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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

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 

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 
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VAN DE REDACTIE
Eindelijk kunnen we weer bij elkaar 
komen en staat er dus weer een 
Activiteitenagenda in deze Roeper. 
Maar deze blijdschap wordt ernstig 
overschaduwd door de oorlog in 
Oekraïne. Terwijl ik dit schrijf worden 
er onderhandelingen gevoerd tussen 
Rusland en Oekraïne, maar we houden 
allemaal ons hart vast … Als u dit 
leest is de situatie misschien alweer 
sterk veranderd. Onze lezers zullen 
ongetwijfeld terugdenken aan de Koude 

Oorlog. Toen hadden we de slogan: Liever 
een raket in de tuin, dan een Rus in de 
keuken. De jeugd luisterde in 1983 nog 
naar liedjes van Doe Maar die zongen 
over ‘Als de bom valt’. Bijna 40 jaar later 
is die vrees groter dan ooit … Laten we 
hopen en bidden dat ons dát en een 
Derde Wereldoorlog bespaart blijft!

Namens de redactie,
Marja Bekendam
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Schrijver: Jan Brokken 
Uitgeverij: Atlas Contact 
240 bladzijden

De schrijver van dit boek, Jan Brokken, 
is als jongste kind in een domineesgezin 
als enige van de kinderen na de oorlog 
geboren in Nederland, terwijl zijn broers 
in het toenmalige Nederlands-Indie wa-
ren geboren. Hij zegt daar zelf over in een 
interview: “Ik ben na de oorlog geboren, 
in 1949. Mijn ouders waren toen net te-
rug in Nederland. Ik was de enige van het 
gezin die Indië niet kende. Ik had het ge-
voel er thuis niet bij te horen.” Als hij dan 
een paar jaar nadat zijn beide ouders zijn 
overleden een pakketje brieven krijgt van 
zijn tante, brieven die door zijn moeder 
aan haar zus zijn geschreven, is dat voor 
hem een openbaring. Brokken zag in de 
brieven de jonge vrouw voor zich die zijn 
moeder zou worden, “wandelend in de 
tuinen onder een witte parasol en een 
hoed van gaas met brede randen die haar 
zowel tegen de zon als tegen de muggen 
beschermde.” 
De ouders van Brokken woonden van 
1935 tot 1947 in het toenmalige Neder-
lands-Indië. Zijn vader (Han in het boek) 
heeft theologie gestudeerd en wordt uit-
gezonden om ‘beschaving’ te brengen 
aan de inlanders en het doen van weten-
schappelijk onderzoek naar een islamiti-
sche bekeringsbeweging op Saleier, een 
klein eiland ten zuiden van Celebes. Na 
een half jaar Batavia gaan ze in Makas-

sar wonen, de hoofdstad van Celebes. 
Van daaruit begint hij met zijn opdracht.  
Zijn moeder (Olga) wijdt zich met veel 
enthousiasme aan muziek- en taalstudie. 
Ook geeft ze naailessen aan een groep 
inlandse vrouwen. 
Het is een boek geworden dat veel meer is 
dan het verhaal over de ouders van Brok-
ken. Muziek neemt ook een grote plaats 
in. De titel bijvoorbeeld komt van een pi-
anostuk De Tuinen van Buitenzorg, van de 
hand van de Joodse componist Leopold 
Godowsky dat de schrijver bij toeval een 
keer op de radio hoorde en hem nooit 
meer losliet. Waardoor de componist ge-
inspireerd werd om dit te componeren 
komt dan ook aan de orde. Maar de tuinen 
zelf natuurlijk ook. De beroemde planten-
tuin komt bijna tot leven. En dan natuur-
lijk de tijd: 1935 tot 1947 waren nogal tur-
bulente jaren….
Al met al een prachtig, evenwichtig boek 
met oog voor zowel de “kleine”als de “gro-
te” geschiedenis in die regio.
AM

BOEKVERSLAG 
DE TUINEN VAN BUITENZORG 
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De plannen voor de nieuwbouw van sociale 
huurwoningen bij De Meente, naderen hun 
voltooiing. De werkgroep hoopt binnenkort 
nog een bijeenkomst voor de omwonenden 
te organiseren, waarna de plannen definitief 
kunnen worden gemaakt. De redactie van De 
Roeper schoof voorafgaand aan een werk-
groepvergadering even aan tafel bij de heren 
Henk Wittingen – ontwikkelingsmanager bij 
Wetland Wonen – en Ben van der Steeg, be-
stuurslid van De Meente.

