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KNOTWILGEN
Voor een goed resultaat moet een knotwilg zo om de drie of vier jaar gesnoeid worden, of beter gezegd geknot. Als er namelijk niet wordt gesnoeid, dan worden de takken te zwaar voor de stam en gaat die inscheuren. Dan is de kans groot dat er water
in blijft hangen en vermolmt de stam. Dat zie je bijv. als je door de Maaskemp richting
Genneperhuys wandelt of fietst. Hoe het ook anders kan leest u op pagina 24. Van de
andere kant: verouderde of vermolmde knotwilgen zijn door de ontstane holen een
geliefde verblijf- en broedplaats voor vogels. Met name de steenuil is er gek op. Ruim
de helft van de in Nederland voorkomende steenuilen broedt in knotwilgen.
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VOORWOORD
GENNEP. Deze keer een, om voor mij moverende redenen, korter voorwoord dan
u gewend bent. Vorige week woensdag
24 maart, we hebben zojuist een nieuwe machine geïnstalleerd, zie de pagina
hiernaast, herinner ik me dat het die dag
precies 5 jaar geleden is dat Johan Cruyff
is overleden. En op de een of andere manier sta je daar dan toch nog altijd ff bij
stil. In gedachten laat je dan wat herinneringen de revue passeren en al doende
kwam ik zo via zijn periode bij Feyenoord
bij Han Albers uit. Vorige week zaterdag, 27 maart jl. was het alweer een jaar
geleden dat hij is overleden.
Han was in zijn tijd bij ‘de Gouden Gids’
verantwoordelijk voor externe contacten en sponsoring. En met heel behoorlijke budgetten. Met een van die budgetten bijv. werd Feyenoord gesponsord in
de tijd dat Johan Cruyff daar speelde. En
dat was toevallig ook nog in de periode
dat Feyenoord 100 jaar bestond (2008!).
Han stond aan de basis van een imposant
herdenkingsboek 100 jaar Feyenoord dat
hij ons regelmatig vol trots liet zien. Omslag met goud op snee, en voorin handtekeningen van alle spelers die op dat moment tot de selectie behoorden. Wat had
ik dat boek graag gehad, dacht ik zo.

ik in Gennep een plaats moest geven. Hij
was inmiddels verhuisd, kleiner gaan wonen en had niet meer voor alles een plaats.
Een er van was een originele druk van de
eerste oorkondes van de bevrijding van
Gennep. In 1945 gedrukt in Nijmegen. En
toen dacht ik: ‘waar kan die beter hangen,
dan bij de burgemeester’. Ik zie die de
laatste dagen regelmatig voorbij komen
en de eerste de beste gelegenheid dat ik
hem weer zag lopen, dacht ik: ‘weet je, ik
vraag gewoon of ie ff tijd heeft. Neen, heb
je, ja kun je krijgen’. Zo gezegd , zo gedaan.
‘Geen enkel probleem ’ zegt hij. Leg hem
buiten voor de deur uit wat de bedoeling
is en loop naar binnen om de oorkonde
te halen. Ik moet zeggen; het was wel een
emotioneel moment, zoiets gebeurt je nl.
niet iedere dag. Kort voor zes uur krijgen
we een mailtje van de burgemeester dat
hij ons bedankte etc. en woordelijk: Ik
zorg dat de oorkonde ingelijst een mooie
plek op de burgemeesterskamer krijgt.
Waarop ik dacht: ‘en deze lijsten wij in’!
Nog even dit:
Nog dezelfde donderdag waarop de
eerste ‘Gennepenaar’ nieuwe stijl verspreid werd, hadden we voor half zes
al de eerste oplossing van de woordzoeker ‘in de mail’. Elies Schafrat mailde
de correcte oplossing waarop wij terugmailden dat dit wel erg snel was en

COLOFON

Allemaal Fijne Paasdagen gewenst.

Sjang Noy
Uitgever
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OORKONDE VAN
DE BEVRIJDING VAN GENNEP
En toen schoot mij mijn afspraak met
Han van meer dan een jaar geleden te
binnen. Enkele weken voor zijn overlijden kreeg ik van Han wat spullen die

de indruk hadden dat ie nog goed voor
zichzelf kon zorgen. Om half acht zijn
antwoord: ‘Bedankt Sjang … als je iemand tegenkomt die die ouwe Gennepse boekhandelaar nog kent, doe die dan
de groeten van me, tenminste als die
daar prijs op stelt, Elies’.
Kan/mag ik met onze lezers het volgende afspreken: we sturen ‘die ouwe Gennepse boekhandelaar, die aan de wieg
stond van menig boek over Gennep en
ze vaak ook nog financierde, met z’n
allen een kaartje en wensen hem fijne,
mooie, weet ik veel wat nog meer allemaal, Paasdagen. I.v.m. privacy hier
geen adres, maar dat lossen we op door
u te vragen de kaartjes bij ons op De
Poel af te geven of in de bus te doen en
dan brengt ondergetekende die Eerste
Paasdag naar ‘Schaffie’ zoals de oudere
Gennepenaar hem ook kennen. U hebt
geen kaartje of zo, geen probleem, mailen mag ook.
Dat kan aan: eliesschafrat@gmail.com

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

‘De Gennepenaar’ behoudt 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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FAMILIEBERICHTEN
IN MEMORIAM
Elk afscheid is de geboorte
van een nieuwe herinnering…

Van huis uit was Frans meubelmaker en
zijn grote vakkennis werd thuis in de
zaak zeer gewaardeerd. Een jaar of 20
zou hij bij de Genneper Molen werken
en later bij Maria Roepaen. ’s Avonds
werd er bijgeklust bij Nogarede. Het leverde hem binnen carnavalsvereniging
’t Bombakkes, waarbij hij 28 jaar lang
deel uit maakte van de Raad van 11, de
bijnaam “d’n Holtwurm” op.

In liefdevolle herinnering aan

Aan een lang leven is een eind gekomen. Frans van Bergen mocht 96 jaar
worden, al is hij zelf voor zijn gevoel
altijd 93 gebleven. Dementie speelde
hem de laatste jaren parten.
In zijn lange leven heeft Frans veel meegemaakt. Een enkele keer was het moeilijk, maar vaker was het mooi. Al was zijn
jeugd verdrietig toen zijn moeder stierf
en er een stiefmoeder in huis kwam. Het
gezin viel hierdoor langzaam uit elkaar.
De oorlogsjaren waren gek genoeg goede jaren. Frans werd als jonge jongen tewerkgesteld in de Harz, kwam terug naar
huis omdat vader ziek was en moest vervolgens onderduiken op de Kuukse Hei,
waar hij vrijwilliger werd bij het Engelse leger. Voor hem betekende de oorlog
vooral avontuur.

Piet, pap, opa... hoije wa!
We gaan je missen.

Een dierbare herinnering aan

Frans van Bergen

* Gennep, 3 juni 1924
† Gennep, 26 februari 2021

IN MEMORIAM

Piet Giesbers

Van het carnaval, waar hij in ’72 Prins
werd, van toneelvereniging Matigheid
en Genoegen, van het handboogschieten en vroeger ook van het dansen: hij
genoot er met volle teugen van.

echtgenoot van
Trees Giesbers van Boekholt †
* Gennep, 4 april 1936
† Boxmeer, 2 maart 2021

Gennepenaar Piet Giesbers is helaas op
2 maart jl. in Boxmeer gestorven.

Piet werd geboren als zoon van timmerman Sjang Giesbers in de Molenstraat
waar hij samen met z’n vrouw Trees tot
2004 woonde.

Zijn jeugdige passie was zingen en na het
knapenkoor werd hij in 1963 lid van het
Genneps Vocaal tot aan zijn overlijden.
Maar het belangrijkst was zijn gezin. Zijn
jongens en Jo, met wie hij maar liefst 67
jaar getrouwd is geweest. Na zijn pensioen bleven ze actief: ze maakten vele
fietstochten en genoten van hun overwinteringen in Spanje.
Frans was een zachte man met een
rustig karakter. Een man die niet van
opsmuk hield maar van ‘doe maar gewoon’. Trots op Jo en zijn nageslacht.
Zo zullen we ons hem herinneren.
Jo van Bergen-Coopmans
Frans
Celine en Stijn, Dieke
Bob
Jean-Pierre en Jolanda

Piet studeerde elektronica en werkte
als sales engineer eerst in de Maasweg,
daarna in de Steendalerstraat en later
in Heijen. Buiten z’n werktijd wist men
Piet vaak te vinden voor het repareren
van tv’s, radio’s en orgels.

5

Vervolg FAMILIEBERICHTEN
Piet is vaak omschreven als ‘unne moje
mi.ns’ met een vriendelijke lach die voor
iedereen klaar stond, iemand die het leven nam zoals het kwam. Samen met
Trees genoot hij van het gezin en uitgaan in het Gennepse zoals ieder jaar
met de carnaval of met de festiviteiten
van buurtvereniging ‘Helpt Elkander’
waar hij 75 jaar lid van is geweest.

Piet hield van z’n kinderen en kleinkinderen. Voor hen en vele anderen was
z’n huis echt een thuis waar altijd op ieder moment je welkom was en de koffie
klaar stond.
Ingrid en Thijs
Thomas en Luke
Jord en Sanne
Hans en Marijke
Marlie
Elle

IN MEMORIAM

Thuis is rustig in zijn slaap overleden
onze broer, zwager en oom

Harrie van Mierlo
* Asten, 16 oktober 1950
† Gennep, 7 maart 2021

Harrie was woonachtig op Dichterbij
aan de Boomheide 2 en als werknemer
actief bij 'Ambachtelijk Hout' in Gennep.

MILIEUBESCHERMER
In ‘Met torens fraai omstuwd’ uit 2008
van de hand van Han Albers schreef deze
over Gerrit Weijers, de doodgraver, al als
‘Milieubeschermer’ en jarenlange compagnon van Sjang Giesbers de vader
van Piet. Citaat:
in de hele westerse wereld zakt, ter
afsluiting van de ceremonie op het
kerkhof, de kist plechtig in de grond,
waarna de diepbedroefde aanwezigen
bloemen dan wel een schop aarde op
de verzonken kist gooien. Niet in Gennep. De ceremonie op ons kerkhof
werd steevast, na de vijf onze vaders
en Weesgegroeten onder de bezielende leiding van koster Adriaan Trienekens, besloten door doodgraver Gerrit
Weijers. Na eerst de aanwezigen uitgenodigd te hebben voor de koffietafel,
nam hij het kruisbeeld van de kist af,
om het met een plechtige buiging aan
de rouwende familie te overhandigen.
De dierbare overledene werd echter
pas echt begraven wanneer die familie al lang aan de borrel in de Stadsherberg (meestal), De Kroon (voor wie
niet zo ver wilde lopen) of bij Piet van
Nöl (overledenen met een al dan niet
vermeende status) zat.

