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GENNEP (MvM) - Hoewel zo'n beetje alles vooraf al weer was uitgelekt, zaten we
dinsdagavond 25 januari om 19:00 uur aan de buis gekluisterd. Tijdens een voorzichtige goednieuws-show brachten onze premier Mark Rutte en de nieuwe minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers ons op de hoogte van de versoepelingen. Voor de horeca- en cultuursector kon de champagne ontkurkt worden
en ook voor de rest van Nederland ziet het er alweer een stuk beter uit. Gennep begint ook weer te bruisen! Zo zaten o.a. de terrassen (met slechts 4°C) woensdagmiddag al weer direct lekker vol.
Ook voor Museum het Petershuis en de 30 vrijetijdskunstenaars uit onze eigen regio
is dit goed nieuws, want de tentoonstelling ' HOEZO, VRIJE TIJD' is weer te bezoeken
én verlengd t/m 30 maart a.s. Ook de regels voor Kerkbezoek zijn versoepeld. Hierover lees je alles in deze editie van 'De Gennepenaar'.
Langzaam aan gaan we dus weer volledig van het slot. Wat dit betekent voor de Gennepse carnavalsverenigingen De Coloradokèvers, De Waggelaars en 't Bombakkes,
dat is nog even afwachten... maar een ding is zeker: "...'t zal d'r altied blie.ve krölle!".
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VOORWOORD
GENNEP. (JN) Zullen we het nog één keer
over de PANTA hebben. Over wat? Ja precies, die balzak op de Niersdijk tegenover
de pastorie. Ik kan het woord kapel niet
over mijn lippen krijgen want dat zou echt
te veel gevraagd zijn. Waarom wilt U weten? In de nacht van vrijdag 21 op zaterdag
22 januari is ‘bij een ongekende daad van
vandalisme de Panta geheel verloren gegaan’ (citaat Kapellenbaan). Vlg. het college
van B&W was het een ‘emotioneel verlies
voor Gennep en zijn niet alleen wij maar
ongetwijfeld heel Gennep hierdoor erg geschokt.’ En dat over een kunstwerk waarvan de kunstenaar zelf in september 2020
in ‘de Gelderlander’ liet optekenen: ‘het lijkt
inderdaad nergens op’ en de curator: ‘het
lijkt eigenlijk nergens op’. Waar maken wij
ons dan nog druk over? Om niks, iets dat
nergens op lijkt. Opruimen en overgaan tot
de orde van de dag, zou ik zo zeggen.

buurvrouw wekelijks naar het ziekenhuis
brengt. De echtgenote die haar bedlegerige
man verzorgt, de zoon die de boodschappen doet voor zijn oude vader. De landelijke vereniging MantelzorgNL berekende dat
als je die 5 miljoen mantelzorgers zou moeten uitbetalen, het zo’n 22 miljard euro zou
kosten aan salarissen voor 1,5 miljard uren
mantelzorg op jaarbasis, inclusief reiskosten en onkosten.
Als al die onbetaalde zorg er niet zou zijn en
er zorgprofessionals moeten worden ingehuurd? Dan zijn we nog duurder uit, want
daar hangt een prijskaartje aan van 32 tot
44 miljard euro, aldus Liesbeth Hoogendijk,
bestuurder van MantelzorgNL.’
En als we dat nu eens projecteren op de
Gennepse beloning van onze mantelzorgers. Bij een gemiddelde inzet van 8 uur
per week, kom je zo op jaarbasis op minimaal 400 uur. Deel je het compliment ad
€ 100.- door die uren kom je op nog geen
kwartje per uur! Schaam je zou ik zeggen,
en dat geldt al helemaal voor diegenen die
nog iets durven te zeggen over kinderarbeid en lage-lonen landen. In India bijv.
‘verdient’ een textielarbeider gem. € 180.per maand. Maakt wat langere dagen dan
hier, heeft minder vakantie dan wij, maar
komt zo nog altijd op zo’n € 0,80 p/uur.
Wordt het dan niet eens een keer tijd, dat…

CARNAVAL

We hebben echt tot het allerlaatste moment
gewacht op nieuws van het carnavalsfront.
Maandagochtend leek het er nog op, dat er
wat versoepelingen zouden worden aangekondigd. ’s Avonds kwam de mededeling
dat we moesten wachten tot de volgende
persconferentie van de MP. En die is pas 15
februari a.s. Voor ons veel te laat. We gaan
ons daarom vanaf nu alvast concentreren
op de volgende ‘Gennepenaar’.
Die verschijnt donderdag 10 maart, enkele
dagen voor de gemeenteraadsverkiezing.
En als het aan ons ligt komen we dan met
een uitgebreid, gefundeerd en eerlijk stemadvies. Dat hebben we nu nog niet, veel zal
Ǥϐlitiek deze ‘Gennepenaar’ leest en het e.e.a.
ook begrepen heeft. Laat u verrassen!
Mochten er n.a.v. de volgende persconferentie mogelijkheden zijn om toch nog een
gezellige carnaval te vieren, wens ik u daarbij alle plezier en laot ’t d’r dan krölle!
Geniet er van!
Sjang Noy
P.S.
Was te laat om het nog te veranderen, maar
het is echt puur toeval dat de pagina’s 14 en
15 naast elkaar liggen!

COLOFON

MANTELZORGCOMPLIMENT

Op de voorlaatste pagina van deze ‘Gennepenaar’ besteden we weer uitgebreid aandacht aan de organisatie van het uitreiken
van het mantelzorgcompliment in onze gemeente. Ter illustratie wat cijfers van MantelzorgNL:
‘Ongeveer 5 miljoen Nederlanders zorgen voor een ander. Ze doen dat gratis
en voor niets'. We moeten zuinig zijn op ál
die Nederlanders die onbetaald naar een
ander omkijken. Zoals de buurman die zijn
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IN MEMORIAM
Een dankbare herinnering aan

THEA JANSEN
dochter van
Mia Gerbecks en Thei Jansen
* Siebengewald, 5 maart 1955
† Gennep, 28 december 2021

 ǧ 
* Leur, 16 mei 1924
† Gennep, 31 december 2021
echtgenote van
Toon Vloet † (1979)

ter ook haar achterkleinkinderen) waren heel belangrijk.
In die tijd begon ze ook te reizen, naar
Canada, USA en Afrika. Dat waren enorme ervaringen voor haar, die ze ook aan
iedereen trots vertelde. En veel neven
en nichten kwamen bij haar binnen lopen om van haar te horen. De laatste
maanden heeft ze in Norbertushof gewoond waar ze nog genoot van haar
"ouwe" dag.
97 Lentes jong is moeders geworden.
Ze wilde graag de 100 bereiken maar
dat mocht niet zo zijn. Tot één week
voor haar overlijden is moeders actief
geweest, ze was net weer begonnen
met zwemmen en ze had nog veel plannen. Tot aan het einde heeft ze de regie
in handen gehouden. Ze is doorgegaan
zoals ze heeft geleefd: met wilskracht
en veerkracht. De wil om te leven en
zelf te kiezen, heeft ze tot het einde toe
volgehouden.

