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Ook in Gennep is door de huisartsenpraktijk de eerste prik gezet! Dat gebeurde vrijdagmiddag 26 februari in MFC De Goede Herder, waar Mariet een van de “geprikten”
was. En dat ook nog op haar verjaardag!
Ook de lockdown versoepelt. Ondernemers en consumenten krijgen langzaamaan
weer wat meer lucht. We kunnen weer naar de kapper en op afspraak zijn we weer
welkom in kledingwinkels en spciaalzaken. Nu de terrassen nog open en Gennep begint weer langzaam maar zeker te bruisen! Er is nog een lange weg te gaan, maar een
nieuwe, frisse start is gemaakt!
Ook ‘De Gennepenaar’ heeft een nieuwe, frisse start gemaakt. Waar het er in december
nog op leek dat dit huis-aan-huis blad voorgoed zou verdwijnen, zijn we nu weer terug!
Beter, actueler en scherper dan ooit te voren... ‘De Gennepenaar’ is vanaf nu dan wel geen
ϐ  ǡǮǯǡlen, inclusief de kerkberichten!
In deze 1e vernieuwde uitgave vind je o.a. het laatste nieuws over de naderende Tweede
Kamerverkiezingen, maak je kennis met de eerste ‘Local Hero’ en brengen we je op de
hoogte van heel veel nieuwtjes uit ons Niersstadje.
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SOMS…
…soms kan het verstandig zijn om even je gedachten niet te uiten of je woorden nog eens een keer te overwegen. Dat overkwam me
toen ik donderdag voor carnaval mensen van Buitenwerk aan het werk zag die het Jan Lindersplein sneeuwvrij aan het maken waren. ‘Pvd’, dacht ik, ‘kun je niet beter de bushaltehokjes bereikbaar maken” of bijv. hier en daar een trottoir’. Twee dagen later was ik
weer op het Jan Lindersplein en zag daar een behoorlijke menigte staan bij de groente- annex fruitkraam van Weijts Versplaza uit
Helmond. ‘Aha’ dacht ik ‘logisch van dat schoonmaken; we hebben het hier tenslotte ook over een essentiële winkel’. ’s Avonds verrast mijn vrouw met een heerlijke maaltijd met allerlei heerlijke superverse groentes van… U raadt het al! Die schoonmakers wisten
natuurlijk allang van de eerste klas kwaliteit van al dat lekkers en daaruit de conclusie getrokken dat het daar zaterdag schoon moest
zijn, omdat het er weleens hartstikke druk kon worden. Mannen chapeau! Want dat mag ook wel eens een keer gezegd worden!
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VOORWOORD
U HEBT HEM IN HANDEN:
DE GENNEPENAAR
NIEUWE STIJL
GENNEP.(JN) Wat waren we
het allebei spuugzat. Dat
constante gedram en om
steeds maar weer dat negatieve commentaar aan te
moeten horen op de inhoud
van ‘de Gennepenaar’. Waarbij het nooit duidelijk was
of deze persoon namens
het College van B&W sprak
(lijkt me sterk), namens het
ambtenarencorps (die indruk werd af en toe wel gewekt), of uit eigen naam. En
dat laatste is het meest waarschijnlijk. Zakelijk waren we
ook slachtoffer van deze hetze. Als Printmarkt hebben
wij daarom in november per
mail afscheid genomen van
deze mevrouw en dus ook
de gemeente als klant en in
diezelfde ademtocht ook de
pastoor laten weten dat, als
dit zo door bleef gaan, we in
december de laatste uitgave
zouden verzorgen.
De pastoor vond dat jammer, toonde begrip voor ons
standpunt en vroeg om er
nog eens een nachtje over
te slapen. Begin januari hebben we hierover een gesprek
gehad en toen bleek ons dat
ook de pastoor het helemaal
gehad had met die mevrouw.
En met hem het hele kerkbestuur. Wat wil je, als je zelfs
meent tijdens de Kerstdagen
de pastoor meerdere keren
lastig te moeten vallen.

Als Printmarkt stonden wij
in november voor de keus
ons nog langer als een Oeigoer te laten behandelen
of rigoureus te kappen met
deze persoon die namens de
gemeente het klantencontact met ons onderhield. Het
is nooit leuk om een ‘mooie’
klant te verliezen, maar in dit
geval was de keus niet moeilijk. Sowieso ging het meeste
drukwerk en zo al aan onze
neus voorbij, dus dit kon er
ook nog wel bij. En anders
maar naar de voedselbank!

‘UIT HET VELD’

Toen we in de loop van januari ‘uit het veld’ steeds meer
signalen ontvingen dat men
onze beslissing van november heel goed kon begrijpen,
maar daar gelijktijdig aan
toevoegde dat het toch wel
bijzonder jammer was dat
‘de Gennepenaar’ niet meer
verscheen, zijn we gaan twijfelen. Wel of niet meer verschijnen, hoe vaak en zo nog
meer van die vragen borrelden op. Ook van bezorgers
hoorden we dat ze het jammer vonden. Maandelijks ff
zo’n route lopen was heerlijk. Je bent buiten, hebt een
doel en doet anderen er ook
nog een plezier mee. En toen
zijn we omgegaan en kregen
er steeds meer zin in. Toen
de adverteerders nog.
Een woord van dank is hier
op zijn plaats aan de adverteerders die ons allemaal

trouw zijn gebleven en het
daarom verdienen de komende weken/maanden van
uw belangstelling en kooplust te mogen genieten. Want
laten we eerlijk zijn, zonder
adverteerders kon en kan er
geen ‘Gennepenaar’ bestaan.
En net als de krokussen die
nu overal uitkomen en bloeien en zo het voorjaar uitbundig begroeten, gaan wij met
opgestroopte mouwen niet

alleen dit voorjaar, maar alle
seizoenen tegemoet om hopelijk nog heel lang hele
mooie ‘Gennepenaren’ te
maken en bij u te bezorgen.
We hebben er met z’n allen
echt zin in, neem dat van
mij aan.
Nog een mooie maand maart.
Sjang Noy
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FAMILIEBERICHTEN
IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Bert Könings

Hubertus Marinus Gertrudis
weduwnaar van
Bep Houben (1977 †)
en José Janssen (2010 †)
* Gennep, 18 november 1938
† Gennep, 22 februari 2021
Waar de Niers langs kronkelwegen...
Zo kronkelde Gennep door paps leven.
Geboren op d’n Balkan, door kinderogen de oorlog beleefd. Dit maakte een
diepe indruk op hem. Als zoon van de
badmeester was de Maaskemp zijn achtertuin. Helaas stierf zijn vader plotseling op jonge leeftijd. De verhalen over
zijn jeugd spraken enorm tot de verbeelding. Jarenlang heeft hij keihard
gewerkt om zijn gezin te onderhouden.
Zelfs levensbedreigende ziekten weerhielden hem hier niet van. Hij groeide op
en trouwde met Bep. Samen kregen ze
twee kinderen. Toen sloeg het noodlot
toe. Bep werd ziek en stierf. Dit was een
lood-zware periode. Pap was een begenadigd en gevreesd midvoor. Eerst voor
de Gennepse Boys en later voor Vitesse
‘08. Hij haalde wekelijks de krant: ‘Könings deed wederom de touwen van het
vijandelijke doel trillen’. Dienstplicht
en een knieblessure belemmerde een
avontuur met VVV-Venlo. Ondanks zijn
verdriet vond hij opnieuw het geluk. Hij
trouwde met José en kreeg twee kinderen. Ze gingen verder in een samengesteld gezin. Dit viel niet altijd mee. Opnieuw sloeg het noodlot toe. Ook zijn
tweede vrouw moest hij afstaan.
Ondanks dat hijzelf al jaren ernstig ziek
was, bleef hij doorzetten, al werd dit
steeds moeilijker. Pap heeft veel geleden, nog harder gestreden. Gelukkig
was zijn heengaan zacht en vredig.
…bij de burcht de Maas ontmoet.
Pap, bedankt voor alles.
Hoije, wa!

Jan Reintjes
echtgenoot van
Nelly Reintjes - Hendriks
* Ottersum, 11 oktober 1936
† Gennep, 23 februari 2021
Jan Reintjes is in 1936 op ’t Riezenbroek
geboren. Als oudste zoon van Gerrit
Reintjes en Maria Nas. Daar heeft hij de
boerderij van zijn ouders overgenomen.
In 1968 is hij met Nelly Hendriks getrouwd. Samen kregen ze 3 kinderen,
Mayke, Lilian en Giel. Jan was een echte boer. Hij hield van de dieren, seizoenen, het buitenleven en de tractor. Achter ging altijd voor.
Op zijn 64ste is hij samen met Nelly naar
Gennep verhuisd. Vanaf dat moment
ϐ
neer van huis naar thuis.

Vader en moeder werden opa en oma,
10 kleinkinderen. Jan genoot van de
kleinkinderen die allemaal graag op de
Picardie komen. In de loop der jaren
ontvielen hem steeds meer mensen die
dicht bij hem stonden. En daar had hij
het zichtbaar maar ook onzichtbaar
moeilijk mee. Toen Jan noodgedwongen
niet meer hele dagen kon werken, werd
de tijd anders ingedeeld. Ineens was er
   ǡ ϐ ǡ
familie- en vriendenbezoek. De laatste
ϐǤ
de goede medewerkers van thuiszorg
en de dagopvang heeft hij samen met
Nelly nog kunnen genieten van het leven. Tot dinsdag 23 februari...
Misschien is hij in gedachten vroeg opgestaan om alvast te kunnen melken,
het zou een mooie dag worden, met
goed weer, want dan kun je veel doen!
Het is goed zo.
Nelly Reintjes - Hendriks
Mayke & Frank Lamers
Joost - Guus - Koen
Lilian & Geert Spikmans
Wouter - Freek - Bram
Giel & Anke Reintjes
Suze - Jochem - Hugo - Daphne
Picardie 17, 6591 JA Gennep

COLOFON
De Gennepenaar is een maandelijkse,
gratis uitgave van Printmarkt.eu
i.s.m. het kerkbestuur

Vormgeving:
Printmarkt.eu
De Poel 12, 6591 BV Gennep

Redactie:
redactie@printmarkt.eu

Drukker:
Janssen/Pers Rotatiedruk B.V.
2e Dwarsweg 81, 6591 XP Gennep

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

Oplage:
4.500 exemplaren

‘De Gennepenaar’ behoud zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als
het databankrecht.
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BELEEF
DE LENTE 2021
GENNEP.(so) De webcams van ‘Beleef
de Lente’ staan sinds afgelopen zondag
weer aan! Het radioprogramma Vroege Vogels zette die ochtend de camera´s
tussen 7.00 en 10.00 live, zodat iedereen direct in de nesten kan kijken. De
camera’s op www.vogelbescherming.
nl/beleefdelente registreren alles: van
familiedrama’s tot opgroeiende kuikens en gepassioneerde gevechten om
een minnaar. Dit jaar zijn de lenzen ook
gericht op de zeearend, kerkuil, slechtvalk en natuurlijk onze eigen ooievaar.
Gedurende de komende maanden kan
iedereen weer live meegenieten van
maar liefst 12 verschillende soorten vogels. We zien het bouwen van een nestje het paren en het broeden. Zoals bij de
bosuil, die inmiddels op 2 eieren zit.
Daarna zien we de kuikens opgroeien
en als alles goed gaat: het uitvliegen
van de jongen. Maar de natuur kan
hard zijn en ook dat wordt door de camera’s geregistreerd: vechtende zeearenden, eieren-rovende marters en
jonge vogels die het helaas niet redden.
De soorten van 2021
De camera’s van Vogelbescherming
volgen dit jaar opnieuw de bosvijver,
waar dagelijks diverse vogels komen
drinken en badderen. Daarnaast zijn er
de publiekslievelingen ooievaar, steenuil en slechtvalk. Het bekijken van de
live-beelden is al jarenlang enorm populair. Meestal kijken jaarlijks gemiddeld zo’n 1 miljoen mensen naar de
webcams. Afgelopen jaar werd het
kijkcijferrecord, mede door de lockdown vanwege corona, verpulverd:
ruim 1,7 miljoen mensen keken toen
naar Beleef de Lente.
Zelf de natuur in
Zo dichtbij als met een webcam kom
je natuurlijk niet, maar je kunt ook zelf
vogels spotten in de natuur. Op de website van Beleef de Lente kun je je postcode invullen om te ontdekken welke
ϐderen. De Vogelbescherming geeft je
per e-mail tips om meer vogels of vlinders naar je tuin te lokken. En hoe je
ze kunt helpen met genoeg voedsel,
water of broedplaatsen. Vaak zijn een
paar kleine aanpassingen en wat meer
groen al voldoende om meer tuinvogels te verwelkomen.

