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Jaarverslag 2012
De activiteiten van 2012 zijn evenals voorgaande jaren in drie categorieën in te delen.
In de eerste plaats zijn dat de werkzaamheden die altijd doorgaan. Dat zijn de gewone
zaterdagopeningen (zo’n 50 op jaarbasis), waarbij toch altijd maar weer een
vrijwilliger aanwezig moet zijn, dat is het schoonmaakwerk, het administratieve werk,
waaronder het organiseren en uitwerken van het periodieke ledencontact (na de
nieuwjaarsvisite is er in 2012 nog 8 keer een ledencontact gehouden), het bijhouden
van de financiën, en het samenstellen van Oud Nieuws. Kortom: al dat werk dat niet
echt opvalt maar waar wel de nodige uren in gaan zitten. Werkzaamheden die samen
het fundament vormen waarop de Stichting rust! Daarom ook in dit jaarverslag weer
een eerste en prominente vermelding van juist die werkzaamheden.
In de tweede plaats zijn er ondertussen ook heel wat activiteiten die éénmaal per jaar
terugkomen en waar we gezamenlijk ook een zekere routine in hebben ontwikkeld. Elk
jaar is er begin januari bijvoorbeeld onze grote medewerkersbijeenkomst, tevens
jaarvergadering en nieuwjaarsvisite. Deze vond in 2012 plaats op vrijdag 6 januari.
Helaas was de opkomst door ziekte en andere verplichtingen minder hoog dan in
voorgaande jaren: 21 medewerkers en hun partners waren aanwezig.
Op 4 april 2012 was er weer de Voorjaarsmarkt. Vanuit de werkgroep “Klederdracht”
werd er een kraam in de Meente bemand. Hoewel de opbrengst gering was, moeten
we onze aanwezigheid daar vooral zien als een stukje promotie van onze Stichting.
Op Koninginnedag was er een extra openstelling van de Oudheidkamer. Het was
prettig druk te noemen. In de documentatieruimte draaide de documentaire over de
biezenindustrie en op de zolder draaide de film over Koninginnedag 1988. Ook was
daar de expositie over ‘nuttige handwerken’ te bekijken.
Gelukkig waren er op 1 mei 2012 weer drie luiemottes te bewonderen. Burgemeester
Bilder deed voor het eerst de prijsuitreiking. In dit verband kan verder nog worden
opgemerkt dat er vanuit de Stichting alles in het werk wordt gesteld om deze oude
traditie met haar onduidelijke herkomst op de nieuwe werelderfgoedlijst voor tradities
geplaatst te krijgen.
Op woensdag 11 juli 2012 was er dan weer de jaarlijkse braderie. Naast de
gebruikelijke boeken en kaarten, konden bezoekers ook advocaat kopen en raden naar
een pop met klederdracht en een mand met inhoud. Anders dan voorgaande jaren was
het weer goed te noemen, evenals de opbrengst.
Op zaterdag 15 september 2012 stond Genemuiden weer in het teken van
Genemusiment: muziek, cultuur en amusement. De Oudheidkamer was die dag vanaf
’s morgens 11 uur open en vormde het startpunt voor twee stadswandelingen met
bezoek aan de Oude begraafplaats. Vóór de Oudheidkamer stonden als blikvanger
stellages met oude schoolplaten. In de Hof werden wentelteefjes gebakken door de
dames van de werkgroep “Klederdracht” . De wentelteefjes vonden gretig aftrek. Voor
het eerst vond het voorlezen door de Taelkrinkers niet plaats in de Hof van de familie
Van Dalfsen maar in de eigen Hof. Ook werd er voorgelezen in de Meente. In de
Oudheidkamer kon de expositie over ‘nuttige handwerken’ worden bezocht en kon film
over de biezenindustrie worden bekeken. Het weer was goed en in en rond de
Oudheidkamer waren veel bezoekers.

Blad 2 van 5
Op zaterdag 6 oktober 2012 vond onder – aanvankelijk slechte weersomstandigheden
- het jaarlijkse vrijwilligersuitje plaats. De tocht voerde dit jaar naar de kalkovens van
Dedemsvaart en de museumboerderij van Zuidwolde. In laatstgenoemd museum werd
een tentoonstelling over handkarren en roken bezocht, evenals een demonstratie
tingieten.