Henk Dinnissen
Jan en Annelien
Eliza, Norah en Rosalie
Niki
Tim en Stijn
Maandag 3 januari heeft op Landgoed
Mookerheide de afscheidsdienst plaatsgevonden.

partner van
Bert Lam † (1996)

Als jongste telg van een familie van dertien, werd Lies geboren op de boerderij in Leur en daar groeide ze ook op. Ze
ging naar de lagere school in Hernen,
waarna ze ging werken op de boerderij.
Niet door kunnen leren was een teleurstelling, maar die heeft ze later goed
weten te maken. Ze bleef in Leur wonen
totdat ze op haar 31e ging trouwen met
Toon Vloet en met hem ging ze aan de
Maasweg in Gennep wonen. Met hem
kreeg ze vijf zonen. Moeders regelde alles rondom het gezin, de vakanties, de
verbouwingen. Ze genoot daar ontzettend van.
Na het overlijden van Toon kreeg ze na
enkele jaren een relatie met Bert Lam
met wie ze samen ging leven in Ottersum. Met hem heeft ze ook nog goede
jaren gehad.
Hier werd ze voor de eerste keer oma
en daar genoot ze ontzettend van. Het
bezoek van haar kleinkinderen (en la-

Moeders, bedankt voor alles!
Martin Vloet en Gita Masiques
Mattheus
Madeleine
Henk en Nelly Vloet
Jan en Martha Vloet
Abigail
Tamar
Toon en Wilma Vloet
Stefan en Ankie, Gies, Noré
Michiel en Larisa
Jos en Alice Vloet
Sanne en Max
Jules

FAMILIEBERICHTEN
IN MEMORIAM
In liefdevolle herinnering

  ǧ
weduwe van
Johannes Antonius Romanus
van Lieshout
* Gennep, 1 oktober 1936
† Gennep, 1 januari 2022
An Wessels, of Annie zoals ze vaker
werd genoemd, groeide op aan het
Voorhoevepark 22, samen met haar oudere zus Gerda, oudere broers Ben en
Joop en jongere broer Paul. Ze was lid
van de gidsen, Jong Nederland en later
ook leidster.
An ging naar de Kweekschool in Cuijk.
Na haar diploma gaf ze les in Gennep op
de basisschool Maria Goretti. Naast haar
werk behaalde ze in de avonden de akte
Engels en ging ze lesgeven in Cuijk. Op 4
november 1966 trouwde An met Hans
van Lieshout uit de Emmastraat 67, ze
gingen wonen op Emmastraat 14. Toen
Lieke en Igmar geboren werden stopte
ze met werken, zoals in die tijd gebruikelijk was. Later, toen haar kinderen op
de lagere school zaten, verving An elke
donderdag het schoolhoofd in de zesde
klas van de Sint Martinusschool in Gennep. Veel Gennepenaren hebben les gehad van ‘juffrouw Van Lieshout’.
Het plotselinge overlijden van Hans op
15 januari 1995 markeerde een kantelpunt in An’s leven. Het bleek lastig om
haar leven weer op te pakken en de af-
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gelopen jaren ging ze Hans opnieuw
steeds meer missen.
De geboorte van de vier kleinkinderen brachten An veel geluk en vreugde. Haar kinderen, hun partners en de
kleinkinderen waren alles voor haar.
Als het hen goed ging, ging het haar ook
goed. Ze was het gelukkigst als we allemaal samen waren.

IN MEMORIAM
Verdrietig, maar dankbaar
voor alle mooie herinneringen,
nemen wij afscheid van mijn
fantastische vrouw,
onze prachtmoeder
en geweldige oma

In de Gennepse gemeenschap stond An
bekend als een lieve en plichtsgetrouwe
vrouw, die altijd veel belangstelling had
voor de mensen om haar heen. Ze genoot van uitstapjes met de Zonnebloem
en was jarenlang actief in het museum
de Crypte van de Sint Martinuskerk.
De laatste jaren van haar leven waren
niet gemakkelijk. An zorgde altijd graag
en wilde zich nuttig voelen. Ze stond altijd voor iedereen klaar, was belangstellend, attent en gul. Toen ze steeds meer
beetjes van haar zelfstandigheid en regie moest loslaten, verzorgd werd in
plaats van zelf te kunnen zorgen, deed
dit haar veel verdriet, net als het weggaan van de Emmastraat. De dagelijkse
wandelingetjes buiten deden haar veel
goed en hield zij stug vol. De kleine geluksmomentjes, zoals die met haar kinderen en kleinkinderen, genieten van
een mooie dag, vogels in de tuin, mooie
bloemen, kaarsjes branden in de kapel
bij ‘haar’ Maria, waren voor haar erg
waardevol.
Op 1 januari is An overleden in het Rijssenbeekhuis, rustig en waardig, in het
bijzijn van Lieke en Igmar. Naast het
verdriet om haar liefde te moeten missen, vervult het vertrouwen van An om
na bijna 27 jaar weer herenigd te zijn
met haar Hans ons met warmte. Wij
zijn dankbaar voor al het goede dat
onze zorgzame moeder en lieve oma
ons heeft gegeven. Ze blijft altijd in ons
hart en onze gedachten.
Wij bedanken iedereen voor het medeleven en de belangstelling, dat doet ons
goed.
Kinderen en kleinkinderen

ǧ
* 14 mei 1945
† 9 januari 2022
36 jaar gelukkig met Alfred
(schoon)moeder van
Jolande en Ton
Dolinda en Pascal
Trotse oma van Jill
Treur niet te lang.
Ik heb een
fantastisch leven gehad.
Jullie hebben
goed voor mij gezorgd.
Ans
De afscheidsdienst heeft donderdag 13
januari plaatsgevonden in crematorium
Boschhuizen te Oostrum.

FAMILIEBERICHTEN
IN MEMORIAM
Een liefdevolle herinnering aan
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nep Vitaal. Ook ging hij graag op vakantie.
Met de caravan of tent hebben we tot het
laatst vele mooie herinneringen gemaakt.

IN MEMORIAM
In herinnering aan

Geerd, bedankt voor alles, hoije wah!
“...en de Niers die stromt mar dör”

 ȍͳͻͺͷȎ
Tekst: Geerd Peters
Muziek: Geerd Peters

GEERD PETERS
echtgenoot van
Corrie Peters-Janssen
* Gennep
15 februari 1940
† Madeleine Boxmeer
15 januari 2022
Geerd werd geboren in de Bergstraat als
zoon van Harrie en Dora. Hij groeide op in
het gezin met 3 zussen en 5 broers. Geerd
hield niet van school en was graag buiten,
op de Gennepse Hei. Na zijn schoolperiode
ging Geerd als matroos de wilde vaart op
en reisde hij naar het Caraïbische gebied
en New York. Deze reis heeft veel indruk
gemaakt en tekende zijn leven.
Terug in Gennep trouwde Geerd met Corrie en ging aan de Willem Boyeweg wonen
waar Olga, Harrie en Tonnie werden geboren. Geerd werkte inmiddels bij de Augustinusstichting waar hij weer veel buiten
was en vooral ook onder de mensen.
Geerd had vele hobby’s zoals houtsnijden,
muziek spelen bij Muu.j en Zie.k en vooral
ook zelf liedjes schrijven. Liedjes die dicht
bij het leven en dicht bij Gennep staan zoals “De Niers”. Heel Gennep en omstreken
zingt het lied mee.
Er kwamen 7 kleinkinderen bij waar
Geerd erg trots op was. Oppassen, sterke verhalen vertellen en samen naar de
Ǥ ϐdelde wekelijks met een groepje van Gen-

Refrein:
En de Niers, en de Niers,
en de Niers die stromt mar dör.
D'r is al heel wat waoter
dör de Niers gegaon.
Kiek 't toch is gaon
en kiek 't toch 's gaon.
En as ge baove
op de brug gaot staon,
dan zie-de 't waoter gaon.
Oonze Jan zat en de waoterkàànt,
mit de visgèrt ien de haand.
En d'n angel zat ènne dikke pier, och,
wat 'n è.rm dier.
Jan smeet toen de visgèrt uut,
d'n angel vloog ien 't kruut.
En wel en d'n ààndere ka.nt,
ien 't O.tersomse laand.
Jan is toen
naor d'n aoverka.nt gegaon,
daor zag-ie
'n heel moj mèjdje staon.
Die stoond en de waoterka.nt,
mit d'n pier ien de haand.
Ientusse wier 't lao-ao.ter,
de maon scheen ien 't wao-ao.ter.
D'n pier dèn had plezier,
oh, wat 'n gelukkig dier !

