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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.
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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
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        spe
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 www.hoekman-bekendam-infra.nl

www.hoekman-bekendam.nl 

de meente

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

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

Tijdens de kantooruren 
te boeken op

OOK ROLSTOEL VERVOER

038 385 27 10 

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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VAN DE REDACTIE
Het is alweer een jaar geleden, dat in De 
Meente de deuren op slot gingen voor 
bezoekers en dat bewoners niet de straat 
op konden. Gelukkig heeft men na afloop 
van die eerste heftige lockdown gezegd: 
dat nooit weer! We willen onze kwetsbare 
ouderen graag beschermen maar willen 
ze niet weer zo drastisch opsluiten als in 
het voorjaar van 2020. 

In plaats daarvan is nu de horeca al heel 
lang gesloten, zijn veel winkels beperkt 
toegankelijk en kunnen we pas sinds kort 
weer terecht bij bijvoorbeeld de kapper, 
pedicure of schoonheidsspecialiste. 

Kortom, er zijn nu heel wat beroepsgroe-
pen die zwaar lijden onder deze lock-
down. Er zijn hen wel vergoedingen in 
het vooruitzicht gesteld, maar áls ze die 
al krijgen weegt het in elk geval niet op 
tegen de schade die ze lijden. 

Gelukkig kunnen we inmiddels al wel 
weer producten bestellen bij de lokale 
winkelier en bij hen afhalen of door hen 
laten bezorgen. Laten we dat vooral zo-
veel mogelijk doen! Steun de lokale on-
dernemers want zij vormen het kloppend 
hart van onze samenleving.
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Tijdens het schrijven van dit stukje is het on-
geveer 15 graden en komt de natuur weer 
tot leven. Hoe mooi en wonderlijk is dat om 
zien. Anderhalve week hiervoor vroor het 
soms nog 15 graden, wat een omslag na een 
wat donkere en sombere winterperiode. 
We hopen dat een dergelijke omslag ook het 
komende jaar gaat gebeuren ten aanzien 
van het coronavirus. Hopelijk wordt het dit 
jaar weer wat normaler en kunnen we weer 
de dingen oppakken die de Meente doen le-
ven. Zover is het nog niet: tijdens het schrij-
ven was er gelukkig geen corona aanwezig 
binnen de muren van de Meente maar wel 
in de directe nabijheid. In Genemuiden zelf 
is sprake van een hoog aantal besmettingen. 
Voorzichtigheid blijft dan ook geboden. 
Graag roepen wij iedereen op om scherp te 
blijven, juist in deze periode. Dit doen wij in 
het belang van de bewoners van de Meente 
en hun families. Wij kunnen allerlei procedu-
res op papier zetten maar het belangrijkste 
is dat we nuchter na blijven denken en extra 
alert blijven. Hierbij zijn het thuisblijven bij 
klachten of vermoedens van corona in de 
naaste kring, het afstand houden, het be-
perken van bezoek en het naleven van hygi-
ene belangrijke maatregelen.

In deze Roeper wordt ook aandacht besteed 
aan de achterliggende sneeuw- en ijsperi-
ode. Dit was voor velen een mooie afleiding 
en de herinneringen gingen terug naar de 
winter van 1979. Een paar weken geleden 
kon volop genoten worden van de sneeuw 
en het ijs en ook de ijsbaan van de Eendracht 
was geopend. Henk Beens heeft in het boek 
“Schakels in de tijd” de historie van de ijsbaan 
van Eendracht beschreven. 

Rond 1920 was er al een ijsvereniging in 
Genemuiden: de Vooruitgang. Bij ijs werd er 
geschaatst op de Binnenhaven en werden 
diverse wedstrijden georganiseerd. Op een 
zaterdagavond in de winter van 1923 was 
het met een optreden van de Broederband 
uit Kampen zo druk op de gezellige en ver-
lichte Binnenhaven dat iedereen bijna mas-
saal door het ijs ging. Om veiligheidsrede-
nen werd de ijsbaan dan ook verplaatst naar 
de Greente. Aan het einde van de jaren 20 
werd een nieuwe vereniging opgericht, na-
melijk de huidige Eendracht. Waarom dit ge-
beurde is niet geheel duidelijk, er zijn men-
sen die zeggen dat er naast de Vooruitgang 
nog een ijsvereniging was namelijk de Vol-
harding. Wellicht besloten beide verenigin-
gen samen verder te gaan als Eendracht.

Hoe het ook zij, eendracht is wel een toepas-
selijke afsluiting van dit artikel: laten we met 
elkaar de komende periode eendrachtelijk 
ingaan en verantwoordelijkheid voor elkaar 
nemen.

Bestuur de Meente

VAN HET BESTUUR
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VACCINEREN GESTART
Op dinsdag 2 februari is IJsselheem gestart 
met de vaccinatie van haar eerste cliënten 
tegen het coronavirus.
In drie dagen tijd worden 472 cliënten van 
IJsselheem in de regio’s Zwolle, Kampen 
en Zwartwaterland gevaccineerd. Het gaat 
hierbij om cliënten waarvan de specialist 
ouderengeneeskunde van IJsselheem de 
hoofdbehandelaar is.  De praktijkverpleeg-
kundigen startten in De Meente op 4 fe-
bruari met prikken en mevrouw Rotman 
van Vinkeland 1 was de eerste van de ver-
pleeghuisbewoners die gevaccineerd werd. 
Inmiddels is gestart met een tweede ronde 
vaccineren. 

Meerdere bewoners en zorgpersoneel wach-
ten aan een tafel. De praktijkverpleegkundi-
gen zetten de vaccinaties, verzorgenden let-
ten op de cliënten en drukken de prikplek 
dicht met een doekje. Er wordt gelachen, 
door zowel zorgpersoneel als cliënten. “Is 
het al gebeurd?” vraagt een bewoonster op 
het moment dat de praktijkverpleegkundi-
ge de naald uit haar arm haalt. “Het valt ei-
genlijk best mee,” zegt een ander. De sfeer 
is goed, fijn, ontspannen. Iedereen is blij dat 
de vaccinatie is gestart. 

Vaccinatie voor cliënten met eigen 
huisarts
Naast de bovengenoemde cliënten zijn er 
300 cliënten bij IJsselheem waarvan de huis-
arts de hoofdbehandelaar is. IJsselheem 
is blij dat het RIVM heeft aangegeven dat 
zorgorganisaties nu ook een rol hebben in 
het vaccineren van deze cliënten op locatie. 
IJsselheem heeft zich hier de afgelopen tijd 
ook sterk voor gemaakt. In de regio wordt 
nu afgestemd wie de toestemming organi-
seert zodat er daarna vaccins besteld en na 
levering, op locatie gezet kunnen worden.

