
1 De Gennepenaar

GENNEP

Mei 2019

DAUWTRAPPEN
HEMELVAARTSDAG

COMMUNICANTEN

RESULTAAT
GOEDE DOELEN WEEK

AFSCHEID VAN
HOTEL DE KROON

DE GENNEPENAAR

MAANDAG 10 JUNI: HEILIG VORMSEL 
Het sacrament van het H. Vormsel zal maandag 10 juni om 11.00u in de kerk van 
Milsbeek worden toegediend aan onze vormelingen: Delana Hermse; Castella 
Willems; Noa Franken; Leco Franken en Jet Spikmans. Zij ontvangen het Vormsel 
samen met de kinderen van de VOMMMM-parochies. Wij wensen de vormelingen, 
de ouders en de parochianen een hele mooie viering toe.

ZONDAG 16 JUNI: INTERRELIGIEUZE ONTMOETING 
De culturele en religieuze diversiteit in Gennep is groter dan we ons in het algemeen 
realiseren. Het overbruggen van die verschillen lukt alleen als je elkaar kent en 
met elkaar spreekt. “Ontmoeten” is in dat verband een sleutelwoord. Daar hoort 

-

elkaar inspireren en elkaar bemoedigen.

ZONDAG 23 JUNI: SACRAMENTSDAG

Gilde zullen weer hun bijdrage leveren aan deze bijzondere dag. Na de H.Mis 

zal er een korte Sacramentsprocessie gehouden worden. Bij het  rustaltaar op 

aanbidding, gebed en zegen. Daarna zal het overvendelen plaatsvinden. Aansluitend 

ZONDAG 30 JUNI: DANKVIERING EN AUTOZEGENING 
Op de laatste zondag van juni willen we zoals gebruikelijk God bedanken voor 

-
ring bedoeld voor alle kinderen die de 1e H. Communie of het H. Vormsel ontvan-
gen hebben! Deze viering wordt door ons kinderkoor muzikaal opgeluisterd! 

Van harte welkom! Na de Dankviering gaan we naar buiten voor de Autozege-
ning. Dit is de jaarlijkse zegening van alle vervoersmiddelen met wielen. We denken 

 



De Gennepenaar 2



3 De Gennepenaar

Zondag 19 mei was het dan eindelijk zover. Acht communi-
cantjes en hun families waren er helemaal klaar voor. De eer-
ste H. Communie werd  dit jaar gevierd in de St. Norbertuskerk. 

voorbereid samen met pastoor Kessels. Natuurlijk lazen de 
kinderen zelf veel en hielpen ze bij het klaarmaken van de ta-
fel en de collecte. Kinderkoor ‘de Muzieknootjes’  luisterde 
de viering op en zong enkele liedjes ook samen met de com-
municantjes, die er duidelijk veel plezier in hadden. Als the-
ma was gekozen: Samen groeien. Dit thema liep als een rode 
draad door de viering en ook de versiering van de kerk was er 
door de ouders op aangepast.  Na het slotlied en de groeps- 
foto kregen de kinderen als verrassing nog een aandenken 
van het kerkbestuur uit handen van Riet Graat. De feestelijk-
heden werden afgerond met  de gezellige muziek van ‘Nève 

d’n diepvries’. En na het ‘Lang zullen ze leven” mochten dan 
eindelijk de ballonnen worden losgelaten. Het was een prach-

lang met veel plezier terugdenken aan deze dag.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE IN GENNEP

Daags voor Koningsdag werden Fer en Ria Pijls in Pica Mare 
aangenaam verrast door burgemeester de Koning toen deze 
hen de versierselen opspelde die behoren bij hun benoeming 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij verdienden deze on-
derscheiding door hun sociale betrokkenheid met het Gen-
nepse en meer in het bijzonder met de kerk.