LIESJE
ǧ
* Ottersum, 2 maart 1934
† Gennep, 15 januari 2022
Liesje werd in maart 1934 geboren als
tweede kind van Theij Coopmans en Lies
Pubben.
Liesje had een leuke jeugd in het drukke gezin Coopmans. Als tienjarig meisje maakte
ze de oorlog en evacuatie mee. Het gezin
Coopmans kon terecht bij twee gezinnen in
ϐ
ervaren, er ontstond een vriendschap met
de jonge meisjes in het gezin Hakvoort, een
vriendschap die, tot aan het eind van haar
leven is blijven bestaan.
Liesje kon goed leren en dus ging ze op
aandringen van haar moeder naar de
Mulo, intern in de Weijer in Boxmeer. Dat
was voor haar een vreselijke periode. De
hele week van huis, weg van het grote warme gezin, de winkel en de bakkerij. Na 2,5
jaar smeekte ze haar moeder om te mogen
stoppen met school. Ze wilde thuis zijn, in
het gezin, in de winkel en de bakkerij. Uiteindelijk mocht ze stoppen met school; ze
was intens gelukkig. In die periode kreeg
Liesje ook haar eerste vriendje. Er volgden
er nog meer, waaronder een knappe Franse jongen, die op Zelder werkte. Helaas
kwam ook aan die verkering een einde nadat de pastoor tegen vader Coopmans had
verteld, dat de mensen in Frankrijk niet
meer naar de kerk gingen. Maar eigenlijk was het Liesje zelf die zich niet wilde
binden. Het gezin, de winkel en de drukte
daarom heen bleven trekken. Ze had een
groot verantwoordelijkheidsgevoel.
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Daar werd vanaf haar 21ste jaar een groot
beroep op gedaan. Haar moeder overleed
toen en er brak voor Liesje een zware tijd
aan. Met name de zorg voor het gezin,
haar zusje Jose was immers pas negen.
Naast de zorg voor het gezin was er de
winkel en de bakkerij; na de kerk het middelpunt van het dorp. Op zondagmorgen,
na de mis was de winkel ook open en kwamen alle mensen op z’n zondags naar de
Ǥϐ
2 koekjes en er werd heel wat bijgepraat.
Dat was erg gezellig.
Liesje kreeg in haar winkel in Ottersum
steeds meer concurrentie van de supermarkten in Gennep. De winkel werd gesloten, het huis werd verkocht en samen
met Huub, opa en Anna verhuisde ze naar
St. Janstraat 63. Niet lang daarna kreeg
ze een baan aangeboden bij de Roepaan,
waar ze haar grote liefde Jan Vermeulen
ontmoette.
Ze kregen een relatie en trouwden. Samen
waren ze heel gelukkig en genoten van
de kinderen en kleinkinderen van ome
Jan. Tante Liesje ging mee oppassen en
de kleinkinderen logeerden regelmatig in
Gennep. Ook genoten ze samen van heerlijke vakanties.
Na het overlijden van Jan, vond Liesje
het heel moeilijk om alleen te zijn en is
ze weer bij Huub en tante Anna in Ottersum gaan wonen. Samen met Huub heeft
ze nog vele jaren liefdevol voor tante Anna
gezorgd.
Liesje heeft het erg zwaar gehad toen
Huub overleed. “We zouden immers samen naar Gennep gaan” maar dat mocht
niet zo zijn. Na een kort verblijf in Cuijk
hoorde Liesje, dat ze naar de Acacia in
Gennep mocht. Ze vond het geweldig! Ze
leefde weer helemaal op en kreeg veel bezoek, vooral van de zusjes en schoonzusjes, die er ook voor zorgden dat ze er altijd
prachtig op stond. Zo bleef ze die dame
met dat keurige kapsel.
De periode op de Acacia heeft de familie
als een warm bad ervaren. De passie, bevlogenheid en verzorging door alle medewerkers is er geweldig. Zeker in de allerlaatste fase, toen Liesje het echt moeilijk
had, waren zij fantastisch.
Liesje… een schat van een vrouw
is niet meer!

IN MEMORIAM
Met groot verdriet geven wij kennis
van het overlijden van onze lieve broer,
zwager en oom

Heijen:
Nijmegen:
Gennep:
Zevenaar:

Jacques Aarnoutse
Cor Aarnoutse
Diets Coops-Aarnoutse
Jan van Hooft
Neven en nichten

Correspondentieadres:
Diets Coops-Aarnoutse
Zandpoort 23, 6591 DN Gennep
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 5 februari om 11.00 uur in
de St. Martinuskerk, Martinushof 2 te Gennep. Aansluitend leggen we hem te ruste op de Algemene Begraafplaats aan de
Kampweg te Gennep-Zuid.

TOON AARNOUTSE

Antonius Johannes Louis
voormalig dierenarts in Gennep
* Gennep, 11 februari 1944
† Gennep, 30 januari 2022

Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren
achter in de kerk. Tevens is het mogelijk
om een persoonlijk bericht of herinnering
met ons te delen via:
www.goemansuitvaartzorg.nl/
condoleanceregister

JARA IS VOORLEESKAMPIOEN

GENNEP. (eb) BiblioPlus organiseerde donderdag 27 januari de lokale ronde van
de Nationale Voorleeswedstrijd. Jara Verbeeten uit groep 7 van basisschool De
Brink uit Ottersum moest het digitaal opnemen tegen de voorleeskampioenen van
de andere scholen. Ze las prachtig voor uit het boek ‘Joris en de geheimzinnige toverdrank’ van Roald Dahl en wist daarmee de jury te overtuigen.
Alle voorlezers werden online aangemoedigd met spandoeken en yells door enthousiaste klasgenoten, ouders en docenten.
 ǡϐ
groepen 7 en 8 van verschillende scholen,
waren tijdens voorronden als beste voorlezer uit de bus gekomen. Zij lazen een zelfgekozen fragment voor uit een jeugdboek.
Ondanks dat de Voorleeswedstrijd ook dit
jaar weer noodgedwongen digitaal plaats
vond wist presentatrice Noëlle er samen
met de voorleeskampioenen en hun hele
klas één groot feest van te maken.
Een deskundige jury met daarin burgemeester Hans Teunissen en kinderboekenschrijver Gerard Sonnemans luisterden
aandachtig naar de voorlezers. Vervolgens
gingen zij in beraad om de uiteindelijke

winnaar te bepalen. Een lastige klus, want
alle voorlezers hadden erg hun best gedaan. Jara wist de luisteraars echt mee te
nemen in haar verhaal gaven de juryleden
aan. Daarom is zij de winnaar van de Voorleeswedstrijd geworden. Jara straalde bij
het horen van de uitslag!
Burgemeester Teunissen had nog een extra prijs voor alle voorlezers; als aandenken kregen ze allemaal drie kinderboeken
van schrijver Gerard Sonnemans! Na de
uitslag is de jury naar basisschool De Brink
gegaan om de beker persoonlijk aan Jara te
overhandigen. Jara mag de gemeentes Gennep en Mook & Middelaar dit jaar vertegenwoordigen bij de regionale ronde van
Noord-Limburg! Heel veel succes, Jara!

GENNEP

TOP-10 KANDIDATENLIJST
VERKIEZINGEN 16 MAART 2022

1. JACQUES VAN BERGEN
Ottersum

6. JOS SUTMULLER
Heijen

2. TWAN REINTJES
Ottersum

7. MARC NABUURS
Ven-Zelderheide

3. RONNIE RUTTEN
Milsbeek

8. FRANCIEN VAN DE VEN
- SNELLEN
Gennep

4. DICK VAN DIJCK
Milsbeek

9. TREN WEIJERS
Gennep

5. YANICK CILLESSEN
Gennep

10. ROB PEPERZAK
Milsbeek
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'T WORDT WEER OUDERWETS
GEZELLIG MET GENNEPS GEWIEKSTE
GENNEP (MvM) - "Het aftellen naar 12
maart is nu echt begonnen! We kunnen
bijna niet meer wachten tot het dan
toch écht eindelijk tijd is voor de langverwachte ouderwets gezellige kwisavond!" schrijft de organisatie van Genneps Gewiekste op Facebook. Niet gek
ook, want het de Gennepse stadskwis
is al meerdere malen verschoven, omdat de coronamaatregelen zo'n ouderwets gezellige avond niet toelieten.

FEESTAVOND

Nadat alle vragen zijn nagekeken en alle
opdrachten zijn bekritiseerd, is het tijd
   ϐǤ  
plaatsvinden op (nee, geen grap!) 1 april.
Hier zal bekend worden gemaakt welk
team de grote winnaar is en zich 'Genneps Gewiekste 2022' mag noemen.

TOCH NOG MEEDOEN?

