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DE GENNEPENAAR
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RESERVEER SNEL...
WILT U EEN H. MIS BIJWONEN OP KERSTAVOND OF 1E KERSTDAG?
Dat kan, mits u tijdig reserveert! Vanwege het beperkt aantal toegestane personen per Heili-
ge Mis, is het noodzakelijk dat u zich aanmeld voor een van de H. Missen op Kerstavond of 1e 
Kerstdag. U mag zich slechts voor één Heilige Mis aanmelden (wat betreft 24 en 25 decem-
ber). Per gezin mogen er maximaal 2  personen opgegeven worden. Op deze manier probe-
ren we toch zoveel mogelijk mensen een kans te geven om met Kerstavond en 1e Kerstdag 
naar de kerk te komen. Reserveren kan via: Carla Kersten, tel. 06-55925833.

OOK TIJDENS DE FEESTDAGEN: THUIS UIT ETEN

Wat u ook tijdig moet reserveren voor de naderende feestdagen, zijn de afhaalgerechten bij 
een van uw favoriete restaurants in De Kop van Limburg. Deze Kerst dineren we namelijk mas-
saal thuis én steunen zo de regionale horecaondernemers. Verderop in deze editie van ‘De 
Gennepenaar’ vindt u de advertenties van diverse horecaondernemers die voor u klaar staan 
tijdens de laatste weken van het jaar. Bestel tijdig, houd u bij het afhalen van uw bestelling aan 
de richtlijnen en... let op uw kassabon, want die kan geld waard zijn!

WIN HET AANKOOPBEDRAG VAN UW KERSTDINER TERUG!
Om de horeca in De Kop van Limburg een hart onder de riem te steken en U een aangename 
Kerst te bezorgen hebben we een mooie Kerstactie bedacht. Bestel uw Kerstdiner bij een van 
de adverteerders op de pagina’s 2 en 4 in deze editie van ‘De Gennepenaar’, deponeer uw kassabon 
voorzien van uw telefoonnummer in de daarvoor bestemde ton bij de desbetreffende hore-
caondernemer en maak kans op een waardebon van dat restaurant, ter waarde van uw Kerst- 
aankoop/bestelling*! Zo kan het in deze bizarre tijden toch nog een mooie Kerst worden! Voor 
meer info, deelnemers etc. kijk dan op www.dekopvanlimburg.nl

*we keren maximaal € 250,- aan prijzengeld uit middels een dinerbon, ook als uw aankoopbe-
drag hoger is! Deze bon is geldig tot 1 jaar na datum uitgifte, niet inwisselbaar voor contanten 
en dient in één keer volledig te worden besteed.
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Zandstraat 55 6591 DB Gennep 0485-516840 |  | 

BORRELSCHAAL
LLUUXXEE  BBOORRRREELLSSCCHHAAAALL  ((22  ttoott  33  ppeerrss..))

BORRELSCHAAL
LLUUXXEE  BBOORRRREELLSSCCHHAAAALL  ((22  ttoott  33  ppeerrss..))LLUUXXEE  BBOORRRREELLSSCCHHAAAALL  ((22  ttoott  33  ppeerrss..))LLUUXXEE  BBOORRRREELLSSCCHHAAAALL  ((22  ttoott  33  ppeerrss..))

BBeessttaaaannddee  uuiitt  vviiss,,  vvlleeeess  eenn
vveeggeettaarriisscchhee  hhaappjjeess
iinnccll..  44  aaffbbaakkbbrrooooddjjeess,,
hhoommeemmaaddee  kkrruuiiddeennbbootteerr  eenn  aaiioollii 3399..9955

EExxttrraa  aaffbbaakkbbrrooooddjjeess  zziijjnn  bbiijj  ttee  bbeesstteelllleenn!!

BBeesstteelllleenn  vvoooorr  1188--1122--22002200  ((vvooll==vvooll))  vviiaa  00448855--551166884400

OOpphhaalleenn  oopp  2244--1122--22002200  ttuusssseenn  1133::0000  --  1155::0000  uuuurr
                                      3311--1122--22002200  ttuusssseenn  1133::0000  --  1155::0000  uuuurr

  

TAKE AWAY
7 DAGEN IN DE WEEK | 11.00 - 17.00

COFFEE  AND  LUNCH  TO  GO

takeawaystads@gmail.com  |  0485 51 38 91

Bestel hier je lunch!

      Stadsherberg
@stadsherberg_gennep stadsherberggennep.nl

     Take away lunchkaart
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Graag feliciteren wij Pastoor Guido Kessels met zijn koperen 
Priesterjubileum. Dinsdag 17 november 2020 was het precies 
12.5 jaar geleden dat hij in de Kathedraal van Roermond tot 
priester is gewijd door bisschop Wiertz. We wensen hem nog 
vele mooie jaren in goede gezondheid in ons midden. En Gods 
zegen over zijn mooie werk.

KOPEREN 
PRIESTERJUBILEUM

ZALIG KERSTMIS 
& GODS ZEGEN VOOR 2021!

We vieren binnenkort Kerstmis, het hoogfeest van de geboorte van 
onze Heer Jezus Christus. Samen met de Nederlandse Bisschoppen 
nodigen ook wij u als parochiegemeenschap van harte uit om Kerst-
mis te vieren, ook al is dit jaar alles anders door Covid-19. 

De afgelopen maanden hebben we leren omgaan met een groot 
aantal beperkingen, uitdagingen, moeilijkheden en vragen. Een tijd 
waarin wij collectief en individueel beproefd worden. Op het mo-
ment dat ik dit schrijf weten we als kerkgemeenschap niet eens óf en 
met hoeveel mensen we Kerstvieringen mogen houden in de Kerk.

Maar de Covid-pandemie zal Kerstmis 2020 niet wegnemen! Mis-
schien zal het de manier waarop we het vieren veranderen, maar 
is Kerstmis niet het geboren laten worden van Christus in je hart?  
Dat kan niets of niemand van je afnemen! Als wij maar geloven! 
Daarom is er hoop in de wereld, ook in de moeilijkste momenten en 
omstandigheden.

De geboorte van Christus geeft nieuw leven voor de gehele mens-
heid. Moge ieder hart, ieder gezin en ieder land een goede “aarde” 
worden, die de liefde, de waarheid, de gerechtigheid en de vrede van 
Christus opneemt en tot vruchten brengt. 

Wij wensen u Zalig Kerstmis en Gods zegen in 2021!
Namens het kerkbestuur, 

het team van Printmarkt en pastoor Kessels

Kijk op vierkerstmis.nl en nksr.nl
rkkerk.nl
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KKeerrssttbbrruunncc

Dorpsplein 3    6562 AH Groesbeek    024-750 69 48| |
www.eigenweijs-groesbeek.nl

Je krijgt alles koud mee.  Op de doos staan de instructies zodat je
alles lekker warm op tafel kan zetten en je kunt eten hoe laat je zelf wil! 

Je kunt je Kerstbrunch vrijdag 25 december
tussen 10.00 en 12.00 uur ophalen.

Ben je niet in de gelegenheid om het op te halen, 
dan bezorgen we het (binnen Groesbeek) 

voor € 1.- extra bij je thuis. 

soepje (tomaatpaprika) diverse warme en koude broodjes  |
(brie, cranberrypate, carpaccio) pasteitje met ragout   |

monchou een zoete verrassing een leuk kerstcadeautje!     | |

€ 20.- p/p

eDat kan op 1  Kerstdag! 
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ADVANCED BODYPLAN

OVER ONS 
#1 ONLINE FITNESS COACH VAN NEDERLAND

Mensen weten niet hoe ze hun droomlichaam moeten creëren.
Wij helpen onze klanten om van deze doelstelling een realiteit te maken.

Wij stippelen de route voor je uit, jij moet hem bewandelen. 

MOTIVATIE

Ontvang je trainingsschema in
onze speciaal ontwikkelde

trainingsapp. Weet precies wat je
moet doen. Hoe handig. 

Met onze voedingsapp weet je
precies wat je eet. Jouw 

 voedingsplan wordt afgestemd
op jouw doel en lifestyle. 

Met onze unieke vragenstelling zal jij
gemotiveerd zijn zoals nooit tevoren.

Niets staat je in de weg!

STOP MET WENSEN START MET UITVOEREN
 Onze expertise en ervaring Geven Jou De Tools Die Nodig Zijn Om Je Doel Te Realiseren.

Wat Is Jouw Doel?

WWW.ADVANCEDBODYPLAN.NL 

VOEDINGSPLANTRAININGSSCHEMA

EEN GIFT VAN 
ONZE COMMUNICANTEN 

AAN DE KINDERBOERDERIJ!

Onze communicanten, die zondag 27 september voor het eerst 
de Heilige Communie hadden ontvangen, hadden voor een goed 
doel gespaard. In de Martinuskerk stond namelijk een klein kist-
je. Het goede doel was de kinderboerderij in Gennep. Het is een 
mooi bedrag geworden. De kinderboerderij heeft van de op-
brengst een bankje geplaatst. Ze zijn er blij mee. Bedankt aan 
alle communicanten!