het kerkbestuur tot koster, postbezorger en rondleider in het 

-
terieur en linnengoed van de kerk en sinds 2009 organiseert 

-
ger en bestuurslid bij de Zonnebloem Gennep, waar ze onder 
andere handwerkmiddagen organiseert. Vanaf deze plaats 
nogmaals van harte gefeliciteerd met uw onderscheiding. 
 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR FER EN RIA PIJLS
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Eens kwam een oude dame bij monnik Anthonius klagen, dat zij 
ondanks veelvuldig bidden nooit enig gevoel van Gods tegen-
woordigheid had. De monnik gaf haar de raad de eerstkomen-
de weken in het geheel niet te bidden, maar eenvoudig een 

en zich daarover te verheugen en dan voor het aangezicht van 

vertelde: “Het is heel merkwaardig. Als ik tot God bid, beter ge-
-

genover Hem, dan voel ik mij door zijn liefdevolle aanwezigheid 
omhuld”. Ook in de Bijbel krijgt het Joodse volk steeds te ho-
ren: “Luister!” Bidden is op de eerste plaats dus luisteren i.p.v. 
maar wat prevelen of praten. Luister naar de stem van God, die 

-
in God en mens elkaar raken. Woorden ontstaan dan vanzelf…                                                                                                                                         
“Het Onze Vader begint, zoals elk gebed, met een kruisteken. 
De eerste Christenen gebruikten het kruisteken al in de eerste 
eeuw. Het kruis als hoogtepunt van Jezus liefde. Deze liefde 
overwint al het dodelijke zoals de haat. Met mijn vingers van 
de rechterhand raak ik het voorhoofd aan: dat die liefde ook 
maar in mijn gedachten mag stromen, zodat ik vredige gedach-

-

door jaloezie of afgunst. Het moeten liefdevolle gedachten zijn. 
Dan met mijn vingers naar mijn onderbuik, daar waarin mijn 
vitaliteit en seksualiteit stroomt. Alles in mij moet van Christus 

doortrokken zijn, maar van liefde. Dan met mijn vingers naar 
mijn linkerschouder: moge de liefde van Christus vanaf zijn kruis 

mijn dromen, in de diepten van mijn onbewuste waar ik vaak 

Het kruisteken neemt de angst voor mijn onbewuste weg. Al-
les is vol van liefde. De linkerschouder staat voor mijn vrouwe-

-

ken zijn, niet van liefde die inpalmt, maar van liefde die voedt. 
Bovendien staat de linkerkant ook voor het hart: ook mijn hart 
moet vervuld worden van liefde. Daarna raak ik met mijn vin-
gers mijn rechterschouder aan. Die staat voor de bewuste kant. 
De liefde moet in het bewustzijn doordringen. En ze moet mijn 
mannelijke kant doordrenken. Wat ik doe, moet uitdrukking 

aan macht zijn”. (Uit het boek “School van gebed” van Anselm 

die onze oorsprong is en alles doet evolueren. En van de Zoon, 
die is afgedaald in de diepten van ons mens-zijn, die ons wil be-
vrijden van de angst voor het duistere en demonische in ons. En 
van de H. Geest, die alles in liefdevolle wijsheid verenigt”.       

DÉ VIER VAN ’T VIERT 
HADDEN IETS TE VIEREN

Afgelopen zondag viel voor Karel Guelen, Gerard Janssen, Mar-

een voor sommigen wel erg lange voetbalcarrière betekende 

Het team wilde dit niet ongemerkt voorbij laten gaan, getuige 
het hierboven afgebeelde afscheid shirtje dat elk van hen na af-
loop van de wedstrijd overhandigd kreeg. Dat er daarna nog 

spreekt voor zich!
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Het is vrijdag 21 mei als we het vliegtuig pakken voor 

kaarsje aangestoken in de Mariakapel aan de Groes en 
Maria weer gevraagd onze dochter niet te vergeten om-
dat ze die dag voor het een na laatste onderdeel van het 
eindexamen VWO aan moet treden.

