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Stad aan
		 het water

Watertoeristen weten dat Genemuiden prachtig
ligt aan het Zwarte Water en het Zwarte Meer.
Ontdek het water in en rondom Genemuiden.
NEEM DE VEERPONT

SLOEP HUREN?

DE VIJF GEBROEDERS

DE HAVEN

Neem de veerpont over het Zwarte Water: misschien wel
de leukste binnenkomer van Genemuiden. Verheug je
met het uitzicht op de rivier als bonus op een middagje
lekker winkelen!

Vaste gast in de gezellige binnenhaven: het oude turfschip
Vijf Gebroeders! Zie je hem niet? Dan laat de schipper
ongetwijfeld gasten zien hoe mooi de waterrijke omgeving
van Genemuiden is. Meevaren?
Kijk op www.vareningenemuiden.nl

Bob Sloepen maakt opvallende aluminium boten. Zelfs
in de Amsterdamse grachten zijn ze een bekend gezicht.
Weten hoe het voelt om daarmee over het water te suizen?
Kijk op www.bobsloepen.nl

De karakteristieke binnenhaven is het nautische hart van
Genemuiden. Breng eens een (gratis) bezoek aan de
petroleumkelders, ooit gebouwd nadat de gemeente na
verwoestende stadsbranden een brandstofverbod binnen
de bebouwde kom invoerde.

HET VEERHOOFD

Even lekker uitwaaien aan het Veerhoofd en genieten van
alles wat voorbij komt op de rivier. Een kunstwerk verwijst
naar een ramp met de veerpont, waarbij in 1922 elf mensen
om het leven kwamen.

rijwielhuis van dalfsen
Langestraat 92, Genemuiden

RUIM AANBOD NIEUW EN TWEEDHANDS
BIJ RIJWIELHUIS VAN DALFSEN
Vertrouwde naam in fietsenland: een aanzienlijk deel van het regionale fietsenpark
maakte de eerste meters vanuit de winkel van Rijwielhuis van Dalfsen. De zaak in de
Genemuider Langestraat heeft een opvallend groot assortiment nieuwe én tweedehands
fietsen, zegt eigenaar Jan van Dalfsen.
Vooral de voorraad gebruikte fietsen is
opvallend.
“Klopt, ons aanbod prima tweedehands fietsen is altijd
groot. Dat geldt voor heren-, dames- en kinderfietsen.
Belangrijk is dat wij ook daarop veel service geven. Wij
nemen alleen fietsen in van de merken die wij voeren,
zodat we garanderen dat de kwaliteit en service goed is.”
De trend van de elektrische fiets is ook bij jullie
niet te stoppen?
“De verkoop neemt inderdaad nog steeds toe. Steeds

meer mensen beschouwen de elektrische fiets als
perfect alternatief voor het woon-werkverkeer. Ook
scholieren ontdekten de laatste jaren de voordelen.
Overigens hebben wij ook in dit assortiment veel
tweedehands modellen van goede kwaliteit.”
Waarmee onderscheiden jullie je verder?
“Noem ik toch weer de service: of het nu om een nieuw
model of een tweedehands gaat, een fiets moet gewoon
goed zijn. Daar staan we voor.”

MET EEN VERTROUWD GEVOEL OP
VAKANTIE VIA TRAVEL XL
Travel XL is het vertrekpunt van een mooie
vakantie. Het reisbureau in de Langestraat
bestaat in oktober precies vijftig jaar.
Volgens eigenaren Jan en Gert Tuinman is
een reisbureau nog steeds helemaal van
deze tijd.

TRAVEL XL
Langestraat 22
Genemuiden

Een reis boeken via een bureau is duurder
dan via het internet!
“Dat is een misverstand. Boeken via een reisbureau
is bijna altijd goedkoper of net zo duur dan via
het internet. Wij stellen reizen tegen gunstige
voorwaarden samen, waardoor we prijsvoordeel
boeken.”
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Wat zijn andere voordelen van een reisbureau?
“Bij Travel XL boek je accommodaties die online al
volgeboekt zijn of niet te vinden zijn. Via ons kies je ook
voor zekerheid: zijn er problemen op vakantie, dan zijn
wij het aanspreekpunt. Met de nieuwe reiswet in het
achterhoofd is dat best belangrijk: boek je via ons dan
zijn wij verantwoordelijk voor de risico’s, boek je online
dan ligt het risico bij jezelf.”
Wat zijn momenteel populaire landen?
“Na de onrust was Turkije even wat minder populair,
maar dat land is weer helemaal terug. Je krijgt daar nog
steeds veel waar voor je geld. Een verrassende nieuwe
bestemming is Colombia.”

Uitjestip
VRIJDAG
27 SEPTEMBER

DINSDAG
15 OKTOBER

Jan Vayne, Adriaan Stoet, een deejay en een verrassende combinatie aan Genemuider talent
staan op 27 september op de bühne van de gemeentewerf in Genemuiden. Die industriële
locatie wordt omgetoverd tot een sfeervolle concertzaal. ‘Klassiek in de Mix’ moet een
muzikaal spektakel worden voor alle muziekliefhebbers van Genemuiden en omstreken.

De drukste dag van het jaar in Genemuiden? Grote kans dat dit de
‘Biestemerk’ is! Elke derde dinsdag in oktober trekken duizenden
koopjesjagers en liefhebbers van gezelligheid naar Genemuiden
voor deze traditionele jaarmarkt.

Niet te missen:
De Biestemerk!

Klassiek in de Mix met
JanVayne en AdriaanStoet

AGENDA

WINKELEN IN
DAT GAT?

ZATERDAG 21 SEPTEMBER 10:00 UUR
Gastvrij Genemuiden, winkeliers in Genemuiden
presenteren hun nieuwe collectie voor de herfst/
winter met proeverijtjes en verwennerijen.

14:40

“Winkelen in Genemuiden?”, stelde ik voor aan mijn beste vriendin.
Ze keek me aan alsof ze zojuist had gehoord dat ze de komende jaren
geen toegang zou krijgen tot kledingwinkels. Of dat ze ontdekte dat
er een gat in haar favoriete jurk zat. “Maar ik heb helemaal geen tapijt
nodig…”, antwoordde ze. De triomfantelijke glimlach rond haar mond
verraadde dat ze die opmerking zelf nogal grappig vond. “Winkelen
in dat gat?”, zei ze ook nog.

VRIJDAG 27 SEPTEMBER 19:15 UUR
Klassiek in de MIX met onder meer Jan Vayne
en Adriaan Stoeten.
Meer info www.klassiekindemix.nl
VRIJDAG 4 OKTOBER 18:00 UUR
Bokkentocht. Proef de lekkerste herfstbieren op
verschillende locaties in Genemuiden.
www.sceggenemuiden.nl

Ach ja, de clichés over Genemuiden ken ik natuurlijk ook. Meer kerken
dan woningen, meer tapijtfabrieken dan leuke winkels en het enige
dat er te doen is, is die pont die voortdurend heen-en-weer vaart.
Nou vooruit dan: en de wedstrijden van Sportclub Genemuiden op
zaterdagmiddag. De groen-witten kennen ze allemaal in de regio. En
het wat luidruchtige karakter van de meeste inwoners is bij de meeste
mensen ook wel bekend.

VRIJDAG 4 OKTOBER 19:30 UUR
Cabaret met Joop Visser, d’ Overtoom,
www.overtoom-genemuiden.nl

“Is het niet te ver weg?”, stribbelde mijn vriendin verder tegen, toen
we bijna zover waren dat ze bij mij in de auto stapte. “Mens, klein
kwartier en je parkeert bijna in de etalage van de winkels. Nog gratis
ook”, antwoordde ik. De muur van verzet brokkelde eindelijk af en
onderweg naar Genemuiden vertelde ik over alle modezaken, de
bijzondere winkeltjes, de landelijke ketens en de grote supermarkten.

DINSDAG 15 OKTOBER 08:00 UUR
Biestemerk. Grote jaarmarkt in centrum van
Genemuiden.
ZATERDAG 19 OKTOBER 10:00 UUR
Tweedehands Kledingmarkt, d’ Overtoom,
www.overtoom-genemuiden.nl

Drie uur later pasten alle tassen van mijn vriendin nog maar
nauwelijks in mijn kofferbak. We leken wel het gemiddelde
gezin dat op vakantie naar Frankrijk gaat, waarbij de oudste
dochter twee minuten voor vertrek nog met een tas vol
schoenen aankomt. “We gaan toch nog wel even een
hapje eten?”, vroeg mijn vriendin toen we de kofferbak
eindelijk dicht hadden geklapt.

DONDERDAG 24 OKTOBER
Lezing G.J. Westhoff over de oude melkfabriek
met G.J. Westhoff. www.sceggenemuiden.nl
ZATERDAG 16 NOVEMBER
Intocht Sinterklaas

Een week later kreeg ik een appje van d’r. “Winkelen
in Genemuiden?”, stond op mijn beeldscherm dat
verder gevuld was met een stuk of twintig smileys.
“Of heb je tapijt nodig?”, antwoordde ik.