NIEUWS OVER ONS PAROCHIEBLAD 
‘DE GENNEPENAAR’

Vele jaren hebben we als parochiegemeenschap, in goede sa-
menwerking met Sjang Noy en zijn team van Printmarkt, maan-
delijks voor u het mooie parochieblad ‘De Gennepenaar’ weten 
te presenteren. Dat hebben we heel graag gedaan en we zijn 
er dankbaar voor. Maar helaas moeten we als parochiegemeen-
schap concluderen dat er te weinig inkomsten zijn om dit pa-
rochieblad te kunnen blijven financieren. We moeten bezuini-
gen en helaas wordt ook ons parochieblad ‘De Gennepenaar’ 
gedeeltelijk hiervan de dupe, gedeeltelijk, omdat we eventueel 
nog  twee edities (januari en februari) willen doorgaan met de 
huidige versie van ‘De Gennepenaar’. Daarna zullen we waar-
schijnlijk verdergaan met een eenvoudigere versie, zodat er toch 
een papieren versie van het parochieblad blijft bestaan.

Op deze plaats, aan het einde van het jaar, willen we alle men-
sen bedanken die ook dit jaar weer hun steentje hebben bijge-
dragen. Dank aan de personen die de artikelen schrijven en aan-
leveren; dank aan hen die het goed vinden dat we hun foto’s 
gebruiken; dank aan de adverteerders die het samen met de 
parochie financieel mogelijk maken; dank aan de bezorgers die 
iedere keer weer ‘De Gennepenaar’ bij de mensen thuis in de 
brievenbus stoppen. Wij danken vooral ook hen die werkzaam 
zijn geweest in de redactie van ‘De Gennepenaar’, met name 
Sjang Noy en zijn team van Printmarkt.  

Pastoor Kessels



DE GENNEPENAAR 6



DE GENNEPENAAR 7

We bereiden ons voor op de komst van Jezus. In de St. Norber-
tuskerk in Gennep-Zuid werden adventskransen gemaakt die in 
de gezinsviering werden gezegend. Elke week een kaarsje erbij. 
Adventskrans knutselen met de kleintjes van de Martinus- en 
Norbertusparochie. Pepernoten, broodjes en koffie erbij. Aanslui-
tend de 1e Adventsviering. Vol verwachting de Advent in! 

Foto’s: Bart Könings

DE EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
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Buiten sneeuwt het. Een groepje kinderen maakt een grote sneeuw-
pop terwijl anderen een sneeuwballengevercht houden. Binnen 
brand het haardvuur. Kaarslicht weerkaatst in de wijnglazen op de 
feestelijk gedekte tafels. Langzaam maar zeker druppelen de gas-
ten het prachtig versierde restaurant binnen. Ze zijn stuk voor stuk 
feestelijk gekleed en in oppertbeste stemming. In de keuken is het 
een drukte van jawelste, terwijl er zachtjes sfeervolle Kerstmuziek 
weerklink door het restaurant. De eerste aperitiefjes worden uit-
geserveerd ...It’s the most wonderful time of the year! Althans, 
dat zou het moeten zijn als je het ons vraagt...

Helaas! Een wereldwijde pandemie houdt ons al maanden in zijn 
greep en zorgt er nu ook nog eens voor dat we tijdens de feest-
dagen aan huis gekluisterd zijn. Toch houden de meeste horeca- 
ondernemerd in de Kop van Limburg de moed erin en zorgen ervoor 
dat deze bijzondere Kerst, nog nét iets bijzonderder wordt. Geniet 
thuis met je gezin van al dat lekkers dat ze voor je in petto hebben... 
en dat is heel wat! Daarom hebben we hieronder een aantal afhaal- 
en bezorgmogelijkheden voor je op een rijtje gezet.

DE DECEMBER BORRELSCHAAL VAN AARD GENNEP
Alleen al bij het zien van deze borrelschaal loopt het water je in de 
mond. Vis, vlees en vegetarische hapjes. Alles ziet er even lekker uit. 
En als we Ankie Vloet van AARD Gennep mogen geloven, smaakt 
het nóg lekkerder! Je krijgt er ook nog 4 afbakbroodjes, homema-
de kruidenboter en aioli bij… dus dat wordt smullen!

Met zo’n goedgevulde ‘december borrelschaal’ kunnen de feest-
dagen toch niet meer stuk. Ook genieten met Kerst of tijdens de 
jaarwisseling? Bel even naar 0485-516840 en bestel! Deze luxe 
borrelschaal van AARD (voor 2 tot 3 personen) is nog te bestellen 
tot 18 december a.s. en kost € 39.95 p/st. Wees er wel snel bij… 
want VOL = VOL!

STADSHERBERG
Geen idee wat ze doen...

DECEMBER = FEESTMAAND BIJ ‘T TÖPKE IN MILSBEEK
Ook Petra en Gertie van ‘t Töpke zijn niet bij de pakken neer 
gaan zitten en verrassen je graag de gehele maand december 
met hun dinerboxen. 

Met 4 dinerboxen is er keuze genoeg en voor elk wat wils. Een 
‘Starter Box’ bestel je al voor € 14.75 p.p. en bestaat uit moz-
zarella, tomaat, balsamico; Vitello Tonnato; Spaanse gerookte 
ham; pittige gamba’s; olijven, aioli en een vers broodje van Arts 
bakkers van hier met kruidenboter. 
De ‘Dining Box’ voor € 31.25 p.p. bestaat uit dezelfde lekkernijen 
als in de ‘Starter Box’, maar dan aangevuld met varkenshaas-ba-
con in champignonroomsaus met aardappel-gratin; gemarineer-
de zalmfilet; roseval aardappels; kleurige frisse salade; monchou 
toetje en een Heldro IJs-bonbon. 

Voor de fijnproevers die écht willen uitpakken, raden wij de luxe 
variant aan. Dan geniet je buiten al die gerechten uit de ‘Dining 
Box’, ook nog eens van bospaddenstoelensoep; portobello uit 
de oven met pesto, tomaat en kaas; witlof uit de oven en een 
overheerlijke fles Maximo (tempranillo). De kosten voor de ‘Luxe  
Dining Box’ bedragen € 43.25 p.p.

Al deze boxen zijn te bestellen vanaf 2 personen!

Uiteraard is er ook aan de kleine smulpapen gedacht. Speciaal 
voor hen heeft de keukenbrigade een ‘Kids Box’ (€ 14.00 p.p.) 
samengesteld met daarin een tomatensoepje; sateetje; mini 
pizza (tomatensaus/kaas/ham); bakje snoepgroentje en een ijs-
je van de Heldro. 
Alle gerechten worden koud aangeleverd!

IT’S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR! 
HORECAONDERNEMERS IN DE KOP VAN LIMBURG BEZORGEN JE EEN ONVERGETELIJK KERSTFEEST!
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THUIS SIMPELWEG GENIETEN MET DE PLASMOLENSE HOF
Het team van Esseline Dorrestijn van ‘De Plasmolense Hof’ heeft  
een smakelijk vorkjesdiner voor je samengesteld voor thuis! Zes 
kleinere gerechten die samen een hele maaltijd zijn. Zo geniet je tij-
dens de feestdagen van twee voorgerechten, soep, twee hoofdge-
rechten en een dessert toe. Echt het ontdekken waard!
Het vorkjesdiner is een verrassingsmenu. Het diner is als volgt 
opgebouwd: Bruine bol met kruidenboter, 1e gang: Voorgerecht 
vis, 2e gang: Voorgerecht vlees, 3e gang: Soep, 4e gang: Hoofd-
gerecht vis, 5e gang: Hoofdgerecht vlees, 6e gang: Dessert
Dit menu is ook vegetarisch te bestellen. Dieetwensen in overleg.
Alles wordt handig en zorgvuldig verpakt en voorzien van de no-
dige uitleg, zodat u het thuis snel en makkelijk kunt bereiden. 
Het enige wat je er voor nodig hebt is een oven!

Het Kerst-vorkjesdiner is verkrijgbaar van donderdag 24 t/m 
zondag 27 december en kost € 79,- voor 2 personen (€ 39,50p.p). 
Voor kinderen tot 12 jaar is er een kindermenu: € 25,-. Dit vorkjes- 
diner kan tot uiterlijk 23 december besteld worden via 024-6961597 
of het bestelformulier op www.plasmolensehof.nl

KERST MET ‘T ZWAANTJE
Ook met de Kerst kun je volop genieten van de kookkunten van 
herberg-restaurant ’t Zwaantje. Het team van Richard Meeussen 
heet namelijk een compleet verzorgd 4-gangen kerstmenu voor u 
in petto. Dit menu is geheel zelf samen te stellen en all-in. Dit wil 
zeggen dat ze naast het culinaire gedeelte ook gedacht hebben 
aan de sfeer en bijpassende dranken. Zo kun je bij het 4-gangen 
kerstmenu ook een bijpassend wijnarrangement (€ 45,-) bestellen. 
De keuze is reuze. Zo kun je o.a. kiezen uit voorgerechten als 
zwijnsham en carpaccio, Paddenstoelenstoep of Ossenstaart-
bouillon en hoofdgerechten als Hertensukade met rode portsaus 
en Varkenshaas met champignon roomsaus. Natuurlijk ontbreekt 
een feestlijk dessert ook niet. De koks hebben zowel een kaascre-
atie als een speciaal (zoet) kerstdessert voor je samengesteld. 

De soepen en voorgerechten worden geserveerd met brood en 
sausjes. De hoofdgerechten zijn voorzien van krielaardappelen en 
groenten. En zelfs de bonbons voor bij de koffie kunnen erbij be-
steld worden (www.t-zwaantje.nl).
De menu’s kunnen via bovengenoemde website besteld wor-
den. Resterveer snel zodat je er zeker van bent dat je 24, 25, 26 
of 27 december van zo’n geheel verzorgd 4-gangen kerstmenu 
kunt genieten!

