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VAN DE REDACTIE
Onlangs las ik ergens dat je tijdens de 
wandeling elke 5 minuten zou moeten 
stilstaan en bedenken waar je dankbaar 
voor bent. Nu wandel ik graag, maar als 
ik elke vijf minuten stil moet blijven staan 
dan kom ik nergens. Het bevalt me wel 
goed om tijdens een wandeling in onze 
prachtige natuur figuurlijk stil te staan bij 
waar ik zoal dankbaar voor mag zijn want 
dat is gelukkig nogal wat. Kort daarna 
las ik in een damesblad een hele special 
over dankbaar zijn en daarin stond dat 
veel ouderen met dankbaarheid terug 
kijken op hun leven. Ik hoop van harte 
dat u ook tot die groep ouderen behoort. 
Dankbaarheid lijkt dus meer aandacht te 
krijgen in publicaties en ik doe daar graag 
aan mee.

‘Tel je zegeningen’ zei mijn moeder jaren 
geleden al en mijn schoonmoeder hield 
ons altijd voor om vooral te kijken naar 
mensen die het minder goed hadden dan 

wij. Ik weet zeker, dat je gelukkiger bent 
als je op die manier in het leven staat en 
hoop dat de jongeren daar ook oog voor 
houden. Ondanks alle problemen die ze 
nu op hun weg vinden!

De jaarwisseling is ook altijd een moment 
om terug te kijken op wat er in het 
afgelopen jaar is gebeurd. Ik wil dan ook 
graag van de gelegenheid gebruik maken 
om Ageeth van Enk, Aletta Mateboer, Erik 
Driessen en de mensen van de Historische 
Vereniging te bedanken voor het helpen 
samenstellen van de Roepers in het 
afgelopen jaar. De medewerkers van 
Prestige Reclame bedank ik voor de mooie 
opmaak en uiteraard de adverteerders 
voor hun financiële steun aan De Roeper.
Ik hoop en wens van harte dat 2022 een 
goed en gezond jaar voor u allen mag 
worden!

Een warme groet, Marja Bekendam-de Boer

Het bestuur van de Meente wenst u allen 
gezegende kerstdagen en een gezond 2022



KERST 2021
Zo bij het naderen van de Kerstdagen en 
de jaarwisseling is het altijd een goede 
gewoonte om terug maar ook vooruit te 
kijken. Wat heeft 2021 ons gebracht? Wat 
zal 2022 ons brengen?

Als we terugkijken naar de Meente dan 
was 2021 een jaar waarin het normale 
leven langzaam weer terugkomen is. We 
herinneren ons allemaal het jaar 2020 
waarin corona diepe sporen getrokken 
heeft in de Meente. Hoe mooi is het dan 
ook dat langzamerhand weer zaken op-
gestart en gehandhaafd konden blijven. 
Toch ligt corona nog niet achter ons, ze-
ker in de laatste maanden zijn weer steeds 
meer beperkingen ingevoerd en zijn ook 
in Genemuiden toch weer veel mensen 
geconfronteerd. We denken hierbij ook 
aan bestuurslid Johannes van den Berg 
die ons ontvallen is.

Hoe zal corona zich in 2022 ontwikkelen?
We weten het niet, dat is niet in onze han-
den. Dit is de afgelopen maanden wel pijn-
lijk duidelijk geworden: als mens dachten 
we dat we corona onder controle hadden 
en dat we de draad van twee jaar geleden 
weer op konden pakken, het tegendeel is 
gebleken. 

De vele aandacht die corona heeft leidt 
langzamerhand wel tot minder aandacht 
voor andere zaken en zorgt voor twee-
dracht in de maatschappij. Ruim 1,5 jaar 
geleden was er warme waardering voor 

alle hulpverleners en zorgpersoneel. Er 
lijkt weinig van over. Ook is er steeds min-
der ruimte en geduld voor gezagdragers 
en mensen met andere meningen. Het 
gevoel van “samen” lijkt over het alge-
meen weer te verdwijnen naar “ik”. De be-
tekenis van Kerst heeft anno 2021 daarom 
dan ook meer boodschap dan ooit. De 
geboorte van Jezus als Zoon van God en 
Redder van de Wereld zou veel nadrukke-
lijker verbonden moeten worden aan de 
situatie waarin we nu wereldwijd verke-
ren. De geboorte van Jezus betekent im-
mers hoop voor de toekomst!

