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           Jaarverslag 2016 

 

 

Voor onze Stichting stond het begin van het jaar 2016 in het teken van de 

afronding van het 40-jarig bestaan van de Stichting met een jubileumavond, 

gedichten van de Stadsdichter, het onthullen van een herinneringsplaquette over 

de ramp met de pont en een expositie over de pont. Hierover verderop meer. 

 

Het bestuur van de Stichting bestond ook in 2016 uit de volgende personen: Sijm 

van Lente, voorzitter, Andres Post, secretaris, Gezien Westhoff, penningmeester, 

Diny Eenkhoorn, bestuurslid en Co Mateboer, bestuurslid. Aan het eind van de 

grote jubileumavond in de Meente op 4 februari 2016 werd onze voorzitter op een 

bijzondere wijze in het zonnetje gezet: op basis van zijn verdiensten voor de 

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden en Sportclub Genemuiden werd hij door 

Zijne Majesteit benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. De daarbij 

behorende oorkonde en versierselen werden hem uitgereikt door burgemeester 

Bilder. 

Het bestuur van de Stichting heeft in het afgelopen jaar niet afzonderlijk als 

bestuur vergaderd. De meeste zaken werden besproken in het ledencontact met 

de rest van de medewerkers of door middel van e-mail.  

 

Na de nieuwjaarsvisite op 15 januari is er in 2016 nog 4 keer een ledencontact 

gehouden. Helaas kenden deze reguliere ledencontacten maar een matige en 

wisselende opkomst. Dat is niet voordelig voor een stabiele nieuwsoverdracht en 

gedachtenwisseling met elkaar en voor het samenstellen van roosters, etc. Het 

bestuur heeft overigens niet het gevoel dat er behoefte bestaat aan een 

uitbreiding van het aantal ledencontacten. 

 

De activiteiten waarmee de Stichting naar buiten treedt, rusten op vier pijlers, te 

weten: 

1. het Historisch Centrum Genemuiden; 

2. de werkgroep ‘Klederdracht’; 

3. de werkgroep ‘Genealogie’, en 

4. de Taelkrink. 

 

Richten we ons eerst op de pijler ‘Historisch Centrum Genemuiden’.  

 

54 keer heeft het Historisch Centrum Genemuiden in 2016 haar deuren geopend 

voor publiek: 52 zaterdagmiddagen, op 27 april tijdens Koningsdag en tijdens de 

Biestemærk op 18 oktober. Op de reguliere zaterdagmiddagen is de opkomst 

helaas slecht te noemen. Intrigerend is wel dat het bij de mensen die komen 

vaak gaat om mensen die niet in Genemuiden woonachtig zijn maar wel op de 



2 
 

een of andere manier een (familie)band hebben met Genemuiden. Op drie 

momenten in 2016 zijn er zelfs mensen van overzee, uit Canada, op bezoek 

geweest in het Historisch Centrum Genemuiden. De reacties van deze mensen 

zijn lovend. Het ‘grote’ publiek uit Genemuiden zelf komt met name tijdens 

Koningsdag, de Biestemærk en meer nog tijdens Genemusiment/Eikoerei. Verder 

zijn er in 2016 - blijkens het gastenboek – 5 groepen van basisscholen uit 

Genemuiden en omgeving op bezoek geweest in het Historisch Centrum 

Genemuiden.  

 

Het wordt wel steeds lastiger om een sluitend rooster van dienst te maken voor 

de zaterdagmiddagen. Het aantal medewerkers/vrijwilligers van de Stichting 

neemt af (ook dit jaar weer) en dat geldt ook voor degenen die zitting willen 

hebben op de zaterdagmiddagen. Gelukkig heeft een aantal vrijwilligers van de 

Taelkrink zich bereid verklaard om meerdere keren zitting te hebben in het 

Historisch Centrum Genemuiden op de zaterdagmiddagen. Andere ‘zitters’ hebben 

zich ook bereid verklaard om meer keren zitting te nemen. Waarvoor dank! 