ZATERDAG 30 NOVEMBER 10:00 UUR
cd- en platenbeurs, d’ Overtoom,
www.overtoom-genemuiden.nl

Blijf op de hoogte van alle evenementen via

Chantal

jevindthetingenemuiden.nl
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ENTHOUSIASME EN GOED ADVIES
BIJ FENNY JO LINGERIE

Na 21 jaar Fenny Jo nog steeds
even enthousiast?
“Eigenlijk alleen maar meer. Ik ben
ontzettend enthousiast over onze
collectie met verschillende pasvormen
en merken als PrimaDonna, Mey en
Calvin Klein. Goed advies geven vind
ik nog steeds heel mooi om te doen.

JAN PLEIJSIER
WONEN & LIFESTYLE
‘COMPLETE’ WOONWINKEL
Voor veel mensen al decennialang een reden voor een rit naar
Genemuiden: meubels, vloeren, gordijnen of woonaccessoires
kopen bij Jan Pleijsier Wonen & Lifestyle. Wita, Karst en Jochem
Pleijsier over hun bekende ‘woonwarenhuis’.

Waarom is Jan Pleijsier zo’n begrip
in de regio?
“Wij zijn een hele complete woonwinkel. Bij ons vind je alles: van
vloer tot raam, van grote meubels tot kleine accessoires. Bovendien
staan wij voor service: het houdt voor ons niet op bij enkel de verkoop.
We nemen in de winkel uitgebreid de tijd voor klanten.”

Ik vind het belangrijk dat mensen zich
goed voelen in lingerie en ondergoed.”
Waar moet je op letten bij de aankoop?
“Elk lichaam is anders én verandert
voortdurend. Dat betekent ook dat je
lingerie verandert. Persoonlijk advies is ons
specialisme. Bij Fenny Jo vinden we het
belangrijk dat we samen met de klanten de
juiste keuze maken, zodat zij zich comfortabel
en prettig voelen.”
Waarom juist de komende periode
naar Fenny Jo?
“Dit is de tijd waarin de najaarscollectie
binnenkomt. Lingerie volgt steeds meer de
trends van de bovenmode. Dit seizoen zien
we bijvoorbeeld veel groentinten.

BROUWER JUWELIER & OPTIEK
ONDER EEN RUIM DAK

Moderne winkel met een lange
geschiedenis: de wortels van Juwelier
Brouwer Optiek voeren terug tot juni
1933, vertelt Betty Dogterom Verburg,
dochter van de oprichter. Ondertussen
is het familiebedrijf gevestigd in
misschien wel de mooiste optiek- en
juwelierszaak in een wijde regio.

Helemaal thuis op de nieuwe locatie?
“Absoluut. Anderhalf jaar geleden verhuisden we naar de Klaas
Fuitestraat. Daar zitten we in de buurt van twee supermarkten en een
groot aantal versspecialisten. Die combinatie valt in de smaak. Bezoek
je ons, dan kun je meteen boodschappen inslaan.”

Komen jullie klanten ook uit de regio?
“Ja, die kring wordt steeds groter. Deels omdat er steeds minder
juwelierszaken zijn en deels door mond-tot-mondreclame.
Steeds meer mensen weten dat wij een uitgebreide collectie in
alle prijsklassen hebben en dat onze service op een hoog peil
staat. Onze focus ligt op kwaliteit. Wij zijn opticien specialisten
en worden continu bijgeschoold. Bovendien beschikken we over
de allermooiste apparatuur, zodat we de perfecte bril aanmeten.
Prettig idee toch?”
Versterken de optiek en de juwelierszaak elkaar?
“Toen we zes jaar geleden naar deze plek verhuisden, kregen we
ruimte om beide goed voor het voetlicht te brengen. Nu zie je dat
mensen die voor de optiek komen, ook voor sieraden en horloges
bij ons slagen. Of net andersom. Met deze locatie in het centrum
en met veel parkeerplaatsen voor de deur zijn we heel blij.”

Wat is een goed moment om Jan Pleijsier te herontdekken?
“Onze deur staat altijd open, maar op dinsdag 1 oktober houden we
ons zesde Najaarsevent. Die avond tonen we onze nieuwste collecties
en enkele collega-winkeliers zijn present met heerlijke proeverijen.”

JAN PLEIJSIER WONEN & LIFESTYLE
Klaas Fuitestraat 46, Genemuiden

FENNY JO LINGERIE
Markt 4, Genemuiden

Samsung smartwatch € 349,- incl. een extra verwisselbaar horlogeband

“De juiste lingerie zorgt voor een comfortabel gevoel en zelfvertrouwen.
Daarmee kun je de dag weer aan”, glimlacht Fenny Pleijsier van Fenny
Jo Lingerie aan de Markt. Vrouwen en mannen kunnen daar terecht
voor lingerie, ondergoed en badkleding.

BROUWER JUWELIER & OPTIEK
Havenplein 1B, Genemuiden
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Is het najaar een goede periode voor een kennismaking?
“Ja, dit is de periode waarin we de nieuwe collecties sieraden en
horloges presenteren. Onze focus ligt op het middensegment,
maar je vindt bij ons alles van kleine tot exclusieve merken.”

KLEDING VOOR ALLE
KINDEREN IN HET GEZIN

BLOKKER STERK IN TOPMERKEN
Een beetje stad of dorp heeft een Blokker. Genemuiden ook natuurlijk, maar
toch is Blokker Genemuiden geen kopie van de andere winkels. Eigenaar
Robert van der Vinne over het eigen gezicht van zijn winkel aan de Irenestraat.
Wat is het verschil met andere Blokkervestigingen?
“Wij zijn zelf eigenaar, waardoor we de
vrijheid hebben om ons assortiment af te
stemmen op onze klanten. Naast typische
Blokker-producten verkopen we veel
spullen die je niet overal vindt.”
Geef eens een voorbeeld.
“Wij hebben veel topmerken zoals HG, BK,
Philips, Tefal, Brabantia en Mepal. Ook van
Leifheit en Miele verkopen we veel. Alleen
al de stofzuigerzakken van dat laatste
merk zijn heel geliefd. Ook in tuinartikelen

hebben we een naam opgebouwd. Daarvoor
komen mensen uit een wijde regio naar
Genemuiden.”
Waarvoor moet je dit najaar bij Blokker
zijn?
“September en oktober zijn maanden waarin
mensen bezig zijn met sfeer in huis. Wie het
gezellig wil maken, moet beslist bij ons
langs komen!”

KITSCH & KOTERS
Kruisstraat 13,
Genemuiden

BLOKKER GENEMUIDEN
Prinses Irenestraat 10a, Genemuiden

Een winkel waar je voor alle kinderen
terecht kunt? Kitsch & Koters is al dertien
jaar dé kledingzaak voor kinderen van 0
tot en met 16 jaar. Eigenaresse Nathalie
van Dijk vertelt waarom dat is.
Wat is het succes van Kitsch & Koters?
“Je kunt bij ons terecht voor baby’s, meisjes
en jongens in een brede leeftijdscategorie.
Voor alle doelgroepen hebben we mooie
merken in huis.”
Welke merken zijn dat?
“Voor meisjes hebben we Like Flo, Ai & Co,
Scotch Rebel en American Outfitter. Mooie

jongensmerken zijn Lyle & Scott, Funky XS,
Antoni Morato en Scotch Shrunk. Beebeelove
en Nik & Nik hebben leuke kleren voor zowel
jongens als meisjes.”
En voor de allerjongsten?
“Met onder meer merken als Noppies,
Pangasa, Bluesbaby, Zipzap, Emile et Rose,
Claesens en Feetje hebben we een groot
babyassortiment. We onderscheiden ons
met veel klassieke kleertjes die je in deze
regio verder weinig ziet. Dat is een van de
redenen waarom veel mensen van buiten
Genemuiden graag bij ons winkelen.”

‘KLEINE’ HEMA MET GROOT ASSORTIMENT

Waarin onderscheidt HEMA Genemuiden zich
van andere vestigingen?
“Wij hebben een relatief kleine winkel met een groot
assortiment. Na vier jaar weten we precies waarvoor
klanten bij ons komen, ook omdat we een heel goed
team hebben. Onze medewerkers zijn echt het gezicht
van de winkel. Populaire artikelen zijn koffie, sokken,
kinder- en dameskleding. Buiten dat: zul je maar
weinig HEMA’s vinden waar je vlak voor de deur gratis
kunt parkeren.”

