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-advertentie--advertentie-

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.
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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

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

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
In mijn vorige voorwoord sprak ik nog 
mijn zorgen uit over een op handen zijn-
de oorlog in de Oekraïne. Inmiddels ziet 
de wereld er in Oost-Europa heel anders 
uit en zien we verschrikkelijke beelden 
van zinloze vernietiging. Er is een grote 
stroom vluchtelingen op gang gekomen 
van hoofdzakelijk vrouwen en kinderen.

Op diverse plaatsen in Zwartewaterland 
worden vluchtelingen uit Oekraïne op-
gevangen en ook de Meente heeft een 
viertal woningen beschikbaar gesteld in 
samenwerking met Wetland Wonen. Wat 
is er veel werk verzet door talloze vrij-
willigers. Doordat wij zelf ook onderdak 
hebben geboden aan een moeder met 

vier kinderen uit Oekraïne, heb ik van 
nabij mogen meemaken hoe de ‘Gaelle-
munigers’ zich weer van hun beste kant 
laten zien. De schouders eronder, en hel-
pen! Van alles wordt er voor de gasten 
geregeld. Ik durf inmiddels voorzichtig 
te zeggen, dat we moeten oppassen dat 
we daarin niet doorslaan. Maar het is wel  
hartverwarmend om te zien waar een 
hechte gemeenschap toe in staat is.

Ik hoop dat we in september weer een 
dikke(re) Roeper kunnen uitbrengen,  
met daarin ook een overvolle activiteiten-
agenda. 

Marja Bekendam-de Boer

-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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VAN HET BESTUUR

De maand mei wordt ook wel de groei-
maand genoemd. In de natuur zie je dan 
ook letterlijk alles omhoog schieten en in 
bloei komen. In de afgelopen weken heb-
ben we heel mooi weer gehad met weinig 
neerslag. Het frisse groen in combinatie 
met veel zonneschijn maakte dat er weer 
heel veel activiteiten onder goede om-
standigheden plaats kunnen vinden.

Ook in de Meente komen weer veer veel 
zaken tot bloei: bijna alles is weer “nor-
maal” al merken we dat er in de afgelopen 
2 jaar veel is gebeurd en dat dit nog steeds 
impact heeft op het hedendaagse leven. 
Voor ons is het leven dan weer bijna zoals 
het was. Dit staat in schril contrast met het 
leven van de inwoners van Oekraïne. Het 
voorjaar van 2022 heeft voor hen een heel 
andere inhoud gekregen. Wat onmoge-
lijk leek in de hedendaagse samenleving 
is dan toch een harde realiteit geworden: 
een keiharde invasie in Oekraïne met ver-
schrikkelijke gebeurtenissen en omstan-
digheden. Voor een groot aantal bewo-
ners van de Meente zal dit herinneringen 
oproepen aan de Tweede Wereldoorlog. 
Ook voor de Meente kwam de oorlog in 
Oekraïne heel nabij: in samenwerking 
met Wetland Wonen en veel vrijwilligers 
uit Genemuiden konden we een 4-tal 
leegstaande woningen die bestemd wa-

ren voor herontwikkeling geschikt maken 
voor tijdelijke opvang. Binnen een week 
na het uitbreken van de oorlog werden de 
eerste mensen al opgevangen, gevolgd 
door de anderen. Zij voelen zich ontzet-
tend welkom en geholpen in de Meente 
en zijn dankbaar voor de tijdelijke plek en 
de vele hulp die zij mogen ontvangen. Dit 
is weer een bewijs van de kracht van de 
samenwerking binnen de Meente en de 
rol in de maatschappij van Genemuiden. 

Wij hopen en bidden dat de oorlog in Oe-
kraïne snel beëindigd mag worden en dat 
deze Meente-bewoners weer snel terug 
kunnen naar hun vertrouwde omgeving.
In de vorige Roeper hebben we stilge-
staan bij de ontwikkeling (en bloei) van 
de Meente. Er wordt hard gewerkt aan de 
afronding van de plannen voor de eerste 
fase van de nieuwbouw, dit als eerste stap 
in de herontwikkeling van de Meente. We 
hopen dat definitieve besluitvorming in 
het najaar kan plaatsvinden. Vooruitlo-
pend op de herontwikkeling is de groen-
strook voor de hoofdingang al wel op-
nieuw ingericht tot een fraaie tuin. Met 
het mooie weer van de afgelopen weken 
zal deze tuin snel groen worden. Laat dit 
een symbool van hoop zijn voor een mooi 
en hopelijk snel vreedzaam verder ver-
loop van 2022.
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ACTIVITEITENAGENDA 2022

In het winterseizoen (september-mei) 
wordt er ongeveer om de 14 dagen ge-
schilderd in de Meente. Het is op dinsdag-
middag van half 2 tot half 4 in het restau-
rant. Een gezellige groep is dan aan het 
werk met acrylverf, olieverf of aquarellen.