Vanuit dit perspectief durven wij van-
uit de Meente ook te kijken naar de toe-
komst. Wij hopen in 2022 echt concrete 
stappen te maken met de herontwikke-
ling van de Meente middels een start van 
de eerste fase van de nieuwbouw. Door 
allerlei zaken is dit vertraagd, de start van 
de nieuwbouw is dan ook echt belangrijk. 
Niet alleen voor de uitbreiding van het 
aantal woningen maar ook als concrete 
stap naar de toekomst. Er ligt een prach-
tig totaalplan waarmee de Meente weer 
toekomstbestendig is met mooie voorzie-
ningen voor de bewoners. Het gevoel van 
“samen” ervaren we gelukkig nog steeds 
bij alle betrokkenen bij de Meente. Wij ho-
pen dan ook dat 2022 het jaar zal worden 
waarin met betrokkenen verder gewerkt 
wordt aan de toekomst van de Meente en 
het welzijn van onze bewoners. 
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Hoe zal het gaan in 2022? Wij weten het 
niet. Wanneer we de woorden uit onder-
staand lied volgen kunnen we vol vertrou-
wen vooruit kijken naar 2022:

Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heeren hand; 
moedig sla ik dus de ogen naar het 
onbekende land.
 Leer mij volgen zonder vragen; 

Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een 
rustig kalme moed!.

Het bestuur van de Meente wenst u allen 
gezegende kerstdagen toe en een gezond 
2022.

Op 6 november jl. is overleden ons be-
stuurslid Johannes van den Berg. Slechts 
een dag later is zijn vrouw Hennie van den 
Berg-Last ook overleden.
 
Wij hebben Johannes gekend als een zeer 
betrokken persoon die veel voor de Meen-
te en onze lokale gemeenschap heeft be-
tekend. Johannes zat sinds 2000 in het al-
gemeen bestuur en heeft daarnaast jaren 
zitting gehad in de commissie Welzijn van 
de Meente. Hij heeft op zijn typerende en 
onbevangen wijze veel werk verricht voor 
de Meente en voor de ouderen in Gene-
muiden. We zullen Johannes blijven herin-
neren als nuchter persoon met een warm 
hart voor de gemeenschap. Kenmerkend 
voor hem waren zijn inhoudelijke be-
trokkenheid maar dit wel gekoppeld aan 
een goede dosis humor. Johannes was 
dan ook een graag gezien persoon in de 
Meente, volledig ondersteund door zijn 
vrouw. Nog maar heel kort geleden heeft 

IN MEMORIAM:
JOHANNES VAN DEN BERG

Johannes en Hennie van den Berg tijdens de uitreiking 
van de Koninklijke onderscheiding in 2016. 

Foto gemaakt door Jan van Kleef  
i.o.v. Genemuiden Actueel.

Johannes aangegeven dat het tijd wordt 
voor een opvolger van hem in het alge-
meen bestuur. In het telefoongesprek wat 
toen gevoerd is gaf hij aan weer aan de 
beterende hand te zijn na een zware Co-
rona periode. Helaas is hij kort hierna op-
genomen in het ziekenhuis en overleden.
 
Wij hebben de familie onze deelneming 
betuigd en Gods onmisbare nabijheid 
toegewenst in het dragen van dit zeer 
grote verlies.

Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur 
stichting de Meente
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De örgenist zit allienig in de stille kerke. Et 
is skiemeroamnd en et lecht op zien spuul-
toafel skient goldgeel op et meziekboek 
en dut de örgeltoetsn glimm. I-j luustert 
eem of ie wat eurt beneedn. Neks. Dat kan 
eigenlijk ook niet aanders, want i-j ef de 
deure op slot edoan. 
I-j mag der netuurluk wèl ween, want i-j ef 
ook een sleutel. I-j ölt ervan allienig in de 
kerk zien meziek deur te nemm. Dan ef ie 
gien ofleidege.
Dan pakt ie een old meziekstuk en legt 
die veur um neer. Een joor geleedn was 
de leste keer dat ie dooruut espeult ef. Ie 
spuuln middn in de zoemer toch ook niet 
“Stille Nacht” of “U zijt wellekoome”? Dat 
doe’j niet. 

Now wel, want mörn is et Kerstfeest. Dan 
koomm die kerstversies weer an de beurte.
Netuurluk allereerst de Lofzang van Maria 
of van Zacharias, mer die ad ie in de Ad-
ventszundaegn ook al espuuld. Rond de 
Kerst is et altied druk: Kerstuutvoerigen, 
koorn zus en bi-jienkomstn zo. Dan mut ie 
van de pertije ween. Domeneers em dan 
een tied, die ze de 10-daagse veldtocht 
nuumm, mer wat örgenistn te doen em, 
mu’j ook niet uutvlakkn. Zo, eerst mer ies: 
“Stille Nacht”. I-j trekt de registers lös die 
der bi-j eurn en begint te spuuln. Zaegies 
en gedraegn klinkt et
”Stille Nacht, Heilge Nacht, Davids Zoon, 
lang verwacht.” 