Er is al heel wat water door het Zwartewater 
gestroomd sinds de werkgroep in 2018 be-
gon met plannen maken voor nieuwbouw 
bij de Meente. Maar een dergelijk omvangrijk 
project moet uiteraard ook uiterst zorgvuldig 
en in overleg met diverse partijen vorm krij-
gen. De omwonenden hebben daarbij ook 
een stem in het kapittel - denk bijvoorbeeld 
aan parkeergelegenheid - zodat het plan pas 
definitief kan worden gemaakt na een vol-
gend overleg met hen in maart/april.

Vervolgens is de gemeente Zwartewaterland 
aan zet. Het college van B&W moet het plan 
vaststellen, waarna de aanvraag voor de om-
gevingsvergunning nog voor de vakantie kan 
worden ingediend. Naar verwachting zal in 

het eerste kwartaal van 2023 met de bouw 
worden begonnen, mits er geen bezwaren 
zijn.

Sociale woningbouw
In de eerste fase zullen 22 appartementen 
worden gebouwd aan de Willem Alexander-
straat. De appartementen zijn in principe be-
doeld voor senioren (55-plus) maar dat is geen 
keiharde eis. Over het geheel wordt gestreefd 
naar een gemengde bewonerssamenstelling, 
zodat bijvoorbeeld ook jongere mensen, met 
en zonder hulpvraag, er terecht kunnen. 
De huurwoningen voldoen aan de voorwaar-
den voor huurtoeslag (huursubsidie) waar-
door ze ook voor de lagere inkomens beschik-
baar zijn. Er wordt veel aandacht besteed aan 
de duurzaamheid. Zo zullen de woningen 

zwaar geïsoleerd worden en komen er 
zonnepanelen op de daken. Er worden 
inpandige warmtepompen geïnstal-
leerd die dus bij hete zomers ook als 
koeling kunnen fungeren. 

Meer informatie en ontwerpen van  
dit nieuwbouwplan vindt u op:  
www.wetlandwonen.nl/demeente

EERSTE FASE NIEUWBOUW MEENTE
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Gedurende een aantal weken in de win-
ter, heeft ‘De Nachtwacht’ in Den Heuvel 
gestaan. Vanwege corona mocht er niet al 
teveel ruchtbaarheid aan worden gege-
ven, maar bewoners van De Meente wa-
ren erop geattendeerd middels brochures 
en aanplakbiljetten. Het was een indruk-
wekkend gezicht om de levensgrote repli-
ca (ruim 4 meter hoog en 5 meter breed) 
in Den Heuvel te kunnen aanschouwen. 

Er was ook nog een leuke prijsvraag aan 
verbonden, want gevraagd werd hoe-
veel personen er op de Nachtwacht wa-
ren afgebeeld. Heel wat mensen hebben 
zich hierover het hoofd gebogen en zijn 
aan het tellen geslagen. Er kwamen maar 
liefst 45 inzendingen binnen. Onder de 

NACHTWACHT IN DEN HEUVEL

goede inzendingen is geloot en daaruit is 
mevrouw Bosman (Den Heuvel 9) als win-
nares uit de bus gekomen. Zij heeft een 
puzzel van De Nachtwacht gekregen van 
maar liefst 1000 stukjes.