Meestal wordt er een zelfgekozen afbeel-
ding nageschilderd. Ervaring is niet per se 
nodig. De gezelligheid van samen bezig 

zijn staat voorop, tussendoor wordt er ook 
altijd een kopje koffie of thee gedronken.  

Heb je interesse? Neem dan contact op 
met Marie Post, 06-307 703 02 of kom vrij-
blijvend een kijkje nemen op de eerste 
middagen van het nieuwe seizoen:
6 en/of 20 september.

Tot ziens, Marie Post

DATUM ACTIVITEIT STADSKAMP OVERIGE INFO
JULI
Vrijdag 1 juli Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gemeente PKN
Vrijdag 8 juli Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gemeente
Vrijdag 15 juli Weeksluiting 19.00 uur Geref. Kerk
Vrijdag 22 juli Weeksluiting 19.00 uur Chr. Geref. Kerk
Vrijdag 29 juli Weeksluiting 19.00 uur Geref. Gemeente
AUGUSTUS
Vrijdag 5 augustus Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gemeente PKN
Vrijdag 12 augustus Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gemeente
Vrijdag 19 augustus Weeksluiting 19.00 uur Geref. Kerk
Vrijdag 26 augustus Weeksluiting 19.00 uur Chr. Geref. Kerk
SEPTEMBER
Vrijdag 2 september Weeksluiting 19.00 uur Geref. Gemeente
Vrijdag 9 september Weeksluiting 19.00 uur Herv. Gemeente PKN
Vrijdag 16 september Weeksluiting 19.00 uur Herst. Herv. Gemeente
Vrijdag 23 september Weeksluiting 19.00 uur Geref. Kerk
Vrijdag 30 september Weeksluiting 19.00 uur Chr. Geref. Kerk

Woensdagmorgen Koersbal 
  Beweegtuingroep (m.u.v. vakanties)
Donderdagmorgen Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut (m.u.v. vakanties)

SCHILDERSCURSUS
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KLEURPLAAT



7

DIALECTVERAEL: TUNTIEN VAN GAIT

‘T untien van Gait löp noar de kroeg, uut 
zichzelf. Niet dat hi-j thuus de deure uut-
löp en in ien streep noar Schippers tippelt, 
moar wanneer zien boasien met Beernd 
(want zo et ‘t untien) langs’t café van Her-
man en Alie löp, dan wandelt Beernd di-
rect noar binn’n. 

In’t begin keek’n ze nog weh raer op, ‘n un-
tien in de kroeg. Vuule gekker mut ‘t toch 
ook niet wurdn, dachten ze an de bar. 
Now haddn Herman en Alie zelf óók weh 
een untien ‘e-had. Nou, untien. ‘T lek wel 
‘n iele ond. De kleinkienders die soaters 
met groffaejer mee noar de kroeg maagn, 
reedn runties op zien grote rugge aswoare 
‘t arme beesien een peerd zol ween. Met 
Suntekloas ef de middenstand verienige 
ooit e-vroagt of ze de hond van Herman 
en Alie mocht’n gebruukn veur de intocht 
van de Goedheiligman. Moar dat mossn 
ze toch moar niet doen. 

Ielemoale wanneer er volk in de kroeg zit 
wat nog niet bekend is met Beernd, dan 
kiekn ze vanaf de bar noar het krullerige 
beesien asof ze waeter zien brandn. “Ey, 
kiek dat dan”, zegt een keerltien teegn 
zien moat an de bar. “D’r löp gewoon een 
hond noar binnen, kiek dan joh.” Zien 
kammeroad stelt ‘m gerust. “Dat is’t untien 

van Gait. Gait zelf zal nog wel buutn stoan 
te proatn.” In de tussentied is Beernd al 
op-e-merkt deur het biertappende-echt-
paar achter de bar en veurzien de trouwe 
viervoeter van een bakkien waeter en wat 
snuupies. 