Je woont zelf in de gemeente Kampen: is
winkelstad Genemuiden daar bekend?
“Ja, ik merk dat veel mensen Genemuiden als een
prettig alternatief voor de grotere steden zien. Je hebt
hier een mooi aanbod aan winkels, ook zaken die je
elders niet ziet. En parkeren is in Genemuiden nooit
een probleem.”
Waarvoor moet je de komende periode naar HEMA?
“Van het schoolseizoen gaan we zo langzamerhand
alweer over naar Sinterklaas. Eind september komen
de pepernoten. Wij hebben ook een mooie collectie
speelgoed en andere cadeauartikelen.”

‘GENEMUIDEN HET
ALTERNATIEF VOOR
ZWOLLE EN KAMPEN’

HEMA Genemuiden Havenplein 3, Genemuiden

Roland Kinket uit IJsselmuiden
De familie Kinket uit IJsselmuiden winkelt
graag in Genemuiden. “Het is dichtbij, je
vindt er veel winkels en parkeren is nooit een
probleem. Dat is in Zwolle en zeker Kampen
wel anders. Voor ons is Genemuiden een
prima alternatief’, stelt Roland Kinket. Hij
komt regelmatig bij De Kaaihof, Buitenbosch
en JR Schoenmode. “Daar buiten heb je veel
andere leuke, winkels. Het ‘dorpse’ karakter
van Genemuiden spreekt ons ook aan. En ik
merk in mijn omgeving dat veel mensen dat
vinden en graag winkelen in Genemuiden.”
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Klant aan het woord

Winkelstad Genemuiden biedt een mooie
combinatie aan speciaalzaken én landelijke
ketens. Aan het Havenplein is bijvoorbeeld HEMA
Genemuiden gevestigd. Pepijn Keijser opende de
winkel vier jaar geleden.

DE TONGSTRELENDE
SPECIALITEITEN
VAN BUITENBOSCH

SLAGERIJ
VAN INGEN
Havenplein 3C
Genemuiden
‘Tongstrelende specialiteiten’ staat in grote letters op een
bord in de historische smederij aan de Markt. Daar runnen
Harold en Jennifer van Dalfsen broodjes- en delicatessenzaak
Buitenbosch. Ook dé plek voor koffie met wat lekkers.

Ruim twintig jaar terug nam Evert van Ingen
het bedrijf van de bekende slagersfamilie
Roeland over. Tegenwoordig is Van Ingen op
een centrale plek in Genemuiden gevestigd.
Van Ingen over zijn bedrijf en het slagersvak.
Waarom heb je een mooi vak?
“Dit werk is veel afwisselender dan mensen denken.
Het ene moment sta je aan de toonbank, dan maak
je weer prachtige worsten en daarna sta je bij
klanten voor een catering. Die afwisseling vind ik
heel leuk. Ik vind het jammer dat bij jonge mensen
de animo voor dit vak minder is. Het is moeilijk om
een goede slager te vinden.”

Wat zijn je specialiteiten?
“Mensen waarderen ons ambachtelijke werk: kanten-klaar producten gebruiken we niet. We maken
alles zelf klaar. Onder meer onze kipproducten vallen
in de smaak, de kipfiletschnitzel is bijvoorbeeld heel
populair in Genemuiden. Die moet je proeven. Dat
geldt de komende maanden ook voor snert en
rookworst.”
Jullie locatie is perfect.
“Vind ik wel: je parkeert hier gratis voor de deur en
we zitten dichtbij de andere winkels. Beter kan niet.”

“Mensen waarderen ons ambachtelijke werk”

Pompoensoep
4 personen
30 MINUTEN
MOEILIJKHEIDSGRAAD

BUITENBOSCH Markt 1, Genemuiden I www.buitenbosch.nl

SLAGERIJ VAN INGEN
MAAKT ALLES ZELF

Wat is er nou lekkerder dan op een koude herfstdag een
lekkere kop met soep. In dit artikel vertellen wij hoe u een
heerlijk bord met pompoensoep op tafel kunt zetten.
INGREDIËNTEN
1 pompoen, in parten
1 rode peper
3 el zonnebloemolie
2 tenen knoflook, fijngesneden
2 uien, in parten
2 tl kerriepoeder
800 ml kippenbouillon (van tablet)
125 ml crème fraîche

Wijntip!
HEERLIJK MET EEN
PINOT BLANC OF
EEN RIESLING

6

De sfeer van een smederij past bij Buitenbosch?
“Bezoekers zijn vaak onder de indruk van het pand. De ambachtelijke
sfeer past perfect bij ons assortiment, met daarin veel streekproducten
en delicatessen die je niet overal vindt. ‘Jullie zouden in Zwolle moeten
zitten…’, zeggen klanten uit die stad soms. Maar wij zitten hier helemaal
op onze plek!”
Benoem eens wat bijzondere delicatessen.
“Je kunt bij ons terecht voor alles: van ontbijt tot een hapje bij de
avondborrel. Van lekkere broodjes tot noten en kaas en van lekkere
fruitdranken tot bijzondere bieren en wijnen. Oud September kaas is een
aanrader: een hele smeuïge graslandkaas. Favoriet is ons broodje Old
Gaellemuun: met Old Gaellemuunkaas en heerlijke peppedewtapenade.
En langzamerhand wordt het weer tijd voor een bockbiertje!”
Jullie zijn onlangs uitgebreid…
“We hebben nu meer zitplaatsen voor koffie en lunch en plek voor
workshops of een high tea. Wat te vieren of op zoek naar een leuk
uitje voor maximaal dertig personen? Dan zit je hier helemaal goed.”

BEREIDINGSWIJZE
1. Verwijder de zaden en de draderige binnenkant van de pompoen
en snijd met een scherp mes de schil eraf. Snijd het vruchtvlees in
stukjes van 2 cm. 2. Snijd het steeltje van de rode peper af. Halveer de
peper in de lengte en verwijder de zaadlijsten. Snijd de peper klein.
3. Verhit de olie in een pan met een dikke bodem. Fruit de peper,
knoflook, ui en de kerriepoeder 2 min. op middelhoog vuur. 4. Voeg de
pompoen toe en bak al omscheppend 2 min. 5. Voeg de bouillon toe,
breng aan de kook en laat op laag vuur 15 min. zachtjes koken. 6. Haal
de pan van het vuur en pureer met de staafmixer tot een egale soep.
7.Schep de soep in 4 kommen. Schep in elke kom 1 el crème fraîche
en serveer met een glas Pinot Blanc of een Riesling.

PROEVEN WAT JE KOOPT BIJ
VINO GENEMUIDEN
Wie bijzondere wijnen en bieren zoekt, stapt binnen bij VINO
Genemuiden. De kerktoren die hoog boven het centrum uitsteekt,
wijst de weg. De wijnwinkel van Nicole Kornet is namelijk gevestigd
aan het Kerkplein.
Waarom rijden klanten naar Genemuiden voor VINO?
“Allereerst voor ons mooie assortiment aan wijnen en bieren, met in elke prijsklasse soorten die je
niet overal vindt. We onderscheiden ons met cadeauverpakkingen waarin naast drank bijvoorbeeld
noten en tapenades zitten. Ook vind ik het belangrijk dat je later nog wat aan het cadeau hebt. We
hebben bijvoorbeeld cadeauverpakkingen die we combineren met een kaasplank of windlicht.
Ook leuk voor het kerstpakket!”
Waarom ben je VINO begonnen?
Mijn motivatie is mensen blij maken met een goede wijn en mijn enthousiasme delen met zoveel
mogelijk mensen. Ik kan mensen een mooi verhaal vertellen, maar ze moeten vooral zelf proeven.
Daarom staan op vrijdag en zaterdag altijd wijnen open. Dan proef je eerst wat je koopt!”
Wat drinken we in deze periode?
“Ik hoop dat we nog lang rosé drinken, want dat betekent dat we een lekkere lange nazomer
hebben. En als het weer omslaat, zijn onder andere Spaanse rode wijnen heerlijk. Ik nodig
iedereen uit om die te komen proeven!”

VINO GENEMUIDEN
Het Kerkplein 21
Genemuiden

SPECIALITEITEN UIT
GENEMUIDEN EN STAPHORST
bakkerij slager Havenplein 3C, Genemuiden

VAN DER WEG OPENT BIJNA HET
ROOKWORSTENSEIZOEN

“Achter elke wijn
zit een mooi
verhaal, maar
mensen moeten
vooral zelf proeven”

Bakkerij Slager combineert in de twee vestigingen de lekkernijen van
Genemuiden én Staphorst. Annekie Hulst legt uit waarom fijnproevers
en broodliefhebbers naar de bakkerij moeten komen.