ZANDSTRAAT
ZANDSTRAAT KRIJGT
KRIJGT
ǧ


ǧ
GENNEP.(JN) Neem aan dat in de loop
van deze maand de eerste bewoners
van de nieuwbouw op de plaats waar
vroeger de bakkerij van Harrie Nillessen was gevestigd, hier hun intrek nemen. Een echte aanwinst.
Jammer dat het iets verderop gelegen
statige pand van de Rabobank inmiddels verkocht is. Vlgs. een welingelichte bron (S.V.) komen hier op de bovenverdiepingen appartementen en komen
op de begane grond, waar tot voor kort
eigenlijk de Rabobank zat, commerciële
ruimtes. Of de Rabobank elders in Gennep nog een kleine dependance inricht
was niet te achterhalen.

Maar terug naar (vanaf de Markt gezien) het begin van de Zandstraat. Daar
is begin dit jaar het Blokkerpand in andere handen overgegaan. De eerste berichten die ons bereikten gingen over
 ϐ    ping. En dan lijkt de volgende stap een
huurder die iets in de horeca gaat doen.
Kun je een prachtig terras maken.

Want wie weet wat er met het terras
van XIEje aan de overkant gaat gebeuren, mag het zeggen. Feit is dat onder
de naam XIEje hier geen activiteiten meer
worden ontplooid, want sinds eind vorige
week staat het hele pand te koop.
Helemaal aan het eind van de Zandstraat
heeft de ruimte naast het Kaashuis, waar
tot voor enkele maanden een Poolse supermarkt was gevestigd ook een nieuwe huurder gevonden in de persoon van
Joris Kusters die daar eind maart een
Hengelsport Speciaalzaak opent. Meer
hierover elders in deze ‘Gennepenaar’
alsmede in de volgende editie.

Schoenmaker en sleutelservice ‘De Leest’
tenslotte verkast uiterlijk eind juni deϐ   ʹǡ    ϐ   
gevestigd. En dan zal het wel niet al te
lang meer duren, of WC ‘de Clarenshof’
is geschiedenis en gaat plaats maken
voor woning-/appartementenbouw.
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HARRY DRAAIT GEWOON DOOR!
GENNEP.(sb) Je zou het niet zeggen
als je hem ziet, maar zaterdag 20 februari j.l. heeft vrijwillige molenaar
Harry Kaak de respectievelijke leeftijd van 80 jaar bereikt. Hij is nog
ϐ Ǥ 
na circa 25 jaar een stapje terug!

Dankzij zijn inzet gaan de wieken van
de monumentale industriële gebouwen
in de gemeente Gennep e.o. nog steeds
rond, want zijn passie hield niet op bij
het draaien op molens. Hij zorgde er
ook voor dat deze molens tot in lengte
van dagen door zullen blijven draaien.
Harry werd namelijk instructeur, nam
examens af en gaf zo het vrijwillige molenaarsambacht door. Zo’n 20 leerlingen werden door hem opgeleid. Een
aantal daarvan draaien nu op ‘de Reus’
en de ‘Gerarda’. En dat is maar goed ook,
want vrijwillige molenaars zijn broodnodig om deze monumenten in stand te
houden. Een molen blijft alleen in een
goede conditie als die regelmatig zijn
wieken rond kan laten gaan.
Het was dan ook niet voor niets dat
Harry op zaterdag 28 juli 2018 uit handen van toenmalig burgemeester van
Gennep, Peter de Koning, de gemeentelijke onderscheiding ‘de Ganapja’ in
ontvangst mocht nemen, die werd uitgereikt aan Molenstichting Gennep.

Harry begon na zijn pensioen op 55-jarige
leeftijd aan een opleiding tot vrijwillige
molenaar. Zijn mollenaarscarrière, die
buiten het draaien op de molen ook bestond uit klusjes rondom de molen en
het verzorgen van rondleidingen, begon
op ‘de Gerardamolen’ in Heijen, totdat
deze gerestaureerd moest worden.
In die tijd kon hij zijn passie uitoefenen op ‘de Reus’ in Gennep. Later kwam
daar ‘Nooit Gedacht’ in Afferden nog bij.

Het behalen van zijn 80-jarige leeftijd
heeft Harry doen besluiten het wat rustiger aan te gaan doen. ‘De Reus’ en de
‘Nooit Gedacht’ zullen het zonder hem
moeten doen, maar Harry draait door!
De ‘Gerardamolen’, waar hij begonnen
is, kan nog steeds op deze gedreven
molenaar rekenen. Deze molen zit namelijk diep in zijn hart gesloten!
Genneps’ vrijwillige molenaar blijft niet
alleen actief met het laten draaien van de
Molen in Heijen, ook laat hij daar graag de
geschiedenis herleven middels zijn eigen
kleine museum vol werktuigen waar hij
bevlogen over kan vertellen.
Op het moment van schrijven is het molenaarsmuseum van Harry Kaak wegens
corona-maatregelen niet geopend. Maar,
zodra de omstandigheden het toelaten is
het zeer zeker een bezoekje waard! Geinteresseerden zijn daar zaterdags in de
middaguren van harte welkom. Meer info
over dit museum en de ‘heropening’ zijn
te vinden op www.molensgennep.nl
De redactie van ‘De Gennepenaar’ feliciteert Harry langs deze weg alsnog met zijn
80-jarige verjaardag en wenst hem nog
veel mooie jaren in goede gezondheid samen met Hanny, kinderen, kleinkinderen
en de door hem zo geliefde molens!

ǲϔcieel molenaar en hebben de molens in
Gennep, Heijen en Ven-Zelderheide eigenhandig gerestaureerd tot mooie parels in onze gemeente” waren toen de
begeleidende woorden van de burgemeester bij de overhandiging van het
beeldje gemaakt door keramist Ger
Franssen uit Heijen.
Buiten de drie beeldbepalende molens
in de gemeente Gennep, kwamen we er
   ϐ   
dat er ook in Gennep-Zuid een prachtige molen staat en wel de ‘Staakmolen’.
Wie de vrijwillige molenaar is die deze
prachtige molen onderhoudt en laat
draaien, is voor ons onbekend.

7

ǧ  
OP HET GLASVEZELNETWERK

GENNEP.(sb) Een nieuwe
glasvezelprovider komt het
glasvezelnetwerk van E-Fiber versterken. Sinds 11 februari kunnen de diensten
van Youfone worden afgenomen op het glasvezelnetwerk. Hiermee hebben de
inwoners in onze gemeente de keuze tot wel tien verschillende providers.
Youfone
Sinds 2008 is Youfone een onϐ  
die diensten aanbiedt aan particuliere en zakelijke klanten.
Eind 2017 zijn zij toegetreden
tot de alles-in-1 markt (internet, tv & bellen). Gerard Overmars, CCO van E-Fiber, is zeer
te spreken over de komst van
de nieuwe provider: “We zijn
blij dat Youfone als belangrijke
nationale speler op het gebied
van mobiele- en thuisdiensten, internet– en tv-diensten
gaat leveren via ons glasvezelnetwerk en zien het als een
waardevolle toevoeging van
het aanbod”.
Introductieaanbod
Youfone is altijd op zoek naar
slimme innovatieve producten en diensten voor een
scherpe prijs. Speciaal voor
haar toetreding tot het E-Fiber
netwerk komt Youfone met
een aantrekkelijk introductieaanbod voor alle consumenten met o.a. 1 jaar gratis ESPN

Eredivisie. Deze actie is terug
ǦϐǤǤ
Open netwerk
E-Fiber legt een open glasvezelnetwerk aan, dit betekent
dat alle aanbieders welkom
zijn op het netwerk. Zo kunnen huishoudens en bedrijven zelf kiezen welke provider
het beste bij hen past. Daarbij
is er tevens keuze uit kleinere
en lokale glasvezelexperts. Dit
biedt veel meer keuzevrijheid
en brengt voordelen met zich
mee zoals persoonlijke aandacht en goede service.

Over E-Fiber
E-Fiber is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de aanleg
van glasvezel. E-Fiber vindt
dat iedereen in Nederland
recht heeft op snel en betrouwbaar internet. Waar je
ook woont, van het stadshart
tot in de polder. Daarom investeert E-Fiber in infrastructuur,
innovatie, techniek én in mensen. Om zo een uniek ‘open’
glasvezelnetwerk aan te leggen waarop iedere provider
zijn diensten mag leveren.
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DE GENNEPENAAR ZIET ZE VLIEGEN
GENNEP.(sb) De Gennepenaar ziet
ze vliegen. 103 Gennepenaren wel
te verstaan, want dat is het totaal
aantal deelnemers aan De Nationale
Tuinvogeltelling 2021 in onze stad.
Verdeeld over het gehele land telden dit jaar
198.179 deelnemers mee tijdens de Tuinvogeltelling. Binnen de gemeente Gennep
waren dat er 201 waarvan 103 deelnemers
uit ons Niersstadje.
In totaal teleden de deelnemende inwoners van de gemeente Gennep tussen 29
t/m 31 januari 4.178 vogels. 1.697 daarvan werden in de stad Gennep geteld.
Van huismus tot roodborstje en van
pimpelmees tot heggenmus, er kwam
weer van alles voorbij. We nemen je
in vogelvlucht mee door de top 5 van
meest voorkomende vogels in de stad
Gennep.
Nr. 1 (1.035 geteld in gemeente Gennep)
Een zeer bekende broedvogel in dorpen
en steden. Deze stevig gebouwde vogel
met grote snavel en verhoudingsgewijs
grote kop is de meest voorkomende vogel
in gemeente Gennep e.o. We hebben het
natuurlijk over de Huismus.

Nr. 2 (592 geteld in gemeente Gennep)
Onderzijde geel met zwarte middenstreep,
kop glanzend zwart met grote witte wang
en mosgroene bovenzijde met witte vleugelstreep en blauwgrijze vleugel. Inderdaad, de Koolmees staat op de 2e plaats!

Nr. 4 (289 geteld in gemeente Gennep)
Er werden er maar 118 geteld in de Stad
Gennep en dat terwijl dit de meest algemene en een van de bekendste vogels van ons
land is. Het is zelfs de talrijkste broedvogel
van Nederland.
De Merel is geëindigd op de 4e plaats!
Recentelijk heeft de soort echter te lijden
gehad onder het usutuvirus. Merels zijn
luidruchtig. Als er een kat in de buurt is,
waarschuwen ze langdurig met hun luide
alarmroep andere dieren.

De zwarte middenstreep op de buik en
borst is bij mannetjes breder dan bij
vrouwtjes. Enige mees met witte buitenste
staartpennen, goed te zien in vlucht.
Het geluid is kenmerkend. Ritmische, eenvoudige zang in veel variaties. Zeer veel
roepen.
In de stad Gennep werden maar liefst 245
Koolmeesjes geteld.
Nr. 3 (455 geteld in gemeente Gennep)
Deze bosvogel heeft zich net als de koolmees aangepast aan de menselijke omgeving. Ook hij broedt graag in nestkasten en
komt in de winter dicht bij huis, bungelend
aan vetbollen en pindanetjes.

De nesten zijn vaak makkelijk te vinden
waardoor veel eieren en jongen aan katten
en kraaien ten prooi vallen. Ondanks die
verliezen zijn de merels nog steeds zeer
talrijk: ze compenseren dit natuurlijke
verlies door veel jongen groot te brengen.
De merelman brengt in het voorjaar een
fraai lied ten gehore vanaf een hoge plek.
Nr. 5 (271 geteld in gemeente Gennep)

Je raad het al: De Pimpelmees is op de 3e
plek geëindigd bij de Tuinvogeltelling in de
gemeente Gennep.
Mannetjes en vrouwtjes verschillen
sterk, waarbij de mannetjes veel donkerder gekleurd zijn. Het mannetje heeft
een grijs petje met roodbruine zijden,
grijze wangen, grijs onderlichaam en
brede witte vleugelstrepen. Dominante mannetjes hebben meer zwart op de
borst dan mussen lager in de rangorde.
Het vrouwtje kenmerkt zich door tamelijk eenvormig lichtbruin kleed, heeft een
opvallende wenkbrauwstreep achter het
oog. Het mannetje heeft een donkergrijze kegelvormige snavel, bij het vrouwtje
is de snavel lichter en geliger van kleur.
Korte leverkleurige poten.
Hiervan werden er 445 geteld in de stad
Gennep.

Pimpelmezen kunnen zelfs op de dunste
twijgjes nog voedsel zoeken. Ze stellen niet
veel eisen aan hun leefomgeving en zijn
dan ook veel te vinden in tuinen en parken.
Vogeltellers in de stad Gennep telden 185
Pimpelmezen.