-
plegen op internet, maar over het algemeen had ze tot 
dat moment over het resultaat van de afgelegde ten-
tamens een goed gevoel. Had haar natuurlijk niet ver-
teld dat ik steeds, als zij ’s morgens vertrok, een kaarsje 
in de kapel aanstak.Ook niet dat we op Mallorca voor 
het laatste tentamen dat voor dinsdag na Pinksteren op 
de rol stond ook een kaarsje zouden laten branden. Al-
thans dat dachten we!

De eerste verrassing die we daar tegenkwamen was het 

gevierd. Op Mallorca was het een gewone werkdag. Die 
dag brachten we wel door met ons te vergewissen in 
welke kerk we een kaarsje aan zouden steken. Wie Mal-
lorca kent en dan met name de hoofdstad Palma weet 
dat er dan maar één kerk in aanmerking komt; de kathe-
draal La Seu. Die bewuste dinsdag dus al vroeg op pad 
om voor aanvang van dat laatste tentamen dat kaarsje 
ontstoken te hebben.

gerestaureerd werd, moesten we via een zijingang naar 
binnen. Daar kwamen we uit bij een zijaltaar waar, hoe 
we ook zochten en zochten, geen kaarsen te vinden wa-
ren. Ook in de kathedraal zelf in de verste verte geen 
kaarsje te bekennen.
Als de wiedeweerga iets verderop een kapel opgezocht en 
ook daar vonden we, hoe we ook zochten, geen kaarsen.

-
den we ons, was midden in het dorp een mooi klein kerkje.

-

en hebben we op een terrasje aan het water maar een 

Bij thuiskomst hierover niks verteld natuurlijk, we wa-
ren het bijna vergeten, tot we zo’n twee weken later te 
horen kregen dat ze bijna geslaagd was omdat ze één 
herexamen had. U raadt al voor welk vak. Juist, dat van 
de dinsdag na Pinksteren.

-
vensbeek dat tentamen over te doen, was ik eerder bij de 
kapel dan zij op de Maasbrug. Het voelde weer vertrouwd 
daar in die kapel op de Groes en het resultaat was ernaar. 
Een paar dagen later stonden we met z’n allen in Ste-
vensbeek in de aula te glunderen.

En als we nu, waar ook in Europa, een kerk of kathedraal 
bezoeken, kijken we eerst of er kaarsjes gebrand kun-
nen worden. Want dat (Spaanse) paard slaat ons geen 
tweede keer! 

        

Zo ook in 2010
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De tweede Goede Doelen Week in Gennep, waarbij werd  
gecollecteerd voor 13 landelijke fondsen, is weer naar te-
vredenheid verlopen. Dankzij de inzet van ca. 100 collec-

kunnen nu dan ook de uiteindelijke opbrengst bekendma-
-
 

van de Goede Doelen Week Gennep.

Website

-
ners van Gennep en voor collectanten. Namens de coör-
dinatoren van de 13 deelnemende fondsen willen we via 
deze weg alle Gennepenaren hartelijk danken voor hun 

Goede Doelen Week.

Opbrengst per fonds
De verdeling over de 13 deelnemende fondsen is als volgt:
Alzheimer Nederland                      € 2.139,23

Reumafonds                        € 1.534,33 
Rode Kruis afd. Gennep en omgeving                     € 1.539.2  

Sponsoring

personen. Ook hen zijn we erg dankbaar:

• 
en lekkernijen voor de collectanten

• Bruna Gennep voor het plaatsen van een collectebus

• MFC De Goede Herder, Pantein en Mooiland voor het 
ter beschikking stellen van de faciliteiten

• André Weijers van Gitaarschool Musign voor het maken 
van de website www.GDW-Gennep.nl

Zonder de inzet van al deze mensen was de Goede Doelen 
Week niet tot stand gekomen.