WELLEKOME
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Door eurt gien gebulder bi-j. Et is een 
vers, dat a-j met gevuul mun spuuln. En zo 
spuult ie et stuk ook. Dan et vers nog een 
keer in aandere toonzetting…
As ie’t espuuld ef, dan beurt ie de aandn 
van de toetsn. Et is nog wat donkerder ew-
orn in de kerke. In de spiegel kan ie vaag 
de preekstoel zien.
“Davids zoon lang verwacht, Die miljoenen 
eens zaligen zal.”
Wat een boel minsn! Miljoenn…! Een cie-
fer met 6 nulln. 
“Eens zaligen zal.”
“Mi-j ook?” sköt et deur zien eufd. “Zal ek 
ook bi-j die miljoenn ween of bi-j die mil-
joenen min-iene, èkke dus?” I-j slekt en be-
gint opnei, mer die gedachte löt um niet 
lös. Miljoenen min-iene.
“Eens zaligen zal, werd geboren in Bethle-
hems stal..”
Niet in de kerke, niet op et orgel, mer in 
een stal. 
“Hij, der schepselen He-er, Hij der schepselen 
Heer.”

De örganist löt de toetsen lös en pakt een 
aander boek. Eem kiekn op et liturgiebrie-
fien dat de domeeer um emeelt ef.
“Komt allen te samen,” Doormee begint et. 
“jubelend van vreugde.”
Met dat vers begint et altied mee: vaste 
prek. Een mooie, actieve wieze. Goed 
umme te spuuln. Allienig dat “jubelend 
van vreugde” wört wel ezungen, mer i-j 
wet nog steeds niet um et zò te spuuln, dat 
de minsen goan jubelen. Zwaaien met de 
nerms en zo. Gewoon zingn, net as altied. 
Neks gien gedoe… Mer et zingn van dit 
vers gef wel verwachtege veur de dienst. 
Et is wel een opgewekt vers en dat mag 
ook. I-j spuult et een paer keer en wört er 
bliede van. 

“Komt, laten wij aanbidden die Ko-o-ning!” 
Zo die e’k ook weer ad. 
Now: “U zijt wellekome, Jezu, lieve Heer”
I-j trekt de registers los en dan get ie 
spuuln:

“U zijt wellekome, Jezu, lieve Heer, U kwam 
van al zo oge, van al zo veer.”
Ach, i-j kent dat vers, net as al die aande-
ren, op een prek. Mer dit vers sprek um 
alties an. Die olde melodie, die olde Ne-
derlaandse tekst.” Jezu, lieve Heer”. Een ge-
zang vol vroomheid. In zien gedachtn ziet 
ie olde monniken in grieze pij-en achter 
mekaere de kapel van het klooster of van 
het Heilige Geestgastuus in de Kerstnacht 
binnkoom en dat bejoorde lied zingn: 
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, Gij komt 
van alzo hoge, van alzo veer…
en Wijzen uit et Oosten hoorden een nieuw 
lied, dat Jezus was geboren; ze wistn ‘t niet.”

Zolln die wiezn zoiets eurt em wat bi-j ons 
in psalm 89 stet? Zingt, zingt een nieuw 
gezang den HEERE, Die grote God, die 
wondern deed”? Heil na leed, riemt er er 
goed op. Veuruit, die psalm eem der tus-
sendeur, dat past er wel bi-j. Doornoa zögt 
ie weer et muziekstuk op van “U zijt wel-
lekome..”
D’ herders op de velden hoorden een nieuw 
lied;
Dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.

En zo miemert de örgenist verder… 
Kerstoamnd. Et is stille in Gaellemuun. 
Buutn eurt ie neks. Dan dut ie et laempien 
en de moter van et orgel uut.
Buutn is et donker ewürn. Nee, nog niet. 
An de kaante van de Griente ziet ie nog 
lechte oamndwolkn.
I-j löp nor et begin van de Ermuusdiek en 
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ziet in et westen dat de zunne net is on-
deregoan. Boom de Top en over het pol-
dertien is de lucht prachtig donkerrood 
en gekleurde wolkenveegn vörmen de 
orizon. De zunne is onderegoan. Veur um 
uut leg et vredege, donkere gröslaand van 
de Griente.