Wanneer Beernd zien boasien zichzelf op 
de krukke an de bar de ef-enestelt, giet ‘ie 
noast ‘m liggen op ‘t olten floertien. Bie-
tien soezn tot t’ boasien weer op huus an 
giet. De gasten die langs de viervoeterige 
krullebol in kroeg loopn, geem bijna al-
lemoale een aei over zien lichtbroene eu-
fien. Beernd kek dan een bietien doede-
lig um ‘m hen. Iederiene gef Beernd wat 
andacht. Op iene noa, hi-j is bange veur 
alle honden. Dus ook veur Beernd. Veur 
Beernd, hoeft gieniene bange te ween. 
Zelfs ‘t untien van Herman en Alie niet. 
Beernd zöl niet durven om net as die kien-
ders bij ‘um op de rugge te goan zitten. 
Hi-j mös er namelijk ook niet an-denken, 
dat de kienders etzelfde bij ‘um zoln doen. 

Nick Hoekman
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OOM AGENT

E L O R T N O C L O H O C L A N E D N O H

S M E R I S E G T I E T I L A N I M I R C

I O N R A A D G N I G L O V R E T H C A V

R B D E S K U N D I G E H O N G E L U K O

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

S L S G U R D K R E L R E G E W E E R P R

S O E N C N A A O P H R E V O L V E R O L

I F O V H T D W V E N G A P M A C O F P I

M O B I E L E E E N H E I D S V E D A O C

M O N A F B R B R E M M U N M R A L A L H

O N M G L L E E P C M S W G P E E S A I T

C E G E E I S I K O O E P O E V P V N T I

H N I N E V B T T A L V L R U O T E G I N

N E I T A D A I I A R I E D O T H R I E G

T N L E I R R L K L T K T R K K C M F A W

G N E M I L H O W I L S W I A A A O T G E

R E I T I L O P E T N E E M E G M G E E E

I K T V M N A P T R G D G R R P E E O N G

V E C E E E G B S P A N E E R I O N R T N

I B U I L R F E O R I B T R T A T S T P I

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

R E T I L R I O E E C E L E N O A E B T F

P V S G E T T T R I C O K A P C L L O R A

O O N H I L S V T D P H P R T O I I E O R

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

I G C I U F D R E G E L E N R V S T E I S

T D E D S N T D D N O H E I T I L O P L E

I H R Z A I E R I G N I K N E D R E V L B

E E E R A R V I N G E R A F D R U K K E N

V I B P E G N E G N O J E R A W Z D I E F

E D N B E W IJ S M A T E R I A A L K A A T
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Oplossing:

De oplossing van de vorige puzzel is: Internet biedt vele diensten

De winnaar
Mw. A. van Dijk - Netjes, Langestraat 213

kan de gewonnen prijs afhalen bij de receptie van de Meente. 

AANGIFTE GEWEER RECONSTRUCTIE
ACHTERVOLGING GEZAG REGELEN
ACTIE HELM REVOLVER
AGENTE HONDEN RIVIERPOLITIE
ALARMNUMMER HULPVERLENING ROVER
ALCOHOLCONTROLE INFILTREREN SMERIS
ALIBI KINDERPOLITIE SPOORWEGPOLITIE
ARRESTATIEBEVEL KORPS STILLE
BALIE KRAKER SURVEILLANT
BEKENNEN MACHT TAAK
BEREDEN POLITIE MELDKAMER TEAM
BESTRAFFING MISDAAD TRALIES
BEVOEGDHEID MOBIELE EENHEID UNDERCOVERAGENT
BEWIJSMATERIAAL MOBILOFOON VEILIGHEID
BOETE ONGELUK VERDENKING
BRANDSTICHTER ONGEVAL VERDUISTERING
CAMPAGNE ONRAAD VERKEERSPOLITIE
CHEF ONTSNAPPEN VERMOGENSDELICT
COMMISSARIS OPENBARE ORDE VEROORDELEN
CRIMINALITEIT OPROERPOLITIE VINGERAFDRUKKEN
DADER OVERVALWAGEN VOORLICHTING
DESKUNDIGE PATROUILLE WEGVERSPERRING
DIEF POLITIEAGENT WETSOVERTREDING
DIENDER POLITIEBEWAKING WIELKLEM
DRUGS POLITIEHOND WOUT
GEMEENTEPOLITIE POLITIEPOST ZWARE JONGEN
GEVECHT RANG 
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NEEM DE DRAAD OP VOOR DE TOEKOMST