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat
onze doodgraver hier de hand in had. Omdat er bij het laten zinken van de kist van
alles mis kon gaan? Nee, hoor. Want als op

zonnige dagen de schoolbanken niet bepaald lokten en je als misdienaar nog wat
treuzelde aan de voet van de Martinustoren, dan zag je nog wel eens wat.
Bijvoorbeeld hoe Gerrit uit zijn zwarte jas een fluwelen zak tevoorschijn toverde waarna uit het niets een schroevendraaier verscheen waarmee het
zilveren beslag van de door Sjang Giesbers vakkundig op maat gemaakte
doodskist zorgvuldig werd gedemonteerd, voordat de touwen gevierd konden worden. Zo bekeken was Gerrit
een van de eerste milieubeschermers:
hij voorkwam dat zware metalen in de
grond verdwenen en toonde zich een
fervent voorstander van hergebruik,
(hij bracht ze weer terug, bij waar ze
vandaan kwamen!) lang voordat Nederland zelfs maar van het woord recycling gehoord had!
Han Albers

Gerrit te midden van PAGE collega’s bij de
begrafenis van Grad Hoezen.
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DE LANGE TAFEL

CREATIEVE BROEDPLAATS VOOR IEDEREEN

Donderdag 17 december 2020 openden
Nikki en Dafne (25) een creatieve studio,
winkel en atelier aan de Niersstraat in
Gennep onder de naam ‘De Lange Tafel’.
De zussen volgden beide hun opleiding
aan de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht (HKU) en willen middels ‘De
Lange Tafel’ een creatieve broedplaats
zijn voor iedereen.
“Samenwerken, creatieve ideeën uitwerken, workshops en cursussen geven. Bijna alles kan en nieuwe ideeën zijn altijd
welkom.

In onze studio beneden de winkel kun je
terecht voor textielprojecten, advies en
maatwerk. Denk daarbij aan je tuinkussens opnieuw laten stofferen, een nieuwe
hoes om uw boxspring of kleding en andere textielproducten restaureren, ontwerpen of naaien. Ook geven we naailessen
voor zowel beginners als gevorderden
voor alle leeftijden” vertelt de tweeling
enthousiast.
Dafne: “Ontwerpers kunnen ook kleine
oplages textielproducten laten produceren en in de winkel verkopen we kunst
voor aan de muur, woonaccessoires en

verlichting”. Nikki: “Ook kun je bij
ons terecht voor textiel, zoals tafellinnen, keukentextiel en meer. Voor een
deel zelf geproduceerd in het atelier onder
de winkel.”

“De Lange Tafel” is donderdag en vrijdag
geopend van 12:00 - 18:00 uur. Zaterdag’s staan de meiden van 10:00 - 17:00
uur voor je klaar. Zondag t/m woensdag
kun je op afspraak terecht op Niersstraat
1a in Gennep. Maak tijdig een afspraak via
info@delangetafel.com of 06-21465403.
Voor meer info: www.delangetafel.com
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SLACHTOFFERS VAN CORONA-MAATREGELEN
Verder is de quarantaine geenszins waterdicht: het gebouw leent zich niet goed
daarvoor is de uitleg. Na vier bezoekloze
dagen is dat nu weer wél mogelijk, mits
ingepakt in beschermingsmiddelen. Die
verdraag ik moeilijk (hete opvliegers,
ademnood). Vlak voor de tweede lockdown zijn bij mij namelijk, naast COPD,
ongeneeslijke tumoren geconstateerd.

GENNEP.(mk) De laatste weken hoor ik
politici verkondigen, dat jongeren de belangrijkste slachtoffers zijn van corona-maatregelen. Volgens mij was en wordt
menig oudere ook zwaar getroffen door
dat beleid. Zonder iets af te doen aan alle
negatieve effecten daarvan voor jongeren
wil ik daarom onze ervaringen als zeventigers kort etaleren.
Mijn lief ging vlak voor de eerste lockdown naar een verpleeghuis. Kort daarna
kwam er een bezoekverbod. Zij viel in vijf
weken tijd 10 kilo af, omdat ze het eten
niet weg kon slikken. Volgens de arts lag
dat aan de medicatie. Volgens mij kwam
dat van verdriet. Een crisisteam besloot
toen, dat ik haar experimenteel mocht
helpen met eten. Sindsdien zien we elkaar dagelijks drie tot vier uur om te eten
en te wandelen. Het slikprobleem is over.
Ze is nu weer op gewicht. Zelf verloor ik
ook tien kilo.

Tijdens de tweede lock-down werd bezoek al gauw ingeperkt tot één bezoek per
dag. Dus zag mijn vrouw buiten mij bijna
niemand meer van buiten. Voorts is kort
geleden corona uitgebroken op haar afdeling. Binnen een week bleken elf van de
21 bewoners besmet. Die worden zoveel
mogelijk geïsoleerd. De anderen worden
‘opgehokt’ in twee huiskamers: (‘niet besmet’ of ‘(nog) niet besmet’). Mijn vrouw
is ingedeeld bij ‘(nog) niet besmet’, maar
op basis waarvan? Dat voelde aanvankelijk als een voorportaal voor de dood.

De familiale feestdagen eind 2020 en drie
verjaardagen in januari ‘vierden’ we zonder mijn vrouw. Mag met mijn vrouw al
maandenlang nergens op bezoek, zelfs
niet thuis. Ook buiten wandelen is taboe.
Is dat dan risicovoller dan onbeschermd
binnen rondlopen met 50% besmette
bewoners? Wij voelen ons machteloos
gevangen. Elke moeizame balans wordt
weer wreed verstoord. Heet dit langzaam
sterven voor je dood gaat?
MK
1 maart 2021

COPD is een afkorting van de Engelse term
chronic obstructive pulmonary disease, een
chronisch obstructieve longziekte (er is dus
een aanhoudende obstructie (vernauwing)
in de longen). Het is een verzamelnaam voor
de longaandoeningen, chronische bronchitis
en longemfyseem. Vroeger vielen deze aandoeningen samen met astma onder de verzamelnaam “CARA”, maar deze term wordt
officieel niet meer gebruikt.

Beste Mat,

(jn). Er is gewoon geen touw meer aan
vast te knopen. Een paar dagen na de
versoepeling van de lockdown ben ik
’s morgens in Gennep onderweg en zie
bij een kapperszaak zo’n 10 fietsen buiten staan. Aannemende dat niet al het
personeel met de fiets naar het werk
is gekomen, denk ik dat er zich zo’n 14
à 15 personen in die zaak ophielden.
Versta (lees) me goed; ik gun die kapper alle goeds van de wereld en veel
klandizie, daar is niks mis mee, maar
het staat in schril contrast met een geval dat iets verderop een dag later gebeurde. Wat was daar nl. het geval.
Her en der worden in Gennep te pas
en te onpas mensen van de stoel (lees:
terras) gejaagd (en de ondernemer op
de kast), als die daar óf even uitrusten
óf genieten van een ijsje dat ze elders
gekocht hebben. Bij ‘de Stadsherberg’
bijv. had een ‘buitenlander’, na eerst
een coffee-to-go te hebben besteld, zonder toestemming plaats genomen op
het terras. Onder het mom dat ie niks
verstond was deze ‘buitenlander’ met
geen mogelijkheid in beweging te krijgen en bleef dus rustig zitten. Waarop niet veel later ‘het gezag’ ten tonele
verscheen met verstrekkende gevolgen. Details zullen de meeste lezers wel
bekend zijn! Ik bedoel maar…
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De volgende edtieie van

DE GENNEPENAAR

DE WENSBUS
IS ER VOOR IEDEREEN!

verschijnt
donderdag 29 april 2021

Op werkdagen kunt u de wensbus door de gemeente Gennep
zien rijden. Veel mensen kennen de bus maar weten eigenlijk niet precies wie er door de
bus zoal worden vervoerd. Het
antwoord is simpel: IEDEREEN! De bus is bedoeld voor
alle inwoners van Gennep die
vervoer binnen de gemeente nodig hebben. U hoeft niet
hulpbehoevend, senior of alleenstaand etc. etc. te zijn. De
enige voorwaarde is dat u inwoner van de gemeente Gennep bent en een bestemming
heeft die binnen de gemeentegrens ligt met twee uitzonderingen: huize Madeleine
(Boxmeer) en het Maasziekenhuis in Beugen. De bus rijdt
enkele ritten en/of retourritten afhankelijk van wat u wilt.
De vrijwilligers halen u voor
de deur op en zetten u desgewenst weer voor de deur af.
Dit alles tegen een zeer voordelig tarief.
€ 1,50 voor een enkele rit binnen Gennep en € 2,50 voor een
rit naar Madeleine of het Maasziekenhuis. Een retourrit = 2x
de prijs van een enkele rit en
u betaalt in de bus contactloos
met uw bankpas. Bijgaand ziet
u het kaartje met het rijgebied
(roze gekleurd) met gelijk enkele voorbeelden van de tarieven! (tweezijdige pijl = retourrit, enkele pijl is enkele reis)
Wist u bijvoorbeeld dat er
steeds meer mensen boodschappen doen met de bus?
Vanaf de Picardie naar het Europaplein of vanaf de Ottersumseweg naar de Jan Linders of van de Zwarteweg naar

de AH. Ook bij de verschillende fysiopraktijken zijn we
kind aan huis. De kortste rit is
250m(!) en de langste zo’n 14
km. Het is een kwestie van (uiterlijk) de dag ervoor bellen en
uw rit wordt ingepland! U kunt
bij ons een enkele reis bestellen of een retourrit dat maakt
ons niet uit. Als u naar het ziekenhuis moet dan weet u vooraf natuurlijk niet wanneer de
terugrit is. In zo’n geval belt u
ons vanuit het ziekenhuis en
dan halen we u zo snel als mogelijk is weer op. In deze Coronatijd vervoeren wij per rit
maar één persoon, evt. samen
met een persoonlijke begeleider. Het dragen van een mondkapje is verplicht, zowel voor u
als klant als voor de chauffeur.
Natuurlijk zorgen wij voor een
optimale hygiëne in de bus.
• Bestel de bus (minimaal)
1 dag van tevoren
• Bereikbaar van maandag
t/m vrijdag tussen 10 en
12 uur via: 06-14706405
• De coördinator plant in
overleg met u de rit in
waarbij we altijd proberen zoveel mogelijk aanuw wensen tegemoet te
komen.
• De bus rijdt van ma-vr van
08.00u-18.00u
• De bus is niet ingericht op
rolstoelvervoer; een rollator is geen probleem.
Voor vaste dagen/vaste tijdstippen kunt u als vaste passagier ingepland worden tot
zelfs drie maanden vooraf.
Meer informatie op:
www.wensbusgennep.nl
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“Beste uitgevers

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 tweede editie wijken we echter een klein beetje af van van dit
protocol en vereren we een persoon
die een belangrijke Gennepse organisatie heeft weten te redden van de
ondergang.

Enige tijd geleden hebben jullie in de Gennepenaar aandacht besteed aan de situatie van
de kinderboerderij in Gennep. Daar waar
de situatie toen niet geheel rooskleurig was,
kunnen we aangeven dat we er momenteel
beter voor staan, niet in de minste plaats ook
door de gemeente Gennep.
Na persoonlijk overleg op het gemeentehuis en aanleveren van (financiële) plannen
heeft de gemeente ingezien dat de kinderboerderij meer steun verdiende dan tot dat
moment het geval. Onze subsidie is daarop
aangevuld naar een passender niveau. Ook
op andere vlakken toont de gemeente zich
behulpzaam bij onze stichting. Dit maakt
dat we als vrijwilligers ons nu nog meer gewaardeerd voelen en onze focus nu meer
kunnen richten op onze activiteiten. We
denken dat het goed is om ook deze wijziging met jullie lezers te delen.
Ook vanuit een andere kant is een helpende
hand toegestoken. Middels een structurele
samenwerking tussen Dichterbij en onze kinderboerderij biedt onze locatie nu onderdak
aan een dagbestedingsgroep van Dichterbij.
Door deze samenwerking wordt de boerderij
ook buiten openingstijden nuttig gebruikt en
is duidelijk merkbaar dat gezamenlijk meer
klussen kunnen worden opgepakt.
Als alles meezit gaan we vanaf 28 maart
aanstaande dan ook weer positief gestemd
een zonnig seizoen tegemoet!”