De koenn bin in deze tied van et joor op 
stal en der is neks te zien. Vanof de Grien-
tebrugge is netan een lechtere streep van 
et weggien te zien die eindigt teegn de 
donkere Topbergen. De aandere kaant op, 
an de kaant van et Diep, stoan de boom 
van de Keet.
Mer de orgenist kreg onderwiel as ie et 
ziet een aander kerstversien veur de geest. 
't Was nacht in Bethlems dreven , een scho-
ne stille Nacht…

De herders, ja, in gedachten ziet ie in 
dat laand veur um de erders zittn die de 
nachtwacht olln. Nachtwacht op de Top. 
I-j glimlacht in umself. Dit bin de veldn van 
Efratha niet! 

Boom um bin de sterrn te zien, dezelfde 
stern, die der ook al waarn in de Kerst-
nacht zo lange geleedn. Duuzenden sterrn 
glaanzend an een inktzwerte emel. Toen 
was de engel bij de nachtwacht ekoom en 
ad vertölln dat Jezus geboorn was. De he-
mel gong lös en een menigte van het he-
melse heirleger züng over vrede op aarde.

De örganist neuriet zechies.
…werd hun door engelenmo-o-nden, Het 
blijde nieuws gebracht…
Dan kek ie nor de Grientebrugge. De er-
ders gongn nor Bethlehem en vertölln 
door dat de Zaligmaeker geboorn was. 
Stel dat et hier gebeurt zol ween…! Dan 
gongn de herders now Gaellemuun in 
en overal ging de lechtn an. En minsen 
kwamm an de deure. Op de Heve, op de 
Oek, in de steegies, in de Kruusstroate. Et 
is niet veur te stelln..

Doornoa gongn ze terugge, de Top op…
zingend… De örgenist begint opgewunn 
te wörn… Mörn is et Kerstfeest. Dan 
koomm de minsn in de kerke en wat goan 
ze dan zingnn?

Ere zij God in de hoogste hemelen.

De örgenist draejt um umme, get met 
oast nor de kerke, dut de deure van slot, 
klimt nor et örgel en in de stilte van de 
kerstoamnd spuult i-j uut et diepst van 
zien erte et lied dat ze mörn goan zingn , 
niet allienig ier, mer overal in de kerkn van 
Gaellemuun. Et lied van de engelen:
Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede 
op aarde in de mensen een welbehagen!

CM
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BOEKVERSLAG 
KERST OP CARNTON
Schrijfster: Tamera Alexander 
uitgeverij Van Wijnen 
207 bladzijden

Van 1861 tot 1865 was er in Amerika 
een burgeroorlog. De Noordelijke staten 
vochten tegen de Zuidelijke staten. Uit-
eindelijk wonnen de noordelingen, maar 
in die 4 jaar waren er vele veldslagen met 
onnoemlijk veel gewonden en doden. Het 
boek “Kerst op Carnton” speelt zich af in 
1863, dus midden in deze moeilijke tijd.
Aletta Prescott is nog niet zo lang gele-
den weduwe geworden en kan niet meer 
rondkomen nu haar man niet meer leeft. 
Ze is zwanger en heeft ook een zoontje 
van 6 jaar. 

De bank kan haar niet langer een lening 
geven en wil haar huis ontruimen en ver-
kopen. Aletta zoekt wanhopig naar werk 
en onderdak. Dat krijgt ze tijdelijk op het 
landgoed Carnton, waar een grote verko-
ping georganiseerd wordt ten bate van de 
oorlogsslachtoffers. 

Kapitein Jake Winston, een gerespecteer-
de Zuidelijke scherpschutter, kreeg een 
hoofdwond in de strijd. Jake is bang dat 
hij niet goed meer zal kunnen zien, in ie-
der geval niet goed genoeg om scherp-
schutter te kunnen zijn. Tijdens zijn gene-
zingsproces krijgt hij de opdracht om naar 
Carnton House te gaan om te helpen.

Het bijzondere aan dit boek is dat het niet 
gaat over de grote veldslagen of belangrij-
ke officieren, maar over de slachtoffers, de 
weduwen en de vrouwen die achterbleven 
en lange tijd in onzekerheid leefden of hun 
man nog wel terug zou komen en zo ja: hoe?  

Het is een fijn, niet te ingewikkeld boek om 
op donkere avonden te lezen met de ver-
warming aan in de wetenschap dat wij in 
vrede leven en dat het bijna Kerstfeest is.