TOCH LIEVER ZELF AAN DE SLAG?
De bestellijsten van slagerij Giesberts in Milsbeek liggen weer 
voor je klaar in de winkel. Of je nu kiest voor gourmet of een 
uitgebreid Kerstdiner, Ben en z’n team hebben alles in huis voor 
smakelijke feestdagen. Zelfs voor de bijpassende wijnen ben je 
bij deze vakslager aan het juiste adres.

Ook bij ARTS bakkers van Hier zijn ze helemaal klaar om er ondanks 
alles een smakelijke Kerst van te maken. In het nieuwe filiaal 
van de Ottersumse bakkersfamilie in ‘de Tulakker’hebben ze een 
zeer ruime keus aan brood, banket, groenten en fruit. Dus dat 
wordt smullen tijdens de laatste maand van het jaar!

ONS ADVIES
Steun de regionale (horeca)ondernemers! Zo kun je volgend jaar, 
als alles weer normaal is, weer ‘gewoon’ in een van die prachti-
ge restaurants genieten van je Kerstdiner of je verse vleeswaren, 
brood, groenten en fruit kopen in eigen dorp. 

Of je er nou voor kiest om zelf te gaan kokkerellen of je bestel-
ling voor de feestdagen plaatst bij een van de in deze Gennepe-
naar genoemde ondernemers, maak er iets gezelligs van!

Wij wensen je smakelijke feestdagen 
en een fantastisch culinair 2021!

  Volg ons op Facebook:
     @dekopvanlimburg
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Fijne FeestdagenFijne Feestdagen

HVGENN P 

wenst
...en veel woongenot in 2021

E

wenst bezoekers, vrienden en vrijwilligers
gezellige feestdagen en een gezond 2021

Ook in het nieuwe jaar bent u weer van harte welkom 
in ons gastvrije museum

De Zonnebloem 
afdeling Gennep 

wenst u Fijne Feestdagen.

Er kan zoveel meer 
dan u denkt...

Wij wensen iedereen 
fijne dagen toe met de hoop 

dat 2021 ons allemaal 
geluk en gezondheid zal brengen!

WWEENNSSTT  BBEEWWOONNEERRSS  EENN  PPEERRSSOONNEEEELL  VVAANN
ZZOORRGGCCEENNTTRRUUMM  NNOORRBBEERRTTUUSSHHOOFF  

EENN  KKLLOO OOSSTTEERRVVEERRZZOORRGGIINNGGSSHHUUIISS  LLIIBBEERRMMAANNNNHHOOFF  
AALLSSMMEEDDEE  AALLLLEE  VVRRIIJJWWIILLLLIIGGEERRSS  EENN  AALLLLEENN  
DDIIEE  OONNSS  FFIINNAANNCCIIEEEELL  GGEESSTTEEUUNNDD  HHEEBBBBEENN

AALLLLEE  GGOOEEDDSS  VVOO OORR  VVOOLLGGEENNDD  JJAAAARR  
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GGelukkig elukkig NNieuwjaar!ieuwjaar!

GENNEP

Wij wensen iedereen
Fijne Feestdagen 

en een
Voorspoedig en Gezond 2021!

Fijne Kerstdagen en een muzikaal 2021
wensen u leden, vrienden en bestuur van

Meer info over ons Kerst- en Nieuwjaarsconcert; kijk op
www.harmoniegennep.nl
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Kerstmis is zo’n feest waar je, althans op mijn leeftijd, je er zo een 
stuk of wat van kunt herinneren als of je het feest gisteren of eergis-
teren nog gevierd hebt. En dat kunnen leuke en/of minder leuke her-
inneringen zijn. Ik deel ze beide. Misschien heb ik het al eens eerder 
geschreven of verteld maar ik ben vroeger enkele jaren misdienaar 
geweest. Na de derde klas leerden we in de zomervakantie bij kape-
laan Geurts de voetgebeden, het Gloria en zo nog wat meer van die 
zaken en vanaf september was het raak. Je begon met de (dagelijkse) 
vroegmis en af en toe zondags de mis van 08:00uur. Het tweede jaar 
werd je al voor wat “voller” aangezien en mocht je af en toe ook al 
de hoogmis van 10:00 uur dienen en niet te vergeten de hoogmis bij 
de nonnen in het klooster. Dat was altijd feest, want na afloop kregen 
we daar een flinke snee krentenbrood met dik de roomboter d’r op 
en een kop warme chocomel.

Maar het absolute hoogtepunt was Kerstmis. Dan had je om 03:30 
uur de Nachtmis, om 06:00 uur de Dageraadsmis en om 10:00 uur 
de Hoogmis. Die laatste was niet zo interessant, de eerste twee wel. 
Want, wat was het geval? Mocht je de Nachtmis dienen, moest je 
automatisch ook de Dageraadsmis dienen, want dat uur dat er tus-

sen einde van de ene en begin van 
de andere mis zat, was tekort om 
naar huis te gaan. De Nachtmis, 
met drie heren en veel wierook, 
dienden we met 12 misdienaars, 
allemaal piekfijn aangekleed met 
van die rode togen en (Kerstmis 
hè) nieuwe superplies! En als dan 
het Stille Nacht, Heilige Nacht 
klonk, wisten we hoe laat het was! 
Einde van de mis, omkleden en, 
daar ging het om, waren we alle-
maal, inclusief de zangkoren,  wel-
kom bij de lunchroom van Dries 
Smeets waar dan heerlijke, war-

me worstenbroodjes werden geserveerd met warme chocomel. Die 
geur, die je al tegemoet kwam als je bij Vasch Noy de hoek om kwam, 
bleef dagen lang in je neus hangen.

Het gehakt van diezelfde slager in combinatie met de ingrediënten 
en deeg van een echte banketbakker zorgden voor een worsten-
broodje dat toen zijns gelijke niet kende. Ook in de jaren daarna toen 
Sjaak aan het roer stond, was dat zo. Vandaag de dag levert Frank 
Verheijen volgens dit recept nog 
steeds het gehakt aan bakker 
Arts uit Ottersum die zo in com-
binatie met hun eigen recep-
tuur nog steeds een in Gennep 
en omstreken wereldberoemd 
worstenbroodje maken. We ko-
men niet meer zo vaak in de kerk, 
maar de traditie van dat wor-
stenbroodje hebben we wel in 
ere gehouden. Nog elke zondag-
ochtend is het vast pandoer dat 
de dag begonnen wordt met een 
heerlijk worstenbroodje. 

Net als elke 5 jaar, de laatste keer was in 2018, als er in augustus 
aan de bezoekers van de Openluchtmis aan de Groes een worsten-
broodje met koffie wordt aangeboden. En ook dan verloochent 
kwaliteit zich niet. Maar liefst 200 worstenbroodjes had Sjoerd Arts 
warm gemaakt en voor we het wisten waren ze op. Hatseflats op. 
Komt er van als je voor (plaatselijke!) kwaliteit gaat.

STILLE NACHT, HEILIGE NACHT
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We komen niet meer zo vaak in de kerk schreef ik hiervoor. Daar 
gaat een heel verhaal aan vooraf dat in het kort zo is samen te 
vatten. Ik was 22 toen ik vrijdag 22 december mijn vader verloor. 
Van een boom van een kerel, in anderhalf jaar tijd veranderd in 
een hoopje mens van amper 45 kg. Kerstmis viel op maandag en 
dinsdag, dus kon er pas woensdag 27 december begraven wor-
den. In plaats van in die tijd drie dagen stond hij nu vijf dagen 
“boven de grond”. Dat was van de ene kant een Kerstmis om 
snel te vergeten, van de andere kant een die je nooit zult/mag 
vergeten. Waar ik toen veel aan dacht en me ook vaak afvroeg, 
of er daarboven überhaupt nog wel iemand was en wat die eigenlijk 
met ons van plan was. Ik heb er nooit een antwoord op gekregen. 
Misschien maar goed ook!

 J.N.

Vervolg STILLE NACHT, 
HEILIGE NACHT

Normaal gesproken wordt er voor de vrijwilligers van de paro-
chies Gennep een bedankochtend georganiseerd.  Zo rond het 
feest van St. Martinus. Deze kon dit jaar helaas niet doorgaan. 
Maar natuurlijk zijn we de vrijwilligers niet vergeten. Want zon-
der vrijwilligers zijn we nergens. Er is zoveel te doen, dat kan 
een pastoor natuurlijk nooit alleen. Samen de schouders er-
onder, dat verlicht de taken die er door het jaar heen zijn. Om 
de dankbaarheid tot uitdrukking te brengen is er door Pastoor 
Kessels en de leden van het kerkbestuur bij zo’n 190 vrijwilli-
gers een attentie bezorgd. 

Gezien de reacties werd dit erg 
op prijs gesteld. Heel fijn! Aan 
de attentie was een mooie 
kaart bevestigd met als afbeel-
ding of de St. Martinuskerk of 
de H. Norbertus. Het ontwerp 
van deze kaarten is gemaakt 
door Hay van Arensbergen. De 
kunstemaker van het kunst-
project in de fietstunnel aan 
de Weverstraat. De opbrengst 
van door Hay verkochte af-
drukken schenkt hij aan de 
Hersenstichting. Ook de moei-

te waard om te bewaren. Pastoor Kessels en het kerkbestuur 
willen u allen in elk geval van harte danken voor het vele werk 
dat, vaak al vele jaren, door vrijwilligers wordt verricht. Dank!