1e toer Begin elke dag met een blij gemoed, ook al ondervindt u tegenspoed

2e toer Doe kalm aan en neem de tijd om blij en gelukkig te zijn

3e toer Wees vriendelijk en steek de handen altijd blijmoedig uit naar de ander

4e toer Wees spontaan en spreek goed over iemand die niet aanwezig is

5e toer Zoek steeds naar het goede in je leven en geef eens een knipoog of schouderklopje

6e toer Een innerlijke vrede maakt je blij en rijk

7e toer Een glimlach van een seconde is meer waard dan een lamp die een uur brandt

8e toer Probeer een ander moed in te spreken als die het niet meer ziet zitten

9e toer Probeer elke dag om één ding blij te zijn, dan is het geen verloren dag

10e toer Vertrouw elke dag op God en leg alles in Zijn handen

Steeds weer vanaf de 1e toer herhalen.  

Vergeet niet dat de beste breister wel eens een steekje laat vallen, geen paniek,  

vlug oprapen en vrolijk verder breien.
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Een dekke mist umslut de boerderije van 
Angus en Kobus. Sloffend kömp Kobus uut 
de stal loopm. De koenn bin weer e-mölkn 
en now get ie eerst eetn. Eiers met spek, 
een flinke ompe brood dr bi-j, een stievege 
moaltied op de mörn.
Eevm laeter zit ie in et kleine keukentien an 
de toafel. I-j nemp een flinke ap van zien 
brood en spuult et weg met een grote slok 
tee, onderwiel uut et raem staernd.
‘Wat aelt Angus an’, Kobus kan dr niet over 
uut. Angus was vanmörn al vrog op stap e-
goan, fris e-wassn en e-skeert, ja nog wel 
nat. ‘Et is gladder dan elektries’, ad ie op-
perd. ‘Ek wil vandaege goed veur de dag 
koomm’, ad ie e-zaegd. 

‘Wat ael ie an’, ad Kobus um e-waerskouwd. 
Maer i-j ad niet willn luustern. Een moand 
e-leedn was et begunn. Angus, die altied 
op de boerderije was, nog gien boskop deu, 
ad et zomèr in ien keer in zien eufd ekreeng 
umme op wintersport te goan. ‘Ie-je op 
wintersport?’, ad Kobus ezegd, ‘en de koenn 
dan?’ ‘Een weke maer’, zee Angus, ‘en dan 
kun ie best allieneg de boerderije doen’.

WINTERSPORT 
En zo was et e-goan. Angus was op winter-
sport e-goan en noa een weke was ie terug-
gekoomm. Tjonge, jonge Kobus wus niet 

wat ie zag toen Angus et boernerf op kwam 
riedn. I-j sprung zien auto uut en et leek wel 
of ie twinteg was in plaese van de veerteg 
joarn die ie in werkelekeid telde. Kobus wus 
drekt wat er an de aand was, ier was gien 
twiefel meuglek.

Angus was verliefd en Angus bevestegde 
dat vermoedn drekt. I-j ad eur ontmoet op 
de wintersport en leup met zien eufd in de 
wolkn. I-j neuriede de iele dag en elke oamd 
belde i-j eur of zie belde Angus. Kobus wur-
de dr misselek van as ie dat gekweel eurde, 
et was liefje veur en skatje noa.

En toen op een oamd, noa weer een eln-
laank tillefoongesprek,  dielde Angus  mee 
dat ze op de boerdeije zol koom logeern, 
veur twie nachtn, en vandaege was et zo-
verre. Angus zol eur van et station aeln en 
doar is ie dus now noar toe. Kobus skrekt op 
uut zien gedachtn as i-j de olde Ford Tau-
nus et erf op eurt riedn. Doar ei ze al. Eevm 
laeter stappn ze et werme keukentien binn. 
‘Tjonge, jonge wat een dame’, deinkt Ko-
bus. Oge akkn onder de skoenn, een bont-
jaessien angt lussies over eur skolders en 
eur lippm bin zo rood as die tomaat die i-j 
net op zien brood an et snien is. ‘Die eurt ier 
toch ielemoale niet tuus’, deinkt Kobus. 