112 Houtduiven zijn er geteld in de stad
Gennep. De houtduif is de grootste en ook
de meest voorkomende duif van Nederland. Hij komt in steden voor in tuinen en
parken maar ook in het buitengebied op
akkers. Meestal zijn ze op de grond naar
voedsel aan het zoeken of zitten ze in een
boom luid te koeren. Bij het opvliegen maken ze nogal wat kabaal doordat de vleugels
boven en onder het lichaam tegen elkaar
klappen.
Door die witte vleugelstreep is de houtduif op grotere afstand gemakkelijk te onderscheiden van de stadsduif en holenduif.
Jonge houtduiven missen de witte halsvlek.
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NIEUWE BETONPADEN OP ALGEMENE BEGRAAFPLAATS
GENNEP. (sb) Dankzij een bijzondere samenwerking tussen de Den Ouden Groep uit
Schijndel en AVG uit Heijen
zijn de afgelopen maand alle
betonpaden op de algemene
begraafplaats aan de Kampweg in Gennep-Zuid vernieuwd.

re look. Daarnaast heeft het
bedrijf zelf scheuren in het
beton gemaakt, waardoor er
geen voegen nodig waren.
Voegen zouden namelijk een
te strak resultaat geven, wat
niet mooi is op een begraafplaats.
Speciaal werk
voor Den Ouden
Voor de specialisten van Den
Ouden was de klus op de begraafplaats in Gennep een
speciale klus. Zo was het
voor hen, net als voor AVG,
de eerste keer dat zij een begraafplaats gedeeltelijk van
nieuwe betonpaden moesten
voorzien. Om de betonpaden
er niet te strak en nieuw uit
te laten zien, gebruikte Den
Ouden donkere lossingspoeder. Op deze manier krijgen
de paden een genuanceerde-

AVG Heymix leverde
400 m3 beton

Door AVG Heymix zijn er in
totaal zo’n 400 m3 beton
naar de begraafplaats gebracht. Om de paden een authentieke uitstraling te geven

is er gekozen om het beton in
een lichte terracotta kleur te
leveren. Daaroverheen wordt
het donkere lossingspoeder
aangebracht, waardoor het
lijkt of dat de paden er al veel
langer liggen.

AVG Recycling recyclet
oude paden
Naast AVG Heymix was ook
AVG Recycling betrokken
bij dit project. Om de nieuwe betonpaden te kunnen
realiseren, moesten namelijk wel eerst de bestaande
paden worden verwijderd.
Deze paden werden eerst
opengebroken en daarna
door middel van 15 m3 AVG
afvalcontainers naar de recyling afdeling in Heijen gebracht. Van het oude betonpuin maakt AVG Recycling
weer granulaat dat zijn weg
weer vindt als toepassing in
wegenbouw en betonmortel.
(Bron: AVG Nieuwsbrief
januari 2021)
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van 11, woordvoerder voor deze vereniging en daarmee dus de 9e Vorst van ‘t
Bombakkes.
Met volledige steun van zijn partner
Birgit Holtermans en hun 2 dochters
Renée en Fenna, besteeg Maarten regelmatig vol zelfvertrouwen het toneel
om de Bombakkiërs toe te spreken.
Gekleed in het (sinds Vorst Gé van Abel)
traditionele witte jasje en met een zelf
toegevoegd bordeauxrood gilletje, stond
Genneps’ Vorst zijn mannetje.
Elke maand zetten we een ondernemer
of vrijwilliger in de spotlight. Daarmee geven we een kijkje in de keuken
van een maatschappelijk betrokken
bedrijf of laten we zien wat een vrijwilliger eigenlijk allemaal voor onze
gemeenschap doet.
In deze eerste editie aandacht voor
een bijzondere vrijwilliger die zijn
Vorstensteek aan de wilgen hangt:
Maarten Daniëls (55), 11 jaar lang
Vorst van de ‘Génnepse Vastelaovendclup ‘t Bombakkes’.

Niet alleen op het Prinsenbal of krantuitreiking in Gennep, maar ook op de recepties van bevriende zusterverenigingen.
Daar was Maarten verre van gevreesd.
Want hij kon dan wel af en toe scherp van
de tongriem zijn gesneden, hij handelde
altijd zoals zijn voorganger hem dit had
geleerd, onder het motto:
“WEET WAT JE ZEGT,
MAAR ZEG NIET ALLES
WAT JE WEET”

Maarten is binnen Bombakkeskringen beter bekend als ‘De Vrïjjer’, maar in de wijde
regio zullen carnavalisten hem vooral kennen als Vorst Maarten.
Na zijn regeringsschap als Prins Maarten
d’n Urste in 2009 werd hij door het bestuur van de Gennepse carnavalsvereniging gevraagd om Theo Roosenboom op
te volgen als Vorst. Maarten greep deze
unieke kans met beide handen aan en
werd, na een jaartje meelopen met Vorst
Theo, tiijdens de jaarvergadering van juni
2010 benoemd tot het hoofd van de Raad

Tijdens de jaarlijkse Sleuteloverdracht op
het Stadhuis nam hij graag de gevestigde
orde op de hak, maar altijd met respect,
creatief en goed voorbereid. Met zelf geschreven limericks, Vastelaovend-les en
liedjes had hij daar ook vaak de lachers op
de hand. Iets waar veel Vastelaovendvierders binnen de gemeente Gennep prettige
herinneringen aan zullen hebben.
Maarten vertelde in de Bombakkeskra.nt
van 2011 in een dubbelintervieuw met
Theo (De Kiep) over zijn mooiste moment als Vorst tot nu toe. Dat was na afloop van zijn 1e optreden als Vorst, tijdens
het Schlagerbal. Theo vloog hem namelijk

om de nek en gaf hem een oprecht compliment. Dat deed de kersverse Vorst erg
goed. Nu, jaren later, zullen er ongetwijfeld
tal van andere momenten in zijn herinnering gekoesterd blijven.
11 jaar lang was Maarten het boegbeeld
van de Gennepse Vastelaovend, maar nu
houdt hij het voor gezien. Hij stopt niet
omdat hij er geen zin meer in heeft of er
geen plezier meer aan beleeft. Integendeel.
Daniëls stopt met deze prachtige ‘baan’ op
zijn hoogtepunt, zo schrijft hij zelf in de
‘Bombakkeskra.nt’ van 2021. Bij zijn installatie in 2010 heeft Maarten al direct
kenbaar gemaakt dat hij dit ‘slechts’ 11
jaar zou doen en Maarten is een man van
zijn woord. Daarom heeft het bestuur van
11 van ‘zijn cluppie’ hem carnavalsmaandag 15 februari op een bijzondere manier
geëerd. Zo’n bijzonder afscheid mag je
namelijk niet onopgemerkt voorbij laten
gaan, zelfs niet in tijden van een pandemie.

Het laatste glas cognac heeft Maarten
helaas niet mogen drinken met ZDH Prins
Ivo d’n Örste, die door de welbekende
omstandigheden nog niet is afgetreden.
Die eer is aan Maartens’ opvolger, die tijdens de alternatieve Sleuteloverdracht op
de vrijdag voor carnaval aan het publiek is
gepresenteerd. Geert Spikmans zal vanaf D’n Aftrap op donderdag 11 november
de taken van Maarten overnemen. Hij is
daarmee de 10e Vorst van ‘t Bombakkes.
Wij wensen hem veel succes!
Maarten, je was een fantastische Vorst.
Gennep zal nog vaak aan je terug denken.
Duut hin, blijf gezond en het ga je goed!
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PROJECT FIETSTUNNEL AAN DE BRABANTWEG AFGEROND

MONUMENTEN & MOMENTEN

GENNEP.(sb) In het kader van de ope    ϐ 
 ϐǡ ´ 
Hay van Arensbergen een kleurrijk
kunstwerk. Hiervoor schilderde hij
in opdracht van gemeente Gennep 15
schilderwerken van Monumenten en
Momenten van Gennep. Uit deze werken zijn verschillende puzzelstukken
gesneden, waarna ze geprint zijn op
aluminium platen. Deze platen zijn vervolgens op de wanden en het plafond
ϐ
zo samen een regenboog.

Een regenboog staat nl. voor tolerantie
en is een symbool van respect voor eenieder op deze wereld en eerbied voor al wat
leeft. Kleurrijk om de aandacht van het
kind te trekken en zo ook Gennep te ontǤϐ
de regenboog door en krijgt zo a.h.w. symbolisch het geluk mee als men Gennep binnenkomt en/of verlaat.

Hay maakte het werk zoals hij zelf zegt:
ǲϐ dat het van Gennep, door Gennep en voor
Gennep is”, gekoppeld aan de afspraak dat
hij van de schilderijen reproducties mocht
maken voor de verkoop.

Alles bij elkaar opgeteld, bracht dit een
fantastisch bedrag op wat De Hersenstichting inmiddels ook heeft mogen ontvangen. Na overleg met de Hersenstichting en
een lokaal fysiocentrum, mocht Hay een
gedeelte hiervan in onze eigen gemeente besteden. Dit werd een gezin waarvan een ouder is getroffen door een NAH
(Niet Aangeboren Hersenletsel). Zij waren
aangenaam verrast toen ze een heel mooi
bedrag overhandigd kregen om dit te gebruiken om diverse noodzakelijke aanpassingen in hun huis uit te kunnen laten voeren zodat ze uiteindelijk toch op hun eigen
stekkie kunnen blijven wonen. Een letsel
treft namelijk het hele gezin. Iets waar we
niet elke dag bij stilstaan!

De opbrengsten hieruit zouden dan later
geschonken worden aan een goed doel. Inmiddels is het project en de actie afgesloten en zijn er meer dan 250 reproducties
verkocht, terwijl er ook diverse originele
werken zijn geveild die in meerderheid
zijn aangekocht door inwoners uit de hele
gemeente Gennep. Chapeau!

Hay kan met gepaste trots terug kijken op
ϐ Ǥ ǣ‘’Met dank
aan allen die hier aan meegewerkt hebben
en die een bijdrage hebben geleverd aan dit
mooie project. Ondanks dat het behoorlijk
wat uren waren, ben ik erg dankbaar dat ik
het heb mogen doen’’.

De volgende
edtieie van

DE GENNEPENAAR
verschijnt
donderdag 1 april!
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HERDENKING BEVRIJDING GENNEP 2021
Zo hebben wij toch onze dankbaarheid en respect kunnen
tonen aan de gesneuvelde soldaten die hier begraven liggen.
En voor ons ook een belangrijke drijfveer: voor de nabe   ϐ  
dat hun vader, grootvader of
(oud)oom niet vergeten wor-

Wat een verschil met de herdenking van vorig jaar waarin we de bevrijding van Gennep en Operation Veritable
herdachten. 12 februari 1945
zijn de Duitse verdedigers uit
Gennep verdreven. De huidige gemeente Gennep was zo
al op 14 februari 1945 bevrijd
(er vonden nog wel gevechten
plaats maar dat was achteraf in
de velden rondom Heijen).
Ondanks corona wilden we dit
jaar weer hierbij stilstaan en
herdenken. In een kleine bijeenkomst is dat alsnog gelukt
en omdat het traditie is wilden
hier dit jaar geen uitzondering
op maken.
Han van Arensbergen nam als
voorzitter van Stichting Veritable het voortouw met het leggen van bloemen bij de Barmhartige Samaritaan, terwijl
de Bond van Wapenbroeders
afdeling Venray-Gennep een

ere- en een baniergroet bracht.
Vervolgens ging het naar Ottersum waar wij stil stonden
bij de 9 graven aldaar, 8 van
geallieerden en het Nederlandse oorlogsgraf van Wim
Hendriks. Als laatste, brachten
we een groet op de oorlogsbegraafplaats in Milsbeek.

den en hun graven nog steeds
bezocht worden.
Volgend jaar rond 12 februari
zijn wij er weer! Opdat wij niet
vergeten.
Paul ten Broeke
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GENNEP: DEZE WEEK HERSTART
BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER

GENNEP.(sb) Vanaf deze week staat
het mobiele onderzoekscentrum voor
het bevolkingsonderzoek borstkanker
weer in Gennep. Vanwege de uitbraak
van het coronavirus was het bevolkingsonderzoek borstkanker tijdelijk
stilgelegd. Inmiddels zijn verschillende
maatregelen genomen om gefaseerd
en veilig te kunnen screenen binnen de
COVID-richtlijnen.
Een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. De meesten zijn ouder dan 50
jaar. Daarom krijgen alle vrouwen van
50 tot en met 75 jaar een uitnodiging
voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dankzij dit gratis bevolkingsonderzoek overlijden jaarlijks tussen
de 850 en 1075 vrouwen minder aan
borstkanker.
ϐ
Het onderzoek bestaat uit het maken
van röntgenfoto’s van beide borsten,
 ϐǤ    
de röntgenfoto worden de borsten samengedrukt om de foto goed te kunnen
beoordelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door hiervoor opgeleide screeningslaboranten. Twee screeningsradiologen beoordelen de röntgenfoto’s
en zoeken naar verdachte afwijkingen.