Mooi toch. En dan hoeven wij niet lang na
te denken om deze ambtenaar uit te roepen tot ‘Local Hero’ van de maand april.
En toeval of niet; juist de dag dat we van
Dennis dit bericht kregen, hadden wij besloten om te gaan stoppen met de verkoop
van bedrukte T-shirts. En wat gebeurt er
dan met de voorraad onbedrukte shirts?
Wat we nog op de plank hadden liggen,
hebben we bedrukt in twee verschillende
motieven en verpakt en wel vorige week
afgeleverd bij de Kinderboerderij. Voor de
werkelijk hele mooie prijs van € 6,95 zijn
ze daar straks te koop. Het zijn echt collector-items want op=op en het ontwerp
is inmiddels vernietigd, er komt dus geen
herdruk van. Opbrengst is uiteraard voor
de kinderboerderij.

Met vriendelijke groet,
Dennis de Jager

ERE WIE ERE TOEKOMT!

GENNEP. (JN) Een regelmatige lezer van
‘de Gennepenaar’ zal het zich beslist
nog kunnen herinneren. Onze berichten vorig jaar over de kinderboerderij
aan de Sneeuwheide. Hoe het daar echt
knokken was om te overleven en dat de
gemeentelijke subsidie van, och èrrem
€ 570.-, eigenlijk niet meer was dan een
druppel op een gloeiende plaat.
En het moet gezegd, op de een of andere
manier is het verhaal ergens op een bureau op het gemeentehuis terecht gekomen en naar aanleiding hiervan kregen
we begin maart deze mail van Dennis
de Jager, voorzitter Stichting Kinderboerderij Gennep.

Waarop wij van Dennis wilden weten door
wie daar bij de gemeente dat overleg opgestart is en voor zo’n mooi resultaat heeft gezorgd. Waarop we dit antwoord kregen:
“Wat betreft de gemeente Gennep: we hebben contact gehad met de heer H. Reijnen
en de verantwoordelijk wethouder is de heer
R. Janssen. Mocht je meer willen weten, laat
maar horen.”

In zijn eerste brief schreef Dennis dat hij
hoopte dat ze afgelopen zondag de 28ste
open konden voor het (meest jeugdige) publiek. Helaas was dat door de verlenging
van de corona-maatregelen niet het geval.
Hopelijk volgt er 13 april beter nieuws...
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GENNEP STAAT NOG EEN KEER STIL BIJ DE HOLOCAUST
Gennep is sinds 20 januari 2021 een indrukwekkend kunstwerk van cortenstaal
rijker. Het kunstwerk bestaande uit 22 silhouetten is geplaatst op het Vredesplein
nabij de Niersbrug en verwijst naar een
pikzwarte bladzijde uit de Gennepse geschiedenis. Dit Holocaust monument
toont 22 Joodse Gennepenaren die tijdens
de Tweede Wereldoorlog uit Gennep zijn
weggevoerd en in Duitse concentratiekampen de dood vonden.

Dankzij stichting Monarch kan Gennep nu
uitkijken op dit monumentale gedenkteken dat herinnert aan die schandvlek uit
de Nederlandse en Gennepse geschiedenis. Het monument is net klaar voor 27
januari, de internationale Holocaust herdenkingsdag, de dag dat 76 jaar geleden
concentratiekamp Auschwitz, hét symbool van de Holocaust, werd bevrijd.
Het monument is ontworpen door Mirso
Bajramovic en gesneden uit cortenstaal.
Voor plaatsing zorgden Jan Wessels, Harm
Teunissen, Mirso en Arnold Roelofs van
stichting Monarch. Het was de bedoeling
dat dit Holocaust monument al eerder, op
4 mei 2020, op de muur van de Gennepse
Niersbrug een plekje zou krijgen. Traagheid van organisaties zoals het Waterschap en Rijkswaterstaat gooiden roet in
het eten zodat in januari pas tot plaatsing
overgegaan kon worden.
Dit Holocaust monument vormt de afsluiting van het struikelstenen-project. Dit
project van de Duitse kunstenaar Günter
Demnig bestaat uit stenen gedenktekens
van 10 bij 10 cm met daarop een messing
plaatje met daarin gestanst naam, geboortedatum, deportatiedatum, datum en tijd

van overlijden van de betreffende persoon.
De gedenkstenen worden in de straten
voor de vroegere woonhuizen van mensen aangebracht die door de nazi's zijn
verdreven, gedeporteerd en/of vermoord.
Met steun van onder meer de Gennepse
gemeenteraad heeft stichting Monarch in
2018 het initiatief genomen om ter nagedachtenis aan de 22 weggevoerde en omgekomen joden ook in Gennep deze struikelstenen te plaatsen.
Een ander initiatief van stichting Monarch ter herdenking van de uit de Gennepse samenleving weggerukte Joden is de uitgave van het boek 'En toen
waren ze weg' door oud-Gennepenaar
Harrie-Jan Metselaars. Dit boek geeft
een uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van de Holocaust in Gennep. Dit boekwerk was in korte tijd uitverkocht. Harm Teunissen heeft vervolgens

op basis van dit boek van Metselaars
een 40 pagina's tellend boekje samengesteld waarin kort het lot van de Joodse
Gennepenaren wordt beschreven. Dit
boekje is, als corona onder controle is,
gratis te verkrijgen bij de Kenniskeuken, 'Tourist Info Gennep' en Museum
Het Petershuis.
Bij het Holocaust monument wordt afsluitend door de gemeente nog een informatiebord geplaatst. Wellicht zit er nog een
eenvoudige aanschijning van dit monumentale gedenkteken in het vat. Zodat
men dag en nacht herinnerd wordt aan die
zwarte periode uit de Gennepse historie.
Frans Thonen

Meer info over Holocaust in Gennep:
www.stolpersteine-gennep.nl
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ONDERNEMERS
OPGELET:

ER KOMT EEN NIEUW STANDAARD STOEPBORD

GENNEP (JN) Het is dat we
allemaal te maken hebben
met de gevolgen van de corona-pandemie, anders hadden ze al lang het Gennepse
straatbeeld gesierd, het nieuwe stoepbord. In nauwe samenwerking met Bas Latuny
en Olaf Huygen van BAS Lasservice uit Heijen is dit door
Printmarkt en citymanager
Ron Vierboom ontwikkelde
bord straks de norm als het
om verplaatsbare buitenreclame gaat in het kerncentrumgebied van Gennep.
Doordat het bord dagelijks
buiten in een eerder geplaatste voetplaat met koker
wordt geplaatst en ’s avonds
er weer uitgehaald, moest
het makkelijk hanteerbaar
zijn. En dat is gelukt. Het
lichtgewicht aluminium gecoat bord (afm. 70 x 100
cm) is voorzien van een gestileerde vaste topkaart met

daarop de verwijzing naar de
toeristische site van Gennep:
visitgennep.nl
De kliklijsten zijn bovendien
zo geconstrueerd dat zowel
kunststof posters als papieren posters geplaatst kunnen
worden. Bij de laatsten moet
dan wel extra een plastic beschermvel worden aangeschaft. En de borden? Ervan
uitgaande dat we ergens in
juni/juli de pandemie onder
controle hebben en de stemming voor een BIZ in september doorgang vindt, kunnen
de borden eind oktober/begin
november geplaatst worden.
Betaald uit de ‘pot’ van de BIZ!
Dus ondernemers opgelet:
als uw huidige bord aan vervanging toe is of u overweegt
een nieuw/extra bord aan te
schaffen, wacht hier nog mee
tot de uitslag van de BIZ verkiezing er is!!!
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WAAR DE NIERS LANGS KRONKELWEGEN…

GENNEP.(JN) Juni vorig jaar verscheen van de hand van Johrin Visser b.g. rapport. Wij, ‘de Gennepenaar’ kregen toestemming van de auteur om deze cultuurhistorische analyse van het centrum van Gennep en het omliggend gebied
in delen te publiceren. En dat leek ons best interessant. Hieronder stelt de auteur zich voor en vindt u het eerste
gedeelte uit dit bijna 100 pagina’s tellende rapport.
In overleg met de auteur is verder besloten dat, mits voldoende belangstelling, het rapport in zijn geheel in december te koop is voor slechts € 9,95.

INLEIDING

We weten allemaal dat Gennep een mooie
stad is met een rijke geschiedenis. Van
deze geschiedenis zijn tegenwoordig nog
veel sporen te vinden in de ruimte. Het
Genneperhuis en de Protestantse kerk
zijn voor de meeste mensen wel bekende voorbeelden. Zij herinneren ons aan
de 80-jarige oorlog en de rol die Gennep
daarin speelde, maar de geschiedenis van
Gennep is natuurlijk veel breder dan dat. Perioden zoals
bijvoorbeeld de Middeleeuwen en de 18e eeuw spreken
minder tot de verbeelding, maar zijn ook belangrijk geweest voor de vorming van de huidige stad. Zo is bijvoorbeeld het spoorwegverleden van Gennep nog goed te zien
in de huidige Brabantweg. Deze volgt namelijk hetzelfde
traject als de oude spoorlijn. Of kijk bijvoorbeeld naar alle
straten die vanuit de Spoorstraat beginnen. Velen zullen
niet weten dat dit oude landwegen waren die gaandeweg
de tijd steeds meer bebouwd zijn ger\aakt en tot de stad
zijn gaan behoren.

ALGEMENE GESCHIEDENIS
VAN GENNEP

We beginnen met in het kort de geschiedenis van Gennep
en het Genneperhuis. Ook al vormen Gennep en het Genneperhuis twee aparte delen van het rapport/onderzoeksgebied, toch zijn ze sterk met elkaar verbonden en delen ze
een hoop geschiedenis. Dit hoofdstuk kan als context gebruikt worden bij het volgende hoofdstuk: de historische
ontwikkeling.

Met deze verschillende episoden van de Gennepse geschiedenis en de bijbehorende sporen heb ik me vorig jaar uitgebreid bezig gehouden. Mijn naam is Johrin Visser, 23-jarige student uit Eindhoven, en tijdens mijn stage bij het
Gelders Genootschap heb ik het rapport Waar de Niers langs
kronkelwegen bij een burcht de Maas ontmoet geschreven.
Het Gelders Genootschap is een vereniging van Gelderse en
Noord-Limburgse gemeenten die de deelnemende gemeenten adviseert op o.a. monumentenzorg, cultuurhistorie, ruimtelijke kwaliteit en nog veel meer. De gemeente Gennep had
behoefte aan een cultuurhistorische analyse van de stad en
zodoende kwam de opdracht bij mij terecht. Als Gennep-leek
was het voor mij een leuke uitdaging om mezelf helemaal in
het verleden van de stad te mogen onderdompelen. Waar ik
eerst compleet onbekend was met de stad, raakte ik gaandeweg steeds meer vertrouwd met omgeving en de verhalen
van Gennep.

Beginnend bij de romeinse tijd en eindigend in de 21e eeuw
ben ik uiteindelijk de hele geschiedenis van Gennep ‘doorgewandeld’. Deze ‘wandeling’ kunt u nu ook volgen. Mijn
rapport zal namelijk in feuilletonvorm in ‘de Gennepenaar’
verschijnen en in elk nummer zal een deel van het verleden
van de stad behandeld worden. Ik wens u veel leesplezier!