Goede Doelen Week 2020

2020 weer een succesvolle Goede Doelen Week te organise-

Uiteraard zijn hiervoor nieuwe collectanten van harte wel-
kom. Je kunt je aanmelden via collectanten@GDW-Gennep.nl  
of via Facebook. Ook wanneer je de Goede Doelen Week 
op een andere manier wilt ondersteunen, nodigen we je uit 

GOEDE DOELEN WEEK WEDEROM SUCCESVOL
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IN MEMORIAM 

Lenie Wilberts
Helena Allegonda Maria

† Gennep, 15 april 2019 

 
 

 
want ook de Heer  liep aan mijn zij. 

We liepen samen het leven door en lieten in het zand, 
een spoor van stappen; twee aan twee,  

de Heer liep aan mijn hand. 
 

en zag mijn levensloop,  
 

van diepe sm art en hoop. 
Maar toen ik het spoor goed bekeek  

zag ik langs heel de baan,  
daar waar het juist het moeilijkst was,  

maar één paar  stappen staan. 
 

Juist toen ik U nodig had,  
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,  

op het zwaarste deel van mijn pad...” 
De Heer keek toen  vol liefde mij aan  

en antwoordde op mijn vragen:  
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,  

toen heb ik jou gedragen…” 

Bedankt voor alle liefde, vriendschap, zorg en aandacht 
die ik heb mogen ontvangen.

IN MEMORIAM 

Catharina Theresia van de Logt

†

dochter Paola en zoon William. Het gezin woonde in Elst 
en later in Lent. Omdat William in Gennep werd opgeno-
men, verhuisde de familie ook naar Gennep om dichter 

-

Norbertushof gewoond. Daar kreeg zij veelvuldig visite 

genoot zij van de woonomgeving en de gezelligheid in de 
groep en niet te vergeten de bedevaart naar Kevelaer en 

gelovig mens. Ze bezocht kerkdiensten en was geregeld in 
de kapel van het huis te vinden.

Na een kort ziekbed is zij gestorven op de gezegende leef-
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BEIDE PAROCHIES:

Uitvaarten: via pastoor

KOREN EN DIENSTEN
Za 25-05 17.45 uur Norbertuskerk Gregoriaans koor
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Gennepenaar één Verlies en Winstrekening van de geza-
menlijke Gennepse parochie in plaats van èèn V&W-re-
kening voor elke parochie apart.

Dit is een gevolg van een besluit van de Nederlandse 
bisschoppen. Zij hebben besloten dat vanaf het boek-

-
pakket moesten gaan werken. Er is gekozen voor het Fi-

en voor het Doc-Base pakket voor de Ledenadminis-

van de Kerkbijdragen van onze parochianen. De over-
-

trainingsbijeenkomsten georganiseerd.

-

veel groter dan die bij Exact Online omdat het  een geheel 
andere werkmethode is waaraan je echt  wel moet wennen.

-
seerd waardoor wij de vele mogelijkheden van Doc-Base 
ons gemakkelijker eigen kunnen maken.

-

in Doc-Base en Exact online aan die van de banken. 
(= bankrekeningnummer). De bank levert dan in de nacht-
uren de bij- en afschrijvingen van de voorgaande dag 

deze gegevens meer, wel nog controle en evt. een cor-

bij de overboekingen.

samenwerken, zoals hier in Gennep, geen afzonderlij-

jaarlijkse abonnementskosten van Exact Online en Doc-
Base. Hierdoor hebben wij geen aparte Balans en Ver-
lies en Winstrekening  meer voor onze beide parochies. 
Door consequent bij elke kostenpost of opbrengstpost  
een aanduiding mee te geven of het een Norbertuspost 

aparte Verlies en Winst per parochie uit de gegevens 
samenstellen.

AUTOMATISERING ADMINISTRATIE PAROCHIES GENNEP     

-

-
-

ren van pastoor Bouman.

gedachten gewisseld er is afgesproken dat hij, totdat 
de vacature ingevuld wordt, als waarnemend penning-
meester zal fungeren.

