
HISTORISCH CENTRUM GENEMUIDEN 

In ons museum kunt u oud Genemuiden beleven!
Wat kunt u zoal in het museum zien? Een stijlkamer 
met een originele bedstee uit Genemuiden. In deze 
kamer staat sinds begin maart 2022 ook het orgel 
en een klokkenstel die destijds eigendom waren 
van het burgemeestersechtpaar Groote Balder-
haar ten Velde. De ‘canon van Genemuiden’ laat 
de historie zien door de eeuwen heen, waaronder 
een antieke zandloper uit de Hervormde Kerk. 
Een keukeninrichting van begin 20e eeuw, een 
kruideniers- en kapperswinkeltje, boeren- en tim-
mermansgereedschap nemen u mee naar vroegere 
tijden. In de documentatieruimte is een schat aan 
foto’s, boeken, knipsels, stamboomgegevens, e.d. 
verzameld. Verras jezelf door eens een paar foto-
boeken door te bladeren! Bekijk ook de uitgebreide 
collectie plaatselijke klederdracht, met oorijzers, 
mutsen en gereedschap om mutsen te plooien. Ook 
is de documentaire over het uitbaggeren van de 
Binnenhaven en het zoeken naar vondsten te zien. 

Openingstijden: elke zaterdag 14.00 - 17.00 uur  
Koningsdag en Biestemærk 13.00 - 17.00 uur  
Genemuiden Kamerbreed 11.00 - 17.00 uur

Bezoekadres: Hoek 27, 8281 AW  Genemuiden
www.oudgenemuiden.nl

Genieten van cultuur, muziek, geschiedenis 
en kunst in Genemuiden

Graag informeren wij u over de open dagen waarin 
u wordt meegenomen in de cultuur, muziek, 
geschiedenis en kunst van Genemuiden. 

De gezamenlijke organisaties willen u graag 
informeren over enkele activiteiten.
10 september - Open Monumentendag
17 september - SCEG – Genemuiden Kamerbreed, 
een culturele evenementendag, zie www.sceg.nl
18 oktober - Biestemærk, traditionele jaarmarkt
Voor een tocht met een historische Hasselter aak, 
zie: www.vareningenemuiden.nl 
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WEGWIJZER

Alle locaties zijn goed toegankelijk en op loop- 
afstand in het centrum van Genemuiden.  
Het Stoomgemaal ligt aan de Kamperzeedijk,  
dat is 3 km vanaf het centrum, richting Kampen.

A ‘t Olde Staduus - TIP en Kunstenaars collectief
B Stichting Oude Stoomgemaal
C Stichting Orgelcomité Genemuiden
D Tapijtmuseum
E Historisch Centrum Genemuiden
F Galerie De Diek
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Welkom in
     Genemuiden

KUNSTENAARS COLLECTIEF

In de maanden juli t/m oktober is er op de eerste 
verdieping van ‘t Olde Staduus een expositie van 
kunstenaars uit Genemuiden en omgeving.  
Het thema van de expositie is IN VERBINDING.  
Van harte welkom.

Het thema IN VERBINDING is op veel manieren 
weer te geven. Verbinding met elkaar, verbinding 
met kleur en vormgeving, verbinding door diverse 
materiaaltoepassing. Het is allemaal te zien tijdens 
de expositie in ‘t Olde Staduus.

GALERIE DE DIEK

In het oudste pand van Genemuiden, midden in het 
centrum van Genemuiden, is kunstgalerie De Diek 
gevestigd. In het atelier werkt Marinus Burgmeijer 
aan realistische kunst, waaronder wildlife art, stille-
vens en portretten. Zeker een bezoek waard. 

Bezoekadres:  
M.G. Simondsstraat 1, 8281 CE GenemuidenB
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WELKOM BIJ TIP

Ontdek Genemuiden, geniet van het centrum, de 
sfeer en de omgeving.

Genemuiden heeft drie musea, kunstateliers, een 
gezellig centrum met mooie winkels, horeca, een 
binnenzwembad en uitgebreide sportfaciliteiten. 

In het Toeristisch Informatie Punt in ‘t Olde 
Staduus aan het Havenplein staan de vrijwilligers 
klaar om u te informeren over stadswandelingen, 
fiets- en wandelroutes.
In de winkel van ’t Olde Staduus zijn streek-
producten te koop. Ook kunt u er terecht voor 
een kop koffie met iets lekkers.