Vleesliefhebbers kennen de route naar
Keurslager Van der Weg in Zwolle en Genemuiden
uit hun hoofd. Met creatieve en innovatieve producten blijft de ambachtelijke
slager verrassen. Wat te denken van droge worst met rum of truffel?
Martinus van der Weg runt vestiging
Genemuiden, zoon Rik vestiging
Zwolle-Zuid. Waarin verschillen de
winkels?
“In Zwolle zijn de kant- en-klaarmaaltijden
heel populair. Onze kok bereidt die elke
dag met verse producten. Genemuiden
houdt van ‘snacken’ en daarin hebben
we in beide winkels een heel breed
assortiment. Daarvoor komen ook
veel mensen van buiten Genemuiden,
bijvoorbeeld uit Stadshagen.”
Welk product van Van der Weg
moeten mensen beslist proberen?
“Met onze grillworsten hebben we

Wat zijn jullie specialiteiten?
“Wij namen ooit in Staphorst een bakkerij over en zijn sinds elf jaar ook gevestigd
in Genemuiden. Uit beide plaatsen hebben we dé bekende lekkernijen. Voor
Genemuiden is dat ‘suuker’. Bijna niemand buiten het stadje kent dat, maar het is
ontzettend lekker. En uit Staphorst hebben we natuurlijk de bekende rolletjes en
Staphorster krentenbrood en suikerbrood.”

verschillenden prijzen gewonnen.
Buiten dat ze gewoon superlekker
zijn, zijn ze glutenvrij en bevatten
ze nauwelijks E-nummers. Dat geldt
trouwens voor al onze producten: we
houden van puur natuur. Ook hebben
we veel bijzondere snacks die we vaak
zelf bedenken.”

Komen klanten daarvoor speciaal naar Genemuiden?
“Zeker, mensen uit de buurt rijden daarvoor naar een van de twee vestigingen.
Ook voor ons brood bezoeken klanten graag de winkel. Brood bakken is een
kunst en mijn man stopt daar veel tijd en energie in om de kwaliteit hoog te
houden. Dat proef je!”

Waaraan denken jullie bij het woord
najaar?
“Aan het rookworstenseizoen dat we in
oktober weer officieel openen! Dan is
elke tweede rookworst bij ons gratis.
En daarnaast natuurlijk aan onze eigen
gemaakte erwtensoep!”

Wat is een belangrijk verschil tussen beide winkels?
“De basis is hetzelfde, maar elke plaats heeft net een andere smaak
en andere gewoontes. In Genemuiden zijn cadeaupakketjes
heel geliefd en daarop spelen onze Genemuider
medewerkers heel goed in.”

KEURSLAGER VAN DER WEG
Klaas Fuitestraat 32a, Genemuiden
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GA OP (CHRISTOFFEL)PAD!
Gek op wandelen? Trek de wandelschoenen aan en ontdek het Christoffelpad!
De tweedaagse route rondom Genemuiden is een echte hit onder wandelaars.
Ze passeren in ruim veertig kilometer de meest afwisselende landschappen
die je in Nederland maar kunt vinden.
De route is vernoemd naar ‘Christoffel’, de beschermheer van alle reizigers. In de
Grote Kerk van Hasselt zie je een muurschildering van hem. De wandeling doet dat
historische stadje aan en voert langs Zwartsluis, Nationaal Park Weerribben-Wieden,
het Hoge Land van Vollenhove en natuurlijk Genemuiden. Je loopt langs eeuwenoude
landgoederen, mystieke moerasgebieden, imponerende rivierlandschappen en door
gezellige stadjes. De route van het Christoffelpad is verkrijgbaar bij het Toeristisch
Informatiepunt in ’t Olde Staduus aan het Havenplein. Daar vind je ook alle informatie
over andere prachtige fiets- en wandelroutes rondom Genemuiden. De medewerkers
vertellen graag wat je nog meer kunt doen in Genemuiden.

‘GIGANTISCH BREED’
ASSORTIMENT VAN DEN BERG
“Bij ons grijp je nooit mis, daar zorgen we wel voor”, glimlacht Sjaak van
Ommen als hij de winkel van Van den Berg Genemuiden inkijkt. Hij ziet
een indrukwekkende verzameling van witgoed tot het kleinste moertje.

Wat is de overeenkomst tussen al
jullie artikelen?
“Bij ons vind je alles voor in en rondom het huis. En
dat allemaal onder één dak. Waarvoor je normaal
gesproken naar meerdere winkels of doe-hetzelfzaken moet, koop je bij ons. Van een klein
onderdeeltje voor een kraan tot een wasmachine,
televisie of koffiezetapparaat. En alles daar tussenin.”
En waarom koop je al die producten juist bij
jullie?
“Misschien wel omdat we ver gaan met de service. We
hebben bijvoorbeeld een eigen onderhoudsmonteur
die met installeren en andere klussen helpt. Bel ons

VAN DEN BERG
Klaas Fuitestraat 25,
Genemuiden

en hij komt bij je langs. Die ouderwetse service vinden klanten prettig. Koop je iets bij ons, dan moet het gewoon
goed zijn.”
Noem nog eens iets waarvoor we bij jullie terecht kunnen?
“Wat dacht je van hengelsportartikelen? Of onze sleutelservice? En als je zand in de tuin nodig hebt, regelen we
dat ook. En snel. Dat is mogelijk door een nauwe samenwerking met onze vestiging in Zwartsluis. We zijn gewoon
gigantisch breed.”

RECLAMEMAKERS
MET RENDEMENT
Bedrijven en organisaties uit een wijde regio zijn klant bij
Comceptum. Eigenaren Martijn Jansen en Reinier Heikoop
zijn ‘reclamemakers’ met een duidelijke filosofie. “Wij
verkopen geen reclame, wij verkopen rendement”, zeggen ze.

Wat is typisch Comceptum?
“Wij houden niet van ingewikkeld doen en dat vind je terug in
ons werk en onze campagnes. Comceptum is no-nonsense en
komt to-the-point. Alles wat we doen heeft een doel: zorgen
dat het met de klant goed gaat, want dan gaat het ook goed
met ons. Dat doen we doortastend en creatief.”
Waar doen jullie dat mee?
“Belangrijk is dat we het klanten graag makkelijk maken.

Wij zijn een fullservice bureau waar je bij aanklopt voor alles
wat met reclame en marketing te maken heeft. Je kunt bij
ons voor alles terecht tussen een nieuw logo en een lange
campagne. We zijn onder meer sterk in beeld, video en
animaties.”
In jullie pand zit ook een escaperoom
“Klopt, het Oude Jachthuis. Veel mensen hebben al
kennisgemaakt met de leukste escaperoom van de regio.”
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COMCEPTUM
Pr. Beatrixstraat 31a,
Genemuiden

DAGJE WINKELEN
BEGINT OF EINDIGT
BIJ KWALITARIA
DELIFRANCE
Uitrusten van een middagje winkelen of gewoon zin in
een lekker hapje of drankje? Dan is Kwalitaria-Délifrance
Genemuiden de perfecte tussenstop of het eindstation
van een bezoek aan Genemuiden. Eigenaar Gert-Jan
Bakker vertelt waarom.
Liefhebbers weten waarvoor ze bij Chinees
restaurant De Lange Muur in Genemuiden
moeten komen. In het najaar is het helemaal de
moeite waard om eens langs te komen, het hele
restaurant ondergaat een metamorfose. Het krijgt
een moderne Chinees-Indische look.

DE LANGE MUUR
Kruisstraat 8,
Genemuiden

DE TIPANS VAN DE LANGE MUUR
ZIJN BEKEND IN DE HELE REGIO
Kwalitaria-Délifrance zit op een goed plekje!
“Klopt helemaal, dichtbij alle winkels van Genemuiden. Bovendien
bevindt het restaurant zich naast een grote parkeerplaats.Ideaal
dus om hier je auto te parkeren en bij ons een dagje winkelen op
smakelijke wijze te beginnen of juist af te sluiten.”

Waarom komen mensen naar De Lange Muur?
“Flexibiliteit, service en kwaliteit staan hoog in het vaandel.
Mensen weten wat ze kunnen verwachten, kunnen eigen
input inbrengen en wij denken met ze mee. De doelstelling is
om mensen met een glimlach de deur uit te laten gaan.”

Waarmee kunnen we dat doen?
“Omdat we een combinatie van Kwalitaria en Délifrance zijn, hebben
we alles tussen een snelle hap en rijkelijk belegde verse broodjes.
Probeer ook eens lekkere koffiesoorten, zoals de caramel latte of de
white chocolat latte. Natuurlijk hebben we ook gebak. Bij ons kun
je uitstekend lunchen én met een gevulde maag naar huis, zodat je
thuis niet meer hoeft te koken.”
Wat schaft de pot bijvoorbeeld?
“Wij hebben verschillende menu’s en een heerlijke plateservice. Een
aanrader is ons uitgebreide hamburgerassortiment. Ook hebben we
diverse broodjes: zoals met warme beenham & warm vlees.”