Coronavirus
Vanwege het coronavirus zijn verschillende maatregelen genomen om veilig
te kunnen screenen binnen de COVID-richtlijnen. Daardoor kunnen het bevolkingsonderzoek en de aansluitende
zorg veilig en met goede kwaliteit worden georganiseerd.
Uitnodiging komt tijdelijk later
Voorlopig is het niet mogelijk om vrouwen elke 2 jaar uit te nodigen voor het
bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit
komt door een tekort aan personeel.
Door het coronavirus is de vertraging
in het uitnodigen nog groter geworden. Daarom is besloten de periode tussen twee uitnodigingen tijdelijk te verlengen naar maximaal 3 jaar. Het later
uitnodigen zal enkele jaren duren. Als
de COVID-19-maatregelen voorbij zijn
en er weer voldoende nieuwe medewerkers zijn opgeleid, kunnen cliënten
weer iedere 2 jaar uitgenodigd worden.
Gennep
Vrouwen uit Gennep met de postcodes
6591, 6595, 6596, 6598 en 6599 worden voor deze ronde van het bevolkingsonderzoek uitgenodigd. Het onderzoekscentrum is van begin maart
tot en met medio mei 2021 te vinden op

het parkeerterrein aan ’t Straatje tegenover supermarkt Jan Linders. De volgende standplaats van het mobiele onderzoekscentrum is Middelaar. Tijdens
de vorige ronde was de opkomst in Gennep 81,18 %. Dit betekent dat er 2.359
vrouwen uit de doelgroep hebben deelgenomen aan het onderzoek. Hiervan
zijn 40 vrouwen doorverwezen voor
nader onderzoek.
Wat is borstkanker?
Het lichaam bestaat uit miljoenen cellen. Door veranderingen in cellen kunnen deze te snel groeien en het lichaam
beschadigen. Dit kan kanker worden.
Er zijn verschillende soorten kanker.
De kanker die het meest voorkomt bij
vrouwen is borstkanker. In het begin
kan borstkanker groeien zonder dat u
er iets van merkt. Borstkanker kan langzaam maar ook snel groeien. Dat is bij
iedereen anders. Aan borstkanker kunt
u doodgaan. Als het vroeg wordt ontdekt,
is de kans groter dat u kunt genezen.
Meer informatie over borstkanker:
www.borstkanker.nl
www.kwf.nl/borstkanker
www.kanker.nl/borstkanker
www.huisarts.nl/borstkanker
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TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2021
Woensdag 17 maart 2021 vindt de
Tweede Kamerverkiezing plaats Vanwege het coronavirus neemt de overheid maatregelen om ervoor te zorgen
dat deze Tweede Kamerverkiezing zo
goed mogelijk verloopt.

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart
2021 kan daarom in alle gemeenten in
een aantal stemlokalen vervroegd worden gestemd. Dat gebeurt vooral voor
kiezers die extra risico lopen door besmetting met het coronavirus. Er worden extra maatregelen genomen om de
verkiezingen veilig te laten verlopen.
Hiernaast vindt u een overzicht van
de locaties en openingstijden van de
stembureaus en de inleverpunten
voor de briefstemmen op 15, 16 en 17
maart 2021.

Stembureaus
De stembureaus zijn open
van 07.30 tot 21.00 uur
OPEN OP MAANDAG 15 MAART:
Buurthuis VanOns
Norbertplein 3, Gennep
De Goede Herder
Europaplein 1, Gennep
OPEN OP DINSDAG 16 MAART:
Buurthuis VanOns
Norbertplein 3, Gennep
De Goede Herder
Europaplein 1, Gennep
Trefpunt
Kerkstraat 31, Milsbeek
Zaal De Pub
St. Janstraat 48, Ottersum
OPEN OP WOENSDAG 17 MAART:
Buurthuis VanOns
Norbertplein 3, Gennep
De Goede Herder
Europaplein 1, Gennep

Pica Mare
Picardie 36, Gennep
(2 stembureaus)
Buurthuis ’t Hökse
Pr. Margrietstraat 22, Gennep
Gemeenschapshuis d’n Toomp
Lijsterbesstraat 10, Heijen
Trefpunt
Kerkstraat 31, Milsbeek
Zaal De Pub
St. Janstraat 48, Ottersum
Gemeenschapshuis de Uitkomst
Kleefseweg 29, Ven-Zelderheide
INLEVERPUNT
VOOR BRIEFSTEMMEN
Gemeentekantoor
Ellen Hoffmannplein 1, Gennep.
Vanaf 10 maart elke werkdag
geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
Op woensdag 17 maart
is het gemeentekantoor open
van 07.30 tot 21.00 uur.
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DE KEUZE IS REUZE!
Er doen maarliefst 37 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Hieronder vindt je een overzicht van al die
partijen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

VVD
PVV
CDA
D66
GROENLINKS
SP
PvdA
ChristenUnie
Partij voor de Dieren
50PLUS
SGP
DENK
Forum voor Democratie
BIJ1
JA21
CODE ORANJE
Volt
NIDA
Piratenpartij

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

LP (Libertaire Partij)
JONG
Splinter
BBB
NLBeter
Lijst Henk Krol
OPRECHT
JEZUS LEEFT
Trots op Nederland
U-Buntu
Connected Front
Lijst 30
Partij van de Eenheid
DE FEESTPARTIJ (DFP)
Vrij en Sociaal Nederland
Wij zijn Nederland
Modern Nederland
De Groenen
Partij voor de Republiek

cda.nl/knops

EEN ANDER MACHTIGEN
U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen.
Wil je een kiezer uit dezelfde gemeente machtigen? Dan
geef je dit aan op de achterkant van je stempas. De persoon die voor jou stemt (de
gemachtigde) moet een kopie
van uw ID-bewijs meenemen
naar het stembureau.
Wil je een kiezer uit een andere gemeente machtigen? Dan
moet je dat schriftelijk aanvrage. Hiervoor is een formulier
te downloaden op de website
van gemeente Gennep: www.
gennep.nl

Let op:
Een gemachtigde mag niet
meer dan 3 volmachten aannemen. Ook moet hij/zij de
volmachtstem(men) tegelijk
met zijn/haar eigen stem uitbrengen.
Je kunt iemand machtigen uit
elke Nederlandse gemeente.
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WAT IS DE TWEEDE KAMER EIGENLIJK?
De Tweede Kamer der Staten-Generaal,
vaak kortweg de Tweede Kamer genoemd,
vormt samen met de Eerste Kamer de Nederlandse Staten-Generaal, de landelijke
volksvertegenwoordiging voor Nederland.
De eerste zitting was op 21 september
1815. Sinds 1956 bestaat de Tweede Kamer uit 150 zetels. De Tweede Kamer is
o.a. te vergelijken met het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten en het
Lagerhuis in het Verenigd Koninkrijk.
Hoewel de naam misschien het tegendeel
doet vermoeden, heeft de Tweede Kamer
in de Nederlandse politiek meer macht
dan de Eerste. In de Tweede Kamer ontstaan regeringscoalities en deze kunnen
hier ook weer uiteenvallen. Ook worden
ministers er ter verantwoording geroepen
voor hun beleid. De Eerste Kamer heeft
deze macht ook, maar gebruikt die veel
minder vaak. Een minister of kabinet kan
niet aanblijven zonder het vertrouwen van
(een meerderheid in) de Tweede Kamer.
De Tweede Kamer
heeft in hoofdzaak drie taken:
- controle op regeringsbeleid,
- medewetgeving (regering/Eerste Kamer)
-vertegenwoordiging van de bevolking.

Om de regering te kunnen controleren,
heeft de Tweede Kamer verschillende
rechten en instrumenten. Een belangrijke
bevoegdheid van de Tweede Kamer is het
budgetrecht of recht van begroting. Dat is
de mogelijkheid begrotingen van de ministeries goed en af te keuren en om ze te
wijzigen. Ook het recht van interpellatie en
het recht van enquête horen hierbij. Een
van de belangrijkste rechten bij de wetgeving is het recht van amendement. Dat
is de mogelijkheid om wetsvoorstellen op
onderdelen te wijzigen. Als een meerderheid van de Tweede Kamer het amendement steunt, dan wordt de verlangde wijziging aangebracht. Een minister die daar
grote bezwaren tegen heeft, kan dreigen
met aftreden of met intrekking van het gehele wetsontwerp.
Een ander instrument is de zogenaamde
motie. In een motie spreekt de Tweede Kamer een mening uit, of zij vraagt hierin aan
een minister of het hele kabinet om iets
te doen of juist na te laten. Zo’n uitspraak
weegt minder zwaar dan een amendement, omdat hij niet bindend is. Een minister kan een motie naast zich neerleggen.
De Tweede Kamer heeft ook het recht van
initiatief, dat is het recht om wetsvoorstel-

len in te dienen. De meeste wetsvoorstellen worden opgesteld door de regering,
maar een paar keer per jaar dienen een of
meer Kamerleden een zogeheten initiatiefwetsvoorstel in. De indiener(s) zit(ten) dan
achter de regeringstafel om hun wetsontwerp te verdedigen, ook in de Eerste Kamer.
Verder kan de Tweede Kamer gebruikmaken van het recht van interpellatie. In
minder zwaarwegende kwesties kunnen
ministers door Kamerleden aan de tand
worden gevoeld tijdens het wekelijkse
mondelinge vragenuurtje van de Tweede
Kamer. In uitzonderlijke gevallen maakt de
Tweede Kamer gebruik van het recht van
enquête. Een speciaal daarvoor benoemde
commissie onderzoekt dan in een bepaalde kwestie het regeringsbeleid tot op de
bodem. Betrokkenen kunnen onder ede
worden gehoord en gegijzeld worden. Bekende voorbeelden zijn de enquête naar
de Bijlmerramp en de enquête naar Bouwfraude (2002). In minder zware gevallen volstaat een Parlementair Onderzoek,
waarbij getuigen niet onder ede staan.
De werkzaamheden van de Tweede Kamer
worden geregeld in het Reglement van
Orde van de Tweede Kamer.
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Beste kiezers,
Ik wil naar Den Haag! Niet om een haring te happen
aan zee, maar omdat ik Limburg meer zichtbaar wil
hebben in de Tweede Kamer. Voor deze provincie,
ĚŝĞŵŝũǌŽǀĞĞůŚĞĞŌŐĞďƌĂĐŚƚŝŶĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶϯϲũĂĂƌ͘
Ons Limburg waar ik ben geboren in de Paul GuillauŵĞƐƚƌĂĂƚŝŶdĞŐĞůĞŶ͕ĞŶŽƉŐƌŽĞŝĚĞŵĞƚĂůƟũĚĨĂŵŝůŝĞ͕
vrienden en gezelligheid dichtbij.
KŶƐ>ŝŵďƵƌŐ͕ǁĂĂƌŝŬďŝũĂĨĠĚ͛ŶdƵŶŶĞůŵŝũŶĞĞƌƐƚĞ
ƉŝůƐũĞĚƌŽŶŬĞŶŵĞƚĚĞĮĞƚƐ͞ŽƉƐƚĂƉ͟ŐŝŶŐ
Ons Limburg, waar ik midden in de samenleving sta
en Vastelaovend vier.
En vooral ons Limburg, waar ik met mijn gezin woon;
waar ik werk en waar ik oud wil worden.
Limburg verandert: er komen steeds meer onzekerheden.
Te weinig betaalbare woningen voor onze jongeren
en te weinig kleine woningen voor onze ouderen.
Een Maaslijn die - 20 jaar nadat ik begon met studeren - nog steeds lijkt op een blik met sardientjes.
Een provincie die onvoldoende gezien wordt in Den
Haag en steeds vaker buiten de boot lijkt te vallen.

ŇƵŝƐƚĞƌƐƚĞŵ͘ DĂĂƌ ŵĞƚ ĨĂŶĨĂƌĞŵƵǌŝĞŬ ĞŶ ĞĞŶ ŚĞůĚĞƌŐĞůƵŝĚ͘ŽĚĂƚǌĞŽŶƐŶŝĞƚĂůůĞĞŶŚŽƌĞŶ͕ŵĂĂƌŽŽŬ
echt naar ons luisteren.