Lijkt jou dat ook leuk, maar ben je alleen, met z'n tweeën of met een (te) klein
groepje en wil je toch nog gaag meedoen
met de kwisavond op 12 maart?! Dan heb
je nu de gelegenheid om je toch nog op
te geven! Sluit je aan bij "de Gewiekste
Mengelmoes"
Deze groep is door de organisatie van
"Genneps Gewiekste" opengesteld, nadat
ze geluiden opvingen dat hieraan behoefte zou zijn. Heb je dus zin om met
een team van verschillende personen de
strijd aan te gaan, stuur dan een mail naar
info@gennepsgewiekste.nl en wij brengen jullie via de mail samen. Bij een minimum van 12 personen speel je 12 maart
toch gezellig mee!

GENNEP.(jn) Met ‘de Gennepenaar’ voelen we het ook aan den lijve. Het lag er
al aan te komen, maar eind december
ϐ Ǥzen die de pan uit rijzen, offsetplaten die
nog maar mondjesmaat te koop zijn en
inktprijzen waar je beroerd van wordt.
Resultaat: een krant die vanaf nu 20 %
in prijs is gestegen. Prijzen worden gegarandeerd t/m eind maart en dan kijken ze weer verder…

SHAMPOO

Met de versoepelingen die 25 januari j.l.
zijn afgekondigd en een dalend aantal opnames op de IC, lijkt het erop dat het nu
toch écht gaat gebeuren.
Zaterdag 12 maart zullen 63 teams het
kwisboek openslaan en aan de slag gaan
met vragen en opdrachten, om er zo achter te komen welk team het 'gewiekste' is.

WAT WORDT ER NOU
NIET DUURDER?

De eerste editie, in 2017, werd gewonnen door team 'Nije Miksers'. In 5 van de
13 rubrieken eindigde dit vrienden- en
carnavalsclubje in de top 3 en eindigde
met een totaalscore van 10369 punten
ruimschoots op de eerste plek.
In 2018 behaalde team 'Schèèle Waazel'
10225 punten. Zij gingen er toen met de
Genneps Gewiekste Bokaal vandoor. Wie
weet wordt jullie groepsnaam 1 april
wel toegevoegd aan dit illustere rijtje.

HOU JE GEWIEKST!

De organisatie, bestaande uit Kim, Sjuul,
Yvonne, Lilian, Ton en John, vraagt alle
deelnemers de mail en social media in
de gaten te houden. Er kunnen zomaar
nog opdrachten voorbij komen. Hou je
gewiekst!

Thuis word ik er weleens om uitgelachen als ik het (weer) heb over de prijs
  ϐ     
 ϐǤ    pen jaren met de prijzen is gebeurd, is
echt niet normaal. Twee jaar geleden
ͷͲͲϐ
€ 4.-, afgelopen weekend zag ik een folder waar zo’n pak aangeboden werd
voor € 5.19, terwijl de adviesprijs € 6.49
bedroeg!
Maar het kan nog erger. Andrélon Iedere dag shampoo. Standaardverpakking
300 ml. Aandeel water: 80%. Eind 2018
 ʹϐ̀ʹǤͻα
̀ͶǡͷǤʹϐǣ̀ͶǡʹͷὰǡͲͺȀǤǣ

Nooit eerder gezien, maar er schijnt
nu ook een MEGAFLES te koop te zijn.
Deze week in de aanbieding bij LIDL.
ϐͶͷͲ
ml is daar te koop voor slechts € 1.99.
Omgerekend € 4,42 per liter. En nu
vraag ik me af of dat een reële prijs is en
we elders niet alleen nu, maar al jaren
besodemieterd worden! Ik denk dat dit
niet toevallig zo maar een voorbeeld is,
maar als je even wilt zoeken, je zo een
boodschappentas vol voorbeelden hebt.
Opletten dus!
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HEIJENS MANNENKOOR ZINGT
BIJ HERDENKING OPERATIE VERITABLE

OUD PAPIER EN ZO…
GENNEP. Het wil nog steeds maar niet lukken met het ophalen van het oud papier in de stad Gennep. De hele maand januari ging er van alles mis. Tijdens de eerste ophaalronde
toen Gennep centrum aan de beurt was, bleek er een misverstand te zijn over wat nu de tweede of derde zaterdag van
die maand was. Volgens de kalender is de tweede zaterdag
ͺe. Bij Vitesse en zo nog wat lui was men
van mening dat de eerste zaterdag (1 januari) niet meetelde
omdat dit ‘eigenlijk’ een zondag is. Gevolg: half Gennep had
15 januari oud papier aan de straat staan dat pas de woensdag daarna werd opgehaald. En het had niet veel gescheeld of
ook die woensdag was het papier niet opgehaald. Wat was er
toen aan de hand?

ZEER ACTIEVE BOA

Als sinds op deze manier oud papier wordt ingezameld is het de
afspraak dat de vrachtwagens zich op de parkeerplaats bij het Vitesseterrein opstellen en daar wachten op de leden die deze avond
assisteren bij het ophalen. Zo ook dus die bewuste woensdag 19
ͺ dat werd opgeheven besloten januari. En wat gebeurt er?
de Canadese begraafplaats ze om in klein verband door te
Een zeer attente BOA, die ’s midin Groesbeek de herden- gaan. O.l.v. dirigent Steven Gerdags al wel eerst poolshoogte
king plaats van de operatie rits zingen ze bij diverse gewas komen nemen, verscheen
“Veritable”, ook wel bekend legenheden een afwisselend
ten tonele en constateerde ter
plekke dat alle drie de wagens
als ”De slag om het Reichs- repertoire. Ze doen het voor
c.q. de chauffeurs in overtreding
wald”. Met deze slag begon hun plezier, maar de kwaliteit
waren en in aanmerking kwade opmars van de bevrij- wordt zeker niet vergeten!
men voor een bon/bekeuring
ders in Nederland.
van € 100.-. Wat had deze hyperIn Groesbeek, wordt o.a. het
actieve ‘Buitengewone OpspoDeze plechtigheid is voor ie- Canadese volkslied gezongen.
rings Ambtenaar’ vastgesteld?
dereen toegankelijk. De aan- Later, om 14.00, uur zingt het Dat er aan de ingang van het terrein een verbodsbord hangt dat het
vang is om 11.00 uur. Man- koor ook nog in Erlecom, waar voor vrachtwagens verboden is hier in te rijden. En er aldus bekeurd
nenkoor Nej Hejs bestaat 8 ook een korte herdenking zal moest worden. Het verhaal gaat verder, dat de chauffeurs ‘zwaar
over de zeik waren’ en nu is de vraag wie die boetes gaat betalen.
jaar. De leden zongen daar- plaatsvinden.
 ϐ 
voor al in een koor, maar toen
het oud papier verzorgt? Wie ook betaalt, voor beide partijen zorgt
het voor een vieze smaak in de mond, die het er allemaal niet beter
DODENHERDENKING IN GENNEP
op maakt. Wat zong Adèle Bloemendaal vroeger ook alweer altijd in
zo’n situatie, was dat niet: ‘het zal je kind maar wezen…’
GENNEP.(eb) 12 februari is begraven liggen en tot slot
het 77 jaar geleden dat Ge- wordt het oorlogskerkhof in EN TOEN GING HET WEER MIS
nnep bevrijd werd. Dit jaar Milsbeek aangedaan.
Het weekend erop was het raak in de Vogelwijk en omgeving.
vindt de herdenking hierOveral oud papier op de stoep en geen vrachtwagen te bekennen.
van plaats op zondag 13 fe- ϐ ´ Nu had Vitesse zitten slapen. Vergeten het eerste en tweede elftal
bruari. Om 11:00u komen de jaarlijks op 4 en 5 mei plaats, via de app ff te herinneren aan het feit dat zij aan de beurt waWapenbroeders Gennep-Ven- terwijl de herdenking met ren om oud papier op te halen. Ook dit is uiteindelijk de daarop
ray, de Veteranenvereniging internationale gasten en volgende woensdag weer in orde gemaakt, maar toch. We hebben het al vaker geschreven, die verrèkte C..... Het wordt tijd dat
Noord-Limburg en vertegen- een uitgebreid programma we weer heel snel naar normale omstandigheden terugkeren en
woordigers van de Stichting een keer in de 5 jaar gevierd er weer genoten kan worden van een derde helft. Of een training
Veritable op het Vrijheids- wordt.
met evaluatie na het douchen. Dan gebeurt zo iets niet meer…
plein aan de Niers bijeen
om hier gestalte aan te ge- Als belangstellende bent u SERVICE
ven. Zo worden er bijv. bloe- uiteraard van harte welkom, Het ophalen deze maand van het oud papier gaat helemaal goedmen gelegd en wordt door met dien verstande, dat u ge- komen, als u onderstaand schema hanteert. Hier de wijken, dade Wapenbroeders een ba- acht wordt zich aan de op dat gen en datum wanneer u de oud papierbrigade mag verwachten:
vr. 11 februari 2022
niergroet gebracht. Ditzelfde moment geldende corona- Gennep-Zuid:
Gebied
Stiemensweg:
za.
12 februari 2022
ritueel herhaalt zich aanslui- maatregelen te houden.