Het Kerkbestuur

BEDANKJE VOOR 
ONZE VRIJWILLIGERS
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JANUARI

Zondag 19 januari ontving 
Wim van Riet uit handen 
van wethouder Rob Peper-
zak de gemeentelijke onder-
scheiding, ‘de Genapja’ voor 
het vele vrijwilligerswerk dat 
hij in de afllopen jaren heeft 
verricht voor diverse vereni-
gingen en instanties.

Zondag 26 januari herdachten we (één dag voor de in-
ternationale herdenkingsdag) de Holocaust en het feit 
dat het 75 jaar geleden is dat Auschwitz bevrijd werd. 
Dit gebeurde middels het (tijdelijke) lichtmonument op 
het Ellen Hoffmannplein.

FEBRUARI
De prachtige Kinder-Carnavalsmis, met medewerking 
van ‘de Coloradokèvers’, de dansgarde, Jeugd Joekska-
pel ‘D’r Ân’ en het kinderkoor werd druk bezocht en 
was een gezellige happening.

Zaterdag 15 februari werd 
herdacht dat Gennep 75 
jaar geleden bevrijd is. 
Middels een mooie her-
denking-/dankviering in 
de overvolle Milsbeekse 
kerk, kransleggingen en 
toespraken stonden vele 
inwoners van gemeente  
Gennep, samen met 5 van 
de nog in leven zijnde be-
vrijders, stil bij deze ge-
denkwaardige gebeurtenis.

MAART
Gennep nam afscheid van 
dokter Nypels die op 1 april 
met pensioen ging, kerkbe-
stuurslid Holder Rodoe, die 
na 4 jaar zijn bestuurstaken 
als secretaris heeft neerge-
legd, Frans Elemans die hem 
21 maart ‘gepeerd’ is nadat hij voor de allerlaatste keer de 
deuren van zijn groenten- en fruitspeciaalzaak aan De Poel 
afsloot en Han Albers, ‘unne é.chte Gennepse jong’ die op 
76 jarige leeftijd is overleden. 

APRIL/MEI
In de maanden april en mei hield het Coronavirus ons land 
en daarmee ook onze stad stevig in zijn greep. Kerken ble-
ven dicht en evenementen zoals bijvoorbeeld Koningsdag 
konden helaas geen doorgang vinden. Toch ontstonden er 
weer nieuwe initiatieven in deze crisitijd...
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JUNI
‘De Gennepenaar’ verscheen in een nieuw jasje. Vol-
ledig in full color en als krant uitgegeven viel deze edi-
tie bij de inwoners van Gennep op de deurmat. Op de 
voorpagina prijkte de kop: ‘Kerken weer open... en 
ook de terrassen’. Goed nieuws dus! 

In deze editie was een uit-
gebreid verslag te lezen 
van de herdenking en vie-
ring van onze vrijheid op 4 
en 5 mei en maakten we 
kennis met nieuwe horeca-
gelegenheden als ‘De Bu-
ren’, ‘AARD’ en ‘De Saffier’. 
Maar ook op winkelgebied 
was er nieuws want ‘Replay Toys’ opende op de Zand-
straat, SnoepKado verhuisde naar het oude pand van 
Zeeman en Stoer & Style nam de schoenenzaak van 
Rianne Coenen over. Verder vierden we de verjaardag 
van de pastoor (en zijn broer) en vertelde Nicole Geut-
jes over een uitvaart in Corona-tijd.

JULI
2020 is een kroonjaar voor 
de St. Norbertusparochie, 
zo was te lezen in de juli-
uitgave van ‘De Gennepe-
naar’. De parochie bestond 
40 jaar en beschikt 50 jaar 
over een eigen kerkruimte. 
Middels een prachtig stuk-
je geschiedenis werd stil-
gestaan bij dit heugelijke 
feit. Maar er was nog meer 
feestelijk nieuws want 

John Hofmans, Bert van den Bosch, Frank Smits en Silvia 
en Louis Poppelier ontvingen eindelijk hun dik verdiende 
Koninklijke onderscheiding, die tijdens de jaarlijkse lintjes-
regen helaas niet uitgereikt kon worden. Ook was er goed 
nieuws voor de ouderen, want na weken van quarantaine, 
ging als eerste ‘Libermannhof’ weer open en konden ook 
de senioren in ons stadje weer genieten van hun vrijheid 
en gerust een terrasje pikken op bijv. de Markt.

AUGUSTUS
Ja, hij is er! De nieuwe rolstoelbus van de Vrienden van 
Norbertus stond klaar bij de dealer. Het was en is nog wel 
eventjes geduld hebben totdat hij ook daadwerkelijk de 
weg op kan, en de mindervalide inwoners van Gennep 
weer écht ‘uit de brand’ geholpen zijn

Helaas was er niet alleen 
goed nieuws te melden, want 
Gennep nam afscheid van 
een markante verenigings-
man. Bertus van As overleed 
op 72-jarige leeftijd. Ver-
der kondigden we de komst 
van een uniek, écht Gen-
neps kunstwerk aan, van de 
hand van niemand minder dan Hay van Arensbergen. Zijn  
schilderkunst zou de nieuwe fietstunnel bij de Maasbrug 
gaan sieren. Verder haalden we kermisherinneringen op 
en vroegen ons af ofdat er nou wél of geen Gennepse 
Kermis zou plaatsvinden in dit bewogen jaar...
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SEPTEMBER
Evenementen konden nog steeds geen doorgang vinden,  
toch onthulden wethouders Janssen en Van Hulstijn op 
zaterdag 5 september in kleine kring het door Hay van 
Arensbergen vervaardigde kunstwerk in de fietstunnel. 
Reden genoeg voor de redactie van ‘De Gennepenaar’ 
om Hay een podium te geven en in de september-editie 
ruim aandacht te besteden aan dit project, want alle wer-
ken uit dit tunnelproject werden te koop aangeboden en 
de opbrengst gaat naar het goede doel: hersenstichting 
Nederland. Daar dragen we graag ons steentje aan bij!

Kinderkoren mochten gelukkig weer van zich laten ho-
ren. Dat gebeurde dan ook met veel enthousiasme 
door Kinderkoor ‘de Muzieknootjes’. Tijdens de Communie-
viering op zondag 27 september zongen zij o.l.v. Jacqueline 
Fijnaut de 13 Communiecanten luidkeels toe. 

Natuurlijk lazen de Communiekanten zelf veel voor en 
hielpen ze bij het klaarmaken van de tafel en de collecte. 
Het was een hele intieme en bijzondere viering. 

OKTOBER
Maandagavond 5 oktober werd 
voormalig wethouder van Venray 
en oud-gedeputeerde Hans Teu-
nissen geinstalleerd als nieuwe 
burgemeester van Gennep. Dat 
gebeurde vanwege de nieuwe 
coronamaatregelen helaas in 
besloten kring. Een welkomst-
gedicht van Stadsdichter Piet 

Tunnesen sierde de voorpagina van ‘De Gennepenaar’ 
als warm welkom voor de nieuwe Burgervader. Vanwege 
de coronamaatregelen heeft er geen openbare receptie 
kunnen plaatsvinden.

Zondag 18 oktober vierden we eindelijk het uitgestelde 
Vormsel van Bjarne, Chrisje, Danny, Florianne, Herman, 
Josefien en Silvia. 
Er zou genoeg ruimte moeten zijn voor alle vrienden en 
familie, maar na de aangescherpte voorschriften konden 
uiteindelijk enkel de Vormelingen en hun gezinsleden 
aanwezig zijn. Daardoor werd het wel een kleine, maar 
warme en intieme Vormselviering. Het H. Vormsel werd 
toegediend door onze bisschop Mgr. Harrie Smeets.

Alle Vormelingen hadden een actieve rol in  de viering. 
Een viering met mooie muzikale begeleiding met zang en 
gitaar door Martin Wilbers, die daarvoor speciaal vanuit 
Zuid-Limburg naar Gennep was gereisd. 

NOVEMBER
We stonden uitgebreid stil bij de  
Patroonsdag van Sint Martinus  
en de opening van het nieuwe 
carnavalsseizoen. Twee activiteiten 
op woensdag 11 november 2020 
die helaas geen doorgang konden 
vinden zoals we dat zo gaag 
gewild hadden. Wat wél door ging 
was de ‘Dag van de Mantelzor-
ger’. Middels een mooie ‘Mantel-
zorgers-Special’ bevalen we diverse 

ondernemers aan waar u als Gennepse mantelzorger 
volgens ons het beste uw ‘mantelzorg-geld’ kunt be-
steden. Waar we u ook van op de hoogte brachten 
waren de kosten van het ‘Kunstwerk’ bij de voordeur 
van de pastorie. Dit leverde bij vele lezers fronsende 

Jaaroverzicht MMXX
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wenkbrauwen op! Verder was in deze editie te lezen 
wat de nieuwe taken van pastoor Kessels zijn en hoe 
Bart Könings uit handen van bisschop Harrie Smeets 
zijn missio canonica of getuigschrift ontving. De ‘missio’ 
is de officiële zending om namens de bisschop als ca-
techist in het bisdom aan de slag te gaan. 