Reactie Karin Leferink, Raad van Bestuur
“We hebben lang uitgekeken naar dit mo-
ment! We zijn erg blij dat we de eerste cli-
enten nu kunnen vaccineren. En de vaccina-
tiebereidheid onder verpleeghuisbewoners 
is met 90% gerust hoog te noemen. Maar 
we zijn natuurlijk pas tevreden als alle cliën-
ten van IJsselheem de mogelijkheid hebben 
gehad tot vaccineren. We maken daarom 
regionaal afspraken met huisartsen over 
het bespoedigen van het proces voor deze 
clientgroep. Met de vaccinatie van cliënten 
en medewerkers leggen we een belangrijke 
eerste beschermingsring tegen het corona-
virus. Daarnaast zetten we bij IJsselheem 
maximaal in op preventie. Alle maatregelen 
zijn erop gericht om het virus buiten de deur 
te houden. Dat zal voorlopig nog wel even 
zo blijven.”



6

DIALECTVERAEL: 
DAT WAARN NOG IES WINTERS

“Et is ook weer van niks” verzucht Kees, as 
ie de kraante waeg laegt. “Op de klender is 
‘t winter mer a-j noar buutn kiekn is ‘t net 
aerfst. Aerd waain en buiìg.” “Nee” beaemt 
Nel, zien vrouwe “met dit weer jaag ie nog 
gien ond noar buutn. Dan muun wi-j ons 
binn mer vermaekn, ek zette een kòppien 
thee, ‘k ebbe dr nog wat laekkers bi-j.” As 
ze an de thee zittn eurn ze de achterdeure 
goan en eem laeter zien ze um de kaemer 
binn koomn, Bert hun kleinzeune. “Hoi Opa 
en Oma, wat is ‘t ier laekker waerm, zit ie al 
an de thee?” “Ja jonge, ek aele oe ook zo een 
kòppien.”

“Muui-j gien skaesn loopn” vreug Kees an 
Bert “ ‘t is toch winter?” Eigenlijk teeng be-
ter wietn in. “Och Opa dr is toch gien ies, ie 
kunn now allient mer rolskaesn.” “Ja ie em 
geliek, mer keerl keerl wat was dat vrogger 
aanders, dat waar’n nog ies winters. Dan ko-j 
weekn skaesn, wel zolange dat a-j dr op ze-
ker moment genog van addn”.

“Oma gung ie ook skaesn?”wol Bert wietn. 
“Ja wat dacht ie, wi-j em mekaere leern kenn 
op d’iesbane, now ja, leern kenn; w-j kendn 
mekaere wel mer ie begriepn wel wat ak be-
doele.
Dat was netuurlijk nog wel een strijd tus-
sen de jonges, gunk Nel vaerder. Ek was een 
mooi maegien en al die knuln wolln een 
ròndtien met mi-j loopn. En onder mekaere 
snelle rondn riedn um indruk te maekm op 
de meidn en mi-j.” “Oh“ zee Bert „en Opa ef e 
wunn?“ “Now en of” kwam Kees dr tussn “ek 
maekte de mieste indruk”.

“Och dat deink ie nog altied” lachte Nel “ie 
kondn niet ies met de aandere jonges mee-
koom”. “Dat lag niet an mi-j, dat lag an de 
skaesn; die ak loatn sliepn en dan zit er een 
zogenaemde droad onder en die mos ie dr 
eerst onderwaeg riedn, zo zat et!”

“Tjonge jonge dat was nogal eftig” vun 
Bert “en oe gunk et vaerder?” “Och man dat 
za’k oe verteln” Kees zat weer op de pro-
atstoel. “Wi-j gungn zowat elk’oamd noar 
d’iesbaene en op een oamd vreug Oma 
mi-j of ek eur noar uus wol brengn.” “Nie-
tes” kwam Nel in verweer “ie woln mi-j met 
alle geweld noar uusbrengn; ie bleem mer 
deur zeurn. O ja toen kreeg ek ook nog een  
bekertien sukelamelk, mer een plaekkien 
koeke kon dr niet of, de knieperd!” “Oh, dat 
a-j dat nog wietn, dat dat kan’k mi-j niet 
meer erinnern”. 

“Wat een mooi verael” glimlachte Bert “en....
Oma ‘t is goed e koom hè?” “Ja jonge, Opa 
was een vololder, of niet Kees? Dan muu-j 
Bert ook nog vertelln dat a-j een keer deur 
‘t ies ezakt bin, o dat vergeet ek nooit meer.” 
“Opa ku-j dat een aandere keer vertelln want 
ek mut zo waeg, of nog beter wil ie dat vera-
el veur mi-j opskrievm, dat liekt mi-j mooi en 
miskien nog wel meer dingn die a-j in oen 
leem’mee e maekt em”.

“Och jonge dat zal nog niks meevaaln mer 
ek wil’t wel probeern.” “Goed Opa, dan type 
ek ut wel uut, mer now muuk goan; Oma en 
Opa tot ziens” en waeg was Bert.
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Kees begon noa te deinkn, et was al zo 
lang’eleedn. Ja, die zoaterdag middug; 
langsaem begon de film zich in zie eufd te 
ontroln. De winter zat al stewig in ‘t zaedel: 
op alle slootn en voortn lag al een flink stuk 
ies en i-j ad Nel veur e stelt um een skaes-
tòchien te maekn over de weteringn richtige 
de Mastnbroeker kaerke. Want iesbaenn bin 
mooi mer ie riedn alsmer et zelde ròndtien. 
Nel was er wel veur te vienn en i-j Kees was 
in de wolkn. Saemn met zien vriendin een 
einde riedn dat ad toch wel wat. Et ienigste 
noadiel was een fikse oostnwiend mer dat 
ko-j verwachtn met dit winterweer.

Ze geneutn van mekaere, van ‘t skaesn en 
van et winterse laandskop. As ze op de te-
rugwaeg weer op de ni-je Wetering bin zaeg 
Kees: “Zulle wi-j ies kiekn wie ‘t eerste weer 
in Gaellemuun is?”
En zonder et antwoord van Nel of te wachtn 
sprintn ie waeg, Nel zet ook gaank en get 
um achternoa. Dan ziet ze Kees opiens een 
paer rare slaangn maakn en um deur ‘t ies 
zakkn. “Ooh” Ze wet niet oe gauw ze bi-j um 
muut koomn. Ze skroewt: “Kees, woar bi-j” 
ze ziet um niet meer!