-

-

waarbij een persoon dan als lid van het kerkbestuur de 

nemen en de andere persoon binnen het kerkbestuur als 
penningmeester de overige taken op zich neemt.

dan even weten aan een 
van de kerkbestuursleden 
of aan pastoor Kessels. Als 
iedereen denkt: “Dat doet 
een ander wel,” dan doet 
uiteindelijk niemand het. 
Laten we samen de schou-

-
telijk dank!

pastoor Kessels

VACATURE PENNINGMEESTER
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-
-

feest, inmiddels uitgegroeid tot een 3-daags evenement 

Ook dit jaar is er ‘s zondags weer van alles te beleven in 

Zondagochtend is er om 11.30 uur een Beierse brunch 
op het Raadhuisplein. Om hier aan deel te nemen zijn 

heerlijke verse broodjes en nog veel meer. En om echt in 

in Beierse kleding!

Na een goed ontbijt starten om 13:00u de Ossehossen 

-

te komen kijken. De prijsuitreiking is aan het einde van 
de middag op het Raadhuisplein.

Waar het uiteindelijk allemaal om draait: de ‘os aan het 

een overheerlijk broodje os. Daarnaast zijn er diverse culi-
naire hapjes en drankjes te verkrijgen. Ook zijn er diverse 
kinderspellen waar de jongste bezoekers zich kunnen ver-

optreden van ‘de Palemiger Spatzen’ en DJ Hans. Er is wer-
kelijk van alles te beleven en niet alleen op de zondag. Voor 

Vanaf zaterdag 22 juni bruist Gennep gedurende 10 zater-
-

tot en met zaterdag 24 augustus. En daarnaast gedurende 

-
rug te vinden. Hieronder alvast het programma voor de 
eerste 5 weken:

VAN VRIJDAG 24 T/M ZONDAG 26 MEI: 
OSSEBRAADFESTIJN

   Mevr. Graat-Janssen
   T

* Norbertusparochie
   Dhr. Ploum
   T

E 
gennep.nl of 

Printmarkt.eu
T
E info@printmarkt.eu

COLOFON

WELKOM BIJ
SUMMMERTIME
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Op Hemelvaartsdag gaan 
nog steeds veel mensen 
er vroeg op uit om dauw 
te trappen. Ze maken dan 
een wandeling of gaan een 

-
rug op een gebruik uit een 
ver verleden. Mensen ston-
den toen op Hemelvaarts-
dag om drie uur 's nachts 
op, wandelden met hun 
blote voeten door het gras, 
dansten en zongen. Van dit 
ritueel zou een magische 
en genezende werking uit-

'hemelvaren' genoemd. Dit 
zou volgens het volksgeloof 

magische krachten geven. Onder andere zou het ouderdom 
bestrijden en huidaandoeningen genezen. Zo zou het ook 
een prima middel tegen zomersproeten zijn.

elkaar bij de pastorie aan de Niersdijk om van daaruit via de 
Niersdijk, Looiseweg en de Looi naar de boerderij van Mat 
Janssen te wandelen. Vanuit Hommersum is dan inmiddels 

te leggen, of indien niet anders mogelijk per auto.
     

vroegte de stad uit om buiten te bivakkeren onder het ge-

goed nats'. Er werd gedanst en gezongen. Het was wel de 
bedoeling om negen uur weer in de stad terug te zijn om de 
mis bij te wonen.

-
 

voordat de zon opkomt en ga snel naar buiten. Met de kin-
-

van de stad die ontwaakt. Achteraf bespreekt u met elkaar 
-

gedichtje over schrijven.

DAUWTRAPPEN

-
-

gen aan een wisseltentoonstelling over het Duits Lijntje. 

Over het treintraject Box-
tel-Wesel is ook een boek 
met ansichtkaarten uit-
gegeven. Dit is verkrijg-
baar bij BRUNA en kost 
€ 10.-.