Daarvoor heb ik jullie hulp nodig. De verkiezingen
ŬŽŵĞŶĞƌĂĂŶĞŶŝŬǁŝůŵŝũŐƌĂĂŐŵĞƚũƵůůŝĞŝŶǌĞƩĞŶ
voor een eerlijk en sociaal Nederland. Maar vooral
een eerlijk en sociaal Limburg. Dat kunnen we samendoen. Door samen deze reis te maken. Ga 17
sŽŽƌ>ŝŵďƵƌŐǁŝůŝŬŵĞŬĞŝŚĂƌĚŝŶǌĞƩĞŶ͘ŽďĞŶŝŬĂů ŵĂĂƌƚƐƚĞŵŵĞŶ͘^ƚĞŵWǀĚĞŶŐĂŵĞĞŽƉƌĞŝƐ͘
8 jaar Statenlid, waar ik me sterk maak voor iedere
>ŝŵďƵƌŐĞƌ͘ŽŚĞďŝŬĞƌǀŽŽƌŐĞǌŽƌŐĚĚĂƚĞƌŵŝůũŽĞ- Wil je meer weten over mijn plan en de weg naar
ŶĞŶ ĞƵƌŽ͛Ɛ  ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ ǌŝũŶ ǀŽŽƌ ďĞƚĞƌĞ ǀĞƌŬĞĞƌƐ- Den Haag?
veiligheid langs provinciale wegen. Voor een eerlij- Volg me dan op:
ke en betere verdeling van geld voor cultuur in de
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ƌĞŐŝŽ͛Ɛ͘ KŽŬ ǌŝĞ ŝŬ ĚĂƚ ŝŶǁŽŶĞƌƐ ǀĂĂŬ
ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬũŬƵŶƚǌĞůĂĞƌƐ
oneerlijk behandeld worden door de overheid; het
ǁǁǁ͘ƚǁŝƩĞƌ͘ĐŽŵͬ:<ƵŶƚǌĞůĂĞƌƐ
ďĞůĂŶŐǀĂŶďĞĚƌŝũǀĞŶŽĨŐƌŽƚĞďŽĞƌĞŶŐĂĂƚǀĂĂŬǀŽŽƌ͘
ǁǁǁ͘ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ͘ĐŽŵͬũĂƐƉĞƌŬƵŶƚǌĞůĂĞƌƐ
Dat moet eerlijker.
:ĂƐƉĞƌ<ƵŶƚǌĞůĂĞƌƐ
Nu wil ik voor jou naar Den Haag. Naar het BinnenWǀĚηϮϮ
ŚŽĨ͘ůƐdǁĞĞĚĞ<ĂŵĞƌůŝĚǁŝůŝŬŚĞƚ>ŝŵďƵƌŐƐĞŐĞůƵŝĚ
laten horen. Het geluid van de kleine industrie, de
kleine werkgever, horecabaas en de studenten en
scholieren op de Maaslijn. En niet met een zachte
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HORECA WEER OPEN? ZE ZIJN ER KLAAR VOOR!
GENNEP.(sb) Langzaam heropent ons land zich. Diverse
ondernemers openen na een
maandenlange uitzichtloze periode eindelijk weer hun deuren. Zij mogen op afspraak
weer klanten ontvangen.
Voor de horeca ligt dat anders!
Ondanks het prachtige weer
blijven de terrasstoelen opgestapeld of aan de ketting staan...
maar de vraag is ‘hoe lang nog?’
Gasten openen met deze temperaturen namelijk eigenhandig het terras of creëren hun
eigen terras op bijvoorbeeld
de trappen van onze eigen
Gennepse Groene Gracht, zoals
in het weekend van 20 februari.
Met gemengde gevoelens bekijken horecaondernemers uit
ons Niersstadje deze situatie.
Je kunt de gast geen ongelijk
geven, maar het is natuurlijk
uiterst oneerlijk en triest. Toch
zijn de eerste Gennepse horecaondernemers als weer druk
in de weer met de voorbereidingen voor het terrasseizoen.
Zo zijn Ankie en Stefan van
‘AARD’ al weer druk bezig met
de terraskaart en ook Frank

Pennings van ‘Stadsherberg’
zit niet bij de pakken neer. Opnieuw heeft hij de handen ineen geslagen met Ambachtelijk Hout, de timmerwerkplaats
van Gennepenaar Bart Bardoel.
Bart maakte samen met zijn

medewerkers in opdracht van
de familie Pennings prachtige terrasverdelers die er voor
moeten zorgen dat de anderhalve meter met gemak gewaarborgd kan worden.
Prachtige houten bloembak-

ken met daarop een stevig
raam zorgen ervoor dat de
gasten coronaproof plaats
kunnen nemen op het prachtig gelegen terras van de
‘Stadsherberg’. Niet alleen
als het heerlijk warm is,
maar ook met minder hoge
temperaturen is het bij Frank
op het terras straks goed toeven. Het bestaande zonnescherm en de door de cliënten van ‘Ambachtelijk Hout’
vervaardigde bloembakken,
creëren samen namelijk een
mooie sèrre.
Stefan en Ankie Vloet hebben
ook alles klaar staan om de
deuren weer wagenwijd open
te zetten en gasten vol enthousiasme te verwelkomen
voor een heerlijke hamburger of het welbekende ‘Plankie van Ankie’ begeleid door
een koel biertje of smaakvol
wijntje. Kortom, de horecaondernemers én de gasten
zijn er klaar voor, nu de regering nog!
Laten we er een bruisend
terrasseizoen van maken in
‘De Kop van Limburg!’

RUIM 600 HANDTEKENINGEN AANGEBODEN
AAN WETHOUDER PEPERZAK

GENNEP.(sb) Pakjesavond,
normaal gesproken een
avond vol aangename verrassingen, maar niet voor
iedereen! 5 december verscheen er namelijk een bericht in de media dat het
laatste stukje industrieel
erfgoed, de oude Gennepse brandweerkazerne, plat
moet. Dit heeft alles te maken met het plan rondom de
Gennepermolen.
Bij Gennepenaren Mirso Bajramovic, Harm Teunissen en

Hay van Arensbergen klopten
hun hart niet vol verwachting,
maar sloeg het hart 2x over bij
het lezen van dit bericht.
Maar niet alleen deze 3 inwoners van Gennep zijn het totaal niet eens met de plannen
van de gemeente om hier 14
appartementen, 7 panoramawoningen en 6 herenhuizen te
creeëren met een vraagprijs
vanaf € 300.000 euro, ook
zo’n 597 andere personen uiten hun ongenoegen. Er werd
een petitie gestart en al snel

was deze (digitaal) door zo’n
600 personen getekend.
Hay van Arensbergen had op
11 februari j.l. de eer om deze
handtekeningen te overhandigen aan verantwoordelijk
wethouder Rob Peperzak. Tevens overhandigde Van Arensbergen ook nog een ideeënen suggestieschrift aan dhr.
Peperzak met de titel: Laat Gennep blijvend torenen in de regio!
Ǥϐ-

dingen van Mirso Bajramovic
opgenomen, die een veel sfeervoller beeld weergeven dan de
bouwplannen van de gemeente
Gennep zoals hieronder te zien.
De boodschap is duidelijk! Of
dat deze petitie ook daadwerkelijk de sloop en nieuwbouw
kan beïnvloeden, zal nog moeten blijken.

PAROCHIENIEUWS
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mens. Meer dan alleen dierlijke wezens zijn we ook geestelijke wezens. Het goede dat we
doen, komt minder in de publiciteit dan het kwade. Maar
dat wil niet zeggen dat het er
niet is. Ook en juist in dit laatste jaar zien we belangeloze
daden van medemenselijkheid
en nabijheid en ervaren veel
mensen midden in de pandemie dat bidden kracht geeft.
Het zijn tekenen dat wij ook in
onze woestijndagen dichter bij
God kunnen komen, dat juist in
quarantaine Gods engelen hun
diensten bewijzen.

Broeders en zusters in Christus,
In de 14e eeuw heerste de
pest. Als tijdens een uitbraak
een schip in Italië wilde afmeren, moest het eerst een
tijd voor de kust blijven liggen
om zeker te weten dat de bemanning de besmettelijke en
dodelijke ziekte niet onder de
leden had. Die periode duurde
40 dagen. Daarvan komt het
woord quarantaine: ‘quarante giorni’: een tijd van afzondering van veertig dagen was
nodig om te weten of mensen
gezond waren.

Quarantaine was er ook voor
Noach en zijn familie in de eerste lezing: zij hebben net een
zondvloed overleefd. Veertig
dagen regende het en dobberde
Noach stuurloos rond in de ark.
Hij leefde zonder vaste grond
onder de voeten. Aardse zekerheden waren verdwenen
en het leven werd van buitenaf bedreigd. Noach moest in
quarantaine voordat hij weer
vaste grond onder de voeten
kreeg. Na die veertig dagen
van onzekerheid klaarde de
lucht weer op en kreeg hij – in
het teken van de regenboog –
opnieuw verbinding met God.
In het evangelie gaat Jezus ook
in quarantaine. Veertig dagen
verbleef Hij in de woestijn. Dat
verblijf daar was overigens
niet zijn eigen keuze: Hij werd
er naartoe gedreven. Hij moest
wel, er was geen keuze. Over

die periode staat geschreven:
‘Hij verbleef bij de wilde dieren
en de engelen bewezen hem
hun diensten.’
Die woorden heeft Marcus
daar niet zomaar geschreven.
De woestijn confronteert Jezus met twee krachten die in
ieder mensenleven voorkomen: krachten die de natuur
ons geeft en krachten die we
van Gods genade krijgen. De
woestijn van het leven brengt
de wilde dieren dichtbij. In ieder van ons leven dierlijke
krachten: we hebben allemaal
natuurlijke driften in ons. We
maken immers deel uit van de
natuur. Het is de oerdrift om
zelf te overleven, om de eigen
soort te laten voortbestaan.
Het zijn krachten die in wezen goed zijn. Maar we kunnen ook verleid worden om
die oerdriften verkeerd te
gebruiken. Ongetemd kunnen ze tot kwaad leiden. Om

er een paar te noemen: onze
oerkrachten kunnen gemakkelijk ontaarden in hebzucht,
egoïsme, heerszucht, machtsmisbruik en geweld. Er zijn
allerlei verleidingen tot
kwaad die ons heil van binnenuit bedreigen.
Enkele weken nadat we ons
verbaasden over de rebellen
die in Amerika het Capitool
binnendrongen, braken er –
als vanuit het niets – ook bij
ons rellen uit. In rustig ogende steden en stadjes staken
vernielzucht en plundering ineens de kop op. Er werden vernielingen gepleegd door vooral jonge mensen, die korte tijd
hun verstand totaal verloren
leken te hebben. Redeloos gedrag, zoals van een wild dier,
kan zich meester maken van
mensen.
Jezus verbleef bij de wilde dieren: hij liep niet weg voor de
krachten die het menszijn in
zich draagt en zag ze onder
ogen. Maar hij liet zich er niet
door meeslepen of verscheuren, zoals bij mensen soms wel
gebeurt als ze in hun leven de
woestijn ervaren.
In één adem zegt Marcus dan:
‘Er kwamen ook engelen die
Hem hun diensten bewezen.’
Ontvankelijk kunnen zijn voor
engelen – dat wil zeggen: voor
wat van Godswege tot ons
komt – hoort net zo goed bij de

Noach kreeg de opdracht de
ark in te gaan, Jezus werd de
woestijn in gedreven en ook
wij hadden afgelopen jaar niet
zo heel veel te kiezen. Wij kregen een zondvloed van maatregelen over ons heen, die ons in
een woestijn bracht van gesloten scholen, winkels en restaurants en soms van gedwongen
quarantaine na een positieve
test. We kwamen in een woestijn met veel alléén-zijn. En we
zijn er nog niet uit. Menselijke
ontmoeting staat nog steeds
op rantsoen en afstand.
Die verlatenheid van de woestijn brengt het menszijn terug naar de essentie. Ze confronteert ons met onszelf, met
onze driften, maar ook met
onze vrijheid om Gods genade te ontvangen. We mogen
nieuw ervaren dat we meer
zijn dan alleen mensenkinderen die leven vanuit natuur-

PAROCHIENIEUWS

21

Vervolg VASTENBOODSCHAP 2021

GENNEPENAAR IS
VANAF NU ‘STADSBLAD’
Zoals in de december-editie van de Gennepenaar vermeld hebben we als parochiegemeenschap heel wat jaren gezorgd
voor parochieblad De Gennepenaar.
Dat is vanaf deze editie veranderd in
‘stadsblad’ de Gennepenaar met Printmarkt.eu als redactie en uitgever.

ke krachten. We zijn ook Gods kinderen,
die Zijn kracht in ons leven mogen ervaren. Menszijn betekent beide zijden accepteren: niet doen alsof we alleen maar
van deze aarde zijn en dus voor elke drift
door de knieën gaan, maar ons ook openen
voor wat Gods genade ons geeft
en zo een beetje hemel op aarde brengen.
Noach krijgt na zijn quarantaine de opdracht van God om nieuw leven op aarde
te brengen; Jezus gaat in quarantaine en zal
van daaruit zijn dienstwerk tot in het eeuwig leven gaan vervullen. Wij beleven onze

veertigdagentijd, onze quarantaine: opdat
ook wij door de zondvloed in ons leven en
door de woestijn van ons bestaan tot het
nieuwe leven van Pasen mogen komen.
Een goede, gezegende
veertigdagentijd gewenst
aan u allen!
Roermond, eerste zondag
van de 40-dagentijd 2021
Harrie Smeets,
bisschop van Roermond

VEERTIGDAGENTIJD: STILTE EN GEBED
Net zoals wij in het voorjaar onze tuin en ons huis op orde willen hebben, zo dienen
wij op een actieve manier onze relatie met God op orde te stellen. Want wij dragen
soms een ballast met ons mee die deze relatie kan belemmeren of zelfs verbreken.