ǣ
ǤͳͺʹͲʹʹ
tend op het kerkhof in Ot ǣ
ǤͳͻʹͲʹʹ
tersum waar 8 geallieerden
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VERDWIJNT ’T KAASHUIS UIT
HET GENNEPSE STRAATBEELD?
GENNEP. (JN) De redenen zijn
divers, maar Twan en Maaike
Driessen van ’t Kaashuis nemen eind maart afscheid van
hun kaaswinkel. Tot dan blijft
het ‘business as usual’ en hopen ze dat er zich in die tijd toch
nog een kandidaat meldt om de
zaak over te nemen. Er kan ook
gehuurd worden. Mocht er geen
ǡͳϐ
sluiten en zijn we in Gennep, na Elemans, weer een speciaalzaak kwijt waar menigeen niet blij mee zal zijn.

EN DAT IS ZES
GENNEP. Tijdens de raadsvergadering van 20 december jl. is door de nieuwe lokale politieke partij ELsss
aan de gemeenteraad in Gennep tijdens haar vergadering beschuit met muisjes aangeboden. Op 16 december 2021 is de partij opgericht en een dag later
ingeschreven in de gemeente Gennep. ELsss wil gaan
meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen op 16
maart 2022.
ELsss staat voor Eerlijk Lokaal Sociaal Samen Sterk. ELsss wil
uitgroeien tot een sterke politieke partij die lokaal verankerd
is, een stem geeft aan de inwoners en bijdraagt aan de politieke besluitvorming in de gemeente Gennep.
De initiatiefnemers van de
nieuwe partij zijn Danny Artz
en Frank Pubben. Pubben is
een paar weken geleden uit
de D66 fractie gestapt en zal
verder gaan als raadslid voor
ELsss. Ook Artz zal als burgerraadslid gaan optreden in
de maanden tot aan de verkiezingen.
ELsss zoekt steun. Steun op allerlei gebied. Wie wil er meedenken en liefst meewerken? Het is wel héél kort dag om met een
kandidatenlijst te komen voor de komende verkiezingen. Mensen die mee willen doen met eerlijke lokale politiek voor onze
gemeente kunnen zich aanmelden. Momenteel ontbreken ook
nog de middelen om een volwaardige campagne te voeren.
Nu is de kans om mee te praten met een lokale partij die
geen belangen heeft bij en niet gebonden is aan landelijke
standpunten. ELsss is een partij van en voor onze gemeenǤ   ϐ     Ǥ
ELsss staat voor eerlijke politiek, die dienstbaar is richting
de samenleving. Binnenkort zullen de sociale media kanalen en de website van ELsss live gaan. Interesse? Kijk dan
binnenkort op www.elsss.eu of neem contact op via onderstaande gegevens.
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‘HOEZO VRIJE TIJD’ | DE KUNST VAN MIJN LEVEN
MUSEUM VERLENGT EXPOSITIE REGIONALE VRIJETIJDSKUNSTENAARS T/M 30 MAART

GENNEP. Sinds 5 december 2021 exposeren 30 vrijetijdskunstenaars uit Gennep
en omgeving in Museum Het Petershuis.
De gevarieerde verzameling eigentijdse
kunstwerken, speciaal gemaakt voor deze
tentoonstelling, zou aanvankelijk tot eind
januari te zien zijn.

ging aangegaan. Dat heeft geresulteerd in
een verrassend mooie expositie, samengesteld uit heel divers werk, met schilderijen,
keramiek, stenen beelden, vilt en mozaïek.
De expositie ‘HOEZO VRIJE TIJD’ is te zien
in Museum Het Petershuis, Niersstraat 2 in
Gennep.

voor het publiek geopend. De expositie
‘HOEZO VRIJE TIJD | De kunst van mijn leven’ zal nu nog tot en met 20 maart 2022
te zien zijn (en niet, zoals eerder aangekondigd, t/m 30 januari).
Maar reeds na twee weken moest het Petershuis zoals alle musea in ons land, de
deuren al weer sluiten wegens de coronamaatregelen die het Kabinet op 18 deϐǤ
een dramatische ontwikkeling. De voorbereiding van de expositie was al in het
najaar van 2019 begonnen en als gevolg
van eerdere coronamaatregelen was de
opening al drie keer eerder uitgesteld.
Inmiddels is het museum gelukkig weer

Openingstijden (onder voorbehoud van
coronamaatregelen): woensdag, vrijdag,
zaterdag en zondag tussen 13.30 tot 16:30
uur. De toegang is vrij; er wordt een donatie gevraagd waarvan u zelf de hoogte bepaalt. Vanzelfsprekend gelden in het
museum de actuele coronavoorschriften.
Meer informatie is te vinden op www.museumhetpetershuis.nl.
Foto’s: Gerard Kruijsen
Eind 2019 konden vrijetijdskunstenaars in
de regio Gennep, Land van Cuijk en Kleef/
Goch zich aanmelden voor deelname aan
een groepsexpositie in Museum Het Petershuis. Uit alle aanmeldingen werden
dertig kunstenaars geselecteerd op basis
van werk dat zij eerder hadden gemaakt.
Zij vertegenwoordigen verschillende disciplines. Het museum heeft hen gevraagd
een nieuw werk te maken rondom het thema “Historie en omgeving van Gennep”.
Met veel enthousiasme zijn zij deze uitda-

DE DEELNEMENDE KUNSTENAARS IN ALFABETISCHE VOLGORDE:
Trudie Bardoel | Yvonne Beeuwkes | Clotilde van Bergen | Ria Bindels-Arts | Marie-Louise van den Boom | Gabrie Collard | Els Custers |
Edith Ensinck op Kemna | Agnes Eurlings | Ger Franssen | Cunera van Grootel | Guus Haenen | Lieneke Holtermans | Nina Holthausen |
Sita Janssen | Joke Kraft | José Kusters | Theo Laarakker | Hannie Maas | Riet Noij-Theunissen | Martien Nuijen | Christine van Oostrum|
Sonja Schouten | Annemie Smits | Natalija Stepanova | Rian Verbeeten | Alexandra Verbroekken | Jan Verijdt | Hetty Verweij | Cor Willems |
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FILM 'KRIEG AM NIEDERRHEIN'
GENNEP/GROESBEEK. Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek verϐ̵̵Ǥϐ
gaat over het Rijnlandoffensief, de grootscheepse aanval van de geallieerden op de Niederrhein vanuit het Rijk van Nijmegen. Van de
start van Operatie Veritable op 8 februari 1945 tot en met de oversteek van de Rijn bij Wesel op 23/24 maart 1945.

ALGEMEEN

De nog in prima staat verϐǮ
am Niederrhein’, aangevuld met beelden van geallieerde oorlogscorrespondenten, verbeeldt op
zinderende wijze de aanval op het Rijnland, waarbij volgens de laatste gegevens bijna een half miljoen
geallieerde soldaten het
op 8 februari 1945 opnamen tegen de Duitse verdediging. In zes weken tijd
groeide dit aantal uit tot een geallieerde troepenmacht van meer
dan 1 miljoen soldaten! De overtocht over de Rijn markeerde het
begin van het einde van Hitler-Duitsland.

•

•
•
•
•

•

Voorafgaand aan alle voorstellingen en
in de pauze is het museumcafé geopend.
Aan elke voorstelling gaat een korte historische inleiding
vooraf, verzorgd door deskundigen van het Vrijheidsmuseum.
Film is Duitstalig en niet ondertiteld.
Reserveren is noodzakelijk: 024-3974404 of stuur
een mail naar welkom@vrijheidsmuseum.nl.
Standaard entreeprijzen Vrijheidsmuseum.
De Museumkaart is geldig.
Locatie: Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek.