KWALITARIA DELIFRANCE
Havenplein 3A, Genemuiden

belangrijkste element van een restaurant, maar bij ons
krijg je meer. Er staat hier een team klaar dat met je mee
denkt om je avond goed af te kunnen sluiten. Dat maakt
het totale pakketje voor een Chinees-Indisch restaurant
compleet.”

Waar komen de klanten vandaan?
“Overal en nergens, voornamelijk uit onze eigen regio’s en
die eraan vast grenzen. Maar eigenlijk ontvangen we hier
gasten uit heel Nederland.”
Waarvoor komen ze dan speciaal?
“Onze zeer bekende Tipans kent iedereen in onze
omstreken, dat is onze “signature dish”. Eten is het meest

“Wie eenmaal
binnen is, komt
zeker terug.”

LUNCHEN, TROUWEN
EN FEESTVIEREN BIJ
DE KAAIHOF

Lunchen met prachtig uitzicht
op de sfeervolle haven? Dat
kan in de Havenkamer van De
Kaaihof en bij mooi weer op
het terras. Grootse plannen
voor een feest of bruiloft? Veel
regiobewoners kiezen voor de
sfeervolle locatie van Harold en
Jennifer van Dalfsen.

Eerst maar eens over het lunchen…
“We horen soms dat mensen ons moeilijk kunnen vinden: onze Havenkamer zit boven De
Groene Lantaarn, met de ingang aan de zijkant. Wie eenmaal binnen is, komt zeker terug.
Steeds meer mensen lunchen bij ons. We merken dat door de elektrische fiets de ‘rondjes’
groter worden en dat mensen Genemuiden daardoor vaker aandoen.”

DE KAAIHOF
Drostenhofstraat 3
Genemuiden

Ook voor feesten en partijen?
“Juist! Bruidsparen uit een hele grote regio stappen bij ons in het huwelijksbootje. Op loopafstand
mogen stelletjes in een gerestaureerde, voormalige hooischuur met ruime buitenplaats trouwen
voor de burgerlijke stand. Ze kunnen dus de hele dag bij ons doorbrengen. We onderscheiden
ons met een persoonlijke aanpak. ‘Van eerste handdruk tot uitzwaaien…’, zeggen we vaak.”
Maar vanaf half oktober een maand lang niet.
“Klopt, na tien jaar Kaaihof is het tijd voor een nieuwe uitstraling. We kiezen voor de sfeer van
een Boutique Hotel. Tijdens de verbouwing blijft de Havenkamer overigens gewoon open!”
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VAN CENTRUM

ALBERT HEIJN
1

2

Klaas Fuitestraat 42, Genemuiden
T 038 386 1310
www.ah.nl

Emmalaan
5

P

4

Havenplein 3C, Genemuiden
T 038 385 6239
www.bakkerijslager.nl

ANNA’S

BLOKKER

Westerkaai 70, Genemuiden
T 038 385 5250

Pr. Irenestraat 10A, Genemuiden
T 038 385 6481
www.blokker.nl

Kruisstraat 1A, Genemuiden
T 06 22056286
www.annemoda.nl

Historische
wandeling
ZATERDAG 21 SEPTEMBER

BOUDESTEYN

BAKKERIJ SLAGER

5

7

6

Langestraat 26, Genemuiden
T 038 385 7237
www.dehaanboeken.nl

Westerkaai 78-80, Genemuiden
T 038 385 9393
www.boudesteyn.nl

BUITENBOSCH
8

BOEKHANDEL DE NIJSTAD

ANNEMODA
3

Jan van Arkelstraat

Jan van Arkelstraat

DE KOPPEL

Markt 1, Genemuiden
T 038 385 7500
www.buitenbosch.nu

BONI GENEMUIDEN
9

Klaas Fuitestraat 26, Genemuiden
T 038 385 5610
www.bonisupermarkt.nl

BAKKER GROOT KOERKAMP
Niks te beleven in Genemuiden? Wat een
onzin. Kom lekker in actie na een dagje
winkelen. Van een leuk kinderfeestje
tot spannende escaperoom, je kunt
voor alles terecht in Genemuiden!

Duik in de fascinerende geschiedenis van
Genemuiden: gids G.J. Westhoff maakt
zaterdag 21 september een stadswandeling met
bezoekers. Die gaat onder meer langs een oude
stadsgevangenis en unieke hekwerken uit de 19e
eeuw. Start 14.00 uur bij toren Hervormde
kerk. Duur wandeling ca.1,5 uur.
Inclusief pauze met koffie/thee en cake.

Tip
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GRATIS PARKEREN
IN GENEMUIDEN!
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Klaas Fuitestraat 19, Genemuiden
T 038 385 5803
echtebakkergrootkoerkamp@hetnet.nl

ESCAPEROOM HET JACHTHUIS

Op zoek naar een te gekke escaperoom? Probeer dan eens te
ontsnappen uit het mysterieuze Oude Jachthuis! Haal daarna
opgelucht adem met een hapje en een drankje.

kosten €5,- p.p.

Prinses Beatrixstraat 31A, Genemuiden
60 minuten speeltijd I 4- 8 spelers

10

BOSCH BLOEMEN & WONEN
11

Klaas Fuitestraat 19, Genemuiden
T 038 385 5539
info@boschbloemen-wonen.nl

HEUTINK DIER TABAK
21

CHINEES DE LANGE MUUR
12

Kruisstraat 8, Genemuiden
Bestel of reserveer nu via:
T 038 385 5057

22

Kruisstraat 3, Genemuiden
gerralt@vandijkcateringservice.nl

23

16

32

Langestraat 15, Genemuiden
T 038 385 4599
www.jrschoenmode.nl

Langestraat 23-27, Genemuiden
T 038 385 4398
www.da.nl

24

Westerkaai 48, Genemuiden
T 038 385 5930
www.degroenelantaarnmode.nl

Havenplein 1B, Genemuiden
T 038 385 4305
www.brouwer-optiek.nl

33

34

Kruisstraat 9, Genemuiden
T 038 385 5113
f @SlijterijStroomberg

STICHTING ‘T OLDE STADHUUS

Drostenhofstraat 3, Genemuiden
T 038 385 4533
www.dekaaihof.nl

DE SOKKEN SOLDER

KITSCH EN KOTERS

Kruisstraat 7, Genemuiden
T 06 23443355
f @De-Sokkensolder

Kruisstraat 13, Genemuiden
T 038 385 4414
www.kitschenkoters.nl

26

Havenplein 3C, Genemuiden
T 038 385 5113
www.vaningen.gildeslager.nl

SLIJTERIJ STROOMBERG

KAAIHOF
25

Langestraat 92, Genemuiden
T 038 385 4680
www.rijwielhuisvandalfsen.nl

SLAGERIJ VAN INGEN

JUWELIER BROUWER

DE GROENE LANTAARN
15

Klaas Fuitestraat 46, Genemuiden
T 038 385 5543
www.janpleijsier.nl

Kruisstraat 6, Genemuiden
T 038 385 5714
www.readshop.nl

RIJWIELHUIS VAN DALFSEN

JR SCHOENMODE

DA FEENSTRA
14

31

JAN PLEIJSIER

D’IJSKO
13

Drostenhofstraat 6, Genemuiden
T 038 385 4654
@ jcheutink@gmail.com

THE READ SHOP

35

Havenplein 1, Genemuiden
T 06 19 93 75 53
www.toldestadhuus.nl

TRAVEL XL-TUINMAN
36

Langestraat 22, Genemuiden
T 038 385 4961
www.travelxl.nl

I

KWALITARIA DELIFRANCE

FENNY JO
17

Markt 4, Genemuiden
T 038 385 4222
www.fennyjolingerie.nl

27

FLIER SPORT & FASHION
18

Langestraat 45, Genemuiden
T 038 385 8599
www.fliersportenfashion.nl

28

Klaas Fuitestraat 32a, Genemuiden
T 038 385 4435
www.vandeweg.keurslager.nl

Havenplein 3, Genemuiden
T 038 750 3160
f @HemaGenemuiden

29

Havenplein 12, Genemuiden
T 038 385 6513
www.pand-21.nl

38

30

Klaas Fuitestraat 19, Genemuiden
T 038 385 4600
www.delangepuurnatuur.nl

Sisalstraat 57, Genemuiden
T 06 29 34 59 39
www.vishandeltimmerman.nl

VAN DEN BERG
39

DE LANGE PUUR NATUUR

Pr. Julianastraat 3, Genemuiden
T 038 376 8380
www.heutinkenheij.nl

Langestraat 12, Genemuiden
T 038 385 5144
www.vivaldi-genemuiden.nl

VISHANDEL TIMMERMAN

PAND 21

HEUTINK & HEIJ
20

37

KEURSLAGER VD WEG

HEMA
19

Havenplein 3A, Genemuiden
T 038 385 5074
www.kwalitaria.nl

VIVALDI

Klaas Fuitestraat 25, Genemuiden
T 038 720 0830
www.vdberg-zwartsluis.nl

VINO
40

Kerkplein 21, Genemuiden
T 06- 305 810 62
www.vinogenemuiden.nl

INDOOR SOCCER

LEKKER PLONZEN

€5,- p.p.