De Veertigdagentijd is voor ons een tijd van actieve voorbereiding op Pasen. Niet in de
zin van: we moeten in onze toch al volle agenda’s nog méér doen. Maar meer in de zin
van: streep enkele dingen in de agenda door om de stilte en het gebed op te zoeken.
God wil je zoveel zeggen!
Zeker in deze drukke tijd waarin zoveel geluiden en beelden een beroep doen op onze
aandacht, is rust, stilte en gebed nodig. Dat is de voorwaarde om een relatie met God te
onderhouden. Terugkeren naar de Bron van het leven! Van harte wens ik u een gezegende Veertigdagentijd toe, op weg naar Pasen!
Pastoor Kessels

Wij zijn heel blij dat dit mooie blad kan
doorgaan! In goede samenwerking met
Sjang Noij en zijn team van Printmarkt.
eu, zijn we tot deze nieuwe versie van De
Gennepenaar gekomen. We zullen als
parochiegemeenschap toch heel goed
zichtbaar blijven omdat we in elke editie
van De Gennepenaar een aanzienlijk
deel gebruiken voor parochienieuws.
Op deze plaats willen we alle bezorgers
vragen om hun steentje te blijven bijdragen. We zetten samen de schouders
eronder en zorgen ervoor dat de Gennepenaar blijft groeien en bloeien.
Pastoor Kessels

SACRAMENT VAN
BOETE EN VERZOENING
Christus heeft de
weg bereid, Hij
is ons voorgegaan
naar de Vader. Het
is de weg van de
nederigheid. Voor
ons betekent dit:
het eerlijk bekennen dat je een ballast met je meedraagt, je zonden
en tekorten t.o.v. God en de naasten. In
het sacrament van de biecht, oftewel, het
sacrament van boete en verzoening, ontvangen wij vergeving van God. God wil
de onnodige ballast van ons wegnemen
en een nieuw begin maken.
Daarom is er tijdens de hele Veertigdagentijd de gelegenheid om een
afspraak te maken met de pastoor om
het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

PAROCHIENIEUWS

HET SACRAMENT
VAN DE ZIEKENZALVING

De zieken hebben in het bijzonder Gods
aandacht en zorg, en daarmee ook die
van Zijn kerk. Door de zalving met de
Heilige Olie van de zieken, wordt deze
zorg van God voor het heil van de mens
nog eens uitdrukkelijk uitgesproken.
Daarmee is dit sacrament een hoopvol
gebeuren, ook voor iemand die stervende is. Als een zieke dit sacrament wil ontvangen, neem dan tijdig contact op met
de pastoor Kessels. Mocht u hem niet
direct kunnen bereiken, dan kunt u ook
bellen met pastoor Miedema (Mook).

PAROCHIEGEMEENSCHAP:
Parochie H. Martinus,
Martinushof 2 Gennep
T (0 485) 5118 88
info@parochie-martinus-gennep.nl
K.v.k.nr.: 74882546
Parochie H. Norbertus
Norbertplein 1 Gennep
T (0 485) 51 51 0 0
kerk@norbertusparochie.nl
www.norbertusparochie.nl
K.v.k.nr.: 74882643
Kosten misintenties:
Door de week: € 10 ,Weekend:
€ 20 ,Dopen/huwelijken/bezoeken/
ziekenbezoek ziekenhuis:
via de pastoor.
Pastoor: G. Kessels,
T (0 485) 5118 88
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WEER EEN GESLAAGDE AVOND MET DE TIENERS
Vrijdagavond hadden we weer Tienergroep. Dit keer met afstand en mondkapjes op, maar er waren zo’n 20 tieners aanwezig in het zaaltje van de kerk
in Molenhoek.

ners hielpen mee met de tafels klaarmaken), daarna een kort stukje over het
geloof en vervolgens een leuke verdeling in drie groepen waarin het ‘Veertigdagentijd-ganzenbord’ en het ‘Kaarten of tafel’ werd gespeeld. We sloten af
door het stil te maken en met gebed. Iedere tiener mocht een kaarsje opsteken
en bidden voor iemand die het gebed
nodig heeft. Een geslaagde tieneravond!

Binnen het jaarthema ‘Wie is Jezus?’
ging het dit keer over de Veertigdagentijd en hoe je met beproevingen omgaat.
We hebben eerst samen gegeten (de tie-

MUSEUM DE CRYPTE
Velen mensen – zelfs in Gennep – weten
niet dat wij een prachtig kerkelijk museum hebben, daarom deze promotie. Dit
museum bevind zich onder de St. Martinuskerk in Gennep. De ingang is aan de
zij-ingang van de kerk. Een bijzonder museum waar in een ruime opstelling vele
religieuze voorwerpen van vroeger en nu
te zien zijn. Uniek zijn vier in kruissteek
vervaardigde tapijten uit de 19e eeuw;
een daarvan is een meterslange loper
met 14 taferelen uit het leven van Mozes.
Verder 400 Maria –beelden en beeldjes
uit de hele wereld; 80 nonnen in originele kleding; gebedssnoeren van alle tijden
en verschillende geloofsbelevingen in allerlei vormen. Ook zijn er misgewaden,altaren,biechtstoelen, kelken en monstransen uit de oude St. Martinuskerk terug te
vinden. Kortom: een interessant museum
voor jong en oud.
Religieuze voorwerpen schenken?
Wilt u religieuze voorwerpen schenken
aan het museum de Crypte dan kan dit
via
0485-511888
of via
info@parochie-martinus-gennep.nl
De religieuze voorwerpen dienen in gave
toestand te verkeren, dus zonder schade.
Meehelpen in het museum?
Het museum de Crypte zoekt vrijwilligers
die een handje willen meehelpen, hetzij
binnen het bestuur of de vrijwilligers-

groep. Met het bestuur vergaderen we
een keer per jaar, met de hele groep ook
nog eens een keer. De vrijwilligers letten in toerbeurten vanaf Pasen tot 1 oktober, op zondag, op het museum. Heeft
u interesse, laat het dan even weten aan
pastoor Kessels via 0485-511888 of via
info@parochie-martinus-gennep.nl
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KOREN EN DIENSTEN
Za 06-03 17.45 uur
Norbertuskerk

Cantor

Derde zondag Veertigdagentijd

Zo 07-03
09.30 uur
Dionysiuskerk (Heijen)
11.00 uur
Martinuskerk

Cantor

Derde zondag Veertigdagentijd

Cantor

Derde zondag Veertigdagentijd

Za 13-03
17.45 uur
Norbertuskerk

Cantor

Vierde zondag Veertigdagentijd

Cantor

Vierde zondag Veertigdagentijd

Greg.koor

Vierde zondag Veertigdagentijd

Zo 14-03
09.30 uur
Dionysiuskerk (Heijen)
11.00 uur
Martinuskerk
Za 20-03
17.45 uur
Norbertuskerk
Zo 21-03
09.30 uur
Dionysiuskerk (Heijen)
11.00 uur
Martinuskerk

Cantor

Vijfde zondag Veertigdagentijd

Greg.koor

Vijfde zondag Veertigdagentijd

Cantor

Vijfde zondag Veertigdagentijd

Kinderkoor

Palmzondag

Zo 28-03
09.30 uur Dionysiuskerk (Heijen) Cantor
11.00 uur Martinuskerk
Cantor

Palmzondag
Palmzondag

Do 01-04
19.00 uur Martinuskerk

Cantor

Witte Donderdag

Vr 02-04
15.00 uur Martinuskerk

Cantor

19.00 uur Martinuskerk

Cantor

Za 03-04
20.00 uur Martinuskerk

Goede Vrijdag
Kruisweg
Goede Vrijdag
herdenking
lijden en sterven

Cantor

Paaswake

Zo 04-04
09.30 uur Dionysiuskerk (Heijen) Greg.koor
11.00 uur Norbertuskerk
Gem.koor

Paaszondag
Paaszondag

Ma 05-04
11.00 uur Martinuskerk

Tweede Paasdag

Cantor

We hopen op Palmpasen, zaterdag 27
maart, weer de Palmpasenkruisen te kunnen maken met de
kinderen om 16.00
uur in het zaaltje van de
Norbertuskerk. Daarna
eten we samen een
broodje en vieren we
om 17:45 uur de gezinsmis, die natuurlijk gezongen wordt door het kinderkoor.
Dit is in verband met Covid-19 nog onder
voorbehoud.
Van harte welkom!

HUISBEZOEK PASTOOR
Pastoor komt graag bij u op bezoek!
Wij kunnen ons voorstellen dat u in
een vertrouwde omgeving met pastoor wilt spreken. Pastoor Kessels
komt graag bij u op bezoek. U kunt
hem bereiken via 0485-511888 of
info@parochie-martinus-gennep.nl

MISINTENTIE OF
GESTICHTE JAARDIENST

DE GOEDE WEEK
Za 27-03
17.45 uur Norbertuskerk

PALMPASEN
MET DE KINDEREN

Misintentie
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke,
voor hulp in een moeilijke zaak, voor een
vriend in problemen, uit dankbaarheid,
enz. De intenties worden bij de voorbeden
in een Eucharistieviering vermeld. Het is
een gebruik om voor een misintentie een
stipendium (bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of
het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie te helpen in
het onderhouden van de kerkgebouwen,
de salarissen, verwarming, enz.
Gestichte jaardienst
Bij de parochie kunt u ook een gestichte
jaardienst aanvragen. D.w.z dat u voor een
periode van vijf, tien of twintig jaar een H.
Mis bestelt voor een of meer van uw overleden familieleden. Het te betalen bedrag
voor een gestichte jaardienst is:
voor 5 jaar:
€ 100,voor 10 jaar: € 200,voor 20 jaar: € 400,Voor de aanvraag van een misintentie
of een stichting neemt u contact op met
de pastoor.

PAROCHIENIEUWS
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PREMIÈRE PASSIESPELEN UITGESTELD TOT LATER DIT JAAR

TEGELEN.(os) Na een eerder uitstel van
de Passiespelen Tegelen van 2020 naar
2021 wegens COVID-19 heeft het bestuur van de stichting noodgedwongen
moeten besluiten om óók de première
op zondag 18 april 2021 uit te stellen –
en daarmee de hele speelreeks – naar
een later moment dit jaar. Het is niet
realistisch om te verwachten, dat op 18

april een coronaveilige voorstelling ‘op
anderhalve meter’ kan plaatsvinden.
Momenteel kan er niet gerepeteerd
worden, een essentiële voorwaarde om
een volwaardige en artistiek verantwoorde voorstelling te kunnen spelen.
Al het andere – decor, kostuums, muziek – is klaar en de medewerkers staan
te trappelen om aan de slag te kunnen.

De gouden draad

“Wij willen de uitdaging aan gaan en nog
dit jaar spelen. Het is onze plicht om ons verhaal van hoop, liefde en vertrouwen juist in
deze moeilijke bizarre periode te vertellen.”,
aldus voorzitter Jos Teeuwen en regisseur
Cees Rullens.
In het voorbije jaar en vooral na de beslissing begin november 2020 om een coronaproof voorstelling te gaan maken, is er achter de schermen – binnen de toegelaten
‘omvang’ – hard doorgewerkt en gerepeteerd, althans op momenten dat dat (nog)
mocht. Het wordt een compacte, iets kortere voorstelling, zonder pauze, die twee keer
per dag gespeeld kan worden, het moet immers voor het publiek en voor de medewerkers 100% veilig zijn. Coronaproof en met
inachtneming van alle geldende coronaregels. De stichting is in overleg met provincie
Limburg, gemeente Venlo, de veiligheidsregio en met alle partners om zodra mogelijk
een nieuwe datum te kunnen vaststellen.
Meer informatie over de nieuwe data
volgt in de eerstkomende Gennepenaar
van 1 april a.s.

(21)

De onzichtbare verbinding van God met mensen
En elke keer weer verrast ons de natuur
of het leven. Toen het zo vroeg donker
werd, toen het zo stil was in de straten,
begon het te sneeuwen. We droomden
van tochten op natuurijs. De wereld
werd prachtig en wie maar even kon
ging naar buiten.
De week daarop werd het ineens uitbundig lenteweer en de krokusjes barǡϐderden in het zand. En wie maar kon
ging naar buiten. Een cadeau van Moeder Natuur hoor je wel eens. Maar is het
virus ook een ‘cadeau’?
Dirk Geldof, een Vlaamse wetenschapper, schrijft in “Als risico’s viraal gaan”,
dat we te weinig risico durven te nemen. We zijn extra gevoelig geworden
voor onzekerheden, omdat wij het nog
nooit zo goed en veilig hebben gehad in
dit deel van de wereld. Zo verbijsterend
snel als de pandemie zich verspreidde,
zo verrassend snel bleek onze samenleving opeens veranderbaar. Geldof hoopt
dat deze crisis een historisch kantelpunt

is. Dat de feiten er weer toe doen. Hij zegt
zelfs dat de corona-crisis een korte klap
is, vergeleken bij de mega-impect die de
klimaatverandering zal hebben.
De politiek weet welke problemen er
dreigen, ook al ontkennen sommigen
die zelfs, maar men schuift dat immens
grote probleem steeds weer voor zich
uit. De vraag wanneer we weer ‘los’
kunnen met feesten, reizen, consumeren, is in dit licht dan ook volkomen irreel. Er staan andere en grotere belangen op het spel. In die zin kun je het
corona-virus als een cadeau zien. Het is
een waarschuwing voor wat er gebeurt
als wij zo egocentrisch, zo grenzeloos
en zo overdadig bezig zijn.
De natuur komt voor de dag zoals ze is:
regen en zon, winter en zomer, orkanen en windstilte. De natuur is prachtig
maar kan ook meedogenloos zijn. We
zullen ons wel moeten afstemmen op
haar wetten, door te luisteren en kijken
wat goed is voor alles wat leeft.