Let op: vanwege de geldende coronaregels heeft u alléén toegang tot het
Vrijheidsmuseum als u in het bezit bent van een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code) en een ID-bewijs. Kunt u deze niet tonen dan
kunnen wij u helaas geen toegang tot het museum geven.

FILMPROGRAMMERING 2022
Zondagen 14.00-17.00 uur
incl inl+pauze

Donderdagen 14.00-17.00 uur
incl. inl+pauze

13 februari
20 februari
13 maart
20 maart

17 februari
24 februari
3 maart
10 maart
17 maart
24 maart

KŽŬŵĞƚĞĞŶƵŝƚǀĂĂƌƚǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐŬƵŶũĞƚĞƌĞĐŚƚďŝũƵŝƚĞŶƉůĂĂƚƐĞǀĞŶŚƵƩĞŶ
(kleinschalig crematorium in Cuijk)
Bel bij een overlijden eerst ons,
dan nemen wij contact op met de verzekeraar.
DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͍
ǁǁǁ͘ƐĐŚƌŝũĞŶ͘ĐŽŵΘǁǁǁ͘ǌĞǀĞŶŚƵƩĞŶ͘Ŷů

M ment
m

Schrijen Afscheid en herinnering, uitvaartcentrum
aan de Kleermakersgroes 150, Gennep|
ƵŝƚĞŶƉůĂĂƚƐĞǀĞŶŚƵƩĞŶ͕,ŽĞŶĚĞƌďĞƌŐϵ͕ƵŝũŬ
Bel 0485 52 11 11 of mail naar
info@schrijen.com ŝŶĨŽΛǌĞǀĞŶŚƵƩĞŶ͘Ŷů,
ǁǁǁ͘ƐĐŚƌŝũĞŶ͘ĐŽŵΘǁǁǁ͘ǌĞǀĞŶŚƵƩĞŶ͘Ŷů

ĂĂƌǁĂĂƌŶĂƚƵƵƌ͕ƌĞĐƌĞĂƟĞĞŶŚĞƌŝŶŶĞƌŝŶŐƐĂŵĞŶŬŽŵĞŶ͘
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AWEL, ZUNNE
GENNEP. (JN) NONDEJU, wat lees ik nu weer in De Standaard?
Afgelopen weekend besteedde deze Vlaamse kwaliteitskrant
in haar cultuurbijlage een paginagroot artikel aan de ‘kapel’
aan de Veedijk. Hoe ze er daar in Vlaanderen over denken,
leest u hieronder. Lees en verschiet…

ALTIJD ERGENS, ALTIJD IETS

Ottersum – Veedijk 2
Michiel Hendryckx
Zaterdag 29 januari 2022

ren gekomen. Bij de gemeente werd bezwaar aangetekend door
de dichtste buren, onder wie tien aan de Duitse kant. De bezwarencommissie boog zich over de klachten, maar de uitkomst bleef
ongewijzigd. Het werk werd geplaatst. Dat alles wist ik voor ik erheen reed. Voor ik me een mening vormde, wou ik ter plekke gaan
kijken. Het kunstwerk slaat inderdaad als een tang op een varken.
De uitdrukking is in Nederland blijkbaar niet gekend. In de vele
reacties kwam ik ze niet één keer tegen. Vooral het neerbuigende
commentaar op het protest is schokkend. Wie dat ding daar niet
op zijn plaats vindt, is simpel van geest, mist kunsteducatie, is
intolerant rechts, heult met Geert Wilders en zijn PVV, die conϔǤ
Niettegenstaande de nabije grensovergang afgesloten is voor alle
autoverkeer, is het er aangenaam druk. Niemand die ik aanspreek,
is gelukkig met het kunstwerk, alleen een Nederlandse vrouw
blijft positief: ‘Mij hoor je niet klagen. Als ik over de grens voor
  ǡϔǤǯ

51°41’01,89’’N | 6°01’56,17’’O

Sinds enkele weken staat dit kunstwerk op de grens tussen Nederlands Limburg en Duitsland. Frank Havermans is de kunstenaar. Het werk maakt deel uit van de 40 kilometer lange beeldenroute Kapellenbaan. De plaatsing van het kunstwerk, met de
toepasselijke titel Grenskapel, leidt bij de plaatselijke bevolking
aan weerszijden van de grens tot opwinding. Mensen zijn kwaad.
Ze vinden het vooral niet passen bij het uitgesproken landelijke
karakter van de omgeving. Er is op voorhand een uitgebreide bevraging geweest. Aan de poll deden 1.201 bewoners mee. Op de
vraag ‘Lijkt dit kunstwerk op een gepantserd voertuig met kanonlopen?’ antwoordde 90% ja. Veel grensbewoners vinden precies dat militaire karakter vlak bij de Duitse grens misplaatst. De
Grenskapel woelt gevoelens om die 75 jaar geleden tot rust wa-
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'T ZAL D'R ALTIED BLIE.VE KRÖLLE!
GENNEP. (MvM) Wat hadden
we ons er met z'n alle op gespitst om er weer eens lekker
op uit te gaan tijdens de 3 dolle dagen. Na een carnavalsloos
2021 zouden we dit jaar de
schade ruimschoots inhalen.
Zo ook in Gennep. Maar helaas,

al voor aanvang van 't nieuwe
carnavalsseizoen maakte Corona weer een abrupt einde aan
dit volksfeest. Toch lijkt er nu
weer een klein lichtpuntje te
zijn aan het eind van de tunnel.
Als het aan 't Bombakkes ligt,
zal het er hoe dan ook kröllen

dit jaar! Zij organiseren namelijk een Zitting, er verschijnt een
Bombakkeskra.nt én Prins Ivo I
en zijn Prinses Henriëtte zullen op een Prinswaardige manier aftreden. Kijk in de agenda hiernaas voor de data. Meer
info op www.bombakkes.nl

AGENDA
Za. 12-02-2022
Zitting: ’t Krö.lt wér
't Bombakkes
Kaarten en tijden:
www.bombakkes.nl
13-02-2022
Krantuitreiking
't Bombakkes
Aanmelden en info:
www.bombakkes.nl
V.a. 14-02-2022
Bombakkeskra.nt
Verschijnt huis-aan-huis
in de gehele
gemeente Gennep
ǤͳͻǦͲʹǦʹͲʹʹ
Boerenbal
't Bombakkes
Aftreden Prins Ivo I
& Prinses Henriëtte
Di. 26-04-2022
ϐ
'Rondje Gennep'
Wo. 27-04-2022
Koningsdag
Jan Lindersplein
Do. 26-05-2022
Flamingo's Volleybalfeesten
De Groes
Za. 02-07-2022
Niersdal Survivalrun
Niersdal Gennep
ͳǦͲȀʹǦͲͺʹͲʹʹ
Elke zaterdag
Summmertime
Centrum Gennep
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GELUKKIG NIEUWJAAR
GENNEP.(MHK)

ROMEINSE KALENDER

Juno (Vaticaans museum)

Waarom begint bij ons het nieuwe jaar op 1
januari? Omdat de Romeinse keizer Julius
Caesar dat ruim 2000 jaar geleden zo heeft
ingesteld op advies van zijn astronomen.
Vóór die tijd was er in het oude Romeinse
rijk een kalender van 355 dagen die op 1
maart begon en 12 maanden had met 29
of 30 dagen. Deze kalender klopte niet helemaal met de zonne- en maanstand en
daarom werd er één keer in de zoveel jaar
een hele extra maand (schrikkelmaand)
ingevoegd.
Zes maanden waren naar goden of jaargetijden vernoemd en zes maanden hadden alleen een nummer, gerekend vanaf 1 maart. De eerste maand was Martii
(vernoemd naar Mars, god van de oorlog), daarna kwamen Aprilis (begin van de
plantengroei), Maia (godin van de vruchtbaarheid), Iuno (godin van het licht en het
leven), Quintilia (5e maand), Sextilis (6e
maand), Septembris (7e maand), Octobris
(8e maand), Novembris (9e maand), Decembris (10e maand). De 11e maand was
gewijd aan Janus (god van het begin en het
einde) en de 12e aan Februus (god van de
reiniging).