DIALECTVERAEL
EEN VROUWE VEUR ANGUS?
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GERALDA
Zie stelt eur veur as Geralda. Kobus get 
noa et eetn weer noar zien koenn en ef er 
zo zien bedeinkegen over. Angus blef met 
zien Geralda in et keukentien zittn. Met et 
oamdeetn kömp Kobus uut de stal. In et 
keukentien stet Geralda veur et fernuus op 
eur oge akkn en Angus fladdert een bietien 
umme eur èn. Kobus trekt de stoel onder 
de toafel vandoan umme an te skoevn.
Maer dat is de bedoelege van Geralda niet. 
‘Gien ongewassn mann an toafel, eerst 
wassn’, bedingt ze. Kobus sputtert nog wat, 
maer dr is gien proatn teeng en geloatn 
vertrekt i-j noar de badkaemer. Een ketier 
laeter zittn ze dan toch an toafel, Kobus e-
skeurn en e-wassn. Geralda skept de bördn 
vol bi-j et aanrecht. Veur alle drie zet ze een 
börd op de toafel. Een bietien rauwkost, 
wat pasta en een bietien rooiege saus. ‘Wat 
is dit?’, vrug Kobus. ‘Gezond eetn en lecht 
verteerbaar’, zaeg Geralda, ‘wat as een boer 
niet kent, dat vret ie niet. ‘Gezond eetn en 
lecht verteerbaar’, eraalt Kobus, ‘doar kan 
een ertwerkende boer niet op leevm. 

Ek olle van speklappn, dekke ribbn, eerap-
pels’. Angus onderbrek um, ondertussn ver-
liefd noar zien Geralda kieknd, ‘wi-j muun 
gezonder en lecht verteerbaar eetn Kobus’. 
Geralda vaelt um bi-j. ‘Beter veur et erte 
en de bloedvaetn en verder veur oen iele 

lief en ledemoatn’, zaeg ze.  Kobus sputtert 
nog wat teeng, maer begint bi-j gebrek an 
wat aanders toch maer te eetn.
‘Niet smakkn Angus’, vermaent Geralda,’ en 
met de mond dechte eetn’. Angus volgt eur 
anwiezegegn klakkeloos op. Kobus zucht 
geërgerd. 

As de ofwas an de kaante is, wörd dr koffie 
e-zet en begeevm ze  zich noar de woon-
kaemer. Kobus ploft vermuuid in de stoel 
en laeg zien voetn automaties op de toafel, 
zoals ie sinds joar en dag e-wend is.
‘Voetn eurn niet op de toafel’, maekt Ge-
ralda um dudelek. Moppernd  lut Kobus 
de Noorse sokken met zien voetn dr in op 
de grond zakkn. Angus ziet et geloatn an. 
De volnde mörn noa et melkn, wat Kobus 
in zien ientien e-doan ef, zittn ze met zien 
drie-n an et ontbijt. Kobus kek skief noar 
et pak dat op toafel stet. ‘Musli?, maer wi-j 
eetn smurns altied eiers met spek’, zaeg 
Kobus. ‘Vuuls te vet’, beslist Geralda en de 
beide bruurs buungn zich over een börd 
melk met musli. 

Noa et eetn vertrekt Kobus weer allieneg 
noar de stal en moppert dat et maer een 
mooie boel is,  want Angus blef bi-j zien 
Geralda, i-j kek niet meer noar de koenn 
umme. Nog iene nacht zal ze blievm, maer 
wie wet, Angus kan et wel in zien kop aeln 
umme eur ten uwelek te vroang. Kobus sk-
rekt bi-j de gedachte. Pff, een vrouwe op 
de stee, i-j mut dr niet an deinkn. Et ult um 
de iele dag bezeg. Soams leg er weer driek-
wert van et börd vol met rauwkost en Ko-
bus vuult um net een knien. I-j et met lange 
taann en as ie noar Angus kek, et die ook 
niet aerg met smaek. Opgeprekt, de voetn 
netties op de grond, zittn ze eevm laeter 
an de koffie te luustern noar klassieke mu-
ziek die Geralda oppezucht ef en as Kobus 
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aecht ergens een ekel an ef, is et wel an 
klassieke muziek. 