Zoals eerder al eens ge-
beurde werden er ook dit 
jaar in het ooievaarsnest 
op het stadhuis weer 5 eie-
ren gelegd. En ook dit jaar 
zijn ze allemaal uitgebroed 
en zullen ze met z’n vijven 
niet aan uitvliegen toeko-
men. En het leek allemaal 
zo voorspoedig te gaan. 

konden we nummer 5 bewonderen. Hij kreeg zowaar di-
e verjaardag 

werd gevierd van Mr. Pieter van Vollenhoven, de man van 
onze prinses Margriet. Precies een week na zijn geboorte 
bezweek nummer 5 (Pieter) aan ondervoeding en 4 da-

voeding. Zoals het er nu naar uitziet zal de drieling het 
gaan redden en vliegen ze over een week of drie uit. Nog 
live te volgen op www.beleefdelente.nl

TENTOONSTELLING 150 JAAR NOG 3 OOIEVAARS
IN LEVEN
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“Wat een mooi seizoen met ons groepje. Wat hebben we veel 
van elkaar mogen leren. Luisteren naar elkaar, praten met el-

eigenlijk zonder er over na te denken, als een soort Mantra.

maar ook gezelligheid en een sociaal aspect, wat voor mij 
ook belangrijk is. Dank je wel voor deze inspirerende uren”. 

-
breid besproken. Het is bijzonder als je de zinnen uit elkaar 
haalt en dan ziet wat er in de gesprekken  naar voren komt. 
Dat soms ook ieder een ander beeld erbij kan hebben wat 

-
gel ook naar het heden vertalen en er daar met elkaar over 

van Onze Vader bij de katholieken en protestanten. Door de 
-

deren de regels in hun schrijven uitleggen. Er zit meer in het 
Onze Vader als alleen maar even het gebed opzeggen, zeker 
na onze bijeenkomsten”.  
“Wij hadden als groep besloten om het Onze Vader als  

van anderhalf uur maar één zin uit het Onze Vader besproken  

hadden... Nee dat had ik niet gedacht. Het begint al met de 

vader, welke eigenschappen horen bij een vader. Gaandeweg 
het traject zie je en merk je dat het ook over jou zelf gaat. Hoe 

mooie is dat je juist samen met z`n allen tot nieuwe inzichten 
kunt komen. Het is heerlijk om zo met elkaar de woorden uit 
te rafelen,(zo noem ik het) om te proberen aan een kern te  

mag er allemaal zijn. Dat kan heel verfrissend werken. Want er 

Mocht je ook interesse hebben, neem dan contact op:  

BIJBEL BIJEENKOMSTEN                                                                                               
-

VOLGENDE EDITIES

De kopij dient telkens in de week ervoor op de woensdag te 
de deadline 

KALENDER 2019
Zo. 19.05 11:00u    Eerste H. Communie

       met dauwtrappen
 H. Vormsel voor de parochies  

       Gennep en VOMMMM in Milsbeek

RELIGIEUS MUSEUM “DE CRYPTE”
-

nep weer wekelijks geopend. Dit unieke museum herbergt een 
-

Mariabeelden uit verschillende landen, tweehonderd gebeds-
-

beelding van het leven van Mozes. En die is zeker een bezoekje 

-
-

in bruikleen. Hij bevat 14 taferelen over het leven van Mozes, 
beginnend bij de geboorte en eindigend bij zijn dood. Herken-
bare taferelen zoals het mandje op de Nijl, doortocht door de 

-
gebeeld. Als u van plan bent hier meer over te weten te willen 
komen; er is door deken Huisman een handig boekwerkje uitge-

Groepen kunnen op aanvraag ook op andere dagen terecht. 
Daarvoor kunnen ze contact opnemen met 
de secretaris F. v.d. Ven
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CONTROLE HONDENBELASTING VAN START

-

doen. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte 

u op de website www.bsgw.nl. Als een hond wordt aan-

thuis als de controleur aanbelt dan laat deze een brief 

dit niet, dan kan ambtshalve een aanslag hondenbelas-

Boete
BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer hon-
den niet hebben aangegeven, dit zo spoedig mogelijk te 
doen. Daarmee kunnen onnodige boetes worden voorko-

het risico dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd. 