Tijdens de Biestemerkt op 16 oktober 2012 was er ook een extra middagopenstelling
van de Oudheidkamer. Ook werd weer een kraam bemand op de Kaai. De opbrengst
van de verkoop op de Kaai was – mede als gevolg van het slechte weer en een
verouderd aanbod – teleurstellend te noemen. In de Oudheidkamer zelf was het
rustig.
En als laatste jaarlijkse activiteit dient dan nog de Najaarsmarkt op 28 november 2012
in de Meente te worden vermeld. Ook hier was de opbrengst van de verkoop
teleurstellend. We moeten het maar zien als een mogelijkheid om acte de présence te
geven.
Naast het wekelijkse werk en de min of meer “gebruikelijke” jaarlijkse activiteiten,
vinden er elk jaar ook wel eenmalige of extra, al dan niet geplande, activiteiten plaats.
Deze activiteiten vormen de derde groep. Dit jaar was deze categorie beperkt tot één
activiteit. Op vrijdag 17 februari 2012 vond onder grote belangstelling in de Meente
een Olde Oavmd plaats over de vele bakkers die Genemuiden in het verleden heeft
gekend. Aan deze Olde Oavmd ging een intensieve periode vooraf waarin door een
groep medewerkers allerlei verhalen, foto’s en andere voorwerpen van deze bakkers
zijn verzameld. Deze speurtocht is ook een groot succes geweest en heeft onze
collectie ook verrijkt.
Deze drie categorieën van activiteiten kunnen niet worden ontplooid zonder de
belangenloze inzet van onze medewerkers. Het bestuur van de Stichting is dan ook
veel dank verschuldigd aan de medewerkers. Zorgwekkende kanttekening hierbij is
wel dat er onder de medewerkers sprake is van een grote groep ouderen. Van deze
ouderen kan niet het uiterste worden gevergd. Het betekent ook dat er veel werk
komt te rusten op de schouders van de jongere medewerkers. Een verkeerde balans in
de verdeling van de werkzaamheden over de medewerkers ligt dan gemakkelijk op de
loer en is niet wenselijk en gezond te noemen. De toekomst zal uitwijzen of wij ook in
2013 en daarna alle huidige activiteiten onverminderd c.q. ongewijzigd kunnen
voortzetten.
In 2012 zijn de werkzaamheden aan het interieur van de Oudheidkamer afgerond met
het schilderen van de resterende balken op de zolder door Reint Winters. Het resultaat
mag er zijn.
Minder zichtbaar, maar toch niet minder belangrijk, vormt de beschrijving van de
voorwerpen in de stijlkamer door Andres Post en Robert Pleijsier. Met deze
beschrijving krijgen we weer wat meer greep op de omvang en inhoud van onze
collectie. Het is de bedoeling dat de (belangrijkste) beschreven voorwerpen in de
stijlkamer ook zichtbaar genummerd worden. Aan de hand van deze nummering
kunnen bezoekers de bij het voorwerp behorende beschrijving gemakkelijk opzoeken
en raadplegen.
Bladerend door de notulen van het afgelopen jaar valt op dat ook dit jaar de collectie
van de Oudheidkamer weer mocht worden uitgebreid met een aantal interessante
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voorwerpen en met name documenten: van de heer Van Dijk een aantal oude
munten, gevonden op het terrein van de voormalige slagerij Van de Weg aan de
Westerkaai, een fotoboek met foto’s van de EGSV en een set felicitatiebrieven, gericht
aan postbode Dirk Timmerman en waarin hij wordt gefeliciteerd met zijn overleving
van de ramp met de veerpont in 1922.
Verder moet nog vermeld worden dat onze medewerkers Robert Pleijsier, Johanna
Brouwer en Hennie Brouwer in samenwerking met een aantal onderwijzers van de
plaatselijke basisscholen een nieuw schoolprogramma voor een klassenbezoek aan de
Oudheidkamer hebben opgezet. Daarbij zijn vragen en praktijkopdrachten van
verschillend niveau opgezet. De eerste aanmeldingen voor klassenbezoeken zijn al
ingepland.
Het afgelopen jaar is er ook weer gesproken over de huisvesting van de
Oudheidkamer. Aan het gemeentebestuur is kenbaar gemaakt dat er wel
belangstelling bestaat voor de schuur van de heer Smit aan de Nijstad. De Stichting
heeft echter niet de middelen om de schuur zelf aan te kopen en op te knappen.