Pr. Clausstraat 2b, Genemuiden
www.zwembadbestevaer.nl

Genemuiden is dé stad van de beroemde
groen-witten van Sportclub. Maar wist je dat je
er ook in een mini Camp Nou kunt voetballen?
Leef je uit bij Indoor Soccer Genemuiden!

11

Neem een duik in de twee bassins van
zwembad Bestevaer. Dichtbij, gratis parkeren
en prima faciliteiten. Plons!

Hangt de horecasfeer nog in jullie winkel?
“In zekere zin wel. Wij houden van gezelligheid,
hartelijkheid, eerlijk advies en humor. Een dag niet
gelachen, is een dag niet geleefd. Bij ons staat altijd
een verse kop koffie klaar en soms een goed glas wijn.”

DE GROENE LANTAARN LAAT KLANTEN STRALEN
Waar hotelgasten en cafébezoekers
mooie tijden beleefden, komen nu
klanten van De Groene Lantaarn met
een goed gevoel naar buiten. Ruben
Breman en Josita van de Wetering
over de modezaak die in de derde
septemberweek een feestweek heeft
met veel verrassingen!

Maar klanten komen niet alleen voor sfeer…
“Nee, maar De Groene Lantaarn is geen ‘gewone
winkel’. Wij doen er alles aan om mensen te laten
stralen. Buiten de prettige sfeer weten we drommels
goed wie onze klanten zijn en wat ze willen. Wij
hebben veel verschillende karakters in ons team,
waardoor we ons goed inleven in wensen van vrouwen
en mannen.”
En dus slaagt iedereen bij De Groene Lantaarn?
“Met onze mooie collectie merken en medewerkers
met een passie voor mode zorgen we in ieder geval
altijd voor inspiratie. Bovendien geven we deskundig
en eerlijk advies. Wij willen dat klanten onze winkel
met een goed gevoel verlaten. Daar doen we onze
uiterste best voor. Elke dag weer.”

DE GROENE LANTAARN
Westerkaai 48, Genemuiden

JR & HM KALSLEDER € 199.99

JR SCHOENMODE
VERWENT KLANTEN
MET EIGEN LABEL
Vanuit het hele land komen mensen voor de perfecte
schoenen naar Genemuiden. Eigenaren Herma en
Jan Rein van JR Schoenmode vertellen over hun
bijzondere collectie schoenen die je elders niet vindt.

Klant aan het woord

‘ECHT EEN AANRADER:
WINKELEN IN
GENEMUIDEN!”
Albertine Mulder uit Giethoorn

Waarin verschillen jullie van de bekende ketens
in de stad?
“In ieder geval met ons eigen label JR&HM. Dat zijn
unieke schoenen die speciaal voor ons worden gemaakt. In
Istanboel laten we bijvoorbeeld herenschoenen fabriceren
van echt kalfsleer, het beste leer dat er is. Ze zijn met de
hand gemaakt en voelen geweldig zacht aan de voeten.”
Maar jullie verkopen niet alleen onder eigen label?
“Nee, wij hebben voor dames en heren verschillende
merken in het midden- en hoog segment. Gabor is

bijvoorbeeld een betaalbaar, klassiek merk dat dankzij
een moderne look helemaal terug is. De western boots
zijn wat dat betreft een goed voorbeeld. Mooie merken
zijn ook Pertini en Fred de la Bretoniere.”
Alleen schoenen in de winkel?
“Wij zijn steeds meer een conceptstore en hebben ook
bijpassende accessoires, shawls, tassen en cadeauartikelen.
Winkelen moet een beleving zijn: gezelligheid en veel
persoonlijke aandacht vinden we heel belangrijk. Wij
houden ervan om klanten te verwennen.”

“Ik ben net zo snel in Meppel of Steenwijk,
maar ga veel liever naar Genemuiden.
Daar vind je alles wat de stad ook heeft
én je wordt geholpen door vriendelijke
mensen met kennis van zaken”, zegt
Albertine Mulder uit Giethoorn.
Zeker vier keer per jaar gaat ze ‘een middagje
uit’. “Echt een aanrader. Door de overtocht met
het pontje voelt het alsof je een uitje maakt.
En vervolgens heb je in het oude stadje veel
leuke winkels. Op dinsdag ga ik ook graag
naar de markt. Een winkel als De Groene
Lantaarn ben ik bijvoorbeeld nergens in de
regio tegengekomen, daarnaast zijn er veel
leuke speciaalzaken én de bekende ketens.”
Met ‘tassen vol’ keert ze terug naar
de, gratis, geparkeerde auto. “Ik kan
iedereen aanraden om in Genemuiden
te winkelen, al is dat steeds minder nodig:
om me heen merk ik ook dat veel mensen daar
winkelen”, zegt Albertine. “Fenny Jo, de juwelier,
de kinderkledingzaak…”, bedenkt ze ineens
nog een paar winkels die ze graag bezoekt.

JR SCHOENMODE
Langestraat 15
Genemuiden
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ANNEMODA IS ER VOOR
VROUWEN EN MANNEN!
“Ook voor heren!”, haalt Annegreet Eenkhoorn
meteen een misverstand uit de wereld. Haar
AnneModa klinkt wellicht wat vrouwelijk, maar
mannen en vrouwen van alle leeftijden vinden
daar de kleding die ze zoeken.
AnneModa: een kleinschalige winkel met een grote
collectie.
“Klopt helemaal. Mensen zijn vaak verrast als ze voor het
eerst bij ons binnenstappen. Je verwacht niet zo’n ruime
collectie als je voor ons pand staat. Een collectie waarbij
betaalbaarheid heel belangrijk is trouwens. Bij AnneModa
vind je al een spijkerbroek vanaf 50 euro en een overhemd
voor 60 euro.”

Wat zijn deze herfst eyecatchers bij AnneModa?
“Langzaam komen we in de periode van de winterjassen.
Onze modellen van Cars Jeans zijn heel populair. Ook voor
spijkerbroeken komen veel mensen in deze periode naar
onze winkel. Dat geldt ook voor bruiloftsmode of mode voor
een gelegenheid. Rinascimento en Helena Hart zijn daar
mooie merken voor. Dit seizoen zijn aardetinten, cognac,
beige, roestbruin en groen trouwens de modekleuren!”
Wat maakt je vak leuk?
“Ik ben natuurlijk gek op mode en daarnaast vind ik het
contact met de klanten heel leuk. Je bouwt een band op. Een
persoonlijke aanpak vind ik sowieso belangrijk. Wij nemen
uitgebreid de tijd voor onze klanten.”

FLIER SPORT & FASHION
Langestraat 45, Genemuiden

BIJ PAND21 IS
WINKELEN EEN FEESTJE
“Hier gaan we nooit meer weg…”, lacht eigenaresse Henriëtte Brouwer van Pand21.
De damesmodezaak verhuisde vorig jaar naar een ‘toplocatie’ aan het Havenplein.
Uit een wijde regio kiezen dames van alle leeftijden uit de modemerken van Pand 21.
Waarom kopen ze bij jullie en niet
in ‘de stad’?
“Bij ons is de klant geen nummer, maar een
persoon. Persoonlijke aandacht en een eerlijk
advies vinden wij belangrijk. Je loopt gezellig
even binnen, ook als je misschien niets koopt. Wij
maken er graag een feestje van. En koop je wel
wat, dan bespaar je via onze stempelkaart
op merken als Nikkie en Fifth House.”

ANNEMODA
Kruisstraat 1A,
Genemuiden

Pand21 is alleen kleding?
“Zeker niet, bij ons maak je een outfit compleet
met accessoires (Cluse horloges, Zag Bijoux,
Karma jewelry) en schoenen van Roberto
d’Angelo en Nubikk. Die lopen, letterlijk en
figuurlijk overigens, heel goed. En vind je bij ons
niet de schoenen die je zoekt? Via onze winkel
kom je bij buurman JR Schoenmode terecht!”
Wat dragen we dit najaar?
“Warme herfsttinten zien we overal in
terugkomen. Lange rokken en wijde
broeken met rechte pijpen tot aan de
enkels zijn helemaal trendy. Ons team,
met medewerkers van alle leeftijden,
laat ze graag zien. Houd ook onze
Instagram en Facebook in de gaten!”

FLIER SPORT&FASHION ‘DE PUMA
SPECIALIST VAN DEZE REGIO’
Flier Sport en Fashion is een
gerenommeerde sportzaak waar
mannen en jongens ook de kleding
van hun smaak vinden. Drie vragen aan
medewerker Maarten Roetman.