Kees kump weer spaerte-
lend boomn en probeert 
zich an de raand van et 
ies op te ijsn. Et lukt um 
niet. Nel ef de skaesn al 
of e gooit, ze probeert 
zien aandn te pakkn mer 
gliert richting et wak. 
Ze ziet de angst in zien 
oongn. ‘’Kees ek mut hulp 
aeln, probeert oe vaste te 
olln an t ies’’. As een wae-
rvelwind rent ze noar de 
boerderi-je van de Pol-

leboer; woar muut ze volk vienn? Ze draaft 
noar achtern en traekt een deure lòs. Geluk-
kig de boer en zien knaecht bin ‘t vee an ‘t 
voern. “Help mi-j” gilt ze “Kees is deur ‘t ies e 
zakt, straekkies verdrinkt ie.”

De mann snappn derekt wat er an d’aand is. 
Ze gooin de vòrkn van zich of en de Polle-
boer brult: “Klaas et lange tow en de ledder”.
Zie skietn nog gauw een jasse an en op 
een draf goan ze noar de Wetering. Nel ver-
stient zowat as ze allient Kees zien aerm nog 
boomn ‘t water ziet beweengn, oh as ze nog 
mer op tied koomn. De boer skòf de ledder 
tot et wak en Klaas kròp met et tow over de 
ledder richting Kees die met een uterste in-
spaenning weer boomn water kump. “Nog 
eem vol olln man, ek gooi oe ‘t tow onder de 
aerms.” 

Een moment later traekkn ze Kees op ‘t ies. 
Dan koomn bi-j Nel de troann, now de span-
ning e weekn is: “Mien jonge, mien jonge dat 
was op et nippertien.” Kees knikte, i-j beefde 
as een riete. “En now noar de kachel” baste de-
Polleboer. De boerinne stet al op de uutkiek: 
“komt mer gauw binn; noar de keukn zaeg 
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ze teengn Kees en de natte kleern uut. 
Ek laege wat aanddoekn op de kachel 
dan ku-j oe waerm ofdreungn. Dan 
zuuk ek wat dreuge kleern veur oe 
op.” Effm later is ze al terugge met on-
dergoed, een mesisterse broek en een 
dikke trui. Kees geneert zich wel as ie 
zo in zien naekien veur de kachel stet. 
“Och jonge,skaamt oe mer niet eur, 
ek wiet al iel lange dat er twie soortn 
meinsn bin; a-j an e kleed bin koom ie 
mer in de kaemer dan drinke wi-j een 
kòppien thee, daor waerm ie van op.” 
As Kees de kaemer binn kump skòt 
Nel in de lach um de vuul te grote broek die 
Kees an ef, mer wat gaf et, i-j ad et er leemd 
of e bracht. “Oe kan door now zon slaechte 
plaek in ‘t ies zittn” wol Kees nog wietn. “Dat 
kump deur de grote sloot die van ‘t aerf noar 
de Wetering lòp” vertelde van de Pol. “Wi-j 
nuumn dat et ‘Polleboersgat’ en deur de ae-
rde wiend die dr dan op stet duurt et dan 
langer veurdat et doar dicht e vreurn is.” “Ak 
dat mer e wietn” zuchte Kees.

Ze mossn op uus an, et wòrde al een bietien 
skiemerig. “Goa-j op de skaesns noar uus?” 
vreug van de Pol. “Gien deinkn an” zeen ze 
allebeide “wi-j em veur vandage genog e 
skaest”.
“Klaas, dan muun ie een paer klompn kloar 
zettn veur de jongelui.” “En dan mut die 
jonge oen duffelse jasse mer an, dan blie-
v’ie waerm” zee Johanna. En de natte kleern 
zol ze ook wel uutwassn, dat was gien pro-
bleem. Beduusd over zovule goedheid 
naamn ze ofskeid: “Wi-j brengn de kleern zo 
gauw meugelijk terugge.” 

Stief genaermd loopn Kees en Nel over ‘t 
Jaegpad noar Gaellemuun. ‘’Goed of e loopn 
hè?” “Now en of, ad ook aanders e kund” 
Kees gaf Nel een dikke kus en kneep eur in 
de aerm. Op iens bleef Kees stokstief stoan 
i-j kon gien stap meer doen. ‘’Wat now dan?’’ 
zee Nel. “De broek, die grote broek zakt mi-j 
zo op d’enkels.” Ze skeutn allebei in de lach. 
“Broek optraekkn en vast olln”. Nel was al 
weer oardig van de skrik bekoom, ze slaakte 
een zucht van verlichting, dankbaar dat et 
zo goed was of eloopn.

„Nel, ek eb ‚t verael kloar wi-j ‚t leezn?“ „Ja zo 
is ‘t egoan Kees”, zaeg ze as ze et epistel ef e 
leezn, “ie bin wonderlijk bewaard e bleem”. 
Ja now mos Kees toch eem de neuze snoe-
vn. Nel laegde eur aand op zien skolder en 
gaf een kus op zien grieze kuif.

Wim Nijboer
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Gedurende de decembermaand van het 
afgelopen jaar, werd in De Stadskamp een 
herdenkingsruimte ingericht waar de be-
woners van De Meente werden herdacht 
die in het afgelopen jaar zijn overleden. 
Normaal gesproken wordt elk jaar een her-
denkingsdienst gehouden in De Stadskamp 
waarvoor de nabe-staanden worden uitge-
nodigd, maar door corona was dat dit jaar 
helaas niet mogelijk.

Zelf liep ik op 1 januari langs de tafels met 
daarop (meestal) een portret en een steen-
tje waarop de naam van de overledene was 
geschreven. 

Ik heb het als heel bijzonder en waardevol 
ervaren om juist rond de jaarwisseling zo’n 
moment van bezinning te mogen ervaren 
en de overledenen te herdenken. Velen van 
hen waren ook voor mij geen onbekende en 
het voelde goed om op deze manier even bij 
hun verscheiden stil te staan. 

Ik moest denken aan een klein rouwgedichtje:
Denk aan mij terug 
maar niet in de dagen van pijn en verdriet 
Denk aan mij terug in de stralende zon 
hoe ik was toen ik alles nog kon

Ik hoop dat alle nabestaanden met een glim-
lach kunnen terugdenken aan hun overle-
den dierbare, hoe groot de leegte ook is die 
hij of zij heeft achtergelaten. 