tus gebruikt werd. Een zonnekalender
is gebaseerd op de tijd die de aarde nodig heeft om om de zon te draaien en
heeft 365 en ¼ dagen. De Egyptische
kalender had 12 maanden van 30 dagen
en vijf losse dagen aan het eind van het
jaar. De 12 maanden waren opgedeeld in elk vier
maanden die gelijk
liepen met de seizoenen: 1e periode
overstroming van
de Nijl, 2e periode
zaaitijd, 3e periode oogsttijd. De vijf
Julius Caesar
losse dagen waren
(3D reconstructie
Voshart en Binous)
aan goden gewijd.
Julius Caesar verzette het begin van het
jaar naar de maand januari, de oude
11e maand, omdat dan de winter inviel.
Daarmee werd maart de derde maand
van het jaar. Hij had 365 dagen te verdelen, gaf elke maand 30 dagen, behalve
februari (29 dagen), totaal 359 dagen.
Vervolgens voegde hij de zes losse dagen die hij over had toe aan de 1e, 3e,
5e, 7e, 9e en 11e maand. In elk 4e jaar
kreeg de 2e maand (februari) een extra
dag (schrikkeldag). Hij gaf de 7e maand
(Quintilia met 31 dagen) zijn naam: Julius. Deze Juliaanse kalender werd in 46
v. Chr. ingevoerd.

Egyptische kalender in de graftombe
van Senenmut (1500 v.Chr.)

AUGUSTUS

JULIUS CAESAR

De Romeinse keizer Julius Caesar (10044 v. Chr.) vond zo nu en dan een maand
toevoegen aan een jaar verwarrend en
hij nam de oude Egyptische zonnekalender over, die al sinds 2700 v. Chris-

Keizer Augustus
(3D reconstructie
Voshart en Binous)

De opvolger van
Julius Caesar, keizer Augustus (63
v. Chr.- 4 n. Chr.)
wilde ook een eigen maand met 31
dagen hebben. Hij
nam nog een dag
af van februari (nu
28 dagen), voegde
die toe aan de 8e
maand (Sextilis) en

noemde die maand Augustus. Vervolgens verschoof hij de twee losse dagen
van het najaar. Die gingen naar de 10e
(Octobris) en 12e maand (Decembris)
in plaats van naar 9e (Septembris) en
11e (Novembris). Behalve de naamsverandering van de 7e en 8e maand werden de andere namen niet veranderd.
Zo heet onze 9e maand nog steeds de
7e in het latijn (Septembris), onze 10e
maand oktober de 8e, onze 11e maand
november de 9e en onze 12e maand december de 10e. De Juliaanse kalender is
onveranderd gehandhaafd gedurende
meer dan 15 eeuwen.

GREGORIAANSE KALENDER

Aloisius
Lilius
(1510-1576), een
Napolitaanse arts
ϐǡraar aan de universiteit van Perugia, ontdekte dat de
Juliaanse kalender
in 1000 jaar 7 dagen teveel had in
Professor
Aloisius Lilius
relatie tot het zonnejaar. Hij schreef daarover een proefschrift in 1552 en maakte een voorstel
voor een nieuwe, verbeterde, kalender.
Het manuscript raakte in de vergetelheid. Dertig jaar later (1582), kort na
Lilius’ dood, liet zijn broer het manuscript met die nieuwe kalender aan paus
Gregorius in Rome zien. Deze nam de
kalender van Lilius compleet over, verϐϐ 
(schrikkeljaren:
alle jaren die deelbaar zijn door 4,
behalve de eeuwjaren; die moeten deelbaar zijn
door 400) en gaf
de kalender zijn eigen naam. In 1651
werd Lilius geëerd
door zijn naam te
geven aan een kraProfessor
Aloisius Lilius
ter op de maan.
ԙ

VERSPREIDING

De Gregoriaanse kalender is in de meeste rooms-katholieke landen in Europa
direct in 1582 ingevoerd. Op 10 december 1582 werd bekend gemaakt dat men
op 15 december 10 dagen bij de huidige datum moest optellen: 15 december
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Juliaanse kalender werd 25 december
Gregoriaanse kalender. In de meer ‘protestantse’ gebieden, zoals de Noordelijke Nederlanden, delen van Duitsland,
Denemarken, Zweden en Engeland, negeerde men deze pauselijke beslissing
en hield men nog tientallen jaren de
oude Juliaanse kalender aan. In Denemarken, Zweden en de Baltische Staten
werd de Gregoriaanse kalender tot in
de 19e eeuw gebruikt, Rusland ging in
1918 over op de Gregoriaanse kalender.
In het hertogdom Kleef, deel van het
Heilige Roomse Rijk, waartoe Gennep
behoorde, werd de Gregoriaanse kalender direct ingevoerd, maar in de Zeven
Provinciën van Nederland deed men
dat niet. Vijf van de Zeven Provinciën
(Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland en Groningen) en het Landschap
Drenthe bleven nog vele jaren, zelfs tot
in de 18e eeuw, de Juliaanse kalender
gebruiken. Holland en Zeeland gingen
eind 16e eeuw wel over op de Gregoriaanse kalender.
Als men in die tijd van Gennep naar het
noorden reisde, ging men bij Middelaar
(hertogdom Gelre) een ‘datumgrens’
over: daar was men 10 dagen jonger. Even verder, in Mook (hertogdom
Kleef), was men weer 10 dagen ouder.
Dat verschil in datums kon voor bizarre
misverstanden zorgen: in de Collecteboeken van Ds. Johannes Engelen lezen
we dat hij op 6 juni 1657 in Groningen
bij zijn vriend professor Franciscus Junius logeerde en vandaar op 10 juni
naar Assen reisde, terwijl hij op 7 juni
1657 op bezoek was bij Arnold Adriaan von Bylant in Halt bij Brienen in het
hertogdom Kleef...

 ϐ ´    ͳ  ͳ
eeuw ziet men nogal eens bij een datum
de toevoeging ‘oude stijl’ of ‘stilo vetero’,
wat betekent dat men nog de oude Juliaanse kalender hanteerde. De toevoeging
‘nieuwe stijl’ of ‘stilo novo’ duidt aan dat
men overgegaan was op de Gregoriaanse
Ǥԙ ǦǡǦϐ ´××ͳͺͲͲ
werden de namen van de maanden september, oktober, november en december
afgekort met een getal, gevolgd door ’bris’:
αȋͻȌǡͺ
αǡͻαͳͲα
december. Soms wordt zelfs ‘bris’ afgekort
tot een mooie schuin geschreven b. Dat
blijft ons er aan herinneren dat 2000 jaar
geleden het nieuwe jaar op 1 maart begon.

JAARTELLING EN
ANDERE KALENDERS

De Gregoriaanse kalender begint op 1 januari van het jaar 1 bij Christus’ geboorte.
Het jaar daarvoor heet ‘1 jaar vóór Christus’. Er is geen jaar 0. De christelijk jaartelling is door de eeuwen heen geleidelijk
algemeen goed geworden in de gehele
wereld. Sommige volkeren en andere religies hebben ook een eigen jaartelling. De
belangrijkste daarvan zijn de Joodse jaartelling (begin 3761 v. Chr.), de Islamitische
(begin 622 n. Chr.) en de Chinese (begin
2697 v. Chr.). Diverse Oosterse landen gebruiken naast de Gregoriaanse een eigen
oude jaartelling voor de vaststelling van
feestdagen.
De Joodse kalender heeft 12 maanden van
29 of 30 dagen, totaal 354 dagen. De kalender is een maankalender: de eerste dag
van elke maand begint op de dag van nieuwe maan. Over een periode van 19 jaar
wordt dan zeven keer een hele schrikkelmaand toegevoegd om te voorkomen dat
de seizoenen te veel verschuiven.

Joodse kalender

De Islamitische kalender is ook een maankalender en telt ook 12 maanden van 29
of 30 dagen, samen 354 dagen per jaar.
De Koran verbiedt het invoegen van een
schrikkeljaar en daarom vallen de ramadan, het Suikerfeest en het Offerfeest elk
jaar steeds 10 of 11 dagen vroeger in de
Gregoriaanse kalender.