PAND 21
Havenplein 12, Genemuiden

Waarom binnenstappen bij Flier Sport
en Fashion?
“Wij zijn dé Puma-specialist. Steeds meer
focussen we ons op dat merk: de kwaliteit
past bij onze klanten. Wij hebben een breed
assortiment en kunnen alle sporters aan
kleding en materialen helpen. Daarnaast
hebben we een mooie lijn jongens- en
herenkleding, waarbij de nadruk ligt op
Scotsch & Soda.”

ANNA’S WAAR SFEER EN
MODE SAMENGAAN
Beleef ‘t najaar 2019 in nieuwe frisse modekleuren zoals
appelgroen, brique en een combi van marine & geel.
Dus, nieuwsgierig?
Kom dan naar ANNA’S en bekijk onze nieuwe collecties van o.a.
Caroline Biss, Zenggi, 10feet, Sylver & Co, Ribkoff, Leo Ugo.

Je bent van harte welkom!
ANNA’S Westerkaai 70, Genemuiden
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Veel klanten van buiten Genemuiden?
“Voor veel verenigingen in de regio verzorgen
wij de tenues en materialen. Albert Flier is
een bekende naam in de voetbalwereld.
Bovendien bedrukken wij alles zelf en dat biedt
verenigingen een voordeel: wij leveren snel en
houden alles in eigen hand. Ook in de winkel
merken we dat steeds meer mensen winkelstad
Genemuiden ontdekken.”
Hoe komt dat?
“Kijk naar buiten: je parkeert hier gratis voor de
deur. Bovendien heeft Genemuiden een heel
uitgebreid en gevarieerd winkelbestand.”

Herfst 2019

#MUST
HAVES
WOMEN

1

2

Forget the rules
if you like it, wear it
3

4

12
11

5

6

10
9

8

7

1. TRUI SCOTCH €79,95 DE GROENE LANTAARN I 2. LAARSJES €199,95 PAND 21 I 3. SCOTCH AND SODA TUINJURKJE €75,95 KITSCH EN KOTERS I 4.JURK KING LOUIE €99,95
DE GROENE LANTAARN I 5. JAS VAN IBANA €269,95 PAND 21 I 6. TAS CROCO €89,95 JR SHOENMODE I 7. LAARSJES FRED DE LA BRETOGNIERE €239,95 JR SHOENMODE
8. MELANO TWISTED RING €65,00 JUWELIER BROUWER I 9. ZONNEBRIL RAY BAN €159,00 JUWELIER BROUWER I 10. SHAWL HIGHFIELD €49,95 JR SCHOENMODE
11. LINGERIE SET €122,80 FENNY JO I 12. BLAZER 2 SOORTEN €159,- ANNEMODA

PROFUOMO, HELENA HART, RINASCIMENTO, SAINT TROPEZ, MY PHASION, JR & HM, PRIVITE LABEL, PERTINI, FRED DE LA BRETOGNIERE, GABOR, HASSIA, PANANA, MICHAEL KORS, TOSCA BLU, TANGO,
HIGHFIELD, LA SALLE, VIVA, CAMPS, CAMPS, KOZIOL,GUSTAV, JOSH V, CASSIOPEE, JAPAN, FIFH HOUSE, ELVIVE, AAIKO, SUMMUM, IBANA, NIKKIE, BUDDHA TO BUDDHA, MELANO MY IMENSO, TOM FORD,
TODS, LINDBERG, SILHOUETTE, AN ET VALENTIN, BELLINGER, RAYBAN, ETNIA, J.F. REY, FACE A FACE, LA FEE MARABOUTEE, PETER KAISER #JEVINDTHETINGENEMUIDEN
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#MUST
HAVES
MEN
Herfst 2019

1

3

4

2

BOYS HAVE SWAGGER

MEN HAVE STYLE

8

5

10

7
6

9

11

1. MUTS LYLE & SCOTT €19,99 KITSCH EN KOTERS I 2. TRUI SCOTCH AND SODA €59,95 KITSCH EN KOTERS I 3. COMPLETE OUTFIT €139,85
KITSCH EN KOTERS I 4. OVERHEMD PROFUOMO €59,95 ANNEMODA I 5. CHINO PLAIN STRETCH €109,95 DE GROENE LANTAARN I 6. BLAZER BLUE
INDUSTRY €229,95 DE GROENE LANTAARN I 7. BLAZER BLUE INDUSTRY €199,95 DE GROENE LANTAARN I 8. HUGO BOSS €279 JUWELIER BROUWER
9. TOMMY HILFIGER HORLOGE €179 JUWELIER BROUWER I 10. CARS JEANS €59,95 ANNEMODA I 11. STATE OF ART €129,95 JR SCHOENMODE

TOM TAILOR, CARS JEANS, BLUE INDUSTRY, LYLE&SCOTT, SCOTCH AND SODA, JOHN MILLER, BLUESBABY, JACK AND JONES, ONLY AND SONS, JR & HM, PRIVITE LABEL, GREVE, SIOUX, STATE
OF ART, GROTESQUE, SEIKO, ZINZI, TOMMY HILFINGER, R&C JEWERY, ALLER SPANNINGA, ICE WATCH, PULSAR, HUGO BOSS, HUGO, CAST IRON,
VANQUARD, CAVALLARO, BLUE INDUSTRY, PURE WHITE #JEVINDTHETINGENEMUIDEN
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Wist je

DAT?!
Maak kennis met de unieke dingen uit
Genemuiden. Wat is nu eigenlijk een
Koolraepe en waarom word Genemuiden
altijd meteen gekoppeld aan tapijt?
In deze column bespreken we elke keer een
aantal unieke dingen van Genemuiden,
zodat u als u in Genemuiden bent ook
kunt meepraten.

Elke Genemuidenaar krijgt het wel eens naar zijn hoofd geslingerd:
koolraepe! Die bijnaam of eretitel verwijst vermoedelijk niet naar
de oud-Hollandse groente, maar naar de eeuwenlange zangtraditie
in het stadje. Genemuidenaren zouden ‘koorapen’ zijn.

Rotterdam en
Genemuiden

‘GENEMUIDEN ALTIJD
EEN LEUK UITJE’

Klant aan het woord

Hey
Koolraepe!

Wat de overeenkomst tussen Rotterdam en Genemuiden is? In
beide steden is het industriegebied groter dan de woonwijken!
Opvallend ondernemend volkje die Genemuidenaren!

Marja en Coby Bos van Urk
“Voor exclusieve dingen rijden we naar
Genemuiden”, zeggen Marja en dochter
Coby Bos uit Urk. Ze kopen graag kleding
en schoenen in de winkelstad. “We kwamen
al toen de kinderen nog klein waren: het
is hier gezellig en we vinden hier wat we
zoeken. Nu komen onze kinderen weer met
hun kinderen. Heel leuk”, vertelt Marja.

De wereld rond
met tapijt

“Urkers mogen graag een middagje op
stap”, glimlacht Coby. “Genemuiden is altijd
een leuk uitje: lekker met het pontje over,
mooie winkels bekijken en dan een kopje
koffie. Veel Urkers weten dat en winkelen
in Genemuiden ”, zegt ze. Ze komen onder
meer graag bij JR Schoenmode. “Dat is nou
echt zo’n zaak met een collectie schoenen
die je ergens anders niet vindt. Het is er
gezellig en je wordt heel goed geholpen.”

Tapijt uit Genemuiden gaat de hele wereld over. Met de jaarlijkse
productie kan moeiteloos een rondje rond de aarde worden
gestoffeerd. En dan hebben we het nog niet eens over het kunstgras
waarop veel belangrijke sportwedstrijden worden gespeeld.
De industrie komt voort uit de beroemde biezenindustrie van
Genemuiden. Die fascinerende geschiedenis komt tot leven in het
Tapijtmuseum.
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‘NORMAAL BLIJVEN….ONZE
KLANTEN
DAT’
Bij Boudesteyn
Hypotheken &WAARDEREN
Verzekeringen begeleiden
wij

particulieren en bedrijven met vrijwel alle financiële vraagstukken
Of het nu gaat om hypotheek of verzekeringen, bij ons krijgt u
altijd onafhankelijk advies. Wij zijn er om uw financiële belangen
onafhankelijke tussenpersoon en behartigen. Bij ons krijgt u het beste advies.

‘No-nonsense, normaal blijven en afspraak is afspraak”, zeggen
Cor Heutink en Gert Heij als ze het karakter van Heutink & Heij Financieel
Adviseurs moeten omschrijven. “En klanten waarderen dat….”