AM
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Albertus Christiaan van Raalte begon in 
1836 als dominee in Mastenbroek en Ge-
nemuiden. Twee kinderen zijn geboren 
aan de boorden van het Zwarte Water. 
Precies tien jaar later verkaste Van Raalte 
met een flink aantal volgelingen naar de 
Verenigde Staten. Vlakbij Lake Michigan 
stichtte hij daar Holland. Een stad waar on-
dertussen ruim 35.000 inwoners wonen.

De wieg van Van Raalte stond in Wanne-
perveen. Het leven van de vrolijke jonge-
man veranderde vermoedelijk in 1832, 
een jaar waarin Nederland zwaar door 
de cholera werd getroffen. Vanaf dat jaar 
dook Van Raalte de geschriften in. Hij sloot 
zich aan bij de zogenoemde afgescheide-
nen, die zich uit de Hervormde Kerk los-
maakten. Zij konden zich niet vinden in de 
moderne koers en de invloed van staat en 
koningshuis.

Dat maakte de beweging, met onder meer 
dominee De Cock, bepaald niet geliefd. 
Toen Van Raalte predikant was in Gene-
muiden (als eerste dominee van de hui-
dige Gereformeerde Kerk aan de Jan van 
Arkelstraat) stond hij soms onder toezicht 
van twaalf soldaten die zijn handel en 
wandel volgden. Regelmatig stonden op-
roepkraaiers bij zijn woning. Die gooiden 
met huisvuil en straatstenen. Desondanks 
bleef Van Raalte preken. Niet alleen in Mas-
tenbroek en Genemuiden, maar eigenlijk 
in heel Overijssel. In stallen en schuren 
sprak hij zijn toehoorders toe.

Tijdens een terugtocht van zo´n geloof-
stournee werd Van Raalte een keer opge-
wacht door een woedende menigte, waar-
van de leider op het laatste nippertje kon 
voorkomen dat de predikant werd ver-
moord. Van Raalte belandde ook een keer 
in een gevangenis. Buiten de nor stond op-
nieuw veel kwaad volk en een ook mede-
gevangene wilde hem te lijf gaan. Toen er 
toch een gesprek tot stand kwam, draaide 
de man bij. Hij fabriceerde die nacht van 
zijn eigen haar een ring, die Van Raalte de 
rest van zijn leven bij zich droeg. 

Vanaf 1839 predikte Van Raalte vanuit Om-
men. Daar bouwde hij een schare volge-
lingen op, waarmee hij uiteindelijk zeven 
jaar later samen met enkele Genemuide-
naren naar Amerika vertrok. Vermoedelijk 
deels uit teleurstelling over de werkelijk-
heid die in Nederland achterbleef bij de 
verwachtingen. Na een maand en vijftien 
dagen komt het gezelschap aan in een 
onherbergzaam gebied dat ze tot Hol-
land, Michigan omdopen. Het meer in de 
omgeving noemen ze Zwarte Water. Later 
stichtten ze in de buurt ook dorpen met 
namen als Graafschap, Zeeland, Drenthe, 
Overijssel en Noordeloos.

'GENEMUIDER' DOMINEE STICHT  
HOLLAND IN MICHIGAN
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Van Raalte vertrok met het idee dat hij op 
deze plek een belangrijke concurrent van 
Chicago, een stad aan Lake Michigan, kon 
bouwen. Die gedachte kwam niet uit. Hol-
land is nooit meer dan een klein stadje 
geworden. Bovendien raakte de predikant 
gefrustreerd door de oud-Hollandse tradi-
tie van kerkscheuringen: een deel van zijn 
volgers scheidde zich in Amerika af. Van 
Raalte speelde zelfs met de gedachte om 
weer terug te emigreren, maar kwam na 
een reis toch weer terug naar Holland, Mi-
chigan.

Daar overleed hij op 65-jarige leeftijd. Zij 
sporen zijn nog steeds terug te vinden in 
het Amerikaanse stadje. Van Raalte richtte 
bijvoorbeeld Hope College op. Veel inwo-
ners van Holland zijn nog steeds van Ne-
derlandse komaf, al spreekt bijna niemand 

de moedertaal meer, hoewel veel lokale 
uitdrukkingen nog naar het verleden ver-
wijzen. Ook een jaarlijks tulpenfestival ver-
wijst naar het land van herkomst. Holland 
mag dan nooit een concurrent van Chica-
go zijn geworden, in de stad staat wel de 
grootste augurkenfabriek van de wereld. 
De inwoners zijn de oude twisten met 
het Koningshuis vergeten. Waar Willem 1 
destijds Van Raalte liet vervolgen, mocht 
koningin Beatrix in 1982 rekenen op een 
warm welkom van de inwoners van Hol-
land, Michigan.