Marja Bekendam-de Boer

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

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

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

in de studio (Lage Vlakte 13)

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

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

Wie wil ons helpen bij de CBO?

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

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

Nylonstraat 9
8281 JX Genemuiden

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

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

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

ONTWERP

PRODUCTIE

MONTAGE
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Meerdere auteurs, Wim Hulsman redactie, 
Uitgeverij: de Banier 
200 bladzijden

Een reis naar Israël: voor velen nog een 
wens, maar voor misschien nog meer 
mensen een dierbare herinnering. Dit 
boek is voor beide groepen erg aardig om 
te lezen. Voor wie er al eens geweest is zal 
het lezen over al die Bijbelse plaatsen een 
feest van herkenning zijn. Degene die er 
ooit nog eens naar toe wil zal vooral voor-
pret hebben. Vooral nu we niet naar het 
buitenland kunnen reizen is het lezen en 
bekijken van zo’n boek een reis vanuit je 
eigen stoel.

Een reis door Israël krijgt nog meer waar-
de als regelmatig de Bijbel open gaat.
De uitgever heeft een handzaam boekje 
uitgegeven over het land. Veel plekken in 
het tegenwoordige land Israël zijn nauw 
verbonden met plaatsen die in de Bijbel 
beschreven worden. Maar soms hebben 
ze een andere naam gekregen of is het 
niet helemaal duidelijk hoe vaak een be-
paalde plek genoemd word in de Bijbel. 

Deze reisgids bevat daarom niet alleen 
veel informatie over het land en reizen 
door Israël, maar bij alle plaatsen worden 
ook relevante Bijbelverzen genoemd en 
in de toelichting wordt op bijzonderhe-
den in licht van de Bijbel gewezen. Een 
onmisbare gids voor iedereen die in Israël 
op zoek wil naar plaatsen die in de Bijbel 
een grote rol spelen. 

BOEKVERSLAG:
MET DE BIJBEL DOOR ISRAEL 

Ik kan natuurlijk niet weten of álle Bijbelse 
plaatsen genoemd worden, maar er zul-
len er niet veel ontbreken. Het boek be-
gint met een kaart van het land. Daarna 
een stukje geschiedenis en wat algemene 
informatie. Daarna komen verschillende 
regio’s aan bod. En uiteindelijk in die regio 
elke plaats die ook in de Bijbel voorkomt.

Aan deze reisgids werkten predikanten uit 
diverse kerkgenootschappen en kenners 
van het land Israël en zijn geschiedenis 
mee, waaronder Bart Wallet (gespeciali-
seerd in Joodse geschiedenis) en Albert 
Groothedde (hij werkt in Israël namens 
het Centrum voor Israël Studies).

AM
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Hij is 82 jaar en hoewel de laatste jaren 
hem niet goed gezind waren, met het ver-
lies van echtgenote Jentje en zijn eigen 
ziekbed, blijft Wichert van Dalfsen een 
positief en optimistisch mens. Tel je ze-
geningen, zegt hij tijdens ons telefonisch 
interview als we spreken over wat hem is 
overkomen en over de corona pandemie. 
Met zijn positieve instelling blijft Van Dalf-
sen zich inzetten voor zijn medemensen.
Al diverse jaren is de heer Wichert van 
Dalfsen betrokken bij de bezorging van 
de maaltijden binnen De Meente. Behalve 
dat hij de maaltijdbezorging coördineert, 
brengt Wichert ook zelf maaltijden rond 
bij de bewoners van De Meente. Uiteraard 
gebeurt dit volledig coronaproof, dus 
vooraf en na afloop de handen ontsmet-
ten en gebruik maken van een mondkap-
je en handschoenen. Een dankbare taak 
zegt Van Dalfsen want niet alleen wordt 
de bezorging van het voedsel zeer ge-
waardeerd, ook een vriendelijk woord van 
de bezorger bij deze en gene is meer dan 
welkom.
Voor de mensen die zelf de deur niet meer 
uit kunnen, is het bezoekje van de maal-
tijdbezorger het belangrijkst. En als ze 
weinig tot geen zorg nodig hebben, dan 
spreken ze bijna niemand. Vooral niet nu 
er maar 1 persoon per dag op bezoek mag 
komen en geen kinderen onder de 12 jaar. 
Dat veel bewoners het daar moeilijk mee 
hebben, hoort Van Dalfsen regelmatig. 
Zelf kan hij gelukkig nog wel op bezoek 
gaan bij kinderen en kleinkinderen.

Van Dalfsen is inmiddels 82 jaar en is zelf 
ook behoorlijk ziek geweest. Gelukkig 
was hij voor die tijd in een goede conditie 

- hij liep en fietste veel - zodat hij dat na 
thuiskomst direct weer heeft opgepakt. 
Aanvankelijk natuurlijk heel voorzichtig 
en onder begeleiding van één van de kin-
deren, maar inmiddels kan de heer Van 
Dalfsen al weer wandelingen maken van 
zo’n 8 kilometer. Menig zestiger of zeven-
tiger zal hem dat niet na doen! Wichert is 
zich dan ook zeer bewust dat hij van ge-
luk mag spreken dat hij weer zo goed is 
hersteld, maar daar heeft hij zich dan ook 
goed voor ingezet. 
Jarenlang is Wichert van Dalfsen voorzit-
ter geweest van De Lofstem, maar helaas 
heeft corona het koor de das om gedaan. 
Vorig jaar mocht er ineens niet meer in 
groepsverband worden gezongen. Het 
koor bestond al bijna 100 jaar maar om-
dat het merendeel van de zangers al op 
leeftijd was, heeft men moeten besluiten 
om het koor met ingang van 2021 op te 
heffen. Van Dalfsen vindt het heel jammer 
dat mensen daarmee hun wekelijkse uitje 
met de bijbehorende sociale contacten 
moeten missen. Zingen kun je natuurlijk 
ook in je eentje doen, maar samen zingen 
heeft veel meerwaarde en daarmee is het 
beëindigen van De Lofstem als koor een 
gemis voor hen die daar plezier aan heb-
ben beleefd. 