DECEMBER
Een bijzondere maand voor ‘De Gennepenaar’. Niet 
alleen omdat dit de Kerst-editie en daarmee de laat-
ste editie is van dit jaar, maar ook omdat dit misschien 
wel de allerlaatste uitgave is van dit blad. Wie weet...  
Wat in ieder geval wél duidelijk is, is dat het weer een 
hele mooie editie is, zoals u ziet! Volop aandacht voor 
Kerst, ondernemers die van alles voor u in petto heb-
ben om deze in alle opzichten bijzondere Kerstdagen 
nóg bijzonderder te maken, de plannen van de beide 
parochies voor de komende feestdagen en natuurlijk 
prachtige verhalen zodat u tijdens de feestdagen weer 
lekker bij de open haard kunt lezen wat er zich zoal in het 
Gennepse afspeelt. Bijna vergeten: de puzzelpret-pagina’s!

Voor het nieuwe jaar wensen wij als redactie van 
het best gelezen én best bezorgde blad van de regio  
uiteraard veel gezondheid, gezelligheid en wijsheid toe. 
Maak van 2021 een fantastisch jaar en wie weet ziet u in 
december alle hoogtepunten dan wel weer ergens terug 
in een jaaroverzicht, wellicht in een ander medium.

Hele fijne Feesdagen en een in alle opzichten mooi 
2021 gewenst! 

 Namens de redactie,
J. Noy

Jaaroverzicht MMXX
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KERKBESTUURSLEDEN 
DANKJEWEL CHARLES SCHOEMAKER 
Het kerkbestuur mocht op 21 mei 2019 de nieuwe deken van  
Venray verwelkomen in Gennep. Deken Ed Smeets was tijdens de  
vergadering aanwezig om Charles Schoemaker te installeren als nieuw 
kerkbestuurslid. In het kerkbestuur heeft Charles zich met name 
bezig gehouden met de portefeuille “Gebouwen en Onderhoud”. 
Daarnaast is hij volop actief geweest om samen met Monumen-
tenwacht in beeld te brengen welke onderhoudswerkzaamheden 
aan onze kerkgebouw en de pastorie nodig zijn. Wij danken Charles 
hartelijk voor zijn bijdrage aan onze parochiegemeenschap.

WELKOM BART KÖNINGS 
Sinds 1 september dit jaar mogen 
we Bart Könings verwelkomen in 
ons team van kerkbestuursleden. 
Velen kennen Bart al langer als 
koster in de Martinuskerk. Bart zal 
in de komende maanden bekijken 
op welke gebied binnen het kerk-
bestuur hij het beste kan func-
tioneren. Daarnaast is Bart met 
ingang van 7 november benoemd 
tot catechist voor onze parochies 
H. Martinus en Norbertus in Gennep. Zijn taak zal zich vooral concen-
treren op het werkveld catechese, met als speciale aandachtspunten: 
volwassen- en jongerencatechese. Van harte welkom Bart in ons team!

OPGAVE HEILIG VORMSEL 

NOG MOGELIJK T/M 31 DECEMBER 2020
Aan de ouders / verzorgers van de leerlingen van groep 8 woon-
achtig in de parochies van Gennep en VOMMMM. Op dinsdag 
5 januari beginnen we in Gennep met de eerste les ter voorbe-
reiding op het Vormsel. Mocht u uw kind nog willen aanmelden, 
dan kan dat t/m 31 december 2020 middels onderstaand aanmel-
dingsformulier. U kunt de gegevens ook sturen via email naar pas-
toor Kessels via info@parochie-martinus-gennep.nl

Kind:
Roepnaam & doopnamen: ………………………………………………………..

Achternaam: …………………………………………………..………….......….....

Geboortedatum: …………………….Geboorteplaats.……………………...

Adres: ……………………………..…………………………………………..…………..

Postcode: ……………………………..………………………………………..………..

Woonplaats: …………………………………………………………………..………..

Doopsel:
Datum: ……………………………………..………………………..……….............

Parochie: …………………………………..………………….............................

te………………………….......................................................................

Bisdom: …………………………………………............................................

Namen ouders: …………………………………………………………………………

......................................................................................................

Namen Peter & Meter: ………………………………………………...............

................................................................................................

Eerste Heilige Communie: 

Datum: …………………………………..…................................................

te: ………..………………………..............................................................

Contact:
Telefoon (ouders):……………………………………………………………………..

Emailadres (ouders): ……..………………………………………………………...

Handtekening ouder: ……………………………………............................

Formulier volledig ingevuld inleveren op Niersdijk 1, 6591 DL Gennep 
of mailen naar: info@parochie-martinus-gennep.nl
De kosten voor het Vormsel bedragen € 30,-. Graag contant te  
voldoen bij de eerste les. Door dit formulier in te vullen en te on-
dertekenen geeft u toestemming dat wij deze gegevens opslaan en 
intern gebruiken voor onze administratie en voor contact met u.

wweennsstt  uu

Ook in 2021 staan wij weer voor u klaar
in de groenste cafetaria van de regio!

Dagelijks geopendvan 16:00 - 20:00 uur
e

e1  & 2  KerstdagGESLOTEN

Openingstijden
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Speciaal uv-licht maakt coronavirus onschadelijk
SUNSHOWER i.p.v. LEVERTRAAN 

De zon is een bron van leven. Ze geeft energie en zonlicht voedt 
ons. Het ultraviolette licht zorgt voor de aanmaak van vitami-
ne D. Deze vitamine houdt onze weerstand op peil. De bloot-
stelling aan zonlicht is belangrijk voor ons algehele welzijn en 
welbevinden. Vroeger zijden ze dan "Als de ‘r’ in de maand zit, 
moet je een lepeltje levertraan nemen, anders krijg je niet ge-
noeg vitamine A en D binnen". Tegenwoordig is daarvoor een 
hele ander oplossing. Dagelijks een lage dosis UV van de Sun-
shower is bewezen veilig, heeft hetzelfde effect en helpt ons in 
de strijd tegen het coronavirus.
Vitamine D heeft eigenlijk twee uitwerkingen op het immuun-
systeem: ten eerste heeft het een antivirale werking maar een 
andere belangrijke eigenschap is dat het een opeenstapeling van 
ontstekingsreacties in het lichaam kan afremmen. En bij corona 
weten we dat die reacties een rol spelen.

70% van de Nederlandse bevolking heeft in de winter last van 
een vitamine D tekort. Door het tegengaan van dit tekort wapen 
je jezelf uitstekend tegen luchtweginfecties, griep en verkoud-
heid en het coronavirus. Met de Sunshower ervaar je de kracht 
van UV-licht onder je eigen douche. Door onze unieke belevin-

gen houd je je vitamine D-niveau 
op peil. Met het gedoseerde UV-
licht van de Sunshower ga je dus 
de strijd aan tegen het coronavi-
rus, want 3 sessies per week zor-
gen al voor een verdubbeling van 
het vitamine D niveau in de win-
termaanden. 
De Sunshower is o.a. verkrijgbaar 
én te 'testen' bij de badkamer- 
specialist van de regio: 'SFEER-
BADKAMER' aan de Grotestraat 
28 in Vierlingsbeek. Zij maken voor 
particulieren en ondernemingen 
kwaliteitsbadkamers op maat: 
van ontwerp en advies tot ver-
bouw en installatie.

Kijk voor meer informatie over of voor het maken van een afspraak op 
de website van SFEERBADKAMER: www.sfeerbadkamer.nl en wie 
weet hangt er straks wel zo'n Sunshower in jouw (nieuwe) badkamer.

aangename warmtein uw badkameren gratis vitamine D met. . .
de sunshower!

aangename warmtein uw badkameren gratis vitamine D met. . .
de sunshower!

grotestraat 28    5821 AE VIERLINGSBEEK    T 0478 - 79 65 11    www.sfeerbadkamer.nl| | |

Di . - vr.
Za.

9.30 - 17.30 uur
9.30 - 15.00 uur

openingstijden:

Advertorial
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PUZZELPRET
DAT WORDT PUZZELEN 

TIJDENS DE FEESTDAGEN!

RAADSEL
Het zit wel in een jaar, maar nooit in een eeuw.
Altijd in een maand, maar niet in een week.
Wel in een dag, maar niet in een uur.

Wat is dat?

------------------------------------------------------------------------------------

WOORDZOEKER

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN
In de november-editie van ‘De Gennepenaar’ plaatsten we voor 
het eerst een zoekplaatje op de puzzelpagina. Al snel bleek dit 
een groot succes, want het aantal inzendingen dat binnen kwam 
was vele malen hoger, dan bij de voorgaande opgaves. 
Deze keer nemen we u mee naar de geboorte van Jezus. In de 
Kerststal op de onderstaande afbeelding zien we hoe de herders 
J.C. met een bezoekje vereren. De onderste afbeelding geeft 
precies hetzelfde moment weer als de bovenste, maar toch zijn 
er 10 dingen nét ietsjes anders. Zoek 8 van de 10 verschillen 
en maak kans op een prachtige prijs... Benieuwd wat je dit keer 
kunt winnen? Lees dan snel verder op de volgende pagina!������"�" -7BMVW��W���7������7
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MAAK KANS OP
PRACHTIGE PRIJZEN!

Ook in deze laatste uitgave van het jaar dagen we u weer uit om 
een aantal pittige opgaves op te lossen. Maar daar zetten we 
dan wel iets tegenover. Deze keer kunt u namelijk kans maken 
op een luxe ‘december Borrelschaal’ van AARD Gennep als u het 
antwoord weet op de woordzoeker. Heerlijk om van te genieten 
tijdens de jaarwisseling. 

Nog zo’n borrelschaal geven we weg als u ons minimaal 8 van de 10 
verschillen weet te melden van de afbeelding in de kerststal. Maar 
niet vergeten: uiterlijk maandag 28 december a.s. insturen, want 
deze heerlijke Oud-op-Nieuw borrelschaal kunt u alleen op 31 de-
cember ophalen tussen 13:00 – 15:00u bij AARD aan de Zandstraat. 
Wij bestellen de schalen voor U.