Johrin Visser

Tijdlijn met de kernpunten van de geschiedenis van Gennep
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Vervolg ALGEMENE GESCHIEDENIS VAN GENNEP
Het verhaal van Gennep als plek begint
in de Romeinse tijd. Met de komst van de
Romeinen in het zuiden van Nederland,
worden ook Romeinse wegen aangelegd.
Twee hoofdwegen lopen vanaf het zuiden
richting Nijmegen en een dwarsweg tussen deze twee wegen gaat over de Maas
en Niers heen en komt langs de plek waar
later Gennep zal ontstaan. (van Dinter,
2017) Er zijn wel Romeinse resten in Gennep gevonden, maar nooit sporen van
permanente bewoning zoals dat bijvoorbeeld bij Cuijk wel het geval is.

De eerste permanente bewoning van Gennep moet later geplaatst worden, waarschijnlijk in de 8e eeuw. (Gemeente Gennep, 2016) De namen Gennep (Ganipe)
en Genneperhuis (Municiunculam Ganipi) verschijnen in de 11e eeuw voor het
eerst in de boeken. (Driessen & van den
Brand, 1977) In deze tijd is Gennep nog

een klein dorp. Gennep weet stadsrechten te verwerven. Het is niet bekend wanneer dit precies is gebeurd, maar het is
aannemelijk dat dit aan het eind van de
13e eeuw is geweest, aangezien een document uit 1371 al melding maakt dat de
(fysieke) stadsrechten slecht te lezen zijn
vanwege verwering en ouderdom. Gennep is nooit tot een heel grote stad uitgegroeid. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat Gennep niet direct
aan de Maas lag. De bevolking van Gennep incl. Ottersum in deze tijd kan geschat
worden op ongeveer 600 inwoners.
DE HEREN VAN GENNEP
In deze tijd valt Gennep nog onder het bestuur van de heren van Gennep. Deze lokale edelman woont in het Genneperhuis
en buiten de stad Gennep, vallen de dorpen Milsbeek, Ottersum, Heijen, Oeffelt

en de tussenliggende buurtschappen ook
onder zijn bestuur. De heilige Norbertus,
stichter van de Premonstratenzers kloosterorde, stamt af uit dit geslacht. In de 15e
eeuw sterft het huis van Gennep uit en in
1449 komen de dorpen onder bestuur te
staan van de hertog van Kleef. Deze politieke situatie, onder bestuur van een hertog uit het Niederrhein gebied, kan eigenlijk als vrij typerend worden gezien
voor de economie en cultuur van Gennep. De moderne grens tussen Nederland
en Duitsland bestond nog niet en Gennep was van oudsher meer gericht op het
Niersdal en het Rijnland en niet zozeer op
Brabant of het verre Holland. Voorbeelden waar dit aan te zien is, zijn bijvoorbeeld de uitvalswegen van Gennep, zie
uitsnede. Deze zijn vooral richting steden
die ook deel uitmaakten van dit Niederrhein gebied. Een ander aspect waar de
link met het Niederrhein gebied duidelijk
wordt, is keramiek. Gennep en omgeving
stonden, en staan nog steeds, bekend om
hun keramiek. Het keramiek wat in deze
regio werd gemaakt behoorde tot de Niederrheinische traditie, net zoals in de rest
van het Niederrhein gebied het geval was.
(Museum het Petershuis, 2020)

Uitsnede van de kaart van Nicolaes
van Geelkercken ca. 1614.
De uitvalswegen zijn er op ingetekend.
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Vervolg ALGEMENE GESCHIEDENIS VAN GENNEP
STADSBRAND
Vanaf de 16e eeuw worden de eerste visuele weergaven van Gennep gemaakt: een
kaart en een stadsgezicht. Deze weergaven raken echter al vrij snel verouderd
aangezien Gennep in 1597 grotendeels
in as wordt gelegd door een stadsbrand.
Omdat vrijwel alle gebouwen van hout
zijn, sneuvelt wel 90% er van. In de periode na de stadsbrand komt de huidige
stadsplattegrond grotendeels tot stand.
Tussen 1612 en 1620 wordt het stadhuis
op de Markt gebouwd en in 1660 de protestantse kerk.
STADHUIS
Bij de stadsbrand in 1597, waarbij bijna
geheel Gennep in vlammen opging, was
ook het stadhuis verloren gegaan. Rond
1615 kreeg Gennep subsidie van de keurvorst van Brandenburg om een nieuw
stadhuis te bouwen op de Markt. Willem
van Bommel uit Emmerich, bekend van
zijn ontwerp van het stadhuis van Venlo
maakte ook voor Gennep het ontwerp.

Balken van het formaat zoals in het Gennepse stadhuis zijn in de zeventiende
eeuw een zeldzaamheid. Het bemachtigen van voldoende hout voor deze balken kost dan ook veel moeite. Dat blijkt
uit het verhaal van een Gennepse delegatie die naar Kleef (Gennep was onderdeel van het Hertogdom Kleve) trekt om
aan de twee laatste balken voor de bouw
te komen. Ze fêteren de Kleefse autoriteiten in een plaatselijk etablissement
(kosten zes gulden en veertig cent). Het
werkt. De Gennepse delegatie mag in
het Reichswald twee bomen uitzoeken.
Dat kost nog eens drie gulden extra aan
verteer voor het met de boswachter en
de houtvester uitgebreide gezelschap.
De twee geselecteerde bomen worden
vervolgens met paard en wagen naar
Gennep vervoerd.

De bouw van een protestantse kerk in het
grotendeels katholieke Gennep was mogelijk, omdat Kleef relatieve godsdienstvrijheid kende. De hertog zelf hing het
lutheranisme aan en tolereerde ook Nederlandse gereformeerden.
In 1609 sterft de hertogelijke lijn van Kleef
uit en komt het hertogdom, en ook Gennep, onder het bestuur van Brandenburg/
Pruisen te staan. Gennep heeft altijd al aan
de grens gelegen en heeft daarom nooit
veel bloei gekend, maar in de eerste helft
van de 17e eeuw wordt het helemaal lastig aangezien Gennep in een oorlogszone
komt te liggen. De 80-jarige oorlog woedt
en rondom Gennep wordt meerdere keren
hevig gevochten. Het Genneperhuis, intussen getransformeerd van middeleeuws
kasteel naar vroegmoderne vesting, is een
strategisch belangrijke plek. Het wisselt
meerdere keren van hand tot hand, maar
de bekendste overname is die van 1641 als
prins Frederick Hendrik het fort belegert.
De prins laat een omvangrijke circumvallatielinie aanleggen om aanvallen van binnen en buiten de linie af te weren. Gennep
maakt hier ook deel van uit.Na deze oorlog wordt Gennep weer een rustig stadje.
De handelsroutes gaan nog steeds grotendeels langs Gennep af en er vindt vrijwel
geen uitbreiding plaats.
KADASTER
Deze stagnatie heeft voor nu, begin 21e
eeuw nog steeds positieve uitwerkingen.
In 1732 werd namelijk begonnen met het
Kleefse kadaster. Bij deze kadastermetingen werden alle perceelsgrenzen en eigendomsverhouding exact vastgelegd. Gennep
had de primeur aangezien de stad en het
gebied er om heen als eerste zijn vastgelegd voor het Kleefse kadaster. De toenmalige Nederlandse gebieden zouden tot begin 19e eeuw moeten wachten totdat de
eerste kadasterkaarten verschenen. Omdat Gennep zo weinig groei kende en zo
vroeg in het kadaster werd vastgelegd, valt
met grote precisie te zeggen hoe het pre-moderne Gennep er uit heeft gezien. Voor
het Genneperhuis komt de kadastermeting
echter te laat. De vesting wordt in 1672
door de Fransen bezet en grotendeels verwoest. Daarna wordt het wel weer deels
opgebouwd, om in 1713 definitief door de
Fransen verwoest te worden. Er blijven alleen enkele huizen achter.

PROTESTANTSE KERK
Wie geen subsidie kreeg van de keurvorst
was de protestantse gemeente in Gennep. En toch besloot de kerkenraad van
de protestantse gemeente in Gennep in
1655 een eigen kerk te bouwen. Men kon
een kavel kopen aan de Markt tegenover
het stadhuis waarna Pieter Post een ontwerp maakte en Hendrik Robbers, een
aannemer uit Mook, de opdracht voor de
bouw kreeg.
De toenmalige dominee, Ds. Johannes
Engelen besloot daarop in Nederland
en Duitsland collectereizen te gaan maken. Hij reisde ruim 2500 km met wagen, paard of boot en bezocht meer dan
200 adressen gedurende de jaren 1656
- 1659. De giften werden door de gevers
zelf in zijn ‘Collect Buch’ opgeschreven
dat nog steeds in het gemeentearchief
wordt bewaard.. De evangelische en
burgerlijke gemeente Goch schonken 18
Taler (nu ruim € 1600.-). De totale opbrengst van de collectereizen was ruim
9.000 Reichstaler, nu € 800.000.-. Tijdens
het Pinksterfeest in 1663 werd de kerk in
gebruik genomen.

De Fransen keren in 1794 terug naar Gennep en dit maal blijven ze. Als gevolg van
de revolutionaire en napoleontische oorlogen wordt Gennep geannexeerd door
Frankrijk. In 1815 wordt besloten dat Gennep bij het nieuwe koninkrijk Nederland
gaat horen. Dit heeft 15 jaar geduurd, tot
de Belgische revolutie. Van 1830 tot 1839
werd Limburg, en dus ook Gennep, door
de Belgen bezet. Na de vrede in 1839 valt
Gennep weer onder Nederlands bestuur.
Word vervolgd!

PAROCHIENIEUWS

VRIJWILLIGER
GEVRAAGD
VOOR DE OUDE
BEGRAAFPLAATS
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SAMEN DE GOEDE WEEK VIEREN!
je opdragen uit liefde voor de ander. Dan
krijgt het lijden een heel andere betekenis. We lijden met Jezus, Hij ging ons voor.
Daarom vieren wij de Goede Week; om het
lijden, sterven en verrijzen van Christus in
onszelf en in de wereld een plaats te geven.

Dré Jetten heeft jarenlang de zorg op
zich genomen voor de Oude Begraafplaats aan de Torenstraat. Waarvoor
heel veel dank!!!

Het praktische handwerk wil hij nog wel
doen, zolang de gezondheid het toelaat.
Maar het organisatorische wordt hem
teveel, dat stokje wil hij graag bij deze
doorgeven. Wie wil het overnemen?
Concreet wil deze taak zeggen: Als er
een uitvaart binnenkomt, met een begrafenis op het oude kerkhof, dan is
deze persoon de contactpersoon voor
ons r.k.kerkhof. Hij regelt dan vaak even
met de familie een graf uitzoeken. Deze
persoon werkt samen met de administrator van het kerkhof.
U bent van harte uitgenodigd om contact op te nemen met één van de kerkbestuursleden of met pastoor. Kom
gerust eens langs voor een gesprek,
onder het genot van een kop koffie of
thee. U bent méér dan welkom!

In de Goede Week herdenken we het lijden,
sterven en verrijzen van Christus. Jezus laat
ons zien dat wij niet hoeven te blijven vastzitten in de gebrokenheid van de wereld en
van onszelf. Wij kunnen net als Hijzelf uit
het doodse opstaan.
Jezus heeft zijn leven en zijn lijden gegeven
voor ons. Hij leed voor de ander. Dat maakt
ons eigen lijden ook anders. Het lijden kun

Pastoor Kessels

KERKBESTUURSLEDEN GEVRAAGD

Deze taken rusten nu op de schouders
van de andere kerkbestuursleden en
pastoor. Dat houden we eventjes vol,
maar niet lang.