TEL JE ZEGENINGEN
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Het Tapijtmuseum heeft in de loop der ja-
ren een naam opgebouwd in Nederland 
(en ook in België). Bezoekers uit alle wind-
streken komen naar het Tapijtmuseum 
om informatie te krijgen over de geschie-
denis van de Genemuider vloerbedek-
kingindustrie. Een bezoek van anderhalf 
uur begint met koffie en gebak en een 
introductiefilm. Dan gaan de gasten naar 
de Biezenafdeling, gevolgd door de Hand-
werkafdeling met de Museumwinkel. Het 
bezoek wordt afgesloten met een weef-
demonstratie op de weefmachines, hier 
worden de bezoekers stil van het lawaai 
waarin de wevers moesten werken.

De gasten zijn altijd erg belangstellend 
en stellen veel vragen. De antwoorden op 
deze vragen konden en kunnen gegeven 
worden door vrijwillig(st)ers die vroeger 
in de biezen en/of kokos gewerkt hebben.

Een aantal jaren geleden was er een vraag 
waarbij zelfs deskundige biezensnijders 
met de mond vol tanden stonden. Jan 
(lutien) Visscher vertelde aan een groep 
van zangvereniging De Lofstem uit Put-
ten over biezen snijden en legde uit dat 
er zoute en zoete biezen zijn. Een koorlid 
stelde toen de vraag of Jan ook wist welke 
biezen gebruikt waren voor het biezen-
mandje waarin Mozes lag: zoute of zoe-
te???
Wat Jan geantwoord heeft is mij niet be-
kend, maar hij zal vast gedacht hebben 
aan het spreekwoord over de vragende 
dwaas en de wijze mannen die antwoor-
den moesten verzinnen.

TAPIJTMUSEUM HEEFT ALTIJD EEN ANTWOORD (?)

Zelf hield ik in de Biezenafdeling voor een 
groep ook eens een gloedvol betoog over 
biezen. Ik liet een paar gedroogde biezen 
zien, legde het verschil uit tussen biezen 
en riet en vertelde over rolmatten, vlecht-
matten en sloffen. De bezoekers gingen 
daarna met hun hoofd volgepropt met 
biezenkennis naar de Handwerkafdeling. 
Daar gaf Jan Rietman een demonstratie 
van het maken van pennenmatten met 
koksgaren. Toen vroeg een mevrouw of 
dat kokosgaren gemaakt werd van bie-
zen! (Hier was het spreekwoord over paar-
len en zwijnen van toepassing.)

Er worden ook veel vragen gesteld in e-
mailberichten aan het Tapijtmuseum. 
Soms door andere musea en instellingen 
die oude vloerbedekking willen gebrui-
ken. In januari kregen wij de volgende 
vraag van het Biesboschcentrum uit Dor-
drecht:

Beste meneer, mevrouw van het Tapijtmuseum,
Voor een nieuw in te richten permanente 
tentoonstelling in Biesboschcentrum Dord-
recht, zijn wij op zoek naar een biezenmat. 
In de nieuwe tentoonstelling komt de bie-
zencultuur in de Biesbosch uiteraard aan 
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bod. Wij bezitten reeds een biezenmat, maar 
deze schijnt niet afkomstig te zijn uit de Bies-
bosch en waarschijnlijk zelfs niet uit  Neder-
land. ( zie foto). Wij zoeken daarom een an-
der exemplaar, dat in ieder geval gemaakt 
is in Nederland met materiaal uit Nederland 
(en liefst uit de Biesbosch).
Kunt u ons daaraan helpen?

Wij hebben het Biesboschcentrum Dord-
recht het volgende bericht teruggestuurd: 

“De mat op de foto is, denken wij, een Chi-
namat. Die is niet in Nederland gemaakt 
van biezen maar in China, waarschijnlijk 
van zeegras. Het Tapijtmuseum wil graag 
helpen bij het inrichten van uw biezenex-
positie. U krijgt van ons een paar meter van 
een in Genemuiden gemaakte rolmat met 
geverfde biezen. De biezen die gebruikt zijn 
voor deze mat komen niet uit de Biesbosch 
maar uit het Zwartemeer!”

Ook vragen van particulieren zijn inte-
ressant: Tapijtmuseum, kunt u mij zeggen 
waarvoor het afgebeelde apparaat/werk-
tuig wordt gebruikt? Het lijkt op een rond 
pennenmattenraam.

Ook dit is doorgestuurd naar de 
vrijwillig(st)ers die vaak antwoorden heb-
ben. Maar niet op deze vraag! (Er was één 
vrijwilliger die denkt dat met dit apparaat 
panfluiten worden gemaakt?!)

Daarom ook de vraag aan de lezers van 
DE ROEPER:
Weet u wat dit is en waarvoor het  
gebruikt werd/wordt?

Contact: secretariaat@tapijtmuseum.nl of
telefoon 06 1880 3556

Reinier van de Pol Dzn.
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De naam van Jan Kolk staat op het oorlogs-
monument in het Springerpark. Hij over-
leed tijdens de Tweede Wereldoorlog in het 
Duitse concentratiekamp Neuengamme. 
Erik Driessen ontdekte tijdens stamboom-
onderzoek dat deze Kolk in de verte fami-
lie van hem is. Hij raakte gefascineerd door 
de geschiedenis, dook de archieven in en 
sprak met nazaten van de geboren Gene-
muiden. Ook broer Dirk Jan Kolk heeft een 
bewogen leven achter de rug. 

Erik Driessen is een kleinzoon van Cor 
Driessen die met zijn echtgenote Fem 
van Rees ook lang in De Meente woonde. 
Cor Driessen had een tante Geesje die 
trouwde met Hermanus Kolk. Ze verhuis-
den rond 1890 naar Heerhugowaard, ver-
moedelijk omdat ze in Genemuiden geen 
werk konden vinden. Toch keerden ze la-
ter terug naar Genemuiden, waar zeven 
van de acht kinderen werden geboren. 
Dat zijn neven en nichten van ‘opa Dries-
sen’. Uiteindelijk vertrekken ze met dat uit-
gebreide gezin rond 1914 opnieuw naar 
Heerhugowaard. Een jaar later komen ze 
terecht in Stompetoren. Dat is een vlekje 
op de landkaart, niet ver boven Alkmaar, 
in de Schermerpolder. 

Uit oude krantenartikelen blijkt dat de fa-
milie Kolk snel aardt in Noord-Holland en 
een prominente rol speelt in het dorpsle-
ven van Stompetoren, Oterleek en Scher-
merhorn. Zoon Jacob is bijvoorbeeld 
voorzitter van de Bond van Arbeiders in 
de Land- en Tuinbouw en zit in een com-
missie die krotwoningen in Oterleek wil 

GENEMUIDER ‘COMMUNIST’ KOMT OM  
IN DUITS CONCENTRATIEKAMP

vervangen voor deugdelijke arbeiderswo-
ningen. Andere Kolkjes zijn sterk in gym-
nastiek, ringsteken en bloemschikken. 
Ook haalt het gezin Kolk het landelijke 
nieuws met een ‘leverworstvergiftiging’. 
Zelfs de hond heeft het bruis op de mond 
staan. Snel handelen van de plaatselijke 
huisarts voorkomt erger.