Op de oorspronkelijke Nachtwacht waren 
34 figuren afgebeeld. Na de verhuizing 
van het schilderij van De Doelen naar het 
Paleis op de Dam werd aan de linkerkant 
een reep weggesneden, waarop drie per-
sonen waren weergegeven. Het goede 
antwoord moest dus zijn: 31 personen. 
Van 18 personen op het schilderij is de 
naam bekend; een onbekende schilder 
voegde namelijk omstreeks 1650 aan het 
poortgebouw op de achtergrond een 
schild met achttien namen toe.
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Dat de replica van De Nachtwacht te gast 
mocht zijn bij De Meente werd mogelijk 
gemaakt door Philips, de Elisabeth Art 
Foundation/Rijksmuseum en Pon. De Eli-
sabeth Art Foundation is een fonds op 
naam opgericht door een particulier bij 
het Rijksmuseum Fonds ten behoeve van 
projecten in het Rijksmuseum die kunst 
en mensen bijeenbrengen

Wie de replica heeft gemist, of geen ge-
noeg kan krijgen van kijken naar De 
Nachtwacht, hoeft niet de moeite te ne-
men om naar Amsterdam te gaan want 
De Nachtwacht wordt momenteel onder 
handen genomen. Ze doen dit voor het 
oog van het publiek in een speciaal hier-
voor ingerichte glazen ruimte dus dat kan 
natuurlijk ook interessant zijn om te zien.

Maar een bezoekje aan de website van het 
Rijksmuseum is ook de moeite waard en 
kan vanuit de luie stoel worden gedaan 
www.rijksmuseum.nl/nachtwacht 

Het onderzoeksteam van Operatie Nacht-
wacht is erin geslaagd een extreem ge-
detailleerde foto van De Nachtwacht te 
maken. Deze afbeelding beslaat 717 giga-
pixels. Het is de grootste en meest gede-
tailleerde foto die ooit van een kunstwerk 
is gemaakt. Je kunt dus heel veel inzoomen 
waardoor minutieuze pigmentdeeltjes in 
de verf van De Nachtwacht haarscherp 
zichtbaar worden. De foto is gemaakt ten 
behoeve van het onderzoek van Operatie 
Nachtwacht.

Operatie Nachtwacht is het grootste on-
derzoek ooit naar De Nachtwacht. Hierbij 
maakt het Rijksmuseum gebruik van de 
nieuwste en meest geavanceerde techno-
logie om te bepalen hoe het meesterwerk 
zo goed mogelijk kan worden behouden 
voor toekomstige generaties. 

Op TV op NPO2 was in januari/februari 
een serie aan de gang genaamd Het ge-
heim van de meester waarbij men pro-
beert De Nachtwacht op ware grootte te 
reconstrueren. Slagen ze erin om dezelfde 
betovering van het geliefde meesterwerk 
terug te laten komen in de reconstructie? 
Daarnaast proberen ze de persoon Rem-
brandt, zijn schildertechnieken en de ge-
schiedenis van het wereldberoemde doek 
te doorgronden. 
Als u deze programma’s wilt terugzien 
kunt u terecht op: www.gids.tv/program-
ma/het-geheim-van-de-meester-de-
nachtwacht
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SURFEN OP HET NET
N E K E O Z B E W E D I W D L R O W I S T