Pastoor Kessels

HUISBEZOEK
PASTOOR
Het persoonlijk contact blijft belangrijk.
Dat ervaren we in deze coronatijd heel
indringend. Huisbezoek is altijd al een
sterke pijler geweest in het parochieleven. Pastoor komt graag bij u op bezoek!
U kunt hem bereiken via 0485-511888
of info@parochie-martinus-gennep.nl

We vieren binnenkort Pasen. Pasen is het
feest van verrijzenis, van een nieuw begin,
zelfs over de grens van de dood heen. Het
laat ons zien dat we ons niet moeten laten
ontmoedigen in de wereld, ook niet in deze
coronatijd. Natuurlijk vraagt het veel van
ons en het drukt op ons allen, maar er is altijd weer hoop. Van harte welkom om de
Goede Week mee te vieren! Mede namens
de leden van het kerkbestuur wens ik u alvast Zalig Pasen toe!

Het kerkbestuur bestaat uit vrijwilligers, parochianen die zich met hart en
ziel inzetten voor de kerkgemeenschap.
Mensen met verschillende achtergronden die hun kennis en kunde ter beschikking stellen, opdat onze parochies
met zorg bestuurd worden. Een kerkbestuurslid “zit” twee jaar; daarna kan
de functie eventueel met eenzelfde periode worden verlengd.

Holger Rodoe is een tijd geleden gestopt
als secretaris van ons kerkbestuur. We
hebben dringend een nieuwe secretaris
nodig. Daarnaast is Charles Schoemaker
driekwart jaar geleden gestopt, hij zette
zich in voor de portefeuille “Onderhoud
en Gebouwen” binnen het kerkbestuur.

Momenteel is ons kerkbestuur dus op
zoek naar nieuwe leden om ons team
te komen versterken. Daarom heel concreet onze vraag aan u: wilt u zich voor
een termijn van twee jaar inzetten voor
onze parochiegemeenschap? God zal
het u belonen!

U bent van harte uitgenodigd om contact op te nemen met één van de kerkbestuursleden of met pastoor. Kom gerust eens langs voor een gesprek, onder
het genot van een kop koffie of thee. U
bent méér dan welkom!
Pastoor Kessels

PAROCHIENIEUWS
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GEEN VERSOEPELINGEN
CORONA-MAATREGELEN MET
HET OOG OP PASEN
Naar aanleiding van de persconferentie
van 23-3-2021 van het demissionaire
Kabinet heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie vanochtend bijgaand
bericht gepubliceerd. Dit vindt u ook op
de website van het bisdom.
De Nederlandse bisschoppen hebben zich
naar aanleiding van de recente persconferentie van het demissionaire kabinet beraden op de vieringen met Pasen. Daarbij
hebben zij ook de recent door het Interkerkelijke Overleg in Overheidszaken (CIO)
uitgebrachte routekaart voor de kerken betrokken. Gelet op het oplopend aantal COVID-19 besmettingen en in het licht van de
persconferentie zien de bisschoppen geen
ruimte voor versoepeling van de coronamaatregelen met Pasen.
De Rooms-Katholieke Kerk hield zich
steeds al aan de nu op de routekaart geïntroduceerde lijn voor de situatie “zeer ernstig” en dat blijft zo. De bisschoppen handhaven daarom de maatregelen en aantallen
van het bestaande R.-k. protocol ‘Kerkelijk
leven op anderhalve meter’, waarmee zij
hun lijn sinds oktober 2020 voortzetten.
Dit betekent onder meer:
•
•

•

geen samenzang
bij voorkeur één cantor
en maximaal vier zangers
handhaving van alle overige
maatregelen inzake reservering,
hygiëne en het dragen van mondkapjes.

Paaswake
De verlenging van de avondklok met wijziging van de aanvangstijd naar 22.00 uur
betekent dat de aanvangstijden van de vieringen van het Paastriduüm – in het bijzonder van de Paaswake – zodanig worden vervroegd dat gelovigen vóór 22.00 uur thuis
kunnen zijn, ook als dit betekent dat de
Paaswake daarmee op een moment begint
dat de duisternis nog niet is ingetreden.

De bisschoppen realiseren zich dat dit jaar
net als vorig jaar de viering van Pasen anders dan anders zal zijn. Zij roepen op om in
alle omstandigheden wel het feest van Pasen te vieren. Ze doen dit onder meer op de
speciale website www.vierpasen.nl die op
Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan.
De site biedt links en downloads om de
Goede Week en Pasen ook thuis optimaal te
beleven en te vieren.

Er is hoop
“De coronacrisis is ingrijpend voor ons allen, in de samenleving en in de Kerk. Het
vraagt van ons nauwgezetheid, geduld en
veerkracht. In zijn sterven en verrijzen heeft
Jezus de dood overwonnen. Daarmee heeft
het leven het laatste woord. Er is hoop. Laten we in deze tijd die offers van ons vraagt
de hoop onder elkaar levend houden, op
grond van ons geloof en in liefde tot elkaar,”
aldus de Nederlandse bisschoppen.

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).

ST. JOZEF TE SMAKT

SINT JOZEFJAAR 2021
Sinds 8 december vieren we op uitnodiging van paus Franciscus een bijzonder jaar ter ere van Sint Jozef. Smakt
is de enige Nederlandse bedevaartsplaats ter ere van Sint Jozef.

Sinds 1699 weten velen de weg naar
Smakt te vinden. De maand maart die
bijzonder aan Sint Jozef is toegewijd
trekt – in normale omstandigheden!
– vele duizenden naar Smakt. Echter
ook dit jaar, net als vorig jaar, zal het
omwille van de coronabeperkingen
redelijk rustig zijn en blijven in Smakt.
Toch is er elke zondag om 11 uur een
H. Mis, net als elke woensdag om 9.30
uur, en vereren we elke zondag van
maart, alsmede verder elke eerste
zondag van de maand in 2021 Sint Jozef in een Lof om 15 uur. Bovendien
is de kapel van Sint Jozef het hele jaar
door overdag open voor bezoek, een
kaars of stil gebed.
Weliswaar houden we vast aan de
thans geldende coronamaatregelen,
waardoor het aantal deelnemers aan
de vieringen (nu) tot 30 beperkt is,
maar desondanks is
het voor groepen (niet
groter dan de geldende norm) mogelijk een
bedevaart te houden
naar Smakt. Het is mogelijk na aanmelding
de eucharistie te vieren
(de Venrayse priesters
gaan er graag in voor)
of een Sint Jozeflof te
houden.
Voor het St Jozef jaar zijn een aantal
items beschikbaar:
• een draagspeldje van het beeldje
van St. Jozef (hoogte 2,5 cm, voorzien van drukker) voor de prijs
van € 1,50 p.st.
• een vlag met de afbeelding van
St Jozef (100×70 cm) voor € 25,• een noveenboekje ‘Negen dagen
bidden tot Sint Jozef’ voor € 10,- te
verkrijgen in Smakt of op de pastorie van de Grote Kerk.
Bestellen kan via het kerkbestuur Rectoraat Sint Jozef (rectoraatsintjozef@kerkbestuursmakt.eu) of het Parochiekantoor te Venray (petrbnd@zonnet.nl).

PAROCHIENIEUWS
DE COMMUNIE
WORDT GRAAG GEBRACHT
BIJ ONZE ZIEKEN,
OOK IN NORBERTUSHOF!
Er zijn mensen in onze parochie, ook in
Norbertushof, die niet (meer) in de gelegenheid zijn om in de kerk ter Communie te gaan. Aan hen kan thuis, in het
zorgcentrum of in het ziekenhuis door
de pastoor de H.Communie worden gebracht. Mocht u dit willen, laat dit dan
even weten aan pastoor. Hij komt graag
de Communie brengen!

Wilt u dus graag
de H. Communie ontvangen?
Neemt u dan contact op
met pastoor Kessels. 0485-511888.

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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BRIEF PATRIS CORDE OVER JOZEFJAAR
NU IN NEDERLANDS BESCHIKBAAR
De brief ‘Patris Corde’ waarmee paus Franciscus 2021 uitriep tot een Jaar van
Sint-Jozef is nu in een officiële Nederlandse vertaling beschikbaar.
De brief opent met de woorden: ‘Met
het hart van een vader (patris corde).
De paus deelt in de tekst een aantal persoonlijke overwegingen over Sint-Jozef. Hij zegt onder meer dat het idee om
een Jozefjaar uit te roepen door de coronapandemie ontstond.

Het is 150 jaar geleden dat Sint Jozef
werd uitgeroepen tot patroonheilige
van de Universele Kerk. In de brief Patris Corde omschrijft de paus waarom
hij een heel jaar aan Sint-Jozef heeft gewijd: “Te midden van de crisis die ons
treft, hebben we kunnen ervaren dat
ons leven wordt gebouwd en in stand
gehouden door gewone mensen – die
meestal worden vergeten – die niet verschijnen in de krantenkoppen en tijdschriften of in de schijnwerpers staan
van de nieuwste show, maar die ongetwijfeld de beslissende gebeurtenissen van onze geschiedenis van vandaag
schrijven: artsen, verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers,
verzorgers, vervoerders, ordehandhavers, vrijwilligers, priesters, religieuzen
en vele, vele anderen die hebben begrepen dat niemand zich alleen redt,” zo
schrijft de paus.

Hij prijst al deze gewone mensen die
dagelijks geduld oefenen en hoop geven. “Hoeveel vaders, moeders, opa’s
en oma’s, onderwijzers laten onze kinderen niet met kleine en dagelijkse gebaren zien hoe ze een crisis het hoofd
moeten bieden en doorstaan, door hun
gewoonten aan te passen, de ogen omhoog te richten en het gebed te stimuleren. Zoveel mensen bidden, offeren en
bemiddelen voor het welzijn van allen.”
Volgens de paus kan Sint-Jozef een gids
en voorbeeld voor iedereen zijn. “De
heilige Jozef herinnert ons eraan dat allen die schijnbaar verborgen zijn of op
de achtergrond staan, een ongeëvenaarde hoofdrol spelen in de heilsgeschiedenis. Aan hen allen een woord van erkenning en dankbaarheid.”
Dowload de hele brief Patris corde:
http://admin.bisdom-roermond.org/public/mkw_editor_uploads/files/Documenten/Patris%20Corde%20NL%20def.pdf

WILT U OOK EEN MISINTENTIE
OF GESTICHTE JAARDIENST
AAN ONS DOORGEVEN? DAT KAN!

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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VIERINGEN IN DE PAROCHIEKERKEN
VAN GENNEP E.O.
De Goede Week
Do 01-04 19.00 uur

Martinuskerk		

Cantor		

�itte Donderdag

Vr 02-04 15.00 uur Martinuskerk		
Cantor		
Goede Vrijdag 								Kruisweg
19.00 uur Martinuskerk		
Cantor		
Goede Vrijdag 								herdenking
								lijden en sterven

Za 03-04 19.00 uur

Zo 04-04 09.30 uur
11.00 uur

Ma 05-04 11.00 uur

Martinuskerk		

Cantor		

Martinuskerk		

Cantor

Dionysiuskerk (Heijen) Greg.koor
Norbertuskerk		
Gem.koor

Paaswake

Paaszondag
Paaszondag

Tweede Paasdag

Za 10-04 17.45 uur Norbertuskerk		
Cantor		
Beloken Pasen
								(goddelijke
								
barmhartigheid)

Beloken Pasen 		
Zo 11-04 09.30 uur Dionysiuskerk (Heijen)			
(goddelijke barmhartigheid)
						
11.00 uur Martinuskerk		
Greg.koor
Beloken Pasen
						
(goddelijke barmhartigheid)

Za 17-04 17.45 uur Norbertuskerk		
Cantor		
Derde zondag
								van Pasen

VIERINGEN
MAANDAG T/M VRIJDAG
IN GENNEP
EN VOMMMM
•
•
•

•

•

Maandag: H. Mis om 9.00 u met
aanbidding van het Allerheiligste
in de kerk van Mook.
Dinsdag: Rozenkransgebed om
18.30u en H. Mis om 19.00 u
in de kerk van Molenhoek.
Woensdag: H. Mis om 9.00 u
in de kerk van Milsbeek.