Communistische Partij Nederland
Ook blijkt uit de archieven dat zoon Jan en 
zijn jongere broer Dirk Jan in de jaren der-
tig nauw betrokken zijn bij de Communis-
tische Partij Nederland. Ze zijn getrouwd, 
werken in de bouw en wonen ondertus-
sen in Alkmaar. Jan staat nummer twee op 
de lijst waarmee de partij de gemeente-
raadsverkiezingen van 1939 ingaat. Zijn 
broer neemt plaats nummer vijf in en is 
bovendien voorzitter van de regionale 
afdeling van de Nederlandse Rode Hulp. 
Deze NRH steunt de Spaanse communis-
ten in de strijd tegen Franco en werft ook 
vrijwilligers die de wapens daadwerkelijk 
willen oppakken. 

Onder meer vanwege de band met Rus-
land houdt de Nederlandse Inlichtingen-
dienst het reilen en zeilen van communis-
ten in de gaten. Jan en Dirk Jan staan voor 
de oorlog op een lijst van ‘extreem-linkse’ 
personen, waarvan de Duitsers later han-
dig gebruikmaken. Nederlandse com-
munisten zijn niet alleen met de Spaanse 
strijd bezig, ze maken zich ook grote zor-
gen over het opkomende fascisme. Tij-
dens de oorlog bestrijden ze de Duitsers 
ook. Onder meer tijdens de Februarista-
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king spelen ze een grote rol. Als de Duit-
sers in 1941 Rusland binnenvallen, pakken 
ze in Nederland veel communisten op. De 
Nederlandse politie arresteert zelfs meer 
mensen dan waar de Duitsers om vragen.

Neuengamme
Alleen al in de regio Alkmaar pakken ze 
vijftig mensen op die ze vastzetten in 
Kamp Schoorl, destijds het eerste concen-
tratiekamp in Nederland. Ook Jan en Dirk 
Jan Kolk staan op de gevangenenlijst. Ze 
worden later overgeplaatst naar Kamp 
Amersfoort. Jan gaat vanaf daar naar het 
beruchte Duitse concentratiekamp Neu-
engamme, dat dichtbij Hamburg ligt. Op 
de site van de Oorlogsgravenstichting 
staat een foto van zijn sobere grafsteen. 
‘Koninkrijk der Nederlanden’ staat boven 
zijn naam en zijn geboortejaar (18 novem-
ber 1895) en overlijdensdatum (9 januari 
1942). Hij moet de steen delen met een 
ander slachtoffer van Neuengamme.

De omstandigheden in dit kamp moeten 
vreselijk zijn geweest. Ongeveer 106.000 
krijgsgevangenen, Joden, zigeuners, ho-
moseksuelen, Jehova’s en communisten 
werken en leven onder beestachtige om-
standigheden in Neuengamme. In het 
kamp overlijden veel mensen aan ziektes 

zoals TBC. Bijna 43.000 kamp-
bewoners overleven de Twee-
de Wereldoorlog niet. 
Een tip van Wout van Olst 
verplaatst de zoektocht naar 
meer informatie over de fa-
milie Kolk naar Ameland. Daar 
woont Klaas Kolk, een zoon 
van Dirk Jan Kolk, met zijn 
jongere vrouw Helmal. Die 
doet het woord. “Mijn man is 
88 jaar, heel doof en kwets-

baar. Zijn moeder overleed op jonge leef-
tijd, waardoor hij is opgegroeid bij opa en 
oma Kolk-Driessen. Die hadden het niet 
breed. Dat is vermoedelijk de reden waar-
om ze van het geloof afstapten. ‘Wi’j em 
niks te vreet’n, mu’k doar dan veur bidd’n”, 
zei opa Kolk ooit. Ze spraken nog in het 
dialect van Genemuiden. Ik vermoed dat 
Jan en Dirk Jan vanwege die armoede ook 
bij het communisme betrokken raakten.”

Helma Kolk vertelt dat opa Hermanus Kolk 
als boerenknecht in de Schermer werkte. 
Dat moest hij vermoedelijk tot op hoge 
leeftijd doen, want hij overleed op 72-jari-
ge leeftijd aan een hartaanval op het land. 
Dat was in mei 1943. Zoon Dirk Jan was 
niet bij de begrafenis aanwezig, blijkt uit 
het verhaal van Helma. “Mijn schoonvader 
is ontsnapt uit Kamp Vught en zat de rest 
van de oorlog ondergedoken. Zijn broer 
Jan overleed inderdaad in Duitsland, ver-
moedelijk aan TBC, maar dat hebben we 
nooit bevestigd gekregen. Mijn man ging 
als kind van onderduikadres naar onder-
duikadres. Van die nare jeugd heeft hij 
veel last gehad. Zelfs nu nog krijgt hij psy-
chische hulp van een stichting die oor-
logsslachtoffers helpt.”
Helma vertelt dat Klaas nog een halfbroer 
in Amsterdam heeft. Die Jan is een zoon 
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uit het tweede huwelijk van Dirk Jan. Via 
Facebook is ook dat contact snel gelegd. 
Mijn vader was inderdaad Dirk Jan Kolk. 
Ik ben vernoemd naar mijn oom Jan, die 
van het oorlogsmonument in Genemui-
den”, zegt de Amsterdammer, waarvan 
de tongval meteen verraadt dat hij geen 
achtergrond heeft in biezen, tapijtfabrie-
ken of kunstgrasvelden. In één generatie 
kan de band met Genemuiden doorbro-
ken zijn. “Mijn vader kwam nog wel eens 
in Genemuiden en Zwartsluis en bij zijn 
broers en zussen in de regio Alkmaar. Maar 
ik ben een nakomertje. Toen ik vijftien jaar 
was, waren al mijn ooms en tantes al over-
leden. Dan verwatert het contact met de 
familie.”