Jonge mensen hebben dat door. Zij hebben een wereldwijde competitie opgericht: ‘WDCD’ (What Design Can Do),
waarin ontwerper, producent, en consument samen gaan werken, om elkaar
te verleiden het goede te gaan doen. Het
gaat dus om een wereldwijde gedrags
verandering. Dat zoiets mogelijk is laat
juist deze coronatijd zien. Want als zelfs
een steen verandert door de elementen,
waarom zou een mens dan niet kunnen
veranderen? aldus Arnon Grunberg.
Annette Jetten-Sevriens
(annettejetten@gmail.com)
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BELASTINGAANSLAG 2020
GENNEP.(JN) Ofschoon wij helemaal niet
pretenderen belastingdeskundigen te zijn,
leek het ons nuttig u als kleine ondernemer
te wijzen op de mogelijkheid alsnog eventueel uw reeds betaalde inkomstenbelasting en premie over de jaren 2018 en 2019
voor een groot gedeelte terug te krijgen. Als
u, net als wij, een beroerd jaar 2020 achter
de rug hebt zou dat zo maar eens kunnen.
Middeling heet zoiets. Stel u hebt, in tegenstelling tot eerdere jaren, vorig jaar net quitte gespeeld of misschien zelfs het jaar met
een klein verlies afgesloten kan het best interessant zijn hier gebruik van te maken.
Wat is middeling?

•
•

•

Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak.
U moet uw verzoek om middeling
doen binnen 36 maanden nadat alle
aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk
vaststaan. Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor
bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.
Hebt u in een kalenderjaar een negatief
inkomen uit werk en woning? Dan gaat
de belastingdienst er voor de berekening vanuit dat uw inkomen uit werk
en woning € 0 is.

Schriftelijk verzoek
Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u
het formulier Verzoek om middeling invullen en indienen bij uw belastingkantoor. U
ϐstenbelasting/premie volksverzekeringen.

Middeling
Bij middeling telt u de inkomens uit werk en
woning van 3 aaneengesloten jaren op. De
uitkomst deelt u daarna door 3. Over de uitkomst daarvan - het gemiddelde inkomen
- berekent u per jaar opnieuw de belasting.
Is het totaal van de nieuwe belastingbedragen lager dan van de oude belastingbedragen, en is het verschil groter dan € 545, dan
kunt u belasting terugkrijgen. U komt daarvoor in aanmerking als u voldoet aan een
aantal voorwaarden.
Deze zijn o.a.:
De middelingsregeling geldt alleen voor
inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit
werk en woning).
• U kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten hele kalenderjaren (het ‘middelingstijdvak’).
• U hebt aangifte gedaan over het laatste
jaar van het middelingstijdvak en de
ϐǤ
ǡϐ
aanslag al in juni op de mat liggen.
• U hebt over het hele middelingstijdvak
belasting betaald in Nederland.

Op het formulier geeft u aan over welke 3
aaneengesloten kalenderjaren u wilt middelen. Vooraf zult U zelf een berekening van
de belastingteruggaaf moeten maken om
te kijken of u aan de voorwaarden voldoet.
Deze berekening hoeft u niet mee te sturen
met het formulier. De belastingdienst berekent dit voor u, zodat u precies krijgt waar
u recht op hebt.
En hoe lang duurt dat?
Nadat u uw verzoek hebt gedaan, krijgt u
binnen 8 weken een uitspraak. Als het niet
lukt uw verzoek meteen te behandelen, laat
de belastingdienst dat snel weten. Oftewel
als u uw zaakjes op orde hebt en nu actie
onderneemt, kan het zo maar gebeuren dat
u over een half jaartje zomaar een aardig
bedrag aan euro’s tegemoet kunt zien. Dat
is dan toch nog een lichtpuntje in deze zeer
sombere tijden.

Advertorial

IN DE ZANDSTRAAT
VIS JE STRAKS NOOIT
MEER ACHTER HET NET!
Vanaf eind maart mogen we een nieuwe ondernemer verwelkomen in de
Zandstraat. Dan opent Joris Kusters in
de voormalige Pet’s Place op nr. 87b
namelijk dé hengelsportspeciaalzaak
in De Kop van Limburg onder de naam
‘Kusters Hengelsport’.

Joris is een zoon van Milsbeekse ondernemer Sraar en zijn vrouw Marjo Kusters. Het ondernemen zit hem dus in
het bloed!
In deze winkel vindt je straks alles
voor de karpervisser, roofvisser, witvisser en de recreatievisser. Met alle
grote merken onder 1 dak, kun je wel
zeggen dat Gennep een zeer goed gesorteerde hengelsportzaak erbij krihgt. Of je nou op zoek bent naar een
hengel, molen, haak of lijn, bij Kusters
ben je op het juiste adres.

Bent je een beginnende visser? Joris
en zijn team helpen je graag op weg.
Uiteraard verkopen ze dood aas, levend aas en visvergunningen.
Kortom: Kusters Hengelsport zorgt ervoor dat je niet achter het net vist!

Zandstraat 87-b, 6591 DB Gennep
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KROKUS HÉT SYMBOOL
DE LENTE IS IN AANTOCHT
GENNEP. (SO) De krokus staat symbool voor de lente, nieuw
begin, blijdschap en kwets me niet. Een tuiltje krokussen is
een bewijs van waardering voor uw lief, ze bloeit alleen maar
als de zon schijnt. Ze is de bloem van Aurora, de dageraad,
zoals het de kleur weergeeft van het vroegste morgenlicht
die de bloem omstraalt met een gouden vonk. Crocus vernus
staat symbool voor dat u uw lief niet moet misbruiken, als
embleem van ongeduld en jeugdige blijheid en is teken van
hoop en vriendschap in tegenspoed.

toe. Het gebladerte verschijnt voor of samen met de bloem.
De bloemen van de botanische soorten (afgeleid van Crocus
chrysanthus) zijn kleiner en teerder dan die van tuinkrokussen en ze bloeien al vroeg in februari. Mussen en merels hebben een voorliefde voor de gele krokus.
KROKUS KOPEN
Koop in het najaar stevige, gezonde, grote knollen. Koop nooit
knollen die zacht aanvoelen, beschimmeld zijn of rotte plekken hebben, met vlekken of groene uitlopers of verschrompeld zijn. Koop ook geen beschadigde knollen want deze zijn
gevoelig voor schimmels. Grote knollen geven stevige lange
stengels met grotere en/of meer bloemen.
KROKUS PLANTEN
Plant de knollen in de herfst in goed doorlatende, voedselrijke
grond op een zonnige plaats of lichte schaduwplek of op een
dun gazon onder of tussen hoge, niet al te dichte bomen waar
ze gemakkelijk verwilderen. Vermeng bij zware grondsoorten de grond met zand of grind. Plant ze vóór de eerste vorst.
Dek na het planten de knollen met bladeren af; deze zorgen
voor voedingsstoffen. De krokus kan op vrijwel iedere plaats
in de tuin geplant worden, maar doet het ook prima in een
pot voor op het balkon of terras. Meng wat rijpe compost of
beendermeel door de aarde in het plantgat. Plant ze bij voorkeur groepsgewijs. Muizen knagen graag aan pas geplante
krokusknollen. Effectieve bescherming bieden plantmandjes.
In het eerste jaar na het planten bloeien de krokussen iets later. Als de planten de navolgende jaren minder goed bloeien,
kunnen ze worden gedeeld: na het vergelen van de bladeren,
de knollen opgraven, delen en direct weer planten.

NAAM EN HERKOMST KROKUS
Wist u dat er zo’n 120 verschillende soorten krokussen zijn
, waarvan ongeveer 30 soorten worden geteeld. In 1597 zijn
in het boek ‘General Historie of Plants 11 soorten beschreven. In eerste instantie komt de krokus voornamelijk uit de
Balkan en Klein-Azië: een enkele soort komt voor in Centraal-Europa en Centraal-Azië. Wel wordt er onderscheid gemaakt
tussen twee groepen krokussen: botanische krokussen, die
zowel in het voorjaar als in het najaar bloeien en grootbloemige tuinkrokussen. Beide groepen omvatten vele soorten en
rassen die opvallen door hun heldere kleuren. De meeste krokussen die gekocht kunnen worden zijn hybriden.
Crocus is Grieks en Arabisch voor saffraan, een verwijzing
naar de Crocus sativus waaruit het kruid saffraan wordt
gewonnen. Sinds 1550 wordt ze in Nederland als sierplant
geteeld. De legende gaat dat Krokus, een schone jongeling
uit Arcadië tijdens het discuswerpen met zijn Olympische
vriend, de god Hermes, dodelijk door zo’n stenen schijf werd
geraakt en dat op de plaatsen waar zijn bloed neerkwam,
paarse bloemen opkwamen, krokussen.
KLEUREN EN VORMEN KROKUS
De krokus heeft geurige bloemen in heldere kleuren, zoals
wit, geel en blauwviolet in alle schakeringen. Een aantal soorten en rassen heeft zacht gestreepte bloemen. De trechtervormige bloemen zitten op korte stengels. Ze heeft zes gelijkvormige bloemblaadjes in twee cirkels. De bladeren zijn lang,
smal, grasachtig met een lichte middenstreep en lopen spits

VERZORGING KROKUS
Ze stellen vrijwel geen eisen en hebben nauwelijks verzorging nodig. Bescherm ze met behulp van windvaantjes tegen
de merel en de mus die graag aan gele krokussen pikken. Bij
lang aanhoudende droogte water geven. Is ze in het gras gepland, maai dan niet totdat het blad is verdord.
VERWILDERING KROKUS
Aan de bovenkant van de krokusknol groeien in de herfst
nieuwe knolletjes, ook wel broedknolletjes genoemd. In de
lente ontstaan hieruit nieuwe krokussen. Het eerste jaar onttrekken ze hun energie aan de moederknol. Ze ontwikkelen
dan al wel wortels. Door de trekwortels worden de nieuwe knolletjes in de zomer de grond ingetrokken tot dezelfde diepte als de oude knol. Snij de bladeren nooit af anders
bloeien ze het volgende jaar niet. Grote pollen kunnen in de
herfst opgegraven worden, verdeeld en herpland worden.
Vermeerder botanische krokussen bij voorkeur door zaad.
Gebruik zaaiaarde, dek het zaad dun af met zand en houd
het gelijkmatig vochtig. Botanische krokussen hoeven niet te
worden gedeeld. Het duurt 3 tot 5 jaar voordat uit het zaad
een nieuwe krokus groeit.
CULTIVARS KROKUS
Binnen de groep van voorjaarsbloeiende krokussen kan er
onderscheid worden gemaakt tussen de botanische soorten
en de grootbloemige tuinkrokussen. Botanische krokussen
hebben kleinere bloemen en bloeien reeds vroeg in februari.
Tuinkrokussen bloeien later.
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PUZZELPRET!
Ook in deze editie van De Gennepenaar willen we je de puzzelpret niet
ontnemen. Daarom ook nu weer een
aantal leuke opgaves. Met slechts één
van deze opgaves maak je kans op een
prachtige prijs, maar de andere zijn het
oplossen ook zeker waard.
Ontrafel het antwoord van de woordzoeker, mail dit vóór 19 maart naar
redactie@printmarkt.eu en maak
kans op een cadeaubon van de
‘Stadsherberg’ t.w.v. € 40,-

Veel succes en puzzelpret gewenst!

WOORDZOEKER
Eindelijk weer goed nieuws: de kappers mogen weer open! Onderstaande woorden, allemaal te vinden in en om een kapperszaak, zitten verborgen in deze woordzoeker! Streep ze weg en vorm met de overgebleven letters een zin! Wie weet val
jij wel in de prijzen.
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RAADSEL

Als je het hebt wil je het delen,
als je het deelt heb je het niet meer.
----------------------------------------------------------------------------------------

Wat is het?

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

--------------------------------------------------------------------
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is het wel, maar de verkoopwaarde van
de woning zal dan lager zijn. Daarom
rekent de gemeente ook met een lagere
WOZ-waarde.
6.