Erik Driessen duikt elke week voor De Stads-
koerier in de online krantenarchieven van 
Delpher op zoek naar bijzondere, grappige 
of historische verhalen. Dit verhaal was dan 
ook op de online Stadskoerier verschenen 
maar nu voor het eerst in druk in De Roeper.

Ænde op et ies

Ek zaag’ en ænde deur et ies èn zakken.
I-j dacht dat et nog lieden kon, mær ’t kon niet meer.
Asof ie deur zien peuties gong, zo kwam ie neer,
um met zien börst en boek een biet te akken.

I-j wol nog weer op ’t ies klimmen  
met zien zwemvliespoot,
mær ’t ies dat brokkeld’ of;  
zien moat die lacht’ em dood!

Jannie Bakker-Rietman
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DE ELFSTEDENTOCHT

T I T S G A N K O H E L O R T N O C K N T

S O L R R N R E T N I W U N I U S N R E O

O O B R A U I U R I E U K E T N P O R P E

P D R S IJ G O V M O T R E G E N O G E O R

L K U P B S I C IJ A N A E I L H R E G O K

E A G R E T T E R R H E N D R E T J E L L

P R G I K D L E K A H C S E G T I U V E A

M S E N K V P Z R IJ P C D O N T E I N D S

E T N T I M A L W V S N S M N S F C A N S

T L E N E P I N O A A K D N T E T H A I E

S E T T L N A R D V R A W A I E G R B H S

T E V L G V S P N E M T R A S F K E IJ R I

O M G E S T H A R M R T R T L R O K O D E

C B N E R R J C E E P D E IJ E I I U N W T

H U I U E T E N S L I M U W D L T O P T Z

T R D W D N V T A O M N U I O E B E H R E

D G I A IJ E E A S I B A I M M S R C I A D

E S E R R N T D N E L E E E IJ O O S IJ T E

R IJ R D N S R G E B E T Z H R T P E S S G

T T E E E A W I L L E M A L E X A N D E R

O E B N D O N K E R K N S I U S C S I G O

C H R I E IJ IJ L S T D N T IJ H H A A K E O

H N O H T A R A M S T A A H C S K T T O T

T A O Z S S A D C S T U M A E S L I E R T

E V V W F F T H IJ S L O T E R M E E R V S

N E L E L E O L E R E S R E M E N L E E D

S T O T E E E R O N T S N A P P I N G L O

N K P T N R P F R I E S L A N D H A L A K

E I E E E J E E N V A N D E N B E R G N K

R D N I W W U E E N S S R E L L A V T I U

T E I M I L T O E S C H O U W E R S N F M
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AANKLEDEN IJSDIKTE SLOTERMEER
AANMOEDIGEN IJSKWALITEIT SNEEK
ARUM IJSMEESTER SNEEUWWIND
BAANVEGER INSCHRIJVING SNERT
BRUGGEN JAN VAN DER HOORN SPORTIEF
CONTROLEHOK JEEN VAN DEN BERG SPRINT
DAMMEN KARST LEEMBURG STARTPLAATSEN
DEELNEMERS KILOMETERS STEMMING
DIKTE VAN HET IJS LAUWERKRANS STEMPELPOST
DOKKUM LEEUWARDEN TEMPERATUUR
DONKER LIMIET TITANENSTRIJD
DOOI LOPEN TITEL
DRIES VAN WIJHE MOTREGEN TOCHT DER TOCHTEN
DURK VAN DER DUIM MUTS TOERKLASSE
ELFSTEDENRIJDERS NOREN TOESCHOUWERS
ERELIJST ONTSNAPPING TRAGIEK
ERIK HULZEBOSCH PARCOURS UITGESCHAKELD
EVERT VAN BENTHEM PRESTATIETOCHT UITVALLERS
FEEST RADIO VOORBEREIDING
FINALE REINIER PAPING VORST
FRIESLANDHAL RIJSTERVAART VROEGE START
GEJUICH ROUTE WEDSTRIJDRIJDERS
HANDSCHOENEN SCHAATSMARATHON WILLEM-ALEXANDER
HARLINGEN SENSATIE WINTER 
HINDELOPEN SFEER ZWARTRIJDERS
IJLST SIETZE DE GROOT ZWETTE
IJSBOND SLIERT ZWOEGEN

Oplossing:

De oplossing van de vorige puzzel is:  
Venetië heeft vierhonderd bruggen
 
De winnaar, dhr. Albert Tuin, Cellemuiden 4,  
kan de gewonnen prijs afhalen  
bij de receptie van de Meente. 
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Erik Driessen gaat in ‘straatgeheimen’ op 
zoek naar de oorsprong van straatnamen 
in Zwartewaterland. In aflevering 1 een druk 
bereden weg in Genemuiden langs onder 
meer De Meente en een groot aantal rijtjes-
woningen. Wie was Dorus Rijkers naar wie 
deze straat uit de jaren zestig is vernoemd? 