Donderdag: H. Mis om 9.00 u
met aanbidding van het
Allerheiligste in de kerk van Mook.
Vrijdag: H. Mis om 9.00 u
met aansluitend de barmhartigheidsrozenkrans in de kerk
van Mook.

Nota bene: Tot nader bericht zijn
er geen vieringen vanuit Dichterbij
en Norbertushof.

PALMPASEN

Derde zondag
Zo 18-04 09.30 uur Dionysiuskerk (Heijen) Cantor		
								van Pasen
11.00 uur Martinuskerk		
Kinderkoor 1e Heilige
								Communie

Za 24-04 17.45 uur Norbertuskerk		
Cantor		
Vierde zondag
								van Pasen
Vierde zondag
Zo 25-04 09.30 uur Dionysiuskerk (Heijen) Greg.koor
								van Pasen
11.00 uur Martinuskerk		
Cantor		
Vierde zondag
								van Pasen

Za 01-05 17.45 uur Norbertuskerk		
Cantor		
Vijfde zondag
								van Pasen
Vijfde zondag
Zo 02-05 09.30 uur Dionysiuskerk (Heijen) Cantor
						 		van Pasen
11.00 uur Martinuskerk		
Greg.koor
Vijfde zondag
								van Pasen
Za 08-05 17.45 uur Norbertuskerk		
Cantor		
Zesde zondag
								van Pasen
Zo 09-05 09.30 uur Dionysiuskerk (Heijen) Cantor		
Zesde zondag
								van Pasen
11.00 uur Martinuskerk		
Cantor		
Zesde zondag
								van Pasen

Zaterdag 27 maart vierden we Palmpasen met een gezinsmis. Vanaf 16:00
uur waren kinderen al in de weer met
het maken van de Palmpasenstokken
waarna om 17:45 uur de gezinsmis
geheel corona-proof van start ging in
de Norbertuskerk in Gennep-Zuid. Een
mooie start van de Goede week!

PAROCHIENIEUWS
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Verlies en Winstrekening Parochie Federatie Gennep 31.12.2019
2019
Parochie
Federatie

Kosten

2019
Martinus
parochie

2019
Norbertus
parochie

2020
Parochie
Federatie

2020
Martinus
parochie

2020
Norbertus
parochie

Persoonskosten in loondienst / niet in loondienst
Overige persoonskosten
Totaal: Persoonskosten

56.776,57
10.215,91
66.992,48

48.776,57
6.449,81
55.226,38

8.000,00
3.766,10
11.766,10

49.817,95
5.426,52
55.244,47

39.817,95
2.274,33
42092,28

10.000,00
3.152,19
13.152,19

Onderhoudskosten onr.goed /onderhoud aan gebouwen
Overige kosten onr.goed/ Energie/Verzekeringen/Belastingen BSGW
Totaal: Kosten onroerend goed

12.735,42
22.788,97
35.524,39

11.233,65
18.859,10
30.092,75

1.501,77
3.929,87
5.431,64

14.384,10
22.921,77
37.305,87

13.045,51
17.820,00
30.865,51

1.338,59
5.101,77
6.440,36

Onderhoudskosten begraafplaatsen
Overige kosten begraafplaatsen/ Belastingen/Verzekeringen
Totaal: Kosten begraafplaatsen

1.395,74
400,08
1.795,82

1.395,74
400,08
1.795,82

0,00
0,00
0,00

1.315,20
419,20
1.734,40

1.315,20
419,20
1.734,40

0,00
0,00
0,00

Rente en bankkosten, Servicekosten beleggen

8.896,12

6.625,95

2.270,17

8.987,78

6.969,21

2.018,57

Totaal: Kosten eredienst/ Altaarkosten/bloemen/kaarsen

4.144,46

2.069,40

2.075,06

3.847,26

2.925,67

921,59

Totaal Kosten pastoraal/Parochiebladen/Vrijwilligersdag

5.520,61

3.481,08

2.039,53

6.352,41

4.343,51

2.008,90

16.812,40
497,20
17.309,60

13.673,72

3.635,88

13.673,72

3.635,88

19.258,51
0,00
19.258,51

15.015,14
0,00
15.015,14

4.243,37
0,00
4.243,37

Afdrachten bisdom
Afdracht Vastenaktie

Totaal: Verplichte en vrijwillige afdrachten en bijdragen

Totaal: Beheerskosten : Administratie /kantoorartikelen /
/ kopieren/representatie/ automatisering / incidenteel
9.259,22
7.748,48
1.510,74
6.591,60
5.407,52
Totaal: Kosten
149.442,70
120713,58
28729,12
139.322,30
109.353,24
benopte toelichting bij de Kosten:
De kolom Parochie Federatie is de samentelling van de kolom Martinus en Norbertus.
Het boekjaar 2020 sluiten we af met 'n tekort van E.59.080,- ondanks enkele besparingen die wij realiseerden. Door inwoning in de pastorie werden
nieuwe baten gegenereerd en waardoor ook de afdracht aan de fiscus mbt. de regeling vrij wonen veel lager werd. Ook de kosten van de dirigent/organisten
nam sterk af door de verminderde kerkdiensten w.o. ook uitvaarten. Bij de kosten van het onroerend goed was niet voorzien in een extra uitgave door diefstal van
2 bliksemafleiders van de kerktoren en de vervanging van de CV-unit in de sacristie. De kosten Pastoraal zijn hoger door de meerkosten van de Gennepenaar.
Hier is nu ingegrepen. De nieuwe Gennepenaar wordt voordeliger, we besparen dit jaar meer dan 50% hierop. De vrijwilligersdag kon helaas niet doorgaan maar
er is in voorzien middels een leuke attentie bij de mensen thuis wat ook een besparing opleverde hetgeen hier niet het uitgangspunt was.

De gouden draad

(22)

1.184,08
29.969,06

De onzichtbare verbinding van God met mensen
En weer is het Pasen en nog steeds met
beperkende corona-maatregelen... En
weer trekt een een groot wit kruis in
Roermond door de straten, op tv van huis
uit te volgen. En weer wordt de Matteus
Passion gezongen en zelf kan ik met veel
mensen de Johannes Passion meezingen.
Allemaal wel online en iedereen in zijn
eigen huis, maar toch verbonden!
De kerken en andere gebedshuizen lopen
wel leeg, maar de boeken over bidden
zijn niet aan te slepen. In Amerika ging
een beroemde late night show van Stephen Colbert alleen over bidden i.p.v. de
gebruikelijke grappen over de actualiteit.
Ook hij presenteert zijn show van huis
uit; hij wilde wel eens weten, hoe je het
beste je tot God kunt richten, nu er bijna geen mensen naar de kerk gaan. Zijn
gast was een priester, een jezuïet, net
als Paus Franciscus. Deze had een nieuw
boek geschreven, een 'Iedereen-kan-bidden-boek' met persoonlijke ervaringen.

Het boek is niet aan te slepen en hijzelf denkt dat het door de corona-crisis
komt. Ook Leo Fijen bracht vorig jaar
een boek uit, “Van Allerheiligen tot Pasen”. Er werden er 25000 van verkocht
en ook van het nieuwe boek: “Van Maria Lichtmis tot Pinksteren”, zijn er al
20.000 verkocht. Maar hoe rijmt dat dan
met de leegloop van kerken? Wat is daar
dan toch de diepe oorzaak van? Lang
voordat er afzonderlijke godsdiensten
bestonden was er al mystiek. Mystiek is
een diepe, persoonlijke onverklaarbare
ervaring, b.v. je één voelen met de natuur tijdens een boswandeling. Of de ervaring van wijsheid in de ogen van een
pasgeboren kind. Het kan ook een ervaring zijn van een intense liefdevolle nabijheid van iemand die je overstijgt. Het
overkomt je, onverwacht, onvoorbereid,
het is een gave van helder inzicht en het
kan overal plaatsvinden. Want, staat er
geschreven: de grond onder je voeten is

heilige grond. De weg naar die ervaring
begint in het leven vaak met een crisis:
je geliefde sterft, je zaak gaat failliet, een
scheiding dient zich aan, je wordt ziek,
een pandemie breekt uit. Je vraagt je af,
waarom overkomt me dit? Waar dient
het allemaal voor, wat is de zin van dit
alles? Een oude spreuk luidt: “Ik vroeg
de amandelboom me over God te vertellen. Daarop begon hij te bloeien!” Is
dat het misschien, dat het instituut Kerk
ons mensen niet laat openbloeien? Jezus
ging naar de mensen toe. Na een Godservaring, voelde en herkende hij, dat hij de
geliefde zoon was van de Eeuwige Vader.
Na die diepe mystieke ervaring verliet
hij zijn huis en ging naar de mensen toe.
Hij droeg geen deftige kleding, woonde
niet in een chique huis en at van wat de
mensen hem gaven. Ook heeft hij nooit
iets over zichzelf opgeschreven. Wel
ging Jezus vaak naar een eenzame plek
om te bidden. En zo kon hij op onvoor-

PAROCHIENIEUWS
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Verlies en Winstrekening Parochie Federatie Gennep 31.12.2019
2019
Parochie
Federatie

Opbrengsten

2019
Martinus
parochie

2019
Norbertus
parochie

2020
Parochie
Federatie

2020
Martinus
parochie

2020
Norbertus
parochie

Kerkbijdragen
Collecten
Stipendia
Overige bijdragen parochianen/offerkaarsen/uitvaarten/giften
Totaal: Bijdragen parochianen

31.976,73
9.420,14
2.725,00
7.288,76
51.410,63

20.998,55
5.775,55
1.645,00
3.604,55
32.023,65

10.978,18
3.644,59
1.080,00
3.684,21
19.386,98

27.871,13
5.082,58
1.872,00
8.697,50
43.523,21

18.286,10
3.376,22
1.442,00
6.002,90
29.107,22

9.585,03
1.706,36
430,00
2.694,60
14.415,99

Opbrengsten uit onroerend goed
Opbrengsten uit aandelen en obligaties
Opbrengsten uit banktegoeden
Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen
Totaal: Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen

9.517,43
64.191,66
1.525,48
0,00
75.234,57

9.367,43
58.629,19
1.409,93

150,00
5.562,47
115,55

69.406,55

5.828,02

13.043,11
11.939,03
538,97
5.000,00
30.521,11

13.043,11
9.119,54
504,86
5.000,00
27.667,51

0,00
2.819,49
34,11
0,00
2.853,60

1.980,00

1.980,00

0,00

3.677,50

3.677,50

0,00

953,30

953,30

0,00

2.443,15

2.443,15

0,00

Totaal: Incidentele baten
Totaal: Opbrengsten

51,64
129.630,14

51,64
104.415,14

0,00
25.215,00

77,31
80.242,28

76,88
62.972,26

0,43
17.270,02

Resultaat / Verlies
Totaal: Winst- en verliesrekening

19.812,56
149.442,70

16.298,44
120.713,58

3.514,12
28.729,12

59.080,02
139.322,30

46.380,98
109.353,24

12.699,04
29.969,06

Totaal: Opbrengsten begraafplaatsen
Totaal: Functionele inkomsten / Lesgeven Rolduc/Assistenties

beknopte toeliching bij Opbrengsten:

De kolom Parochie Federatie is de samentelling van de kolom Martinus en Norbertus.