ǧ
 ǧǧ
TROLEREN?
Voordat je bezwaar gaat maken tegen
de hoogte van de WOZ-waarde is het
prettig om te weten wat de slagingskans op een gegrond bezwaar is. Vereniging de Vastelastenbond heeft 7 handige stappen op een rij gezet om zelf je
WOZ-waarde te controleren. Vind je het
teveel gedoe en of weet je zeker dat het
niet klopt? Dan kun je een WOZ-WAARDE BEZWAAR aanvragen.
1.

KADASTER
GEGEVENS EN
OBJECTKENMERKEN
Begin met de feiten en objectkenmerken van jouw woning of pand. Controleer de gegevens die de gemeente heeft
gebruikt. Zijn alle kadaster en objectgegevens (gebruiksdoel, bestemming
pand, woningtype, bouwjaar pand,
(woon)oppervlakte) van jouw woning
correct? Wijkt er iets af? Neem dan
even contact op met de gemeente. Wellicht is het zo aangepast.
2.
TAXATIEVERSLAG
OPVRAGEN
Ja kan het taxatieverslag gratis bij jouw
gemeente of via mijn.overheid.nl opvragen. In dit taxatieverslag staat de onderbouwing van de WOZ-waarde. Loop
deze, middels het stappenplan, goed na.
Kloppen er volgens jou een aantal gegevens niet? Dat is een reden om bezwaar
te maken.
Er zijn nog vijf andere stappen die je
kan nemen. Je leest het in het stappen-

plan. Wil je meer weten? Download dan
het volledige stappenplan.
͵Ǥ

ǧ
MENOVERZICHT
OPVRAGEN
Je kan bij het kadaster ook een koopsommenoverzicht opvragen van alle
verkoopprijs van de huizen in een speϐ Ǥ ͷ
terug. Zo kan je zelf de (beter) vergelijkbare woningen bij uw woning zoeken.
Let op: Veel gemeenten brengen hier
kosten (paar euro) voor in rekening.
4.

VERGELIJKBARE
WONINGEN
CONTROLEREN
Een andere manier om de vergelijkbare woningen te controleren is via het
WOZ-waarde loket. Deze gegevens zijn
up-to-date. Je kunt de WOZ-waarde van
een aantal vergelijkbare woningen bekijken op www.wozwaardeloket.nl. Ligt
de waarde van jouw woning niet in lijn
met vergelijkbare woningen binnen je
gemeente? Dat kan een reden zijn om
bezwaar te maken.
5.

VERANDERENDE
   ǧ
FACTOREN
De omgeving is constant in ontwikkeling. Zeker met de verduurzaming van
Nederland. Woon je in de buurt van een
windmolenpark, UMTS-mast, hoogspanningsmast, spoorlijn, kerncentrale
of druk bezochte openbare voorzieningen? Dit wordt gezien als belemmerend
en is dus van invloed op de WOZ-waarde. Ook een veelgehoorde reden om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde
is verzakking door een laag grondwaterpeil. Gezien de klimaatveranderingen is dit voor veel huiseigenaren een
(toekomstig) probleem.
7.

ENERGIELABEL
CORRECT?
Vanaf 2015 is een energielabel verplicht bij de verkoop van uw woning.
Ook jouw energielabel is van invloed
op de WOZ-waarde. Controleer daarom
goed of het energielabel van jouw woning wel correct is. Daarnaast zijn er
nog veel gemeenten die worstelen met
de omgang van zonnepanelen. Moeten
deze wel of niet meegenomen worden
bij de waardebepaling? Controleer zelf
bij je gemeente welke regels ze hanteren en houdt daar rekening mee.

VERBOUWINGEN OF
ACHTERSTALLIG
ONDERHOUD

Is er sprake van achterstallig onderhoud of heb je geen vergunning gekregen om jouw woning te verbeteren?
Dan is dit ook van invloed op de WOZ-waarde. Over het algemeen geldt dat
de WOZ-waarde lager is bij een ‘slecht’
onderhouden woning. Een beetje krom

Meer weten over WOZ-waarde? We helpen je graag. Je kan ons bellen op 0407200200 Vastelastenbond
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STIJGING OZB BELASTING
VALT IN GENNEP
BEST WEL MEE
GENNEP.(jn) En al helemaal als je dat vergelijkt met bijv. de gemeente Mook. Waar we
in Gennep geconfronteerd worden met een
stijging van 10,8 % bedraagt die in Mook
maar liefst 22,77 %.
AFVAL
Bij de Gennepse OZB voor gebruikers gaat
 ϐ   Ͳǡͳ͵ͻ 
0,159 procent oftewel een verhoging van 14
%. Per € 100.000.- WOZ-waarde zijn dat €
ʹͲǤǦǤϐpercentage daarentegen van 0.1122 naar
0,1078 %. Een daling van 4 %. Hier staat
dan weer tegenover dat de WOZ waarde in
de meeste gevallen is gecorrigeerd aan de
   ϐ    
uiteindelijk zo’n 3 à 4 % meer kwijt is.
Wat opvalt, en dat is landelijk, is de verhoging van het vaste bedrag van de afvalstofϐǤ  
liefst € 43,20 per object. Deze gaat nl. van
€ 87,60 naar € 130,80.

Als u geïnteresseerd bent in het feit waarom
deze verhoging zo hoog is en waarom nu,
raden we u aan om zondagavond af te stemmen op KRO-NCRV op NPO 2, waar in het
nieuwe KRO-NCRV programma ‘De Vuilnisman’ journalist Teun van de Keuken duikt in
de wereld achter ons afval.

GEM. BERGEN
Alles overziende blijft het totaal aan wat we
meer gaan betalen nog enigszins beperkt.
Bij mij was het minder dan € 60.- en dat was
inclusief 2 extra ledigingen van de restafvalcontainer en de GFT bak. En dat vond weer
zijn oorzaak in het feit dat we niet op vakantie zijn geweest.
Wat wel intrigeert is het feit waarom juist
in de gemeente Bergen voor dit jaar de stijging slechts 7,31 % bedraagt. En daar doen

ze net waar ze zin in hebben. Neem nou het
energielandgoed WellsMeer of het Maaspark Well allemaal projecten die veel geld
kosten en ze regelen het gewoon. Misschien
zijn ze daar wat assertiever en hebben ze
ǤǤǤϐ ´regeld. Zoals bijv. met die € 50.- energiebon.
In Bergen hebben ze in augustus alle huiseigenaren gevraagd wie er belangstelling
had voor een energiebespaartas met daarin allerlei energiebesparende spullen met
een totale waarde van € 50.-. Toen die 2000
namen bekend waren hebben ze een ondernemer hier in Gennep de opdracht gegeven
die tassen klaar te maken en te bezorgen
en half december was die klus tot ieders tevredenheid geklaard. Misschien moeten
we eens vaker die kant opkijken. Buiten de
ideeën die daar uitgerold worden zou het
zomaar misschien ook nog eens een hele
hoop geld schelen!
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AAN HET ELLEN HOFFMANNPLEIN
EN WEER BLEEF HET AKELIG STIL
GENNEP.(JN) Ik gebruik maar weer, niet
met opzet, de uitdrukking akelig stil omdat het ten gemeentehuize inmiddels
ook een goed ingeburgerd begrip is om
te pas en te onpas gebruik te maken van
de opmerking: ‘we/ze doen/deden allemaal ons stinkende best’.
Maar waarom bleef het eigenlijk weer zo
akelig stil? Als u nu denkt dat we uitgebreid stil gaan staan bij de communicatie over die puinhoop hoe het ophalen
van oud papier in Gennep wordt gecommuniceerd of die actie om een groene bon te reserveren via www.gennep.
groenebon.nl hebt u het gedeeltelijk mis.
Neen, we willen hier voor het voetlicht
ϐwelijk om zeep werd geholpen. Namelijk
dat van de Groot-Gennepse carnavalsposter 2021. Maar eerst toch nog even
over dat oud papier en zo.
OPHALEN VAN HET OUD PAPIER

Het is niet mogelijk om hier te beschrijven hoe al die ophaalroutes in elkaar zijn
‘geknutseld’. Feit is dat bijv. de meeste inwoners van de route Maasstad (wat dat
ook moge zijn) vrijdag de 19e niks aan
de straat hadden staan. Waar ze de volgende dag wel oud papier aan de straat
hadden staan was in Gennep-Zuid. Dat
stond er de zondag daarna nog steeds.
Keurig opgestapeld, niks mis mee. En
wat lees ik in de Maas- & Niersbode van
woensdag de 24ste:: het oud papier in
Gennep-Zuid wordt zaterdag 13 maart
opgehaald. Drie weken later dus. Echt;
geen touw aan vast te knopen.
̀ͷͲǡǧ 
DUURZAAM WONEN
Als eigenaar van een huis/woning in de
gemeente Gennep kregen we in de week
voor carnaval allemaal een brief in de
bus met daarin de uitnodiging om vanaf woensdag 17 februari 09:00u via/

via die bon te claimen. Eigenaren die
dat toen geprobeerd hebben, weten wat
voor een puinhoop die site was. Met als
gevolg dat veel eigenaren afgehaakt zijn.
Op dit moment (bijna 2 weken later) zijn
nog steeds niet alle bonnen geclaimd.
Ondanks een oproep vorige week in de
Maas- & Niersbode aan iedereen, ook
niet huiseigenaren!, om alsnog die bon
te claimen! Pas toen die dat probeerden, kwamen ze ‘van een koude kermis
thuis’; geldt helaas niet voor u!
Zomaar twee gevallen, in één week tijd,
waaruit blijkt dat er op het gebied van
communicatie richting de burgers nog
wel het e.e.a. verbeterd kan worden. Oh
ja, en dan vergat ik bijna die onzin over
het voordragen van iemand voor een koninklijke onderscheiding. Voor de lintjesregen op 26 april 2022 kan dit in onze
gemeente tot 1 juli 2022!
Wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen:
voordat je een ander de maat neemt,
kijk eerst eens in de spiegel. Hier was
in alle gevallen een corrigerend bericht
op de gemeentelijke facebookpagina op
zijn plaats geweest. Maar dan moet je je
eigen nest bevuilen. Als een ander een
keer 10 enveloppen verkeerd bezorgt,
weet dat binnen de kortste keren het
hele gemeentehuis en staat het binnen
een uur op facebook. Ik bedoel maar…
 ǧ 
CARNAVALSPOSTER
Om e.e.a. duidelijk te maken neem ik u
mee naar begin januari. Daar laat onze
Commissaris van de Koning weten, dat:
“Limburg noodgedwongen breekt met
een traditie, zij het tijdelijk. De jaarlijkse
carnavalsposter wordt niet gedrukt en
verspreid dit jaar. Dat heeft alles te maken met het coronavirus, dat een streep
haalt door de Limburgse ‘vastelaovond’”.
Een dag later: “Het coronavirus houdt
ons allen bezig, juist nu in deze tijd zou
de poster een verbindende rol hebben in
onze samenleving.”
En dat was kaasje voor de carnavalsverenigingen en de burgemeester van onze
buurgemeente Bergen. Onmiddellijk
werd de opdracht om een mooi ontwerp
te maken uitgezet, prijs opgevraagd van
het drukwerk (dat doen ze daar standaard in de eigen gemeente en als het
daar niet kan, in de regio!) en gekeken
hoe deze poster gegarandeerd h-a-h zou
kunnen worden verspreid. Een week la-

ter kregen wij als Printmarkt de order
voor het drukken van 6000 posters en
konden we aan de slag. En ja, wat denk
je dan: wat ze in Bergen kunnen, kunnen wij hier in Gennep toch ook. Er zat
één maartje aan het geheel: alles moest
in volstrekte geheimhouding want pas
op de persconferentie van woensdag
27 januari zou de poster om 10:00u tegelijkertijd in Bergen en Maastricht gepresenteerd worden. Dus wat doen wij?
Houden ons netjes aan de afspraken en
gaan ondertussen aan de slag om zoiets
ook in Gennep te realiseren. Denk je…

Diezelfde woensdag de 27ste dus om
10:15u geven we een envelop af bij de receptie van het gemeentehuis alhier met
het verzoek deze, zonder verdere omwegen, direct bij de burgemeester te bezorgen. Aan de voorzijde duidelijk gemerkt
met: SPOED en ONDER EMBARGO. Binnenin een poster zoals we die voor Bergen hadden gemaakt, vergezeld van een
brief met daarin een summiere omschrijving hoe dit allemaal tot stand was gekomen en de opmerking/uitnodiging: ‘dat
we zoiets ook in Gennep zouden kunnen
organiseren. Als het moet, kan er veel
in korte tijd. Deze poster is ook binnen
een week gerealiseerd. Ik ben benieuwd
naar uw reactie.’ Was getekend…
En wat denkt U? Niks, nothing, de nada.
Pas precies één week later word ik tussen de middag gebeld dat de brief toen
pas gevonden was omdat er onder embargo op had gestaan en de burgemeester van huis uit werkte! Ik besluit weer
met: Ik bedoel maar…
J. Noy
(Wordt vervolgd!)