Daardoor is het toch nog gelukt om voor 2017 een sluitend zittingsrooster op te 

stellen.  

 

Maar het toekomstperspectief in deze is ons niet gunstig gezind. De grens is zo’n 

beetje bereikt! Daarmee komt ook ons bestaansrecht in gevaar! Want als we er al 

niet in slagen om op de zaterdagmiddagen met 1 persoon het Historisch Centrum 

Genemuiden open te houden, dan kun je je ook afvragen wat voor zin het nog 

heeft om allerlei veranderingen door te voeren of allerlei activiteiten te bedenken 

om publiek te trekken. Bovendien: waar halen we de vrijwilligers vandaan om die 

veranderingen door te voeren! Iets om over na te denken!  

 

Ook in 2016 is het de werkgroep ‘Oud Nieuws’ weer gelukt om drie afleveringen 

van Oud Nieuws met een gevarieerd aanbod aan onderwerpen te maken en te 

bezorgen bij de ongeveer 1.150 donateurs. Met hulp van Robert Pleijsier en 

Comceptum is de werkgroep erin geslaagd een aantal wijzigingen door te voeren 

die Oud Nieuws aantrekkelijker maakt voor de lezer, waaronder het full colour 

uitbrengen van Oud Nieuws en het plaatsen van een steeds wisselende foto op de 

titelpagina van Oud Nieuws. We hopen dit voor de toekomst vast te kunnen 

houden.   

 

Wat is er verder ondernomen vanuit de kring van het Historisch Centrum 

Genemuiden?  

 

Op een koude, winderige 9 maart 2016 vond op het Veer de onthulling plaats van 

de plaquette ter herinnering aan de vreselijke ramp met de veerpont op biddag 

1922. De belangstelling voor de onthulling was groot, niet alleen onder nazaten 

van betrokkenen bij de ramp met de veerpont maar ook onder de gewone 

burgerij. Na afloop konden de genodigden onder het genot van een hapje en een 

drankje op de zolder van het Historisch Centrum Genemuiden de expositie over 

de ramp met de veerpont bekijken. Diverse nazaten van betrokkenen bij de 

pontramp hadden hiervoor materiaal ter beschikking gesteld. Deze expositie was 

tot en met juni te bezichtigen en trok toch wel de nodige bezoekers, ook van 

nabestaanden. Een bewijs dat de pontramp nog steeds leeft in het collectieve 
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geheugen van de Gaellemunigers. Voor kinderen was er een passende opdracht 

gemaakt.  

 

Op 2 mei 2016 mochten we ons verheugen in maar liefst 3 luiemottes. Vooraf is 

er een goed gesprek geweest met ouders van kinderen die meedoen met 

luiemotte over de vormgeving van de luiemotte. Dit biedt perspectief voor het 

behoud van deze oude traditie.  

 

Op 17 september 2016 was het Eikoerei. Hoewel het zwaartepunt van de 

voorbereiding en de activiteiten lag bij de Taelkrink, heeft ook het Historisch 

Centrum Genemuiden bijgedragen aan het welslagen van dit evenement. In het 

Historisch Centrum Genemuiden werden films gedraaid, werd een 

voorwerpenkwis gehouden en werd een lezing over archeologie in Genemuiden 

gegeven door archeoloog en oud-Gaellemuniger Jos van Dalfsen. Op het 

Havenplein werden kinderspelen georganiseerd en konden kinderen ‘schatgraven’ 

naar oude voorwerpen. Al deze activiteiten konden rekenen op een goede 

belangstelling. 