E M S E R V E R N I E U W S G R O E P E N

R U N T E I G E B R U I K E R S N A A M E

E I T A M R O F N I E E D O C E M G R M M

D D R L D T E R T O N D S R K N L E E A E

A E E N A U S A A IJ H O I R M A T G I A S

L M F E E A B L L R O P E V S U L A N N U

B I W R R L N N E L T W T V O O I R B N M

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

A T O T I O E A I L N Z K A A D P G L E G

P E R R F U A D E T E I L E G M A N N M N

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

N N L V D I V E K E I N I B L E H T M D N

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

T T O A X T B T L M E P K E A W S A E E A

A J C U I E E A E K A N D M T X O L R W P

A A I S L E G D K R I I K E I N C E E I S

R R A E F E O I N W N E L S S D I B I K T

T G L R T M W R A G O E M I D K S R N I N

J O M I E T N E G Z N A T I N U I E I P O

E N E D N E Z R E V S I T A R G R V E E B

F N D O W T G O O G L E B F D C L O U D E

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

H K A L A A T R O P L N S H T D E E S A L

C E R A W Y P S N E G G O L N I W S B T D

S O T C O M P U T E R S C H E R M A E Y S

E B O E S T A A L P T K R A M L A B R S C

D O O N E I D E P O L C Y C N E C A I E H

R T R A A K E H C S I F A R G Z B T C T E

A O G N E G N I D L E E B F A E E A H Y R

H F V I D E O B E S T A N D E N W D T B M
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Oplossing:

De oplossing van de vorige puzzel is: Klunen betekent lopen op schaatsen
 
De winnaar, dhr. of mw. J. Barneveld, Zwaan 1, kan de gewonnen prijs afhalen  
bij de receptie van de Meente. 

ADVERTEREN HARDE SCHIJF README
ADWARE HELPDESK RISICO’S
AFBEELDINGEN HOST ROUTER
AMS-IX INBELNUMMER SCRIPTKIDDIE
AMUSEMENT INFORMATIE SELECTIE
APENSTAARTJE INLOGGEN SERVER
ARTIKELEN INTERNATIONAAL SMARTPHONE
BEELDSCHERM INTERNETADRES SOCIAL MEDIA
BING INTERNETCAFE SPAM
BLADEREN INTERNETJARGON SPYWARE
BYTES ISDN TABLET
CODE LEZEN TELEBANKIEREN
COMPUTERSCHERM MAILINGLIST TELEFOONLIJN
CYBERCRIME MARKTPLAATS TELEWERKEN
DATABASE MEDIUM TOEGANKELIJKHEID
DOMEINNAAM MODEM TREFWOORD
DRAADLOOS MUIS USER-ID
ENCYCLOPEDIE NETFLIX VIDEOBESTANDEN
FOTOBOEKEN NEWS VIRTUAL TOURIST
GEBRUIKERSNAAM NIEUWSBERICHT WEBCAM
GLASVEZELKABEL NIEUWSGROEPEN WEBSURFING
GLOBAL VILLAGE ONTSPANNING WEBWINKELS
GOOGLE ONTWIKKELING WIKIPEDIA
GRAFISCHE KAART OVERBELASTING WINKELWAGEN
GRATIS VERZENDEN PORTAAL WORLD WIDE WEB
GROEI PROVIDER ZOEKEN
GROOT RAGE ZOEKMACHINE
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Jannes was veurige weke zó dempe. Al 
vanof de moandag klaegd’ie over kört op 
d’oasem en benauwdigeid op de börst. 
Eerst luusterd’ek amper noar die proat: 
mann bin altied zo empe as ze eur ies een 
keer niet al te bon vuuln. Mær donderdag-
genacht begun et gekraenewaek. Neuze 
verstopt, zere keel, kuchn en kwalstern, 
afein, ie kenn et wel: een slukkien waeter, 
een akkertien, een glas wærme melk met 
unnig, de iele nacht bèède in, bèède uut 
en mær in de weer weezn met zien beidn. 
En overdag gieniene van beidn te passe 
netuurlijk!

De volgende oavmd e’k em ies in-esmeerd  
met wat vettigeid. Ek eb em een flinke 
klodder smolt op de börst ewreevm, een 
tonte met wærme eulie tussn de skolder-
blaedn eknupt en zien wollen sokke e’k 
em um de als ebundn; die mos de volgnde 
dag toch in de wasse. Mær et ölp allemoale 
eevmvule, weer de iele nacht gien wenk in 
de oogn.  Wi-j waarn gien alf meinse ’s zo-
aters, um zeuvm uur ’s oavmds zate wi-j al 
te doestern in de stoel.