Wellicht dat het gemeentebestuur dit op zich wil nemen. Het jaar 2013 zal duidelijk
maken hoe het gemeentebestuur hier tegen aan kijkt, al zijn onze verwachtingen niet
hooggespannen.
Vanuit de Stichting zijn het afgelopen jaar ook gesprekken gevoerd met andere musea
in Genemuiden. Het doel is samen te werken waar dat kan en om de verschillende
culturele instellingen en activiteiten in Genemuiden in kaart te brengen en beter
bekend te maken aan de inwoners en bezoekers van Zwartewaterland.
Verder maak ik nog melding van een gebeurtenis, die weliswaar niet zoveel aandacht
heeft gekregen, maar die wel van groot belang is voor de toekomst van de Stichting:
op 6 maart 2012 heeft de notaris in een notariële akte de gewijzigde statuten voor de
Stichting Vrienden van Oud Genemuiden vastgelegd. Met deze statutenwijziging is het
besturen en functioneren van de Stichting in juridisch opzicht gemoderniseerd en
aangepast aan de huidige praktijk. In deze gewijzigde statuten hebben de
vrijwilligers/medewerkers een prominente plaats gekregen, die recht doet aan de
praktijk.
Dan komen wij bij de werkgroep “Klederdracht”. De werkgroep “Klederdracht” komt
tweewekelijks bij elkaar, in principe om mutsen te wassen en de andere kleding
schoon en heel te houden. Daarnaast ruimen ze ook regelmatig de kasten op, worden
foto’s in de kaarten gestoken, enz. Ook “bemannen” de dames van de
klederdrachtgroep de kramen op de voorjaarsmarkt, najaarsmarkt en de braderie.
Tijdens Genemusiment heeft een aantal dames van de werkgroep “Klederdracht”
heerlijke wentelteefjes gebakken in de Hof. In 2012 werd niet meegedaan aan een
klederdrachtshow.
De werkgroep “Genealogie” heeft vanaf maart 2012 elke laatste dinsdag van de
maand van 20.00 tot 22.00 uur een stamboomavond georganiseerd. Leden van deze
werkgroep hebben op deze avonden meermalen mensen met vragen over hun
stamboom kunnen helpen. Veel van deze personen waren woonachtig buiten
Genemuiden, maar hadden wel voorouders uit Genemuiden. Ook is een nieuwe
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genealogische rubriek in Oud Nieuws gestart, waarbij in een fraaie halve cirkel een
kwartierstaat van een meer of minder bekende Gaellemuniger wordt gepresenteerd.
Het komende jaar zal op deze ingeslagen weg worden ‘voortgeborduurd’.
Dan is het nu tijd om de activiteiten van de Taelkrink in 2012 voor het voetlicht te
brengen.
Voor de Taelkrink was 2012 weer een druk maar gezellig jaar. Wel wordt de ploeg
steeds kleiner: meerdere leden geven aan dat zij vanwege hun leeftijd of gezondheid
niet meer overal aan mee kunnen doen. Toch is het ook in 2012 weer gelukt om alle
activiteiten rond te breien.
Vijf keer kwamen de leden in vergadering bij elkaar om enerzijds de activiteiten, die
op de agenda stonden, te bespreken, maar anderzijds ook met hun eigen werk en
hobby bezig te zijn.
Drie keer trok de ploeg er op uit om een optreden buiten Genemuiden te verzorgen:
op 14 februari in Hardenberg, op 1 november in Oldebroek en op 15 november in
Heemse. Opvallend is dat er iedere keer nog weer gevraagd wordt naar het
eetprogramma: ‘De boek op de lieste’, mét de bijbehorende gerechten. De topper van
de Taelkrink!