 

Maar er vonden het afgelopen jaar ook werkzaamheden ‘in stilte’ plaats. Maar dat 

maakt deze werkzaamheden niet minder belangrijk of minder interessant om te 

noemen! Zo heeft onze voorzitter, Sijm van Lente, het afgelopen jaar veel tijd 

beschikbaar gesteld voor het opruimen van de opbergzolder en het uitsorteren 

van foto’s en documenten op onderwerp, waarna deze opnieuw worden 

opgeborgen in mappen of archiefdozen. Dit vergemakkelijkt het zoeken op 

onderwerp. Robert Pleijsier heeft bij de ingang van het Historisch Centrum 

Genemuiden een nieuw informatiebordje aangebracht in de nieuwe huisstijl van 

het Historisch Centrum Genemuiden. Dit komt de professionaliteit van het 

gebouw ten goede. 

    

Ook zijn er door een medewerker ook nog werkzaamheden buiten het Historisch 

Centrum Genemuiden uitgevoerd, die het vermelden waard zijn. Medewerker 

Andres Post heeft het afgelopen jaar samen met Jaap Bakker, Wim van Dalfsen 

en Wout van Olst intensief gewerkt aan het inventariseren van het archief van de 

Hervormde Gemeente Genemuiden. Dit moet in 2017 resulteren in een 

archiefinventaris waarin het kerkarchief over de periode van 1788 tot 2004 is 

beschreven en in overdracht van dit archief aan het Historisch Centrum 

Overijssel.  

 

Tot slot zijn er voorbereidende werkzaamheden geweest voor activiteiten 

waarvan het de bedoeling is dat die in 2017 volop aan de orde komen/hun beslag 

krijgen: 

 Het schilderen van het trappengat en de zolder van het Historisch Centrum 

Genemuiden in de winterperiode van 2017. Ook is het de bedoeling dat 

de verlichting op de zolder worden aangepast. Na deze werkzaamheden 

zal ook aandacht worden besteed aan de herinrichting van de zolder qua 

voorwerpen. Dit laatste zal niet op eigen houtje gebeuren maar in 

samenspraak met alle betrokkenen. Daarbij zal ook gekeken worden in 

hoeverre uitvoering kan worden gegeven aan adviezen van 

museumdeskundige Franjola van Hellemond. Want de bedoeling is dat de 
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zolder toekomstbestendig wordt en aantrekkingskracht heeft en blijft 

houden op bezoekers. 

 Gert-Jan Westhoff zal samen met vrijwilligers van de Historisch Centrum 

Genemuiden medio 2017 een expositie opzetten met als titel: 

“Genemuiden aan de andere kant van de wereld”. Deze titel slaat op een 

eilandje in de Molukken, Indonesië, dat in de VOC-tijd de naam 

‘Geelmuyden’ heeft gekregen. Op deze expositie zal onder andere 

aandacht worden besteed aan het VOC-verleden en aan het waarom van 

deze naamgeving. 

 de restauratie van het oude torenuurwerk, dat van 1883 tot 1949 in de 

toren van de Grote Kerk dienst heeft gedaan. Het is volgens kenners een 

uniek uurwerk, dat de moeite waard is om te restaureren. De Stichting 

tot Behoud van het Torenuurwerk heeft een bestek gemaakt voor de 

restauratie. Met dit bestek kunnen offertes worden opgevraagd bij 

gespecialiseerde bedrijven. Daarna moeten fondsen worden geworven. 

Dat betekent ook de nodige publiciteit. Indien het lukt om het 

torenuurwerk te laten restaureren, dan zal het een plek krijgen in ‘t Olde 

Staduus.  

 

Wat de werkgroep ‘Klederdracht’ betreft, kan het volgende gemeld worden over 

de activiteiten in 2016. Op 4 februari heeft de werkgroep in het kader van het 40-

jarig jubileum van de Stichting een gevarieerde klederdrachtshow gegeven in de 

Meente, voorafgaand aan het optreden van de Taelkrink. Op 11 november heeft 

een afvaardiging van de klederdrachtgroep een optreden verzorgd voor de 

bejaarden in de Meente. Kinderen verzorgden spelletjes, die voor de ouderen heel 

herkenbaar waren, zoals steltlopen, touwtje springen, autopetten, met een 

stokpaardje spelen. De werkgroep mocht zich het afgelopen jaar ook nog 

verheugen in de ontvangst van een aantal klederdrachtmutsen. Voor het overige 

hebben de dames van de werkgroep op vaste woensdagmiddagen in het 

Historisch Centrum Genemuiden allerhande werkzaamheden uitgevoerd, 

waaronder het fatsoeneren, wassen en repareren van klederdracht.      