Oorlogsverleden
Jan kent weinig details van het oorlogs-
verleden van zijn familie. “Daar sprak mijn 
vader nooit over. Volgens mij is hij opge-
pakt omdat hij illegale pamfletten ver-
spreidde. Het was een heel rustige, zacht-
aardige man die een beetje over zich heen 
liet lopen. Tot op een bepaald punt. Als 
hem iets echt niet aanstond, kon hij door 
roeien en ruiten gaan. Dat had hij overge-
houden aan de oorlog, denk ik. Hij is ook 
onder behandeling geweest van dokter 
Bastiaans, die oorlogssyndromen behan-
delde. Mijn vader heeft geen gemakkelijk 
leven gehad. Thuis was het armoede troef, 
zijn eerste vrouw overleed voor de oorlog 
en daarna is hij nog twee keer weduwnaar 
geworden.”

De tweede vrouw van Dirk Jan was de 
moeder van Jan. “Ze hebben elkaar in 
Kamp Vught ontmoet. Mijn moeder is 
daar vrijgelaten en mijn vader ontsnapte 
later met een andere gevangene. Na de 

oorlog zochten ze elkaar op en zijn ze sa-
men verder gegaan. Toen mijn moeder in 
1973 overleed, heeft mijn vader nog een 
nieuwe vrouw gevonden waarmee hij in 
Alkmaar is gaan wonen. Uiteindelijk over-
leed ook zijn derde vrouw en zelf stierf hij 
in 1984.”

Jan vertelt dat zijn vader ook na de Twee-
de Wereldoorlog de Communistische 
Partij Nederland trouw bleef. “Daarvan 
heb ik best last gehad. Je werd als com-
munist met de nek aangekeken en op alle 
mogelijke manieren tegengewerkt. Op 
een baan bij de overheid maakte je bij-
voorbeeld geen kans. Ik ben op de lagere 
school zelfs blijven zitten omdat mijn va-
der communist was. Zo ver ging dat”, her-
innert Jan zich.

Dat beeld past bij de geschiedenis van het 
communisme in Nederland. Vanwege de 
belangrijke rol in het verzet was de CPN 
na de oorlog populair onder de kiezers. Bij 
de eerste landelijke verkiezingen na 1945 
behaalde de  partij maar liefst 10 procent 
van de zetels. Die populariteit daalde snel 
door de banden die de CPN met Rusland 
bleef houden en door de opstelling van 
de partij in het conflict in Nederlands In-
dië. Uiteindelijk bleef slechts een beperkt 
handjevol kiezers de CPN trouw. De partij 
ging later op in GroenLinks.

Weet u meer over deze geschiedenis? Mail 
dan even naar info@detekstkenner.nl of bel 
Erik op 06 – 101 62 006. Ook benieuwd over 
het verhaal van uw familie? Erik Driessen 
brengt dat met zijn bedrijf De Tekstkenner 
in beeld. Kijk voor meer informatie eens op 
www.detekstkenner.nl 
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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

WEEKSLUITINGEN
Hoewel het vanwege corona nog steeds niet mogelijk is om in de Stadskamp de week-
sluiting bij te wonen, worden er wel weeksluitingen georganiseerd door de lokale kerken. 
U kunt deze weeksluiting volgen zoals u gewend bent om op zondag de kerkdienst te 
volgen. De aanvang is 19.15 uur. Onderstaand een overzicht tot en met juni 2021.

DATUM KERKELIJKE GEMEENSCHAP
19 mrt Hersteld Herv. Gemeente
26-mrt Gereformeerde Kerk
2-apr Geen weeksluiting 
 i.v.m. Goede Vrijdag
9-apr Chr. Gereformeerde Kerk
16-apr Gereformeerde Gemeente
23-apr Hervormde Gemeente PKN
30-apr Hersteld Herv. Gemeente

DATUM KERKELIJKE GEMEENSCHAP 
7-mei Gereformeerde Kerk
14-mei Chr. Gereformeerde Kerk
21-mei Gereformeerde Gemeente
28-mei Hervormde Gemeente PKN
4-jun Hersteld Herv. Gemeente
11-jun Gereformeerde Kerk
18-jun Chr. Gereformeerde Kerk
25-jun Gereformeerde Gemeente
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WOORDZOEKER

M A N D O L I N E C L U B G E K V

A O B L IJ V E N O R U E D R O O V

T B L O K R E M S E T I R F I P E

R S A E U D M R A C E S IJ A E E L

O A A T N E R I D B H H M N R R F

Z N S O N P T E R A C I O A P E E

E A B T P S O A P S D I K L S T N

N N A E O L N L R U T I U K S S N

K A L T N E E E D A B H G I I D A

R R G N V U E B T E D L N H E N F

O C K A E K L S B O R O I O E D G

E O L T R R D K O E F M G K R I O

G S E A K F I N W E R P E R E R D

N E P R O A C B L A IJ E W E S I E

I M E O O G H E E L K U N D I G N

L I H L P M T E S S L K I G U E D

R D D U B B E L G A N G E R R N I

E D A E A L R I W N N IJ S L C T E

T E K S A B E Z N I IJ U D I E F N

S L K O R L P E E D E F IJ E I N S

O L A K E I I R K N F E R R N N T

O L P D L H T S A K L A T S T I U

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

K O L P E T R O L E U M V E L D S

B D S X M A Z U R K A T W I L G E

K I P P E N B E E N T J E N Z E N
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AFGODENDIENST IDEALISME ONBENUL
ANANAS IDOOL ONVERKOOPBAAR
BASKET IERSE OOGHEELKUNDIG
BESNIJDENIS INSCHIKKING OPLEBBEREN
BLAASBALGKLEP INWERPER OVERDADIGHEID
BLIJVEN JENZEN PARKEERSCHIJF
BLOKREM KATWILG PETROLEUMVELD
BOEDEL KIPPENBEENTJE REPUBLIKEIN
BONDEN KLIPZWALUW RIBES
BOSMENS KLOOSTERLINGE ROMEIN
COMMENTAAR KOEHOORN SLAVENARBEID
CRUISER KOPERERTS SLIJPGOED
DAKKAPEL KUSTRIF SPREI
DIRIGENT KWAKKELEN STRESS
DUBBELGANGER LAKEI STRIJDSEIN
EINDFASE LERAREN TANTE 
ELFEN MANDOLINECLUB TELEFONISTE
ERMEE MATROZENKROEG TONEELDICHTER
ERTSMASSA MAZURKA TOSTI
EXLOO MOLENPOLDER TREINGIDS
FIJNGEHAKT NARCOSEMIDDEL TUSSEN
FRITES NASTUREN UITSTALKAST
GEELBLEEK NEUSRUG VOORDEUR
HOOFDSTATION NOODHULP

Oplossing: 

De winnaar van de vorige puzzel is: mw. G. Selles-Visscher, Kamperdijk 6
De oplossing was: Solopartij

Het prijsje ligt klaar bij de receptie van De Meente.