DIALECTVERAEL WEKE

Die oavmd aa’k 
een skötteltien 
met vörrels look 
op et nachtkæs-
sien ezet, dat zol 
lössigeid geevm: 
lucht in de neuze 
en zo. Now, mi-j ölp et uutsteeknd: de tro-
ann biggeldn mi-j de iele nacht over de 
wangn. Mær Jannes niet eur: i-j snotterde 
en sneuf nog net zo ærd en weer em wi-j 
een nacht leggn baeloorn.

Toe waa’k et zat. 
As et gien zun-
dag ewest was 
aa’k em ’s mörgns 
noar de dokter 
estuurd, mær dat 
mos nog mær 
iene dag wachtn. 
Ek erinnderde 
mi-j dat een 
buurvrouwe van 
mien moeier, die 
as van Stappers 
kwam, vrog-
ger donker bier 
met broene su-
ker drunk tegen 
et oesn. En toe 
skeut Jannes te 
binnen dat zien 
moeier zien vaei-
er wel een skeut kojak met wat kooknd 
waeter en broene suker gaf as die van de 
kolde bevangn was. Dus nöstelde Jannes 
em die zundag in de krepeau met an de 
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Leuk om te geven, leuk om te krijgen!

Misschien heeft u het al wel eens gezien 
of bezocht: ons restaurant in de Meente.
Een mooie, gezellig ingerichte ruimte 
waar al veel bewoners dagelijks gebruik 
van maken. Ze gebruiken hier de 
warme maaltijd (elke dag vers uit onze 
eigen keuken!) en onderhouden er hun 
sociale contacten. Ook worden dagelijks 
maaltijden afgehaald en thuisbezorgd.

Vanaf 1 maart  zijn onze vernieuwde 
waardebonnen verkrijgbaar. Er is keuze 
uit een waardebon voor soep, een 
hoofdgerecht, een compleet menu of friet 
met een snack. Ook zijn er strippenkaarten 
voor 10 x soep of een snack. De 
waardebonnen zijn verkrijgbaar via de 
receptie of (tijdens de openingstijden) in 
ons restaurant.

WAARDEBON

VOOR EEN COMPLEET MENU
(SOEP, HOOFDGERECHT EN TOETJE)
IN HET RESTAURANT VAN DE MEENTE

iene kaant een flessien donker bier, an de 
aandere kaant de kojakflesse en de kom-
me broene suker d’r tussenin. Oevule ko-
kend waeter d’r tegen de kojak mos wus 
ie niet precies, mær dat roezeld’ie wel. 
En ek muut zaegen: goande de dag loe-
kerde i-j oordig op. Zo kuum as ie de leste 
daegen ewest was, zovule prèùties kreeg 
ie now. I-j was nog wel wat teer van eetn 
mær allengs kreeg ie weer wat kleur op 
de wangn al zag dat er  wel een bietien 
bluisterig uut. I-j vuuld’ em ook nog wel 
wat zwiemerig op de bienn en een bietien 
dildallerig in et eufd, mær et was een stuk 
beter as de veurige dag. 
’s Nachns sleup Jannes as een roze. En de 
volgnde mörgn was zien dempigeid over; 
i-j aar allienig nog zeerte in zien eufd.
Zie zaegn wel ies dat kelte een weke duurt 
aa’j neks inneemm, en aa’j wel wat in-
neemm zeuvm daegn. Ek wiete niet of dat 
woor is, mær Jannes öldt et in ’t vervolg 
bi-j kojak met broene suker! 
   
Jannie Bakker



12

DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP OVERIGE INFO

MAART

Dinsdag 15 maart Schilderclub 13.30 uur Restaurant

Donderdag 17 maart Bekkema kledingverkoop 14.00 uur

Vrijdag 18 maart Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. 
Gemeente

Dinsdag 22 maart Bijbelkring 15.00 uur

Woensdag 23 maart Welfare 14.30 uur

Woensdag 23 maart Ontmoetingsmiddag  
mantelzorgers 14.30 uur Restaurant

Vrijdag 25 maart Weeksluiting 19.00 uur Geref. Kerk

Dinsdag 29 maart Schilderclub 13.30 uur Restaurant

APRIL

Vrijdag 1 april Weeksluiting 19.00 uur Chr. Geref. Kerk

Dinsdag 5 april Bijbelkring 15.00 uur

Dinsdag 5 april Mbuma zending 19.30 uur

Donderdag 7 april Informatiemiddag Politie 14.30 uur

Vrijdag 8 april Weeksluiting 19.00 uur Geref. Gemeente

Dinsdag 12 april Schilderclub 13.30 uur Restaurant

Woensdag 13 april Welfare, met aansluitend 
broodmaaltijd 14.30 uur Broodmaaltijd in 