U kunt uw oplossingen t/m maandag 28 december insturen via 
redactie@printmarkt.eu. Heel veel puzzelplezier gewenst!

WIJ FELICITEREN...
In de vorige editie van ‘De Gennepenaar’ vroegen we u antwoord 
te geven op het volgende raadsel: “Onderweg naar de bakker 
kom ik een vrouw tegen. Ze had 2 rugzakken met in elke rugzak 
3 katten, met elk 3 kittens. Katten en mensen bij elkaar, met z’n 
hoevelen liepen we naar de bakker?”

Het juiste antwoord was natuurlijk 1, want de vrouw met de rug-
zak kom ik tegen, dus die loopt niet naar de bakker. Velen dachten 
het antwoord te weten. Toch waren er slechts 15 mensen die ook 
daadwerkelijk het goede antwoord instuurden in combinatie met 
het juiste anwoord op de woordzoeker (carnavalsseizoen).
Alle goede inzendingen gingen in een kerstmuts en daaruit trok-
ken wij Dhr. Til Rovers als gelukkige winnaar! Gefeliciteerd met 
het winnen van het Dolce Gusto Infinissima koffiezetapparaat.
De winnaar van het 1ste zoekplaatje is Sandra Nellen. Zij wist, net 
als alle anderen, alle 8 de verschillen te vinden. Gefeliciteerd!
Als ze zich nog meldt, mag ze een heerlijke luxe vlaai uitzoeken bij 
ARTS bakkers van Hier.

BLADBAKKEN EN OLIEBOLLEN

GENNEP. (JN) N.a.v. ons artikel over het plaatsen van bladbakken bin-
nen onze gemeente, tipte een lezer ons om eens kritisch naar de 
straatnamen te kijken op de gemeentepagina. En inderdaad daar 
staan heel wat verkeerd gespelde of onvolledige staartnamen tussen:
“Hieronder vindt u het overzicht waar de reguliere bladbakken wor-
den geplaatst. Deze bladbakken worden in week 51 opgehaald.” 
(Dat is dus deze week!)

Gennep centrum:
• Martinuskerk
• Voorhoevepark
• Picardie / zwembad
• Picardie / Irenestraat
• Groenekruisstraat (3)
• Korhoenstraat / Eksterstraat
• Van Banningstraat
• Wagenstraat
• Margrietstraat / Hendrikstraat
• Zuidoostlaan
• Kraaienhof
• Arendstraat
• Touwslagersgroes

Van de hier genoemde locaties is bijna de helft onjuist. Als 
u meent dat aantal te weten, mail dat uiterlijk 28 december a.s. 
aan redactie@printmarkt.eu en wie weet, bellen we u dinsdag 
29 december en mag u een zak oliebollen en een zak krentenbol-
len bij de Coloradokèvers ophalen.

PUZZELPRET

Gennep-Zuid:
• Van Gelrestraat
• Hoekweg
• Van Loonstraat
• Langeweg / TNT
• Seringestraat / Langeweg
• Gilissenweg
• Nobertplein
• Gilissenweg / Logterheuvel
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In de hele gemeente Gennep liggen voor de komende jaren 
plannen op de plank om zo’n 400 wooneenheden te bouwen.  
Die variëren van villa’s op kavels van zo’n 1000 meter, luxe  
appartementen vanaf 3 ton(!), betaalbare woningen op het  
Pagepark tot tiny houses aan de Steendalerstraat. Afgelopen 
weekend is bij u een folder van het jubilerende D66 op de mat 
gevallen, waarin melding wordt gemaakt van een succesvolle  
motie waarin het burgerinitiatief “Knarrenhof” de ruimte krijgt 
aan de  Kalboerstraat woningen te bouwen voor ouderen.

Geen idee of onze lokale afdeling van D66  
connecties heeft met de landelijke partij Christen 
Unie, maar opvallend is wel, dat juist afgelopen 
weekend de CU bekend maakte in haar verkie-
zingsprogramma voor de komende verkiezin-
gen voor de Tweede Kamer 1 miljard uit te willen 
trekken om dit soort woonvormen te realise-
ren. Bij een gemiddelde prijs van om en nabij de  
€ 200.000 per woning zouden dat dan landelijk 
zomaar eens zo’n 5000 woningen kunnen zijn.
Alle hens aan dek dus om straks na de verkiezin-
gen een gedeelte van dat miljard naar Gennep 
te halen. Gezien de grootte van het beoogde  
terrein zou hier zomaar eens plaats kunnen zijn voor zo’n 20 hofjes. 
En de naam? Niet zo moeilijk zou ik zeggen: Wat te denken van  
Kalboerhof.

STRAKS GENOEG KEUS VOOR IEDEREEN?

ARTS ‘BAKKERS VAN HIER’ OP NIEUWE LOCATIE

D66-Gennep staat al 50 jaar 
in onze gemeente open 

voor uw ideeën

Mede op ons aandringen wordt de verloedering van de voormalige 
steenfabriek Milsbeek nu aangepakt.

Wij blijven benadrukken dat de Verbindingsweg Milsbeek (Rondweg) 
ter ontlasting van de Zwarteweg onnodig is en het buitengebied aan-
tast. Alleen al de aanleg van de weg (nu geschat op 7 miljoen euro) 
vraagt in deze moeilijke financiële tijden een onverantwoorde gemeen-
telijke investering. Omgerekend betekent dit een extra belastingdruk 
van ruim € 400,-- per inwoner! En dat terwijl de Zwarteweg pas op de 
7e plaats staat van de meest drukke wegen in de gemeente.

Ambassadeur Milsbeek:
Danny Artz
Sprokkelveld 65
6596 DK Milsbeek
T 06-22557431

De gemeenschapsvoorzieningen in Ottersum moeten behouden blij-
ven. Initiatieven daarvoor  kunnen zonder meer rekenen op onze steun.

Wij vinden het een gemiste kans dat de woningbouw aan de Goorseweg 
(Hoenderkamp) geen ruimte biedt voor sociale woningbouw. Ook 
in Ottersum zijn veel jongeren op zoek naar een huis. Die zijn er 
helaas niet, noch te huur, noch te koop. Jammer genoeg kreeg een 
amendement van ons voor het bouwen van een aantal sociale huur-
woningen geen meerderheid.

Ambassadeur Ottersum:
Sonja Jilissen
Bonkelaar 27
6595 CA Ottersum
T 0485-322265

Het fietspad rond Zelder komt op initiatief van D66 nu echt in zicht.

De eerste huiskamer van de gemeente is een succes. Dat is mede te 
danken aan heel veel enthousiaste vrijwilligers. In de vorige raadsperiode 
hebben we ons sterk gemaakt voor deze huiskamer.

Ambassadeur Ven-Zelderheide:
Danny Artz
Sprokkelveld 65
6596 DK Milsbeek
T 06-22557431

Kom in contact met ons, 
onze raadsleden en onze website 

gennep.d66.nl

D66 wil een gemeente waarin we iedereen vrij laten en niemand 
laten vallen. Een gemeente waar de politiek niet volgt, maar leidt. 
Niet schreeuwt, maar luistert. Niet terugkijkt, maar vooruitkijkt. Zo  
laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.

Ook de komende tijd zetten onze D66-raadsleden zich in voor u: 
Anke Sonnemans, fractievoorzitter (0485 324 676), 
Frank Pubben (06 2902 6631) en 
Paul Wessels (06 5537 6426). 
Dat doen ze dan ook het liefst samen met u! 

Wilt u actief meedenken over zaken die u aan het hart gaan. Sluit je aan 
bij D66 vanaf 1 euro per maand. Laat dat weten via info@d66gennep.nl 
of spreek de ambassadeur in uw buurt of kern aan, dan wel neem contact 
op met een van onze D66 raadsleden.

Fijne Feestdagen 
en een 

Gelukkig 2021 

Danny Artz              Nr.3 Lijst 3

Gennep

Sonja Jilesen 
van Mullekom        Nr.5 Lijst 3

Gennep

Danny Artz              Nr.3 Lijst 3

Gennep

Het was nog even spannend of het wel allemaal zou gaan lukken, 
maar uiteindelijk is alles toch nog op ‘zijn pootjes’ terechtgeko-
men. Uiteindelijk was het 24 november jl.  zo ver dat de familie Arts 
haar nieuwe winkel aan de Spoorstraat/hoek Wilhelminaplein kon 
openen. Een prachtige winkel, waar naast broodproducten in de 
breedste zin van het woord, ook allerlei groente en fruitproducten 
worden aangeboden. En sinds afgelopen weekend bent u er ook 
welkom voor een aantal speciaal vleeswaren van slagerij de Best uit 
Nieuw Bergen. Voorwaar een grote aanwinst voor dit gedeelte van 
Gennep. Nu nog de eeuwenoude horecavergunning terug op het 
pand en dan wordt het van de zomer genieten van een kopje koffie 
daar op een van de mooiste terrassen van bruisend Gennep!