Het boekjaar 2020 had ook voor de parochies nadelige effecten vanwege Corona . Bij de opbrengsten ziet u dat aan de Collectes en de Stipendia .(mislezen)
Bij Kerkbijdragen zien we een grotere afname die we slechts ten dele aan Corona kunnen toeschrijven. Het aantal deelnemers neemt af en er komen weinig nieuwe bij.
De Mariakapel laat duidelijk zien dat meer bezoekers hier even naar toe kwamen voor het opsteken van een kaarsje . Hier 'n toename met E 1400,De opbrengsten van Onroerend goed namen toe door een getroffen betalingsregeling met een debiteur. De beleggingen lijken beduidend lager dan in 2019 maar dat
komt door een tijdige verzilvering van de Rabo ledencertificaten waardoor we in 2019 een heel forse koerswinst realiseerden.
De post Functionele inkomsten nam toe door meer lesuren bij Rolduc.L.H.J.van Schayk , Financieel Adminstrateur Parochies Gennep / plv. pennngmeester
N.B. Aan het Bisdom moeten wij één jaarrekening van de Federatie Gennep maken. Voor u is de V&W hierboven uitgesplitst voor de beide Gennepse parochies.
Vanaf 2021 komt ook de parochie Dionysius Heyen hierbij.

Vervolg

De gouden draad

De onzichtbare verbinding van God met mensen
stelbaar wonderlijke wijze de mensen
oprichten en bevrijden, zodat ze weer
gingen bloeien en volop konden gaan
léven! Tekenend is, hoe ook Paus Franciscus uit het Vaticaan weg gaat en op zijn

(22)

eentje biddend door de straten van Rome
wandelt. Hoe hij in corona-tijd toch naar
het gevaarlijke Irak gaat, om bedreigde
christenen moed in te spreken, hoe hij tevens contacten aanknoopt met de Groot-

-Ayatollah aldaar. De Paus heeft een wereldwijde gebedsgroep opgericht: www.
biddenmetdepaus.org.

Krijgen wij nu ook de kans om in de afzondering God te ontmoeten? Zodat we
ondanks alles, of misschien wel dankzij
alles, weer kunnen openbloeien en volop
gaan léven!
Een Zalig Pasen!

Annette Jetten-Sevriens
(annettejetten@gmail.com)

22
- Advertorial -

MEGA MAGAZIJN
UITVERKOOP

150 m2 KLEDING- EN SCHOENEN-OUTLET
Sinds afgelopen zaterdag kun je in de kelder van 'Coenen
schoenmode' op Zandstraat 21 in Gennep terecht voor een
ruim aanbod een dames-, heren- en kinderkleding. Uiteraard
tref je hier ook een groot aanbod schoenen. Niet alleen de keuze
maar ook de kortingen zijn reuze!

Peter van Diest van 'Stoer en Style' trad in juni van het afgelopen jaar in de voetsporen van Rianne Coenen van 'Coenen
schoenmode'.
De 150 m2 ruime kelder van deze Gennepse schoenenzaak
stond tot voor kort nog leeg, maar nu vind je er een Mega Outlet met producten van 'Stoer en Style' én 'Coenen schoenmode'. En de kortingen, die lopen op tot wel 70%!

Wil je er komend weekend op je Paasbest bijzitten aan het
Paasontbijt, maak dan snel een afspraak via T. 0485-54 05 56
en kom shoppen. Er is voor elk wat wils te vinden in de ruime
outlet, maar wees er wel snel bij... want op = op!
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TIPS VOOR EEN GEZELLIG PAASWEEKEND
IN DE KOP VAN LIMBURG!
Een lekker glas witte wijn in de voorjaarszon op het terras, wachtend op
al dat lekkers dat de keukenbrigade
voor je in petto heeft. Dat was hoe wij
de naderende Paasdagen gehoopt hadden door te brengen. Maar helaas, ook
na een jaar vol afstand houden, mondkapjes en lockdown’s houdt een onzichtbare vijand ons nog steeds in zijn
greep. We zullen het moeten doen met
een wandeling door de prachtige natuur
en de To-Go maaltijden van ons favoriete restaurant, maar dat is in deze
streek zeer zeker geen straf!
Ondanks de vele tegenslagen blijven
horecaondernemers positief gestemd
en pakken groots voor je uit tijdens het
Paasweekend van 2 t/m 5 april a.s.

SMULLEN UIT DE KNAPZAK,
EEN VORKJE PRIKKEN EN
EEN PAASHAAS KNUTSELEN
Ruim een jaar geleden bedacht Esseline Dorrestijn van Restaurant De Plasmolense Hof in Plasmolen een nieuw
concept: ‘Smullen uit de knapzak’. Een
linnen tas vol overheerlijke verse producten om thuis of tijdens een wandeling van te smullen! Tijdens de Paasdagen heeft ze een luxe Paas-variant voor
je samengesteld. Ideaal als uitgebreide
brunch of lunch.

VAN PAASONTBIJT TOT SPEURTOCHT

De Paasdagen beginnen traditioneel
met een goed en uitgebreid Paasontbijt.
Pannenkoekenbakker Maarten heeft zo’n
goed verzorgd Paasontbijt voor je samengesteld, zodat het je ook thuis aan
niets zal ontbreken.
Voor € 13,50 p.p. geniet je aan je eigen
keukentafel van Hollandse wafels, 2 American pancakes, ‘n plakje Paasbrood en
een croissantje, verse aardbeien, frambozen en bosbessen, aardbeienjam, stroop,
poedersuiker, kaneelsuiker, verse Jus
'd Orange, chocolade eitjes en natuurlijk
een gekookt paaseitje. Thuis alleen even
de oven opwarmen voor de wafels, de
American pancakes en de croissantjes en
dan smullen maar!
Na het ontbijt even lekker de natuur in?
Maarten organiseert wegens groot succes
voor de 3de keer ‘Co’s Speurtocht’. Dit keer
lopen de speurneuzen een tocht van 4 km
die volledig in het teken staat van Pasen.

’s Avonds kun je genieten van het ‘Vorkjesdiner voor thuis’. 6 kleinere gerechten die samen een hele maaltijd vormen. Zo kun je thuis ook tijdens Pasen
simpelweg genieten!
De luxe Knapzak en het vorkjesdiner
zijn te bestellen via 024 - 69 61 597.

En voor de kleine, creatieve smulpapen
heeft Esseline samen met Printmarkt.
eu uit Gennep een leuke Paas-knutselplaat ontwikkeld waarmee je de tas vol
kindergerechtjes ook nog eens prachtig
kunt versieren.

PAASONTBIJT OF -BRUNCH
De ‘Stadsherberg in Gennep’ heeft een
Paasontbijt box voor je samengesteld zodat je op 1e en/of 2e Paasdag thuis heerlijk kunt genieten. Deze box kost € 25.voor 2 personen. Wil je er echt een feestje
van maken, bestel hem dan incl. een overheerlijke fles Prosecco. Je betaalt dan
€ 29.90.
Nog grootser uitpakken tijdens de Paasdagen? Bestel dan de Paasbrunch box voor
35.-. Ook deze is rijkelijk gevuld met heerlijke gerechtjes om thuis met z’n tweeën van
te genieten. Wat te danken van gerookte
zalm en groene asperges, aardappelsalade
en gekookte ham. Smaakvolle eiersalade,
yoghurt en nog veel meer om je vingers bij
af te likken. Ook de lunch box is uit te breiden Prosecco, Dan betaal je € 39.90. Dat
wordt genieten! Bestellen? www.stadsherberggennep.nl of 0485 513 891

KUIKENS ZOEKEN
EN HEERLIJK TAFELEN
Bij ’t Zwaantje in Mook kan er ook volop
gespeurd worden. Daar hebben de Paaskippen namelijk even niet goed opgelet
en zijn per ongeluk de -door Kunstschat
uit Gennep geschilderde- kuikentjes ontsnapt. Rondom het Dirk Das pad kun je
deze prachtige kuikentjes gaan zoeken.
Weet jij de namen van alle kuikentjes,
schrijf ze dan op je deelnameformulier
zodat de Paaskippen de kuikentjes weer
kunnen roepen. Elke speurneus die alle
namen weet in te leveren bij ’t Zwaantje,
krijgt een beloning!
Uiteraard heeft herberg-restaurant ’t
Zwaantje meer te bieden tijden deze dagen, want tijdens 1ste en 2de Paasdag
is de ‘To Go’ weer vanaf 10:00 uur voor
je geopend. Met liefde en alleen de allerbeste ingrediënten bereiden de koks
dan een uitgebreide Paasbrunch of een
4-gangen Paasdiner voor je. Gewoon
even bestellen via www.t-zwaantje.nl of
024 - 69 61 434.
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IN DE GROENE GRACHT
KNOTWILGEN GEKNOT
VOOR EEN ZWEETHUT
GENNEP. Alweer een paar weken geleden zie ik ’s morgens in alle vroegte dat
de buitenploeg van de gemeente samen
met KNOEST uit Afferden de knotwilgen hier in de Groene Gracht aan het
knotten zijn. ’s Avonds zie ik dat alle tenen (takken van een knotwilg!) gesorteerd zijn op lengte en dikte en dat daar
waarschijnlijk een bedoeling achter zit.
Daar kom ik een paar dagen later als ik
bij KNOEST in Afferden op bezoek ben.
bouwen wij deze hut. Als het geraamte klaar is, gaan hier drie lagen dekens
overheen en is het binnen in de hut aardedonker. Zoals je kunt zien is er in het
midden van de hut een kuil gegraven,
de zg. pit waar aan het begin van de viering van te voren verwarmde stenen
(zo rond de 1000 graden) in komen te
liggen die we met water besprenkelen.
Tijdens deze viering maken we verbinding met de stenen, het vuur, Moeder
Aarde, de zon, de maan, planten en dieren. Het stelt je in staat om jezelf zo te
reinigen en te genezen: mentaal, fysiek,
emotioneel en spiritueel’.
Toevallig zijn er ook wat vrijwilligers op
het terrein en die zijn druk bezig om de
takken uit te sorteren om er vervolgens
een soort van geraamte van een iglo van
te maken. Op mijn vraag wat hiervan de
bedoeling is, krijg ik het volgende uitgebreide, interessante antwoord:
‘Zaterdag a.s., 20 maart, vieren wij het
begin van de lente. Dan is de dag even
lang als de nacht en proberen wij terug
te komen bij onze oorsprong. Daarom

INTERESSANT

Hierna loop ik met KNOEST naar de andere kant van het terrein waar hij me
wijst op een paar grote stapels planken. ‘Deze’ zei hij, ‘hebben we gezaagd
uit een 50 jaar oude Italiaanse populier
die in Oeffelt stond. De planken gaan

straks o.a. dienst doen als bodem in een
vrachtwagen omdat ze oersterk zijn en
iets of wat ruw waardoor de lading niet
snel gaat schuiven. Met de populieren die
jullie vorig jaar bij de Mariakapel aan de
Groes hebben geplant doen we over 50
jaar hetzelfde’. Om daaraan toe te voegen: ‘maar of jij dat nog meemaakt…’
En dan het verhaal over zijn gedeeltelijk zelf gebouwde houtkachel die geen
gram CO2 uitstoot, de buren totaal geen
last van hebben en voor een heerlijke
warmte zorgt. Meer daarover in een
volgende ‘Gennepenaar’.
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PUZZELPRET!
Puzzelaars opgelet: streep de woorden in de woordzoeker hiernaast weg
en maak met de overgebleven letters
een zin. Stuur je oplossing vóór 20
april naar redactie@printmarkt.eu en
maak kans op 0een
prijs.
1232414fantastische
0
Dit keer verloten we onder de deelnemers die het juiste antwoord weten
een aspergediner voor 2 personen.