KLASSIEKE MUZIEK
Angus zit op de baanke met Geralda en 
maekt eur op een temerege meniere 
dudelek, hoe mooi i-j klassieke muziek wel 
vient.  Kobus bromt wat en löp noar de kas-
te umme een beernburgertien in te skinkn 
veur um en veur Angus. Geralda nemp een 
rosé. Eevm laeter skinkt Kobus weer bi-j en 
dr wurn anekdotes verteld over et boern-
leevm.  
Angus vertelt over wat ze veurig zoemer 
overkoomm is, toen dr een koe lussebreukn 
was. Et dier was noar de volnde boerderije 
eloopm en ad met zien grote kop veur et 
raem van de keukn e-stoan. De boerinne 
was zo e-skrukkn, dat ze de melkkoker par-
dous uut eur aandn ad loatn valln. Et wörd 
zowoar nog gezelleg en  Kobus nemp de 
flesse, die noast de stoel stet, umme nog 
ies bi-j te skinkn. Maer doar stek Geralda 
een stukkien veur.
‘Twie-e is genog’, zaeg ze. De stemmege 
veraandert en Kobus is bliede dat et bèè-
degoanstied is.

De volnde mörn zit Geralda an de keukn-
toafel as Kobus de keukn inkömp. Angus 
stet nog onder de douche. Zodoende ziet 
Kobus zien kaans skone umme ies eevm 
met Geralda allieneg te proatn. I-j trekt een 
stoel onder de toafel vandoan en get zittn.  
Onderwiel i-j de musli in de melk kiepert, 
merkt i-j nonchalant op:’Now i-j vanacht 
nog last ad van aardstraaln?

AARDSTRAALN
‘Aardstraaln?’, zaeg Geralda verskrekt. ‘Ja 
aardstraaln, dr  wörd e-zaegd dat ier precies 
de lijn löp, maer aa-j et now muun geleu-
vm, dat wiet ek niet. Aloewel onze veurege 

buurn een joar geleedn veruusd bin. Zie 
was mer muu, ad vule last van eufdpiene 
en nog van allerlei kwoaln dr bi-j. Zie ad ier 
en doar ies informeerd en onderzuuk loatn 
doen, dr bin zelfs keerls ewest die met de-
tectors deur et weiland leupm. En toen de 
uutslag kwam, dat eur kwoale lag an et feit 
dat ier inderdoad aardstaaln zittn, em ze de 
boerderije verkocht en bin vertrukkn’.  
‘Ek geleuf et niet eur’, concludeert Kobus, 
‘vien et maer een raer verael en van Angus 
moch ek et niet vertelln, dus proat er maer 
niet over.’ Metiene get i-j de bienn weer in 
en klost op zien klompm noar de stal.
Een krap uur laeter ziet i-j ze wegriedn, 
richting station. Met de middeg is Angus 
terugge.

Wanneer kömp ze weer’, vrug Kobus nijs-
giereg. Zie kömp niet weer, zaeg Angus 
sombereg. ‘Zie ef dr een punt achter ezet, 
maer woarumme precies, dat kon ek dr niet 
goed uutkrieng’. ‘Wat jemmer’, zaeg Kobus, 
kwasi-gemiend. 
‘Och’, zaeg Angus, ‘misschien maer beter 
zo, et is neks gedoan een vrouwe op de 
stee’, en meer woorden maekt i-j dr niet 
over voel. I-j trekt zien overal weer an en 
de bruurs goan gebroederlek noar buutn, 
richting stal. Kobus is tevreedn en bedein-
kt bi-j umzelf, ‘Gelukkeg, gien vrouwe veur 
Angus’.

Gera van Lente
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Veertig jaar voor de klas levert een ei-
gen straatnaam op. Erik Driessen gaat 
in ‘straatgeheimen’ op zoek naar het 
verhaal achter straatnamen in Zwarte-
waterland. In aflevering 13 de Meester 
Steenbergen-straat. Volgens het ka-
daster stamt het oudste gebouw in de 
straat uit 1958. Ruim 28 jaar daarvoor 
overlijdt de naamgever: Helmich Jo-
hannes Steenbergen.

Van de meeste personen waarnaar een 
straat is vernoemd, liggen de geschiede-
nisverhalen voor het oprapen. Google en 
de online archieven geven weinig sjoege 
na het intikken van ‘Meester Steenbergen 
Genemuiden’. “Daarvan is inderdaad maar 
weinig bekend...”, appt ook Sijm van Lente 
van de Stichting Vrienden van Oud Gene-
muiden. Desondanks stuurt hij een foto 
van twee oude krantenknipsels uit de ja-
ren twintig van de vorige eeuw.