Het aanmelden of afmelden van een hond, kan het snel-
ste via de persoonlijke pagina op de website www.bsgw.
nl. Log in met uw DigiD. De melding is dan direct gere-
geld. U kunt een hond ook telefonisch aanmelden via 

hand als u belt. Medewerkers van de BsGW-telefoon zijn 
van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar 

-

INTERRELIGIEUZE ONTMOETING

-
den, met even zovele culturen en cultuurverschillen. 

Dus alle reden om daar bij 

-
komst kwam een pater van 

-
-
-

wezige religies bij elkaar te 
brengen en de gelegenheid 
te bieden zich gezamenlijk 
voor te stellen aan alle in-
woners van Gennep.

Dat idee werd al snel omarmd door de Katholieke Kerk,  
De Protestantse Kerk, De Molukse Kerk, De Moslim Gemeen-

het Jan Lindersplein. Naast korte inleidingen door de voorgan-
gers zullen diverse koren optreden als De Muzieknootjes, De 

Daarnaast is er voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoe-
ten en elkaar vragen te stellen om op die manier inzicht te krij-
gen in de diversiteit van de in Gennep aanwezige religies.
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BEDANKFEEST HOTEL “DE KROON”
24 MAART 2019

Het begon om 14.00 met een totaal onverwacht optre-
den van de “River Maas Pipeband”. Eenmalig voor deze 
gelegenheid geformeerde doedelzakband, ooit opgehe-
ven, waar ik ook lid van was. Geweldig! Daarna was het 
een komen van vele vrienden, kennissen,  clubjes, leve-

leren kennen. Ze waren er (bijna) allemaal! Van diegene 
die niet konden komen hebben we hartverwarmde kaar-
ten gehad. Handen te kort! Speciaal was ook de aanwe-
zigheid en toespraak van oud-marine collega’s waar wij 
een bijzondere band mee hebben. 

-

Daarbij kwamen alle dingen waar wij aan mee gewerkt 
hebben aan bod. Dat waren er inderdaad nogal wat! Een 
topjaar was 1994 toen wijzelf prinselijk paar waren.

-
daan was, kwam burgemeester Peter de Koning na-

-
soluut niet aan hadden zien komen, de gemeentelijke  
onderscheiding “De Ganapja” werd ons aangeboden. Daar 
kregen we even de rillingen van en had ik moeite om mijn 
dankwoord te beginnen. Daarin heb ik iedereen met een 
kwinkslag bedankt die om welke reden dan ook een bijdra-

-

mengen onder de mensen, maar nee, buiten stond ons op te 
wachten: de gezamenlijke joekskapellen! Onder aanvoering 
van Kapelmeister Nol Noij werden er diverse nummers gebla-
oze door Nèève d'n Diepvries, Zuutjes En, Bombarie en jeugd-

-
digde uit voor een dansje! Geweldig!

Als klap op de vuurpijl werden we daarna binnen vereerd 
met een muzikale verrassing. 35 Limericks! Geschreven 
en gezongen door diverse verenigingen en personages. 

Deze dag was niet alleen voor ons een mijlpaal maar ook 
voor Gennep. Wij hopen dat deze dag de geschiedenis 

-
ode van mooie herinneringen voor veel oudere mensen 
en een begin voor jonge mensen die later weer heel veel 
mooie herinneringen hebben!

P.S. 
Met speciale dank aan 

der Mooren & Theo en 
Karin Roosenboom voor 
het in goede banen leiden 
van deze middag. 
Vier weken later werden 
ze gedecoreerd met  
een (dik verdiende) 

Dat kan geen toeval 
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