 

De werkgroep ‘Genealogie’ heeft ook in 2016 als zodanig geen activiteiten 

ontplooid. Het is ook in 2016 niet gelukt om de digitale stamboomgegevens van 

wijlen Albert de Leeuw op te halen bij Henk Beens en deze gegevens een plaats 

te geven in het Historisch Centrum Genemuiden. Tijd en mankracht ontbreken. 

Ook zal een antwoord moeten worden geformuleerd op de vraag ‘Wat willen we 

als werkgroep’ nu er al zoveel stamboomgegevens digitaal beschikbaar zijn op 

het internet. Moeten we een soort van kenniscentrum worden waarin we mensen 

de weg wijzen naar de verschillende bronnen voor stamboomonderzoek? 

Desondanks is het stamboomonderzoek ook in 2016 niet helemaal van de agenda 

verdwenen. Vrijwilliger Andres Post heeft in januari en februari 2016 

medewerking verleend aan een cursus stamboomonderzoek in de Sluuspoort. 

Ook is het afgelopen jaar stamboomonderzoeker Albert Kroes uit Hasselt diverse 

keren langs geweest in het Historisch Centrum Genemuiden, waar hij niet alleen 

stamboomgegevens voor eigen gebruik heeft opgezocht maar ook heeft gedeeld 

met ons en met bezoekers met stamboomvragen. Tot slot zijn er digitaal vragen 

van stamboomonderzoekers beantwoord.  
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Dan is het nu tijd om de activiteiten van de Taelkrink in 2016 voor het voetlicht te 

brengen.  

 

Het jaar 2016 was voor de Taelkrink zeker geen doorsnee jaar. Dat begon al met 

de jubileumavond op 4 februari. Al vanaf oktober 2015 is er hard gewerkt aan 

een jubileumvoorstelling: een voorstelling met schetsjes, zang en voordracht over 

plannen om in het Historisch Centrum Genemuiden een wassenbeeldenmuseum 

in te richten, met beelden van bekende Gællemunigers. Gelukkig was zaal ‘De 

Stadskamp’ van de Meente op de betreffende avond afgeladen vol en viel het 

programma goed in de smaak! Voldaan kan de Taelkrink daarop terug kijken. De 

jubileumavond was trouwens niet de enigste bijdrage van de Taelkrink aan het 

Stichtingsjubileum. Ook de Stadsdichter bleef tot het voorjaar actief, met 

regelmatig een gedicht in de Stadskoerier. 

 

Het andere hoogtepunt was natuurlijk Eikoerei. Al in het voorjaar was de 

Taelkrink begonnen met het verzamelen van ‘meinse-woorden’: woorden waar  

mensen met een bepaalde eigenschap of eigenaardigheid mee aangeduid 

worden; denk aan ‘frabbe’, ‘pentond’, ‘Ans-met-de-bellen’ en ‘iepekræssien’. Na 

de voorronde, waarin alle Gaellemunigers hun stem konden uitbrengen, werd 

uiteindelijk op de grote streektaalavond ‘Iepekræssien’ tot het mooiste 

Gællemuniger ‘meinse-woord’ gekozen. Ook die streektaalavond, op vrijdag 16 

september in het Hervormd Centrum, was in handen van de Taelkrink. Naast de 

verkiezing van het mooiste Gaellemuniger ‘meinse-woord’ werd er weer ‘Kiekn 

wat aa’j zaegn’ gspeeld, Jan en Wout zongen door de Taelkrinkers gemaakte 

liedjes en Wim deed een schetsje. Ook toen kon gesproken worden van een 

geslaagde avond. 