./ 0 1 2 /
7 8 9 9 7 1
.1 3 : 2 3
> ? ; = . 3
/ : = A 9 :
9 9 : 9 : 3
: C 1 1 2 1
.5 1 : 2 7
: > A C 1 >
8 1 ? 3 0 0
0 2 9 3 7 ?
AIS...? 9 9 7 <
EN DE WINNAAR
De vorige editie van
6 ‘De
E Gennepenaar’
7 2 1 1
rolde donderdagochtend 4 maart van
.: < : 3 8
de drukpers en de bezorgers konden
0 9met:de versprei? 3 7
dus tegen de middag

WOORDZOEKER
De Paasdagen staan voor de deur, Koningsdag komt er weer aan en met een beetje
geluk genieten we binnenkort weer van de allereerste verse Asperges! Daarom
hebben we dit keer een echte April-woordzoeker voor je gemaakt. Streep alle onderstaande
woorden weg en vorm met de overgebleven letters een zin. Stuur je
01122332244114400
0oplossing
in en wie weet win jij dit keer wel die fantstische prijs!
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ding beginnen. Tot onze grote verbazing ontvingen 9Y
wijS
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ZPRX dag al om
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17:28 uur de eerste oplossing! En de
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inzendingen bleven maar binnenstroGHIJGKLKwe
HMNOHzo
PKLQsnel,
RSÿUÿVNzoNLÿWKÿKPXKRÿFGGHIJGKLKH
men. Nog nooitFG
hadden
veel inzendingen binnen.
Op een enkeling na, had iedereen de
oplossing van de woordzoeker goed:
‘Laat uw haar onze hoofdzorg zijn’.
Alle inzendingen gingen dus weer in
‘de hoge hoed’ en hieruit werd één gelukkige winnaar getrokken.
Liset van der Landen; gefeliciteerd en
geniet ervan bij de ‘Stadsherberg’.
De oplossing van de woordzoeker was
de titel van een artikel uit de vorige
uitgave, en wel ‘Harry draait gewoon
door’. En het antwoord op het raadsel?
Dat mogen we eigenlijk niet verklappen
want dat was ‘geheim’.
Ook dit keer wensen we iedereen weer
veel succes met puzzelen!
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DE C VAN…

GENNEP.(jn) Weet eigenlijk niet precies
waarom, maar afgelopen zaterdag zo af
en toe naar de site van L1 geschakeld.
En zo rond de middag las ik daar dat Ir.
Herman Vrehen zijn lidmaatschap van
het CDA had opgezegd. Voor wie het
nog niet gelezen of gehoord heeft; deze
voormalige deputé van onze provincie
was een week eerder bij het IKL de laan
uitgestuurd omdat hij wat problemen
had met het verschil maken tussen wat
wie toekomt. En wat wie niet! Hij was
dus losgekoppeld van het CDA; had de
verbinding verbroken of zoals hij zelf
placht te zeggen: ‘disconnected’. En toen
ging me een licht op. Waar heeft hij dat,
nog niet zo lang geleden hier in de buurt
ook gezegd. Ja, en wat is dan handig als
je hier achter wilt komen! Inderdaad, ff
goegelen. Herman Vrehen, disconnected en zo nog verschillende keren wat
plaatsnamen hier in de Kop van Limburg ingetikt en wat denkt U, ik kwam
geen steek verder.
Nu wil het toeval dat ik een meer dan
aandachtige lezer/volger ben van onderzoeksjournalist Joep Dohmen van
de NRC en vanuit die afwijking ook weleens een artikel dat ik hier en daar tegenkom opsla met in het achterhoofd
de gedachte, je weet maar nooit! En
toen wist ik het.

WELKOM
Precies 12,5 jaar nadat Herman hier in
de Kop van Limburg ergens een openingshandeling verrichtte, was hij in
november weer in onze contreien onderweg om dat nog eens dunnetjes, nou
ja dunnetjes, over te doen. Een ronkende reportage op de site met o.a. deze
quote van Herman: ‘wij mensen zijn
disconnected van de natuur’.
Ik heb voor dit soort dingen een aparte fysieke map en daar vond ik gelukkig nog het hele bericht. En toen was
het (dacht ik) een peulenschilletje om
dat bewuste artikel alsnog op te zoeken
en na te lezen. En wat dacht U? Nergens
meer ook maar het geringste spoor van
te bekennen. De hele site is opgeschoond
en nergens maar dan ook nergens iets te
vinden over het bezoek, het IKL en noem
maar op. En waarom vraag je je dan af?
Ik heb wel een idee, maar dat deel ik
(misschien) later nog eens met u…
P.S. Stel dat Rutte dit zou lezen. Is de
kans groot denk ik dat hij belt met de
vraag waar hij moet zijn als hij ook zo’n
akkefietje aan de hand heeft. Nou ja akkefietje…

WIE HOOG STAAT…
GENNEP.(JN) Een verkiezingsuitslag is altijd voor meerdere uitleg vatbaar. Meestal
‘lullen’ ze net zo lang dat alles wat krom
is uiteindelijk toch nog recht is en omgekeerd. Verlies wordt zo verkocht dat het
op de een of andere manier toch nog als
winst is uit te leggen of zoals Trump dat
in de VS deed, dat de verkiezingen van
hem gestolen waren.
In Gennep laat de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer geen
ruimte voor twijfels over wie wel of niet
heeft gewonnen of verloren. Daarvoor is
de uitslag veel te duidelijk. Relatief bekeken, dus uitgaande van het aantal uitgebrachte stemmen in 2017 en nu in 2021
is de PvdA met 32% meer stemmen de
grootste winnaar. Gevolgd door D66 met
30% en dan de VVD met 16%.
Als we de verliezers onder de loep nemen
mag het CDA met een verlies van ‘slechts’
8,5% best tevreden zijn. Zeer zeker als je
dat vergelijkt met het gigantische verlies
van maar liefst 54% van de SP!
Daar kunnen we alle mogelijke vragen
op los laten en conclusies aan verbinden; in de regel noemt men zo’n afstraffing een afrekening. Maar van wie en
waarom? Dat is voer voor psychologen
en nog wat meer van die ‘ogen’ zou je
zo denken.
Nee hoor. Als eenvoudige Gennepse
jong die zijn ogen niet ‘ien de tès’ heeft
en ook geleerd heeft nuchter na te denken is er maar één conclusie: heel Gennep heeft bewust afgerekend met deze
twee partijen vanwege het zichtbaar
maken van het falende beleid van de
afgelopen twee jaar. De lantaarnpaalboxen beste mensen, de ons door de

strot geduwde lantaarnpaalboxen...
die zijn de oorzaak! Wie maakte er nl.
(al vroeg) gebruik van om steun te zoeken bij de kiezers. Juist, precies die twee
partijen die een verlies moesten incasseren. Want een echte Gennepenaar
vergeet niet snel, vergeet dat niet. Nog
steeds zijn hele volksstammen ontzettend ontevreden over het hierover gevoerde beleid en het daaruit voor hen
geresulteerde prijskaartje. En dan doen
deze partijen net of er niks aan de hand
is en hangen via dit medium nagenoeg
héél Gennep vol. Ben gestopt met uit te
tellen wat die campagnes gekost hebben, maar het is niet niks.
Beste Gennepenaren, wat zijn jullie
toch een verstandig volkje en wat hebben jullie laten zien waar je toe in staat
bent. Chapeau.

U krijgt nog het restant van de kop van
dit artikel, het gezegde: “Wie hoog staat,
kan diep vallen”. Ben benieuwd wie de
volgende is…
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VAN HET ELLEN HOFFMANNPLEIN
OUD PAPIER
Kijk, ik kan hier wel weer beginnen over het ophalen van
het oud papier dat nog steeds
een drama is. Vorige week zondag stond er bijv. aan de Brugstraat het hele weekend een behoorlijke puist oud papier die
vanwege de harde wind maandag wel een heel eind was opgelost. Maar dat is natuurlijk
niet de oplossing.

VERKIEZINGEN
Of die verkiezingsborden die
er nu, na 2 weken, nog steeds
staan. 2 jaar geleden heette het
dat men vanwege ‘een rommelige en vervuilende uitstraling’
besloten had over te stappen op
posterboxen. Als ik nu zie wat
voor zooitje het is als men Gennep binnen komt rijden, vraag
ik me af wat dit met het voorkomen van die ’rommelige…’ De
rest vult u zelf maar in. Mooie
Paasdagen.

Kan niet anders of bij die club
die die borden op moet ruimen
zitten alleen maar PvdA’ers en/
of D’66 mannen en vrouwen en
die lachen zich, net als ik, kapot
over die extreem grote posters
‘Stemmers bedankt’. Nog een
jaartje en dan kunnen die partijen bij hun kiezers persoonlijk een bedankflyertje in de
bus doen. Duurt dan net zo lang
als nu het opplakken. Kunnen
de borden gelijk donderdag
’s morgens opgeruimd worden!

KONINGSDAG
En dan besluiten
we met de oproep om ons tijdig te voorzien
van namen en
eventueel foto’s
van de dit jaar
gedecoreerden
b.g.v. Koningsdag 2021. De
volgende ‘Gennepenaar’ verschijnt nl. donderdag 29 april
a.s. Dat is 2 dagen na Koningsdag en dan zou het mooi zijn
als we daar aandacht aan konden besteden. En misschien
verspreiden we dan eenmalig
in de hele gemeente. Maar dat
hangt nog van een paar externe factoren af.

ONZE BEZORGERS:
HELE
FIJNE PAASDAGEN
GEWENST!
GENNEP. Misschien hebt u op pagina 2 al onze nieuwste
aanwinst gezien; een SDD snij-, slit- en stansmachine. Hij
doet het allemaal in één keer, zoals bijv. deze geschenkverpakking. Wat eitjes erin en hups weer iemand gelukkig gemaakt. In dit geval voor alle bezorgers van ‘de Gennepenaar’.
De verpakking kan op allerlei
manieren aangepast worden,
gepersonaliseerd en wat de
bedrukking betreft zijn de mogelijkheden schier oneindig.
Als u belangstelling hebt, gewoon een afspraak maken en
wij proberen waar mogelijk al
uw vragen te beantwoorden.

OP ZIJN PAASBEST

Och ik weet ‘t nog zo goed
mam een nieuw kleed en onze pap een nieuwe hoed
Ook ik kreeg mijn eerste nieuwe jas
waarmee ik dan ook heel gelukkig was

Extra voor mij door de naaister voor mij gemaakt,
en hing dan ook al weken in de kast
tot het dan eindelijk Pasen was

Het jasje was niet echt warm
en al huppelend hing ik bij pap en mam aan de arm
Heel vroeg naar de eerste mis
het was zo vroeg nog behoorlijk fris
Maar wie bekommert zich als kind
met Pasen om een koude wind

Ik was zo gelukkig en trots met mijn nieuwe jas
en het leek dat iedereen lachend naar mij keek
Nu kan ik mij niet meer zo blij maken
om kleren of om andere zaken

Maar als de lente weer begint
voel ik toch wel de blijdschap van een kind
Als dan het wonder weer gebeurt
de dorre aarde open scheurt
En alle knoppen open springen
de vogels in de bomen zingen

Dan ben ik dankbaar voor het leven
en ook dat onze Lieve Heer mij dit heeft gegeven
Om blij te zijn met deze dingen
en ook alle kleine zegeningen

Allemaal een zalig - vrolijk Pasen.
Truus
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