Een directe band met Genemuiden lijkt er 
niet te zijn. Dorus Rijkers is een voormalig 
visserman uit Den Helder die de geschie-
denis ingaat ‘de Helderse Mensenredder’. 
Hij redt honderden schipbreukelingen en 
groeit daardoor uit tot een symbool bij 
wervingsacties voor de Nederlandse red-
dingsmaatschappijen.

De wieg van Theodorus Rijkers staat in 
1847 in Den Helder en in die havenstad 
staat 81 jaar later ook zijn sterfbed. Daar 
kiest hij als bijna vanzelfsprekend voor een 
baan in de visserij. Met zijn eigen boot redt 
hij later de eerste mensen op zee. Toen 
bleek al dat het reddingswerk niet altijd op 
waarde wordt geschat: Rijkers en beman-
ning krijgen 220 gulden voor hun operatie, 
terwijl de bergers maar liefst 1300 gulden 
krijgen omdat ze een lading koffiebonen 
en suiker veilig weten te stellen.

Rijkers maakt later de overstap naar het 
reddingsstation in zijn woonplaats. Naar 
schatting redt hij in 25 jaar tijd meer dan 

PIJPROKENDE 
MENSENREDDER 
HEEFT EIGEN STRAAT 
IN GENEMUIDEN

Straatgeheimen (1)

vijfhonderd zeelieden het leven. Als het 
werk hem op 64-jarige leeftijd te zwaar 
wordt, moet hij nog allerlei baantjes aan-
nemen om de kost te verdienen. Voor de 
aanschaf van een fiets verkoopt hij zelfs 
eerst een gouden eremedaille. 
Bekende Nederlander

Desondanks groeit Rijkers uit tot een be-
kende Nederlander. Zeker nadat in 1923 het 
Helden der Zee-fonds Dorus Rijkers wordt 
opgezet voor het inzamelen van geld voor 
oud-redders en hun nabestaanden. Met de 
creatieve wervingsacties groeit de naams-
bekendheid van Rijkers ook. In 1920 wordt 
hij door bioscoopbezoekers zelfs uitgeroe-
pen tot ‘populairste man van Nederland’. 

Als de Helderse Mensenredder in 1928 
overlijdt, vormen bezoekers en muziek-
korpsen uit het hele land een rouwstoet 
van meer dan een kilometer lang. Ook na 
zijn dood leeft de naam van Rijkers verder. 
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In Den Helder opende in 1981 bijvoorbeeld 
het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rij-
kers de deuren. 

Ook prijkt zijn naam op meerdere reddings-
boten. Verder luisteren meerdere scouting-
groepen, basisscholen, pleinen, hofjes, ka-
des en straten naar de naam Dorus Rijkers.

Opvallend is een pijprokersgilde dat zich 
aan de naam verbindt. Verwonderlijk is het 
niet: Dorus Rijkers heeft op veel afbeeldin-
gen een pijp in de mond. 

ED

De ‘Prins Hendrik’ de nieuwe KNRM-redding-
boot in Den Helder (8 maart 1952). Hier samen 
op de foto met de oude KNRM-reddingboot 
‘Dorus Rijkers’ uit 1923 (bron: Wikipedia)

-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
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Elke werkdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 
(alleen via het Meentenet):
CBO VAN ALLES WAT.  
Lekker luisteren dus.

Woensdagochtend 11.00 uur - 12.00 uur 
(alleen via het Meentenet):
LUISTEREND ZINGEN
Voorafgaand aan de muziek of zang wordt 
achtergrond informatie gegeven over het te 
beluisteren muziekstuk.

Woensdagavond vanaf 19.00 uur tot 22.00 
uur (via FM 107.3, online luisteren en het 
Meentenet):

19.00 uur: NEEM EVEN DE TIJD
Op alle woensdagen behalve de 
eerste woensdag van de maand het 
verhalenprogramma waarbij eigen 
medewerksters verhalen voorlezen.