WOORDZOEKER

M A N D O L I N E C L U B G E K V

A O B L IJ V E N O R U E D R O O V

T B L O K R E M S E T I R F I P E

R S A E U D M R A C E S IJ A E E L

O A A T N E R I D B H H M N R R F

Z N S O N P T E R A C I O A P E E

E A B T P S O A P S D I K L S T N

N N A E O L N L R U T I U K S S N

K A L T N E E E D A B H G I I D A

R R G N V U E B T E D L N H E N F

O C K A E K L S B O R O I O E D G

E O L T R R D K O E F M G K R I O

G S E A K F I N W E R P E R E R D

N E P R O A C B L A IJ E W E S I E

I M E O O G H E E L K U N D I G N

L I H L P M T E S S L K I G U E D

R D D U B B E L G A N G E R R N I

E D A E A L R I W N N IJ S L C T E

T E K S A B E Z N I IJ U D I E F N

S L K O R L P E E D E F IJ E I N S

O L A K E I I R K N F E R R N N T

O L P D L H T S A K L A T S T I U

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

K O L P E T R O L E U M V E L D S

B D S X M A Z U R K A T W I L G E

K I P P E N B E E N T J E N Z E N
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We hadden in februari eindelijk weer eens 
een ouderwetse winter, met een dik pak 
sneeuw en ijs om op te schaatsen. Mis-
schien bent u zelf de deur niet uit geweest, 
maar dan hebt u hopelijk wel vanuit de 
warme woonkamer kunnen genieten van 
het winterse plaatje buiten? 

Bij de Noordwal hadden Tygo en Sara een 
sneeuwpop gemaakt. Dat was al een kunst 
op zich, want de sneeuw was door de 

harde wind en de strenge vorst bepaald 
geen plaksneeuw geworden. Sneeuw-
duinen ontstonden op plekken waar het 
niet werd verwacht en ook voor veel over-
last zorgde. Maar voor veel mensen over-
heerste gelukkig het positieve van deze 
korte maar heftige winter. 

Gelukkig werd er ook goed voor de kippe-
tjes van De Meente gezorgd, zij zaten er 
ook lekker beschut en warmpjes bij. 

SNEEUW EN IJSPRET

VRIENDSCHAP
Vriendschap is zwijgen, niets zeggen 
Maar een arm om je schouders leggen 
Vriendschap is in iemands leven 
Vreugd en verdriet meebeleven

Vriendschap is niets vragen 
Maar gewoon helpen te dragen 
Vriendschap is even gauw bellen 
Om de laatste nieuwtjes te vertellen

Vriendschap is praten en vertrouwen 
Dat de ander de mond kan houden 
Vriendschap is durven tonen 
Welke gevoelens in je wonen

Aan goede vriendschap komt geen end 
Waar ter wereld je ook bent 
Vriendschap is een kostbaar kleinood 
Dat met je meegaat tot in de dood

En, heb je echte vriendschap gevonden 
Legt ze een pleister op vele wonden 
Daarom is het zo fijn 
Om goede vrienden te zijn. 

Anoniem
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KLEURPLAAT LENTE
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INHOUDSOPGAVE
INHOUDSOPGAVE
Van de redactie       Blz. 3
Van het bestuur       Blz. 4
Vaccineren gestart       Blz. 5
Dialectverael: Dat waar’n nog ies winters   Blz. 6 t/m 8
Herdenking in Stadskamp      Blz. 9
Boekverslag: met de Bijbel door Israël    Blz. 10
Tel je zegeningen – Wichert van Dalfsen   Blz. 11
Het Tapijtmuseum heeft altijd een antwoord    Blz. 12 en 13
Genemuider ‘Communist’ Jan Kolk    Blz. 14 t/m 16
Weeksluitingen       Blz. 17
Prijspuzzel        Blz. 18 en 19
Sneeuw en ijspret        Blz. 20
Kleurplaat lente       Blz. 21
Colofon        Blz. 22

COLOFON

De Roeper is een uitgave van 
St. Vrienden van De Meente en 
verschijnt vier keer per jaar

Dorus Rijkersstraat 2
8281 DG Genemuiden

Tel: 038-3852710
Receptie.meente@ijsselheem.nl 

Redactie:
Ageeth van Enk (AE)
Aletta Mateboer-Hoeve (AM)
Erik Driessen (ED)
Marja Bekendam-de Boer (MB)

De Meente heeft haar eigen website: www.demeente.org 
Allerlei wetenswaardigheden die voor bewoners en familie van belang zijn kunnen 
via de website worden geraadpleegd. Ook kunt u direct op de hoogte blijven van de 
actualiteiten door De Meente te volgen via twitter: @StichtingMeente

W W W . D E M E E N T E . O R G

Kopij voor volgende uitgave graag inleveren voor 30 mei 2021
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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

Gespecialiseerd 
in jouw zorg 

IJsselmuiden
Laanzicht 5 
Tel. 038-3311350

Genemuiden
Buzenland 2 
Tel. 038-3858688

Kampen
De Maten 6
Tel. 038-3311350

• Manuele therapie
• Psychosomatische fysiotherapie
• Geriatrie fysiotherapie
• Sportfysiotherapie
• Oedeemtherapie
• Oncologie fysiotherapie
• Echografi e - Shockwave
• Kinderfysiotherapie
• Leefstijlcoaching www.goedzorgfysiotherapie.nl 

“ Wijkverpleging 
begint met 
luisteren.”

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



PLAATS HIER  
DE ADRESSTICKER

-advertentie-

Dit bedreft een collectie van 24 exclusieve  
eigentijdse monturen, vervaardigd van hoogwaardig  
materiaal, Europese scharnieren en Italiaans acetaat.

Kom bij ons langs voor een transparante en scherpe prijs.

Nu complete bril met glazen. En de beste helderheid  
en goede UV-bescherming dankzij Crizal UV.  

Al vanaf € 129,-  

Multifocale glazen (varilux Comfort)  

al vanaf € 399,-
Haal en breng 

service voor een  
oogmeting.  

Op afspraak. 
In overleg met 

familie.

HAVENPLEIN 1B,  8281 EV  GENEMUIDEN |  038 -  38 54 305

SOCIÉT É DES LUNETIERS

BROUWER-OPTIEK.NL 

-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

Vormgeving en realisatie: print en sign