Van juli tot en met oktober is er een expositie  
van kunstenaars uit Genemuiden en omgeving.  
Het thema van de expositie is IN VERBINDING. 

Bezoekadres:  
Havenplein 1, 8281 EV Genemuiden  
www.ontdekgenemuiden.nl

STICHTING OUDE STOOMGEMAAL
 
Rijksmonument Het Oude Stoomgemaal Mas-
tenbroek (1856) is een van de meest interessante 
monumenten van de Nederlandse waterstaats-
techniek en staat in de Top 100 van de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg.

Het gezellige bezoekerscentrum ligt iets verdiept 
naast het gemaal en heeft een ligging aan het wa-
ter met een fantastisch uitzicht. Tijdens stoom-
dagen kunt u hier onder het genot van een kopje 
koffie/thee genieten van het fraaie uitzicht over 
de kolk. Het bezoekerscentrum is ook te huur.

Onze stoomdagen (open van 10.00-16.00 uur) in 
2022 zijn 14 mei (Molen- en Gemalendag), 4 juni, 
2 juli, 6 augustus, 10 september (Open Monumen-
tendag) en 1 oktober. Tijdens de stoomdagen zijn 
er met regelmaat extra activiteiten. Ook in de 
bouwvakperiode zijn we op vaste tijden open. Kijk 
hiervoor en voor andere informatie (o.a. over de 
verhuur) op onze website. 

Bezoekadres:  
Kamperzeedijk 7, 8281 PA Genemuiden
www.stoomgemaal.nl

STICHTING ORGELCOMITÉ GENEMUIDEN

Dit is een initiatief met als doelstelling de orgel-
cultuur in Genemuiden een plaats geven te mid-
den van de diverse muzikale activiteiten. Bij het 
samenstellen van het concertprogramma houden 
we rekening met een breed publiek. Om die reden 
vragen we concerterende organisten toeganke-
lijke en herkenbare muziek in het programma op 
te nemen. Naast het organiseren van concerten 
stimuleren we tevens de inspanningen van jonge 
organisten in het volgen bij hun orgelstudie.

Op 9 en 23 juli en 13 en 27 augustus zijn er zater-
dagmiddag orgelbespelingen van 15.00 tot 16.30 
uur door Genemuider organisten op het Zwier van 
Dijk Orgel.
Daarnaast zijn er 6 orgelconcerten georganiseerd 
op 14 mei, 28 juli, 10 september, 8 oktober. De na-
men van de organisten en het programma staan 
vermeld op de website.
4 juni staat een unieke orgeltour Zwartewaterland 
gepland met orgelbespelingen in Genemuiden, 
Zwartsluis en Hasselt. 

www.orgelcomitegenemuiden.nl

TAPIJTMUSEUM IN GENEMUIDEN
 
Genemuiden heeft een rijke historie op het gebied 
van het produceren van vloerbedekking. Dit begon 
al in de 16e eeuw met het maken van biezenmatten 
als huisvlijt. Vanaf 1920 werden ook kokos- en sisal-
matten vervaardigd. Eerst handmatig op pennen-
mattenramen en weefgetouwen. 
De eerste weefmachines werden in 1926 in gebruik 
genomen. Later volgde de productie van geweven 
wollen tapijt. Momenteel wordt met tuftingma-
chines wollen- en kunststof tapijt en kunstgras 
gemaakt. Daarnaast wordt in Genemuiden naaldvilt-
tapijt, naaldvilt voor autobekleding, schoonloopta-
pijt, entreevloerbedekking van kokos en geotextiel 
geproduceerd. Per jaar is de totale productie 200 
miljoen m2. 
Sinds 1986 heeft Genemuiden een Tapijtmuseum. 
Hier is de geschiedenis vastgelegd van het maken 
van biezenmatten en kokosmatten tot het tuften 
van kunstgras en het vervaardigen van andere 
nieuwe producten. In Genemuiden wordt in een 
“levend” museum de boeiende geschiedenis van de 
productie van vloerbedekking verteld en getoond 
door vrijwilligers! 

Bezoekadres:  
Klaas Benninkstraat 2a, 8281 ZX Genemuiden
www.tapijtmuseum.nl 
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