Helmich Johannes Steenbergen viert in 
november 1929 dat hij veertig jaar on-
derwijzer is van de Gereformeerde Lagere 
School in Genemuiden. “Nooit moede was 
en is hij om de kinderen te wijzen op de 
Zaligmaker en de eeuwigheid zal zeker 
openbaren dat zijn werk niet ijdel is ge-
weest”, prijst het krantenartikel de hoofd-
onderwijzer aan. “Wat was en is het zijn 
grote lust om de kinderen te wijzen op de 
groote en eenige Kindervriend”, gaat de 
lofzang verder.

Steenbergen was niet alleen onderwij-
zer, maar ook 25 jaar ouderling in de kerk 
waar hij ook nog eens tien jaar het cate-
chesisch onderwijs verzorgde. Bovendien 
was hij tien jaar betrokken bij het Groene 
Kruis. Een jaar na zijn veertigjarig jubi-
leum overlijdt hij. Steenbergen is op dat 
moment 65 jaar oud. In 1864 stond zijn 
wieg in Oldemarkt.

STRAATGEHEIMEN STEENBERGENSTRAAT

Wat graafwerk op MyHeri-
tage leert dat zijn roots des-
ondanks in Genemuiden 
liggen. Ook zijn vader staat 
daar al voor de klas en die 
trouwt met Geesje Heu-
tink, wat meteen de tweede 
naam ‘Helmich’ verklaart. 
Deze Johannes Steenber-
gen is later ook hoofdonder-
wijzer in het Friese Folsgare, 
een dorp aan de westkant 
van Sneek. Volgens de kran-
tenberichten van Sijm van 
Lente moet ook Helmich 
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Johannes daar later nog even onderwijzer 
zijn geweest. 
Na het overlijden van Johannes verhuist 
Geesje Heutink terug naar Genemuiden. 
Ze maakt daar voor een deel nog het lera-
renbestaan van haar zoon mee. Uit de ge-
gevens op MyHertitage blijkt dat Steen-
bergen uit een waar onderwijzersgeslacht 
komt. Ook opa Jan Jan Steenbergen staat 
voor de klas. Hij verhuist vanuit Zalk naar 
Genemuiden waar hij in het huwelijks-
bootje stapt met Annigje van de Wete-
ring. Ook deze Jan Jan moet Genemuider 
kinderen onderwezen hebben.

En om het verhaal helemaal af te maken: 
hij is weer de zoon van Jan Steenbergen. 
Ook al een man met een onderwijsverle-

den. Bovendien stond de wieg van deze 
Steenbergen in 1774 Zwartsluis. Of ook 
bij zijn vader onderwijskundig bloed door 
de aderen stroomde, is voorlopig niet be-
kend.

Als de laatste punt is getikt, appt Sijm van 
Lente nog een keer. Hij heeft een docu-
ment gevonden over de grote stadsbrand 
van 1868. Dat blijkt geschreven door Jo-
hannes Steenbergen, de vader dus van 
Helmich Johannes. Steenbergen, op 
dat moment onderwijzer in Oldebroek, 
schrijft ‘voor weldenkenden mensen’ een 
gedetailleerd getuigen-verslag van de 
brand. 

ED
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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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Op ‘t bouwland
Dit is mijn plekje;
Zó relaxed,
In Groentenbidonville;
Mijn stekje.

Van slopershout
Heb ik mijn huisje hier gebouwd:
’n stukje zeil, ’n ruigemat,  
’n stuk plastiek,
’n ouwe deur met een ’n ruitje
’n stukje buis van pvc,  
n lijmton voor de regen
’n stukje golfplaat voor het dak,
Aan bouwvergunning heb ik lak; 
Ik stak er echt geen stuiver in
En tóch is alles naar mijn zin!

En als de zon 
Op m’n koppie schijnt,
Dan is’t op ’t bouwland superfijn
Voorál wanneer ik met m’n maat
Op ’t bankje voor m’n logement
’n pijpvol praat!

In ’t land van Ritsratsrommelzooi
Daar zijn de bonen súpermooi 
De kropsla, pronkers, piepers, bieten
Een lust voor d’ogen
En aan een eindje touw
Hang ik m’n uien, groot, keihard
Een dag of wat te drogen

En ook, schrik niet, heb ik er nog
Een metertje chrysanten,
En réuzen van pompoenen
Zomaar voor de lol;
Altijd zijn er wel klanten!