restaurant

Vrijdag 15 april GOEDE VRIJDAG Geen weeksluiting

Dinsdag 19 april Bijbelkring (optie) 15.00 uur

Vrijdag 22 april Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN

ACTIVITEITENAGENDA 2022
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Maandag 25 april Ruben Janssen 
kledingverkoop 14.00 uur

Dinsdag 26 april Schilderclub 13.30 uur Restaurant

Woensdag 27 april KONINGSDAG

Vrijdag 29 april Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. 
Gemeente

MEI

Dinsdag 3 mei Mbuma zending 19.30 uur

Vrijdag 6 mei Weeksluiting 19.00 uur Geref. Kerk

Vrijdag 13 mei Weeksluiting 19.00 uur Chr. Geref. Kerk

Vrijdag 20 mei Weeksluiting 19.00 uur Geref. Gemeente

Vrijdag 27 mei Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gem. PKN

JUNI

Vrijdag 3 juni Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. 
Gemeente

Dinsdag 7 juni Mbuma zending 19.30 uur

Vrijdag 10 juni Weeksluiting 19.00 uur Geref. Kerk

Vrijdag 17 juni Weeksluiting 19.00 uur Chr. Geref. Kerk

Vrijdag 24 juni Weeksluiting 19.00 uur Geref. Gemeente

Woensdagmorgen                   
– Koersbal 
– Beweegtuingroep (m.u.v. vakanties)

Donderdagmorgen                   
– Bewegen onder begeleiding  
 van een fysiotherapeut (m.u.v. vakanties)
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Erik Driessen gaat in ‘straatgeheimen’ op 
zoek naar de oorsprong van straatnamen 
in Zwartewaterland. In deze aflevering 
de Dokter Baxstraat in Genemuiden, die 
is vernoemd naar een ‘gemeentelijk ge-
neesheer’ die veel heeft betekend voor de 
gezondheidszorg in Genemuiden. Zijn le-
vensverhaal is buitengewoon actueel. De 
arts kreeg ooit het verwijt dat hij aan ‘zij-
delingse dwang tot vaccinatie’ deed.

Joost Frederik Bax volgt in 1890 Dirk Lan-
geveld op als gemeentelijk geneesheer 
van Genemuiden. Deze Langeveld is in 
zijn tijd een landelijk specialist op het ge-
bied van typhus. Hij is een van de eersten 
die een verband legt tussen ziektes en de 
slechte hygiëne van mensen. Die is in deze 
streek lange tijd dramatisch te noemen en 
Genemuiden is wat dat betreft bepaald 
geen positieve uitzondering.

Genemuiden staat vol met mesthopen 
waar ook de menselijke uitwerpselen op 
terecht komen. Die zorgen ook voor een 
vervuilde Drecht. Toch gebruiken veel in-
woners dat water voor verschillende doel-
einden. Ook drinken ze ongekookte melk 
en regenwater dat ze opvangen in ton-
nen. Geen wonder dat er regelmatig ziek-
tes zoals pokken en kinkhoest uitbreken. 

STRAATGEHEIMEN DOKTER BAX
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In 1871 sterft 8 procent van de bevolking 
aan zo’n ziekte. Vooral kinderen zijn het 
slachtoffer. Toch protesteert Genemuiden 
massaal als een jaar later alleen gevacci-
neerde kinderen naar school mogen. 

