Er staat alweer heel wat jaren 
een woning op de plek waar toen nog 
schuren en hooibergen stonden. Een groot 

aantal mensen heeft zich ingezet voor 
herstel van de oude Greentebrug. Door 
subsidies van onder andere de provincie 
Overijssel en de Rabobank, en bijdragen 
van het Provisoorfonds en de gemeente 
werd dit project mogelijk gemaakt. 

ZO IST’EWEST
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Tip:

Vanaf 13 september is in het 
Historisch Centrum Genemuiden 
(voorheen Oudheidkamer) een 
expositie te zien over de demping 
van het Veergat, dat 60 jaar geleden 
in 1959 heeft plaatsgevonden. 
Een extra reden, om het Historisch 
Centrum weer eens te bezoeken. U 
kunt elke zaterdagmiddag tussen 
2 en 5 terecht. Er is een traplift 
aanwezig om u – als u slecht ter been 
bent – naar de expositieruimte op de 
zolderverdieping te brengen. 

In 1940 legt de bekende kleurenfotograaf 
Hustinx Genemuiden voor het eerst 
met echte kleurenfoto’s vast. Deze foto 
laat een vergezicht zien op de Top en 
Greentelanderijen, zoals deze daar reeds 
eeuwenlang lagen. Op de voorgrond de 
Bermsloot en de oude houten Greentebrug. 

Sinds mensenheugenis is er een brug op 
deze plaats geweest. Deze ‘Greentebrug’ 
markeerde de overgang van de bewoonde 

omgeving, de stad, met de buitendijks 
gelegen landerijen aan de Zuiderzee. 
Kortom, de overgang tussen de, hoog en 
veilig voor het water liggende Kerkbuurt 
met zijn nauwe straatjes en steegjes, en het 
omliggende weidse land. Het was deze plek 
waar ‘buuznsnieders’ en boerenknechten en 
-meiden zich ’s morgens vroeg verzamelden 
en vertrokken voor het snijden van biezen 
en melken van het vee. De op de landerijen 
gedroogde en voor Genemuiden zo 

belangrijke biezen werden over deze brug in 
de stad gebracht. Via de brug werd destijds 
jaarlijks ook het vee van de Grootburgers in 
de gemeenschappelijke  weide gebracht. 
Ook op dit moment is deze brug nog 
steeds een belangrijke overgang. Het is nu 
de overgang tussen het (hoger liggende) 
oude centrum en de (laag gelegen) 
nieuwe woonwijken. De straat die hier 
tegenwoordig loopt heet dan ook heel 
toepasselijk ‘De Koppel’.

De Greentebrug: Koppeling tussen … 
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Tegenwoordig staat dit informatiebordje bij de Greentebrug, waarop te lezen is:
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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

INHOUDSOPGAVE
Van de redactie       Blz. 3
Dialectverael: Offeleid      Blz. 4, 5 en 6
Samen zingen in een koor     Blz. 6
Gedicht: handen       Blz. 7
Op pad met Gert Jan Westhoff     Blz. 8 en 9
Prijspuzzel        Blz. 10 en 11
Activiteitenkalender      Blz. 12 en 13
Van de medewerkers: Jacqueline van Dijk   Blz. 14
Boekverslag: Leven met water     Blz. 15
Zo is’t ewest        Blz. 16 en 17
Inhoudsopgave en Colofon     Blz. 18

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)

Kopij voor volgende uitgave graag inleveren voor 30 november 2019



-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

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 

WWW.VANDERSTEEG.NL
STEEVAST SAMENWERKEN

Persoonlijk
Professioneel
Flexibel
Duurzaam

Sasdijk 1
8281 BM Genemuiden

038 - 38 54 288
info@vandersteeg.nl

-advertentie-
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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

-ADVERTENTIE-

BELBUS DE MEENTE

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

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

Tijdens de kantooruren te boeken op 038 - 385 27 10

(OOK ROLSTOEL VERVOER)

Sisalstraat 63
8281 JJ Genemuiden  Holland

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

www.vandacarpets.nl
info@vandacarpets.nl

‘75 jaar thuis in 
� scale zorg’

www.bonthuis.info

PLAATS HIER  
DE ADRESSTICKER

Mede mogelijk gemaakt door:

sign & display
print & promo

-advertentie-