 

Het laatste Eikoerei-onderdeel wat de Taelkrink heeft georganiseerd, was de 

dichtwedstrijd ‘Dichten over ’t Diep’. Vijftien, hoofdzakelijk Gællemuniger dichters 

vertrouwden hun diepste gevoelens bij Het Diep aan het papier toe. Een 

deskundige jury, bestaande uit Philomène Bloemhoff, Gees Bartelds en Jeany van 

den Berg. oordeelde dat Wim Rietman het mooiste gedicht geschreven had. Hij 

kreeg op Eikoerei-zaterdag in de grote tent de eerste prijs uitgereikt. 

 

Op vrijdag 18 maart was het in het Tapijtmuseum weer Veurleezn op Zolder. 

Voor de pauze brachten de Taelkrinkers elk een verhaal, verluchtigd met foto’s 

via de beamer. Na de pauze maakten 5 Gaellemunigers gebruik van het open 

podium, wat samen ook tot een geslaagde avond leidde. 

 

Met de optredens van de Taelkrink was het dit jaar rustig, en dat speet de 

Taelkrinkers niet. Op 14 april reisden ze nog af naar Noordeinde met het 

eetprogramma, maar daar bleef het in 2016 bij. Althans als groep: regelmatig 

werden de leden van de Taelkrink op persoonlijke titel gevraagd ergens wat voor 

te lezen: bij vrouwenverenigingen, bejaardenmiddagen, familiefeesten enz., maar 

dat gaat dan buiten de Taelkrink om. 

 

Naast de grote evenementen gaan bepaalde bezigheden gewoon door. Om te 

beginnen staat er elke week een stukje streektaal in De Stadskoerier: Gerak en 

Gerei. Dat wekelijkse gedichtje-met-plaatje vindt nog steeds gretig aftrek bij de 

lezers maar de Taelkrinkers hebben toch besloten om rond de vakantie met deze 
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rubriek te stoppen. Inmiddels zijn er al wel plannen in de maak voor een nieuwe 

rubriek, maar die blijft nog even geheim! 

 

Maandelijks is er ook het dialectprogramma voor de CBO: de Kniepliende. Elke 

maand weer vullen de Taelkrinkers dat uurtje met een verhaal, een gedicht, een 

uitgewerkt stukje Gerak en Gerei, Co gaat wat dieper in op een personage uit de 

Bijbel en Jannie of Riek sluiten af met een spelletje of een column. 

 

Op 27 juni heeft de Taelkrink het seizoen afgesloten met ‘Skrievm op locatie’, 

ditmaal bij het Haarsterveer: een gezellige avond met goed weer, die inspireerde 

tot mooie verhalen en gedichten. 

 

De Taelkrink heeft in 2016 zes keer een reguliere vergadering gehouden. 

Daarnaast zijn ze een aantal keer bij elkaar geweest voor de jubileumavond en 

Eikoerei. En de eerste vergadering van 2017 staat al weer gepland, want op 3 

maart is het weer Veurleezn op zolder. 

 

Op 31 december 2016 telde de Taelkrink 6 actieve leden: Co Mateboer, Wim 

Nijboer, Reint Winters, Riek van der Wulp, Gera van Lente en Jannie Bakker. 

Voortdurend wordt er uitgekeken naar uitbreiding maar dat schiet jammer 

genoeg niet erg op. Maar ondanks het beperkte aantal leden kan de Taelkrink 

toch voldaan terugkijken op een heel actief en uitdagend 2016! 

 

Uit het voorgaande blijkt al wel dat er weer hard gewerkt wordt aan plannen voor 

2017!  

 

Maar voor dit alles geldt – en dat blijkt maar weer uit alle gebeurtenissen in de 

wereld om ons heen - Deo Volente = Zo de Heere wil en wij leven. Laten we 

hopen en bidden dat het jaar 2017 een goed en gezegend jaar mag worden voor 

onze Stichting! 

 

Genemuiden, 13 januari 2017 

 