Zo scharrel en zo wroet ik rond
Soms warm, bezweet en doornat
Van het spitten
Of de regen
Het maakt niet uit; het is gezond

Er is hier niemand die me drijft,
Ik hoef niet eens
M’n klompen uit te trekken
M’n handen boenen
Op een krant zitten
Niets moet of hoeft er hier,
Ik denk dat ik nog even blijf!

Mijn spa steekt in de grond;
En met m’n bosje voor de soep
Op ’t bankje in de zon
Waar niemand hinnikt aan m’n hoofd
Blijf ik nog even zitten …

Uit: In de stege van Hennie Brouwer- 
Mateboer

OP 'T BOUWLAND
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Schrijfster: Vibeke Olsson
Uitgeverij: Mozaïek
368 bladzijden

Noord-Zweden, 1879. De 11-jarige Britta 
werkt in de houtzagerij, maar omdat ze 
nog zo jong is mag ze een kwartier (!) eer-
der naar huis dan de volwassen arbeiders. 
De normale werktijden zijn van half 6  
’s morgens tot ’s avonds 8 uur. Ze is een 
lattengrietje en is daar enorm trots op. Op 
die manier kan ze een beetje geld verdie-
nen om het karige loon van haar vader aan 
te vullen, zodat ze niet van de honger zul-
len omkomen. Want honger heeft ze wel. 
Er is niet genoeg geld om elke dag melk 
te kopen, maar dat is gewoon, dat is toch 
bij iedereen zo? Zij hebben tenminste vast 
werk! De lonen zijn verlaagd, omdat de 
export stagneerde en de zaken dus niet 
zo goed gingen. De overheid geeft onder-
steuning om de grootste nood te lenigen, 
maar dat geld komt in de zakken van de 
eigenaren van de houtzagerijen terecht.
 
Deze omstandigheden, maar ook hoe de 
behuizing van deze arbeiders is en de on-
derlinge verhoudingen worden allemaal 
beschreven vanuit het gezichtspunt van 
Britta. 
Op 27 mei leggen 5000 mannen het werk 
neer: de eerste staking is een feit. Omdat 
Britta het enig overgebleven kind is in het 
gezin, beleeft ze alles mee. Mooi hoe vra-
gen van een 11-jarig meisje tussen alle 

BOEKVERSLAG 
DE DOCHTER VAN DE HOUTZAGER

geschiedenisfeiten ook worden beant-
woord, terwijl ondertussen de geschiede-
nis haarfijn wordt verteld.

Het is een fijn, goed leesbaar boek. Door-
dat Britta de hoofdpersoon is, worden ook 
ingewikkelde dingen als een staking op 
een natuurlijke manier eenvoudig verteld. 
Wie houdt van een mooie roman met een 
Zweedse geschiedkundige inbreng moet 
dit boek zeker lezen. En voor wie dan nog 
niet genoeg heeft van Britta is er een ver-
volg: “Het lied van de houtzagerij”. Hierin 
vertelt zij verder over haar belevenissen 
op de houtzagerij en de dramatische ge-
beurtenissen die haar overkomen.

AM
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Van de redactie Blz. 3

Van het bestuur Blz. 4

Activiteitenagenda Blz. 5

Schilderscursus Blz. 5

Kleurplaat  Blz. 6

Dialectverael: ‘t Untien van Gait löp noar de kroeg Blz. 7

Prijspuzzel Blz. 8 en 9

Neem de draad op voor de toekomst Blz.10

Dialectverael: Een vrouwe veur Angus Blz. 11, 12 en 13

Straatgeheimen: Meester Steenbergen Blz. 14 en 15

Gedicht: Op ‘t bouwland Blz. 16

Boekverslag: De dochter van de houtzager Blz. 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 augustus 2022
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media.nl

www.detekst
kenner.nl
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BELBUS DE MEENTE

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

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

Tijdens de kantooruren te boeken op 038 - 385 27 10

(OOK ROLSTOEL VERVOER)

Sisalstraat 63
8281 JJ Genemuiden  Holland

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

www.vandacarpets.nl
info@vandacarpets.nl

‘75 jaar thuis in 
� scale zorg’

www.bonthuis.info

de meente

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

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

Tijdens de kantooruren 
te boeken op

OOK ROLSTOEL VERVOER

038 385 27 10 
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PLAATS HIER DE 
ADRESSTICKER

Vormgeving en realisatie: 

24

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

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 