19.00 uur: KNIEPLIENDE  
Elke eerste woensdag van de maand leuke 
verhalen en anekdotes in het dialect door de 
Gaellemuniger Taalkrink
 
19.45 uur: MIEZMOOR
Een leerzaam en gezellig puzzel-programma 
over een berijmde psalm of een tekst uit de 
Bijbel.De oplossing kan worden ingeleverd: 
In postbus bij de studio of tel. 038-3856479 
of info@cbozwartewaterland.nl

20.15 uur: ALS OP LEVENSZEE, HOSANNA, 
UITGELICHT en HOSANNA BIJBEL-SCHOOL 
Deze vier programma’s worden wekelijks 
afwisselend. In deze programma’s informatie 
over actuele zaken, muziekbijbellezingen, 
eigen opnames van concerten etc.

22.00 uur: EINDE

Zaterdagavond

19.00 uur: DE VERJAARDAGEN VAN DE 
AFGELOPEN WEEK 
Felicitatieprogramma van en voor luisteraars 
die de afgelopen week jarig 
 zijn geweest

19.15 uur: OP VERZOEK 
Veel beluisterd verzoekprogramma van en 
voor luisteraars. U kunt een lied of psalm 
aanvragen voor iemand die u wilt feliciteren 
of bemoedigen. Schriftelijk of telefonisch, 
ook meestal nog mogelijk tijdens de 
uitzending. In de postbus van de studio of 
telefonisch 038-3856479.

20.15 uur: DE OVERDENKING 
Verzorgt door predikanten uit de regio 
en die betrokken zijn bij de gemeente 
Zwartewaterland.

20.30 uur: OPLOSSING MIEZMOOR  
De oplossing van de puzzel van 
woensdagavond en natuurlijk de trekking

20.45 uur: HET GEDICHTEN KWARTIER 
Gedichten ingesproken door een gast, 
afgewisseld met passende liederen

21.00 uur: ZINGEND NAAR DE ZONDAG, 
UITGELICHT en MUZIKALITEITEN 
Drie programma’s die om de week 
afgewisseld worden. Zingend Naar De 
Zondag is een muzikaal programma. 
Uitgelicht is het programma met actuele 
informatie en het programma Muzikaliteiten 
is een speurtocht naar het ontstaan en de 
ontwikkeling van het christelijke lied

22.00 uur: EINDE

RADIO PROGRAMMA-OVERZICHT
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KERSTPROGRAMMERING
Op vrijdagavond 24 december hoopt de 
CBO een Kerstzangavond uit te zenden vanaf 
21.00 uur tot 22.30 uur. Nadere informatie 
volgt nog hierover.

Op Eerste Kerstdag zal er ook een uitzending 
zijn van 19.00 uur tot 22.00 uur. We beginnen 
met de normale uitzending (dus ook met 
het verzoekplatenprogramma!!!) en vanaf 
20.45 uur hebben we een speciaal kerstpro-
gramma.

U kunt als luisteraar een bijdrage aan onze 
programma’s leveren door:
-  Het aanvragen van een psalm of lied voor 

het programma “Op Verzoek” 
-  Het inspreken van gedichten voor “Het 

Gedichtenkwartier”
-  Iets komen vertellen in het programma 

“Uitgelicht”
-  Het mee doen met het puzzelprogramma 

“Miezmoor” (alleen of gezellig samen met 
anderen) 

Op verzoek
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 zaterdag voor 19.00 uur: 
- telefoon 038-3856479  
- info@cbozwartewaterland.nl
-  briefje in onze postbus of afgeven in de 

studio (Buzenland 3 te Genemuiden)

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').

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

Uitzending via:
Etherfrequentie 107.30 FM.
Interne omroepsysteem in het zorgcentrum: 
De Meente. 
internet: www.cbozwartewaterland.nl/ life-
radio-luisteren of via uitzending gemist.
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INHOUDSOPGAVE
Van de redactie Blz. 3
Van het bestuur Blz. 4 
In memoriam: Johannes van den Berg Blz. 5
Dialectverael: Wellekome Blz. 6 t/m 8
Boekverslag: Kerst op Carnton Blz. 9
Dominee Van Raalte Blz. 10 en 11
Prijspuzzel Blz. 12 en 13
Straatgeheimen: Dorus Rijkers Blz. 14 en 15
CBO Blz. 16 en 17
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)

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 26 februari 2022



Wij zijn verhuisd naar: Oude Wetering 122, Mastenbroek

Maar voor bestrating- en rioleringswerk nog steeds bereikbaar op:
038 - 38 55 449 | 06 - 839 05 839 (voor calamiteiten 24/7)

-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

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 

“ Wijkverpleging 
begint met 
luisteren.”

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

-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

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 

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 

PLAATS HIER DE 
ADRESSTICKER

Vormgeving en realisatie: 

-advertentie-