Ook in Gællemuun werd een aantal optredens verzorgd:
op 17 februari was er de Olde Oavmd over de voormalige bakkers in Genemuiden,
waar de Taelkrink met een vijftal verhalen een bijdrage aan leverde;
in de dialectmaand was er natuurlijk weer ‘Veurleezn op zolder’, dit keer op 23
maart. De trouwzaal van het oude stadhuis was zoals gebruikelijk goed bezet. De
toehoorders konden vóór de pauze luisteren naar bijdragen van de Taelkrinkers en na
de pauze was er, traditiegetrouw, het open podium, waar ook deze keer ruim gebruik
van gemaakt werd. Al met al was het weer een geslaagde avond.
op 22 juni was er het culinaire spektakel ‘Rondje om de kerk’, waaraan de
Taelkrink deelnam met ‘De boek op de lieste’. Het bleek dat er veel belangstelling was
voor de oude gerechten maar minder voor de bijbehorende verhalen…
op 15 september nam de Taelkrink deel aan Genemusiment. Zowel ’s morgens als
’s middags werd er voorgelezen in de Hof van de Oudheidkamer, en ’s middags ook
nog in de Meente. Gelukkig was er over belangstelling geen klagen.
en natuurlijk stond de Taelkrink ook weer met een kraam op de Biestemerkt!
Maar ook buiten de optredens om timmert de Taelkrink aan de weg. De Taelkrink
verzorgt momenteel twee streektaalprogramma’s voor de radio:
- het maandelijkse streektaalprogramma ‘De Kniepliende’ voor de CBO, en
- een programma voor Zwartewaterland FM: “Noa et eetn een uurtien plat”. Dit
programma, dat eens per maand op zaterdag van 13.00 tot 14.00 uur wordt
uitgezonden, werd tot de zomervakantie helemaal verzorgd door de Taelkrink. Na de
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zomervakantie zijn er ook mensen bijgekomen van de Noordwest Overijsselse
Schrijvers, al berust de organisatie nog wel bij de Taelkrink.
Op deze manier is er ook via de ether twee keer in de maand een uur streektaal te
beluisteren.
Daarnaast is er natuurlijk nog de wekelijkse rubriek in de Stadskoerier: “Meinsn van
Veurbi-j”. Ook dat houdt de Taelkrinkers goed bezig, want elke week moet er weer
een gedichtje met een foto naar de redactie toe. Het is de bedoeling dat de serie in de
loop van het voorjaar, als er 150 bekende of minder bekende Gaellemunigers de revue
zijn gepasseerd, afgesloten wordt. De Taelkrink bezint zich momenteel op een
vervangende rubriek.
Maar wat de Taelkrinkers natuurlijk het liefste doen is schrijven. Ook dit jaar was er
weer een project met de fotoclub. Op 20 februari werd in de Oudheidkamer het
project van 2011 met het thema Arbeid afgesloten. Tevens was dat het startpunt voor
het nieuwe project, met het thema: Elementen. In september hebben Fotoclub en
Taelkrink samen de resultaten bekeken.
Op 25 juni, rond de langste dag, is de Taelkrink op locatie wezen schrijven bij de kerk
van Mastenbroek. Ter plekke lieten de schrijvers zich inspireren door de omgeving en
produceerden zo verhaaltjes en gedichten over deze fraaie locatie bij ons in de buurt.
De Taelkrinkers zijn dan in hun element!
Ondertussen wordt er al weer hard gewerkt aan de plannen voor 2013. Op 25 mei
staat het Streektaalfestival ‘Eikoerei’ gepland. SCEG organiseert het, maar als het
over streektaal gaat, dan is de Taelkrink natuurlijk nauw betrokken! Taelkrinkers
zullen voorlezen in de Pietereuliekelders, er komt een literair café (hopelijk in het dan
gerenoveerde oude stadhuis) dat grotendeels door de Taelkrink verzorgd zal worden,
er wordt een volksverhaal voorgelezen in een boot, die ondertussen naar het
Vogeleiland vaart, en er wordt al druk gewerkt aan een ‘Zingend noar de zundag’
helemaal in het Gællemunigers.
Genoeg te doen dus weer. De Taelkrink is klaar voor het nieuwe jaar!
Uit dit alles blijkt maar weer dat er ook het afgelopen jaar toch wel weer het nodige
werk is verzet door de vrijwilligers. En voor het jaar 2013 liggen er ook al weer
plannen op de plank. Doch alles: Deo Volente = Zo de Heere wil en wij leven. Laten
we hopen en bidden dat het jaar 2013 ook een goed en gezegend jaar mag worden
voor onze Stichting!
Genemuiden, 3 januari 2013
Andres Post,
Secretaris