Kerstbestelling
Gezien de nog beperkte ruimte aan de Spoor-
straat wordt u vriendelijk verzocht een keus 
te maken om uw betaalde bestelling eventu-
eel ook af te halen in de ‘oude’ winkel in win-
kelcentrum Clarenshof aan de Zandstraat. Dit 
kan alleen op donderdag 24 december tussen 
10:00 – 15:00u. Trouwens, u hebt geen mo-
gelijkheid die dag zelf de bestelling op te ha-
len? Geen probleem hoor. Als u dat beter uit-
komt, wordt uw bestelling, mits een waarde 
van min. € 35.- ook thuis bezorgd! www.artsbakkers.nl

Ruimte voor overige bestellingen Aantal

Roomboter Amandel Prijs Aantal
Staaf 5,30

Krans 10,50

Naam:

Adres:

Wpl.:

Telefoonnummer:

Afhalen op:
(dag en datum)

Uw bestelling ontvangen wij graag vóór 21 december!
Winkel (s.v.p. aankruisen bij welke winkel u de bestelling wilt afhalen).

 Ottersum, St. Janstraat Ottersum, T. 0485-511724

 Gennep, Tulakker Spoorstraat 108, T. 0485-518737 / 511814

 Gennep, Zandstraat 17 (pick up point)

 Bergen, Mosaïque Bergen, T. 0485-342012

 Korenschoof, Steenbokstraat Nijmegen, T. 024-3503440

 Bezorgen

Onze staven & kranzen zijn bekroond met een 8!

2020

Luxe Vlaaien (met Kerstdeco)         Groot  Aantal  Middel Aantal
Kersen Speciaal 15,75 8,43

Advocaat 15,75 8,43

Appelspeciaal 15,75 8,43

Kruisbessen + Schuim 15,75 8,43

Abrikozen / Eiwit 15,75 8,43

Rijste + Slagroom 15,75 8,43

Aardbeienbavarois 15,75 8,43

Boskriebels 15,75 8,43

Christoffel 15,75 8,43

Spaanse 15,75 8,43

Kersen-Bramen + Schuim 15,75 8,43

Aardbeienbavaroise 15,75 8,43

Skischelp 16,75 8,96

I.v.m. de beperkte ruimte in onze winkel in de Tulakker in Gennep, 
kunt u ook uw betaalde bestelling afhalenbetaalde bestelling afhalen in de Clarenshof/Zandstraat.
Dit kan alleen op donderdag 24 december tussen 10:00 - 15:00 uur.
Ook is het mogelijk uw bestelling binnen de gemeente Gennepbinnen de gemeente Gennep te laten 
bezorgen. Dit kan vanaf € 35.00€ 35.00.

U kunt ook online bestellen: 
webshop.artsbakkers.nl

Wij ontvangen uw bestelling graag 
uiterlijk 21 december.

 
Donderdag 24 december 

zijn we geopend van 8:00 tot 16:00 uur.

29, 30 en 31 december ook weer volop Oliebollen. 

In Bergen staan we lekker buiten 

te bakken in onze kraam.

Kerstdessert   Prijs Aantal
Abrikozenmousse 2.40

Chocolademousse 2.40

Kersen Monchou 2.40

Vlaflip 2.40

Speciaal voor Kerst   Prijs Aantal
Chocolade Canache Klein 8-12p 22,50

Kersttaart Rudolf 8-10p 22,50

Gesorteerde Kerstgebakjes 2,40

Wij ontvangen uw bestelling graag uiterlijk 21 december. Donderdag 24 december 
zijn we geopend van 8:00 tot 16:00 uur.29, 30 en 31 december ook weer volop Oliebollen. In Bergen staan we lekker buiten te bakken in onze kraam.
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Za 19-12 17.45 uur  Norbertuskerk   H. Mis met cantor

Zo 20-12 10.00 uur Martinuskerk  H. Mis met cantor

Za 26-12 17.45 uur Norbertuskerk  Tweede Kerstdag met kerstliederen door Steven Gerrits

Zo      27-12    10.00 uur Martinuskerk  H. Mis met kerstliederen door Steven Gerrits

Za 26-12 17.45 uur Norbertuskerk   H. Mis met cantor

Zo 27-12 10.00 uur Martinuskerk  H. Mis met cantor

Do  31-12 19.00 uur Martinuskerk  Koor Nej Heijs (Oudjaarsavond)

Vr 01-01 10.00 uur Martinuskerk  H. Mis met cantor (Nieuwjaarsdag)

NOTA BENE. Vanaf 1 januari 2021 heeft pastoor Kessels naast Gennep ook de herderlijke zorg over de parochie van Heijen. 
Dat betekent dus ook de zorg voor de zondagse Eucharistieviering in Heijen. Aangezien pastoor Kessels niet op twee plaatsen  
tegelijk kan zijn, hebben we een nieuw rooster moeten maken voor de H. Missen in het weekend. Vanaf 1 januari 2021 zal de 
H. Mis in de Martinuskerk niet om 10.00 u maar om 11.00 u zijn zodat pastoor Kessels om 9.30 u de H.Mis in Heijen kan doen. 
Houdt u hiermee rekening a.u.b! De H. Mis op zaterdagavond om 17.45 u in de Norbertuskerk blijft staan.

 
Za 02-01 17.45 uur Norbertuskerk  H. Mis met cantor

Zo 03-01 09.30 uur Dionysiuskerk  H. Mis 

  11.00 uur Martinuskerk  H. Mis met cantor

Za 09-01 17.45 uur Norbertuskerk  H. Mis met cantor

Zo 10-01 09.30 uur Dionysiuskerk  H. Mis 

  11.00 uur Martinuskerk  H. Mis met cantor

Za 16-01 17.45 uur Norbertuskerk  H. Mis met cantor

Zo 17-01 09.30 uur Dionysiuskerk  H. Mis 

  11.00 uur Martinuskerk  H. Mis met cantor

KOREN EN DIENSTEN

GRAAG UW AANDACHT! 
Voor de vier H. Missen op Kerstavond 24-12 en 1e Kerstdag 25-12 is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt bij Carla Kersten, 
tel. 06-55 92 58 33! Vanwege het  beperkt aantal toegestane mensen per H. Mis mag u zich slechts voor één Heilige Mis aan-
melden (wat betreft 24 en 25 december). Per gezin mogen er maximaal twee personen opgegeven worden. Op deze manier 
proberen we toch zoveel mogelijk mensen een kans te geven om met Kerstavond en 1e Kerstdag naar de kerk te komen.

Do 24-12 19.30 uur Martinuskerk  Kerstavondmis met leden van 
       het Kinderkoor en de Harmonie. 
       Deze H.Mis wordt live uitgezonden door GennepNews

  21.00 uur Norbertuskerk  Kerstavondmis met kerstliederen door Steven Gerrits

Vr 25-12 09.30 uur          Norbertuskerk   Eerste Kerstdag met leden van het Gemend koor

                           11.00 uur Martinuskerk  Eerste Kerstdag met leden van het koor Nej Heijs
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Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. De gemeente zoekt stembureauleden en stemmentellers. 
De stembureauleden nemen zitting op een stembureau. De stem-
mentellers helpen na 21.00 uur met het tellen van de stemmen.

VERGOEDING VOOR MEDEWERKERS STEMBUREAU
Als medewerker van het stembureau ontvang je een vergoe-
ding. Deze vergoeding varieert per gemeente en hangt af van je 
werkzaamheden. Denk aan een bedrag van ongeveer € 40 als je 
meehelpt met tellen tot € 100 tot € 150 als je helpt als stembu-
reaulid. Deze vergoeding is niet belastingvrij, maar wordt mee-
gerekend bij de inkomstenbelasting. Wil je de precieze vergoe-
ding weten? Informeer dan bij de gemeente.

Heeft u op woensdag 17 maart 2021 tijd, bent u ouder dan 18 
jaar en niet actief in de politiek? Beheerst u de Nederlandse taal 
en bent u behulpzaam en nauwkeurig? En valt u niet onder de 
risicogroep van het coronavirus? Meld u dan aan. Stuur een mail 
naar verkiezingen@gennep.nl. Vermeld daarbij uw beschikbaar-
heid, burgerservicenummer, telefoonnummer en IBAN-nummer.

GEZOCHT: 
 STEMBUREAULEDEN 

EN STEMMENTELLERS!

Genneps geluk is een onderdeel 
van een monumentaal kunst-
werk. Het is een klein poppetje 
gemaakt van restmateriaal waar 
niet of nauwelijks nog iets mee 
wordt gedaan. Het is geknoopt 
met de dubbele weitassteek (ma-
cramé). Iedere gezichtje lacht, 
ze zijn met de hand gemaakt zo 
heeft ieder popje een eigen iden-
titeit. Ook heeft ieder poppetje 
een labeltje “Genneps geluk.”

Het doel is dat iedereen in de gemeente Gennep een popje krijgt 
of kan bemachtigen. Geluk is iets dat iedereen wel kan gebrui-
ken, het poppetje is dan ook een klein monumentje van geluk. 
Zo kennen we over de hele wereld symbolen, dieren en objecten 
van geluk. En in dit kader is het Genneps geluk ontstaan, het ont-
werp is niet uniek maar de hoeveelheid, materiaal en het label-
tje van het poppetje is eigen aan het Genneps geluk.  

Er is een Facebook pagina actief met “Genneps geluk” en daar 
wordt met regelmaat iets op  gepost wat iets met geluk heeft 
te maken.  Het komende jaar zal op verschillende plekken  en 
manieren het geluk worden verspreid. Voor het jaar dat komen 
gaat, geluk voor iedereen!.