Joost Frederik Bax, geboren in Lage 
Vuursche als zoon van een predikant, 
zet het werk van zijn voorganger voort. 
Ook hij wijst voortdurend op het belang 
van hygiëne. Bovendien zorgt hij ervoor 
dat Genemuiden als eerste gemeente in 
Overijssel een afdeling van het Groene 
Kruis krijgt. Dat zorgt dat ook minderbe-
deelden makkelijker toegang krijgen tot 
de gezondheidszorg. Genemuiden heeft 
dan ondertussen wel een aantal grote 
drinkwaterreservoirs. Daardoor is drinken 
van vervuild water niet langer nodig. Pas 
in 1932 volgt aansluiting op de waterlei-
ding.

Net als Langeveld stuit ook Bax op be-
zwaren tegen vaccinaties. Dat zorgt begin 
jaren dertig weer voor de nodige ophef. 

De huisarts beschrijft in een medisch tijd-
schrift hoe hij soms omgaat met de situ-
atie. Met medeweten van de gemeente 
stelt hij de naasten van een inwoner die 
aan typhus lijdt voor de simpele keuze: 
of de patiënt gaat naar het ziekenhuis of 
iedereen laat zich inenten. Op die manier 
wil Bax verdere verspreiding voorkomen. 
Het komt hem op het verwijt van ‘zijde-
lings dwang tot vaccinatie’ te staan. Som-
mige discussies keren blijkbaar altijd weer 
terug.

Bax blijft zijn hele werkzame leven actief 
in Genemuiden. Daar overlijdt hij in 1942. 
Zijn enige zoon kiest op zijn aandrang ook 
voor de geneeskunde. Dat is wel tegen wil 
en dank, blijkt uit een naoorlogs kranten-
artikel. Bax junior was liever stuurman op 
de grote vaart geworden en onderbreekt 
later zijn dokterspraktijk regelmatig voor 
lange reizen op zee. Uiteindelijk verkoopt 
hij de praktijk en komt zijn jongensdroom 
alsnog uit. 
ED
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Bent u ook zo blij dat de werkzaamheden 
aan de Jan van Arkelstraat klaar zijn? Het 
heeft een flinke tijd overlast gegeven, 
maar hopelijk kunnen we er nu weer jaren 
zonder problemen gebruik van maken. 

Uit het foto archief van Henk en Marjo 
Last-Meijwaard kwamen diverse foto’s te-
voorschijn van eerdere werkzaamheden 
aan de Jan van Arkelstraat. Leuk om weer 
eens even terug te blikken en ons te ver-
bazen over de vervlogen tijd! 

ZO IST EWEST – JAN VAN ARKELSTRAAT

In 1979 was er nog een 
bushalte aan de Jan van 
Arkelstraat.

In 1980 werd de Jan van 
Arkelstraat ook op de schop 
genomen.

In 1983 waren klaarovers actief op de 
Jan van Arkelstraat om de schooljeugd 

veilig naar de overkant te brengen.
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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

In 1995 werd de Jan van Arkelstraat 
voorzien van een nieuwe asfaltlaag.
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Van de redactie Blz. 3

Boekverslag: De tuinen van Buitenzorg Blz. 4

Nieuwbouw De Meente Blz. 5

Nachtwacht in Den Heuvel Blz. 6 en 7

Prijspuzzel Blz. 8 en 9

Dialectverael: Weke Blz. 10 en 11

Waardebon Blz. 11

Activiteitenagenda Blz. 12  en 13

Straatgeheimen: Dokter Bax Blz. 14 en 15

Zo is’t ewest 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 28 mei 2022



-advertentie-

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

WWW.VANDERSTEEG.NL
STEEVAST SAMENWERKEN

Persoonlijk
Professioneel
Flexibel
Duurzaam

Sasdijk 1
8281 BM Genemuiden

038 - 38 54 288
info@vandersteeg.nl



PLAATS HIER DE 
ADRESSTICKER

Vormgeving en realisatie: 

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 

“ Wijkverpleging 
begint met 
luisteren.”

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

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 