Over ons

Jullie zijn financieel adviseurs
én sportliefhebbers…
“Klopt, we ondersteunen veel
verenigingen in de regio. Of het nou
om sport, cultuur of andere zaken
gaat. Wij vinden maatschappelijke
betrokkenheid sowieso belangrijk.
Dankzij sponsoring hebben we
bovendien een naam in de regio
opgebouwd.”
Maar dat is niet de reden dat
mensen bij jullie binnenstappen.
“Uiteindelijk profiteren we vooral
van mond-tot-mondreclame. Klanten
waarderen onze aanpak en vertellen
dat op verjaardagen. Wij zijn een

daarvan zijn er niet zoveel. Bovendien
kun je voor het hele financiële palet
bij ons terecht: van hypotheken tot
verzekeringen en pensioenen.”

Hypotheken

Belastingen

Betalen & Sparen

Pensioenen

Verzekeringen (particulier/zakelijk)

Makelaardij

Wat is een actuele reden voor
een bezoek aan jullie kantoor?
“De periode van de zorgverzekeringen
komt er weer aan. En de
hypotheekrente blijft maar dalen.
Neem gerust contact op voor een
vrijblijvende vergelijking. Dat kan
bij ons op kantoor, maar we komen
ook net zo graag bij je langs. Ook in
de avonduren, als dat beter uitkomt!”

Onze
diensten
HEUTINK & HEIJ
FINANCIEEL
ADVISEURS
Pr. Julianastraat 3
Genemuiden

Met persoonlijke aandacht en gekwalificeerde adviseurs
weten wij ons al ruim 15 jaar te onderscheiden in de markt.

BOUDESTEYN ZORGT VOOR
EEN GOEDE NACHTRUST
Vriendelijkheid

Kernwaarden

Kwaliteit

Vernieuwende diensten én ‘ouderwetse’ service vormen
de gouden combinatie van Boudesteyn Hypotheken
en Verzekeringen/Regiobank. Veel regiobewoners
brengen daarom hun financiële zaken onder bij het
‘fullservice kantoor’ in Genemuiden. Max van Leeuwen
legt uit waarom.

Aandacht
Service

Flexibel

Jullie presteren op ‘Champions League’-niveau.
“Veel medewerkers hebben een sportachtergrond. Met die instelling
ontzorgen we onze klanten op financieel gebied. We begonnen met
hypotheken, daar kwamen verzekeringen en later de Regiobank
bij. Mensen kunnen hun financiële zaken dichtbij huis regelen.
En als ze liever hebben dat we langskomen, doen we dat graag.”

Betrokken

Ouderwetse service met een blik op de toekomst?
“Wij zoeken voortdurend naar nieuwe wegen om klanten nog beter
te helpen. Goed voorbeeld: bij het afsluiten of oversluiten van
een hypotheek kunnen klanten tegen zeer gunstige voorwaarden
zonnepanelen plaatsen. Wij regelen dat van A tot Z en klanten
brengen hun maandlasten serieus omlaag.”

Neem gerust vrijblijvend contact
met ons op. Wij staan voor u klaar!
BOUDESTEYN

Westerkaai 78-80
Genemuiden

Alleen in Genemuiden, neem ik aan?
Nee, zeker niet. Wij hebben onder meer veel klanten in Kampen
en Stadshagen. Die komen vooral door mond-tot-mondreclame bij
ons. ‘Wij zijn uw goede nachtrust’, zeggen we vaak. Onze klanten
ervaren dat ook en vertellen het door aan vrienden en kennissen.”

Maak nu een afspraak 038 - 385 9393 of kijk op www.boudesteyn

STAD MIDDENIN DE NATUUR
Uiteindelijk leiden alle wegen naar
Rome én Genemuiden! En eigenlijk
zijn al die dijkrouten en polderwegen
allemaal even fraai.

VEERPONT

Blijvende herinnering aan Genemuiden: een overtocht met de
veerpont vanuit de richting Zwartsluis.

IMPONEREND RIVIERENLANDSCHAP

Via een imponerend rivierenlandschap naar Genemuiden fietsen?
Dan is de Hasselterdijk tussen Zwolle en de Tapijtstad dé route.
Kronkel je een weg naar winkelstad Genemuiden.

KAMPERZEEDIJK

Of je nu in de auto of op de fiets zit, slingeren doet de Kamperzeedijk
zeker. Onderweg zie je veel kolken die herinneren aan
allesvernietigende dijkdoorbraken. Neem ook eens de tijd voor
het oude Stoomgemaal.

GEK OP WATER?

Vaar dan over het Zwarte Water naar de sfeervolle binnenhaven van
Genemuiden. De winkels zijn van daaruit makkelijk bereikbaar!

OUDSTE POLDER VAN NEDERLAND

De oudste polder van Nederland? Polder Mastenbroek natuurlijk!
De kaarsrechte wegen door de polder met koeien en weidevogels
wijzen de weg naar Genemuiden.

FOTO’S: JOKE VELDMAN
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FOOD

GOOD FOOD = good mood
1

4

2
3

I was sad
then i saw food

5

Uitjestip

BOKK
4 OKTOENTOCHT
BER 20
19
6

1. AFFEKEUTIEN €5,75 BUITENBOSCH I 2. BROODJE OLD GAELLEMUUN €3,75 BUITENBOSCH I 3.ROOKWORST 1+1 GRATIS KEURSLAGER VAN DE WEG (ACTIE VAN 7 T/M 13 OKTOBER)
4. FUNGHI BURGER (SEIZOENSBURGER) €6,95 KWALITARIA DÉLIFRANCE I 5. FERREIRA PORTO 3 SOORTEN €9,75 VINO I 6. PUNTJE OLD GAELLEMUUN KAAS PER 300 GRAM €7,50 BUITENBOSCH
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interieur
Herfst 2019
trends

1

3

2

2

Natuurlijke elementen
Een blijvertje! Want ook voor de aankomende seizoenen blijven de natuurlijke elementen een grote rol spelen
in het interieur. Denk hierbij aan het gebruik van natuurlijke materialen zoals leer, linnen, veel planten, hout
en riet. Dit zien we terugkomen voor zowel meubels als accessoires. En waar er voor de lente en zomer voor
frissere en lichte tinten gekozen werd, mogen de kleuren voor de herfst en winter juist weer wat warmer en
rijker om je huis een warmere touch mee te geven. Kijk bijvoorbeeld eens bij Jan Pleijsier, Hema Genemuiden
of Blokker Genemuiden.

it’s so good
to be

Stoere accenten
Als het gaat om accessoires gaan we de stoere materialen terugzien. Denk hierbij aan denim, bakstenen muren
(of behang), lederen meubels, glas, marmer en hout. Vooral de zwartmetalen wandrekken blijven trendy en
zijn perfect om je mooiste spullen, meest dierbare foto’s en favoriete boeken in uit te stallen en aan te kleden
met opvallende planten.

Home

Kleur op de muur
Pak je verfspullen maar uit de kast, tape je wanden af en durf te kiezen voor kleur! .De trendkleuren voor de
herfst en winter van 2019/2020? Curry geel, zacht brons, wijnrood en diepe groentinten.
Maak het persoonlijk
Net zoals in de mode- en beautywereld merk je dat er trends worden uitgesproken, maar dat eigenlijk alles weer
mag en kan. Maak je interieur daarom zo persoonlijk mogelijk zodat jij je er helemaal lekker in voelt. Mix en match
je eigen stijl samen met de opkomende trends en zoek naar de combinatie die jouw persoonlijkheid weerspiegelt.

10

5

8
6

7
11

4

9

1. TOUWLAMP ZWART €19,99 BLOKKER I 2. LAMP BOL €15,99 BLOKKER I 3. TOUWLAMP NATUREL €19,99 BLOKKER I 4. BLOEMPOT €9,00
HEMA I 5. VLOEREN BIJ JAN PLEIJSIER WONEN & LIFESTYLE I 6. KUSSENHOES €12,00 HEMA I 7. KAARS €4,00 HEMA I 8. VAAS €12,50 HEMA
9. BLOEMPOTHOUDER €12,00 HEMA I 10. LAMP AURA PEEPERKORN €139,95 JAN PLEIJSIER WONEN & LIFESTYLE I 11. FAUTEUIL €457,95
JAN PLEIJSIER WONEN EN LIFESTYLE
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ZOEK EN WIN
EEN MOOIE PRIJS!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hiernaast zie je foto’s van gevels van MVG winkels in Genemuiden. Vind jij de locatie van de
afbeelding? Je ziet dan op die plek een puzzelstukje hangen. Zet het antwoord, achter het
cijfer van de foto, op het invulformulier.
Stuur de 10 antwoorden, per mail, naar info@jevindthetingenemuiden.nl. en maak kans op
een waardebon t.w.v. €50,- te besteden bij deelnemende MVG winkels in Genemuiden.
Uiterlijke inleverdatum is 26 oktober 2019. Vergeet niet je naam, adres, postcode en woonplaats
te vermelden. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

VUL HIERONDER JE ANTWOORDEN IN:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CULTUUR

EQ

ETEN & DRINKEN

volg ons voor de laatste nieuwtjes of kijk op www.jevindthetingenemuiden.nl

WINKELEN