GENNEPS GELUK
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Bezorging:
* Martinusparochie 
   Mevr. Graat-Janssen
   T (0485) 51 22 01

* Norbertusparochie
   Dhr. Ploum
   T (0485) 51 19 83

Redactie:
redactie@printmarkt.eu of 
info@parochie-marti-
nus-gennep.nl 

Adverteren:
Printmarkt.eu
T (0485) 51 83 48
E info@printmarkt.eu

COLOFON

PAROCHIEGEMEENSCHAP:
Pastoor: G. Kessels,     Kosten misintenties door de week: € 10 ,-
Niersdijk 1, 6 591 DL Gennep,    Kosten misintenties weekend: € 20 ,-
T (0 485) 5118 88,    Dopen/huwelijken/bezoeken/ziekenbezoek ziekenhuis: via de pastoor.
E info@parochie-martinus-gennep.nl 

Parochie H. Martinus, Martinushof 2 Gennep - K.v.k.nr.: 74882546

 Kantoor:  Via pastoor, Niersdijk 1, 6 591 DL Gennep, T (0 485) 5118 88
 Internet:  www.sintmartinusgennep.nl E info@parochie-martinus-gennep.nl
 Uitvaarten: via pastoor
 Kerkbijdrage: NL 9 5 RABO 0135 036119
 Andere bet.: NL 74 RABO 0135 0353 33

Parochie H. Norbertus Norbertplein 1 Gennep - K.v.k.nr.: 74882643

 Kantoor:  Do 18.45-19 .45 u. in het kantoor van de kerk, 
   Norbertplein 1, 6 591 XA Gennep, T (0 485) 51 51 0 0
 Internet:  www.norbertusparochie.nl E kerk@norbertusparochie.nl
 Uitvaarten: Via M 06 24 59 33 85
    Kerkbijdrage: NL 61 RABO 0140 6106 42

BEZORGERS, BEDANKT!
GENNEP. (JN) We gaan er niet al te veel woorden meer aan wijden, 
maar dit is echt de laatste Gennepenaar in de huidige vorm. We heb-
ben samen met jullie, met name het laatste jaar, een fantastisch blad 
gemaakt dat gelezen werd als nooit tevoren. En dat het (bijna) alom 
gewaardeerd werd hebben we voor het grootste gedeelte te danken 
aan jullie, de bezorgers/vrijwilligers die dit vanaf het begin geheel be-
langeloos gedaan hebben. Chapeau! Heel hartelijk bedankt hiervoor 
want de populariteit en de interesse in niet alleen ‘de Gennepenaar’ 
maar in principe elk h-a-h blad  staat en valt voor 90% met de kwa-
liteit van de verspreiding. En juist dat onderdeel, daar blonken we in 
uit. Daar kan menigeen nog een puntje aan zuigen…

Onderzetters met verzamelwaarde
Buiten de traditionele banketletter en kerstkaart hebben we dit jaar 
nog iets zeer speciaals voor jullie. 2020 was een jaar om nooit te ver-
geten door zijn zo bijzondere gebeurtenissen. Gennep kende die ook. 
Een Stadsprins carnaval die een record vestigt wat regeerperiode 
betreft, in februari vierden we 75 jaar Bevrijding, de bedoeling was 
in september, samen met de Stadt Goch, 500 jaar Vriendschap en 
Verbondenheid te vieren en in oktober werd de installatie van onze 
nieuwe burgemeester niet die happening die zo’n gebeurtenis, onder 
normale omstandigheden, verdient.

We hebben die vier gebeurtenissen telkens vastgehouden op een 
onderzetter, met op de achterzijde  telkens een korte omschrijving 
onder de titel: ‘Laten we proosten op…’ Vergeet niet dat dit een col-
lectorsitem is, want de oplage is zeer beperkt! Blijf gezond en het 
gaat jullie goed.
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Al jaren staan de Coloradokèvers op de laatste 2 dagen van het jaar 
op het Europaplein met de (zeggen ze zelf) lekkerste oliebollen van 
Gennep.
Ook dit jaar kunt u bij hen terecht voor lekkere oliebollen waar-
van de opbrengst naar de Gennepse Jeugdcarnaval gaat. Mede 
dankzij uw bijdrage zijn zij in staat om voor de jeugd uit Gennep, 
van klein tot groot, carnavalsactiviteiten te organiseren.

Vorig jaar waren Stadsprins Stefan I van ‘t Bombakkes en Prins Ton I van de 
Waggelaars er als de kippen bij toen ze de heerlijke oliebollenlucht roken. 
De Coloradokèvers zijn benieuwd of dat Stadsprins Ivo I en Waggelaarsprins 
Ben I dit jaar net zo vlug van de partij zijn.

NIEUW! BEZORGSERVICE 
(CONTANT AFREKENEN)!

Kom dus voor die lekkere oliebollen en krentenbollen op woensdag 
30 en donderdag 31 december naar het Europaplein in Gennep!

             OLIEBOLLEN            KRENTENBOLLEN 
           11 stuks voor € 7,-        11 stuks voor € 8,-

Het is ook mogelijk om van tevoren uw bestelling door te geven door 
te mailen (decoloradokevers@gmail.com / robbyjozet@home.nl)  
of bellen/appen (06-13229560)

OLIEBOLLENVERKOOP 
JEUGDCARNAVALSVERENIGING DE COLORADOKEVERS
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Foto”Econtinuum” van Thijs Biersteker in NXT Amsterdam 

“Waarheen leidt de weg, die wij moeten gaan”, zong Mieke Tel-
kamp al in 1971. “Amazing Grace” het lied uit 1772, hoor je nu 
nog steeds bij belangrijke gebeurtenissen. Welke weg gaan wij, 
persoonlijk, als stad, als land, als Europa, als de wereld? Waar 
kunnen we ons nu op focussen in deze historisch ongekende tij-
den? Allemaal hebben we van tijd tot tijd behoefte aan raad, aan 
bijstand, aan bescherming. Het internet maakt de uitwisseling 
van persoonlijke informatie wel makkelijker en sneller dan ooit. 
We voeren iedere seconde onze persoonlijke en biometrische 
data aan kolossale netwerken die alles van ons willen weten. Al-
goritmes kunnen een gigantische hoeveelheid data verzamelen 
en classificeren. Maar hoe dan? Hoe verder dan? In het boek 
“Verweven leven”, van Merlin Sheldrake beschrijft hij hoe een 
ondergronds netwerk van schimmels, korstmos, plantenwortels 
de basis is, die alle leven op het land mogelijk heeft gemaakt het 
z.g. “wood-wide web”. Dat laat zien dat evolutie, ecosystemen, 
intelligentie, leven, álles anders is dan wij tot nu toe dachten.
De samenwerking tussen bomen b.v. laat duidelijk zien hoe je 
samen sterk kunt staan. Dit begrip staat haaks op: iedereen doet 

maar waar die zelf zin in heeft. Of dat het aan jou zelf ligt of je 
het redt of niet. “Wie er zeker van is de juiste weg te hebben ge-
vonden, is al verdwaald”, zegt rabbijn (joods geestelijke leider) 
Abraham Heschel.Het “niet-weten” is de motor van de vooruit-
gang, van wetenschappelijke kennis, van inzicht, van prachtige 
muziek, veelzeggende kunstwerken, grootse poëzie (bv. bijbel.)
We kunnen de natuurwetten niet zien, voelen, horen, proeven 
of ruiken en toch heersen ze over het universum. Door de ver-
smelting van kunst, wetenschap en technologie wordt het on-
zichtbare zichtbaar. Religie maakt het mogelijk die onzichtbare 
kracht te leren herkennen. Het helpt ons om verbinding te ma-
ken met God, om onszelf, de natuur en de wereld om ons heen 
te begrijpen. Als je eenzaam bent, besef dan dat je met ontelba-
re draden verweven bent met eeuwige liefdevolle scheppende 
Wijsheid.

Citaat: “Opeens zag ik het...ik dacht:” Het mooiste van God is 
zijn almacht. Als kind heb ik gebeden om wonderen. Maar een 
jonge vrouw en een man nemen me mee naar een vergeten 
hoekje van deze aarde: een grot. In die nacht kreeg de vrouw 
een kind – gewoon – een kind dat huilt. Toen zei ze: ”Zie je mijn 
kind? Het mooiste van God is niet zijn almacht, maar dat Hij wil 
delen in onze onmacht. Een grot als deze zal zijn graf zijn”. Toen 
wist ik: ”Mens-zijn naar Gods beeld is: willen deelhebben aan 
de onmacht van een ander”. Toon Rabou, oud-pastoor van de 
H. Landstichting. 

Zalig Kerstfeest en alle goeds en gezondheid voor 2021!

Annette Jetten-Sevriens – email: annettejetten@gmail.com

DE GOUDEN DRAAD (20) 
De onzichtbare verbinding van God met mensen
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BORRELSCHAAL
LLUUXXEE  BBOORRRREELLSSCCHHAAAALL  ((22  ttoott  33  ppeerrss..))

BBeessttaaaannddee  uuiitt  vviiss,,  vvlleeeess  eenn
vveeggeettaarriisscchhee  hhaappjjeess
iinnccll..  44  aaffbbaakkbbrrooooddjjeess,,
hhoommeemmaaddee  kkrruuiiddeennbbootteerr  eenn  aaiioollii

EExxttrraa  aaffbbaakkbbrrooooddjjeess  zziijjnn  bbiijj  ttee  bbeesstteelllleenn!!

3399..9955

Zandstraat 55 6591 DB Gennep 0485-516840 |  | 
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OOookk  ggeebboooorrtteekkaaaarrttjjeess
llaatteenn  ddrruukkkkeenn??
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