Islamitische kalender

In China is de Gregoriaanse kalender sinds
1912 in gebruik, maar voor vaststelling
van de feestdagen wordt de oude Chinese maankalender gebruikt, die net als de
Joodse en Islamitische kalender 354 dagen heeft. De Chinese kalender kent wel
het schrikkeljaar, dat hetzelfde is als in de
Joodse kalender. Het nieuwe jaar van de
Chinese kalender begint eind januari-begin februari en wordt vernoemd naar één
van de Chinese sterrenbeelden.

Actum Bedum den 12 juni oude stijl 1657

Chinese kalender
Actum Gennip den 10 Julij stijlo novo 1657

MHK
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Dag en nacht bereikbaar op 0485 523 043
2e Dwarsweg 54, 6591 XR Gennep
www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

GRATIS
HOORTEST &
HOORADVIES

Dé audicien met tijd
en aandacht voor u!
U kunt bij ons terecht voor vakkundige
hoorzorg of professioneel hooradvies.
Maar ook voor onderhoud aan
uw hoortoestel, zwemdopjes
en gehoorbescherming.

ZANDSTRAAT 47, GENNEP • TʇȝȡȥȢʇɮʇȟȡȡʇȟȡȡ
DI T/M VR ȦɉȝȝʇɮʇȞȤɉȠȝʇ• ZATERDAG ȦɉȝȝʇɮʇȞȤɉȝȝ
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland

WWW.VANDERLANDENHOORTECHNIEK.NL

Advertorial
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VEILIGHEID EN GEZELLIGHEID
STAAN BIJ BART BARDOEL VOOROP!
Een enorm bevlogen mens. Een sociaal dier. Een zorgzame
werker. Dat is nou precies wie Bart Bardoel is. De eigenaar van
Ambachtelijk Hout, die zichzelf omschrijft als ‘zorgzaam type’,
is voor de meeste Gennepenaren geen onbekende. Of
je hem nu kent van zijn bedrijf in de Steendalerstraat,
zijn jarenlange rol als vrijwilliger bij de brandweer,
zijn inzet bij de Coloradokevers of gewoon van gezellig
een drankje bij een van de
Gennepse horecagelegenheden, Bart is altijd wel ergens bij betrokken. En nu
dus ook bij VVD Gennep.

Veiligheid en gezelligheid, het zijn wel twee pijlers in het dagelijks
leven van Bart Bardoel. Sinds 1997 is hij actief bij de vrijwillige
brandweer en inmiddels een van de bevelvoerders. De ervaring
die hij in al die jaren heeft opgebouwd, maakt dat niemand hem
voor de gek kan houden als het om zijn brandweer gaat. Daar
kwamen ze bij de VVD al snel achter toen de fractie in 2011 voor
het eerst op werkbezoek kwam. Tekorten aan vrijwilligers, het
wegbezuinigen van materieel of de problemen bij opleidingstrajecten, allemaal onderwerpen waar de VVD aandacht voor kon
vragen in de Gennepse politiek. Mede dankzij de nauwe banden
met Bart en al die andere brandweervrijwilligers.

Die rol als eigenaar van een sociale werkplaats was niet altijd
voor hem weggelegd. Van een baan bij een metaalbedrijf in Cuijk
maakte hij de overstap naar de zorg. Begonnen als schoonmaker en later conciërge, ging hij na een studie sociaal pedagogisch
werk en hulpverlening aan de slag met dagbesteding bij Dichterbij. Dat bleek een gouden greep. Het bracht hem niet alleen
plezier in het werk met mensen, maar ook de kans om in 2012
de werkplaats Ambachtelijk Hout te gaan runnen. Inmiddels al
enkele jaren een succesvol zelfstandig bedrijf met ruim 20 cliënten. Die hij samen met enkele begeleiders niet alleen werk biedt,
maar ze ook helpt zelfstandiger te worden in hun leven. ‘We geven onze medewerkers alle ruimte om zelf projecten te doen en
stimuleren ze om ideeën te ontplooien. Omdat we met kwetsbare mensen werken, kijken we wel altijd kritisch mee. We hebben
het ontzettend gezellig met elkaar. Maar veiligheid, bijvoorbeeld
bij de houtbewerkingsmachines, staat voorop, iedereen weet heel
goed waar hij op moet letten’, aldus Bart.

De toekomst van de inzetbaarheid van hulpverleners, zowel van
de brandweer als de ambulance, is wel een zorg voor Bart. Dat
was voor hem dan ook aanleiding om actief te worden bij de Gennepse VVD. ‘Toen de ambulance nog gehuisvest was in de brandweerkazerne, zag je gewoon dat die hard nodig is voor de vele
alarmmeldingen in onze gemeente en daarbuiten. Die succesvolle
inzet wordt dan gewoon wegbezuinigd en dus zitten we nu met een
situatie dat de brandweer steeds vaker wordt opgeroepen voor reanimaties. Op zich ook goed hoor, want als hulpverleners willen we
natuurlijk levens redden. Maar eerlijk gezegd, ik zou liever weer die
optimale ambulancezorg in Gennep terugzien.’

PAROCHIENIEUWS
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PAROCHIEZAAL ST. MARTINUSPAROCHIE
GRONDIG GERENOVEERD

Mocht u nog een kalender willen aanschaffen, dan kan dit nog.
Kosten 8,50

C. Kersten
͵͵ǡͷͻͳ 
ǣͲͷͷͻʹͷͺ͵͵

PAROCHIEGEMEENSCHAP:
Parochie H. Martinus,
Martinushof 2 Gennep
T (0 485) 5118 88
info@parochie-martinus-gennep.nl
K.v.k.nr.: 74882546
Kerkbijdrage: NL95 RABO 0135 0361 19
Andere bet.: NL74 RABO 0135 0353 33
Parochie H. Norbertus
Norbertplein 1 Gennep
T (0 485) 51 51 0 0
kerk@norbertusparochie.nl
www.norbertusparochie.nl
K.v.k.nr.: 74882643
Kerkbijdrage: NL61 RABO 0140 6106 42
Kosten misintenties:
Door de week: € 10 ,Weekend:
€ 20 ,Dopen/huwelijken/bezoeken/
ziekenbezoek ziekenhuis:
via de pastoor.
Pastoor: G. Kessels,
T (0 485) 5118 88

De renovatie van de parochiezaal van de St. Martinusparochie zit er op. Raymond Janssen en Stef Rutten zijn in de zomer van 2021 begonnen en werkten
een aantal maanden - met veel liefde voor het vak en
persoonlijke betrokkenheid - aan de vernieuwing van
onze multifunctionele parochiezaal. Het resultaat mag
er wezen!
Heel veel dank aan Raymond en Stef!

PAROCHIENIEUWS

PENNINGMEESTER
GEVRAAGD VOOR ONS
KERKBESTUUR
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BLOEMENVERZORGER
MARTINUSKERK GEVRAAGD
van het opzetten van de Kerststal; het in
orde maken en houden van het priesterkoor bij uitvaarten; en wat al niet meer.
Dorien wil op termijn wel graag het
stokje doorgeven aan iemand anders. Bij
deze aan jullie de vraag: wie wil Dorien
helpen met het verzorgen van de bloemen in onze kerk? Graag wil zij u wegwijs maken in het werk dat zij doet.

Gelukkig kunnen wij al jarenlang rekenen
op de deskundige hulp van onze huidige
penningmeester Leo van Schayk.
Daar zijn wij heel dankbaar voor. Maar
het bisdom heeft het advies gegeven – gezien de leeftijd van Leo – om toch te kijken naar een nieuwe penningmeester.
We moeten hiermee niet wachten tot het
einde van zijn lidmaatschap welke in deʹͲʹʹϐǤ 
nieuwe penningmeester tijdig inwerken.

Al heel wat jaren mogen we rekenen op
de trouwe dienst van Dorien in onze parochie. Zij verzorgt de bloemen in de
Martinuskerk; het jaarlijks coördineren

Daarom onze vraag aan jullie:
wie wil ons team van
kerkbestuursleden helpen
om de taak van penningmeester
op termijn over te nemen?

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.

We zoeken dus naar een geschikte kanϐ ´tieve kennis en/of ervaring beschikt. De
functie kan evt. ook door twee personen
worden ingevuld, waarbij een persoon
dan de meer administratieve taken voor
zijn of haar rekening kan nemen en de
andere persoon binnen het kerkbestuur
als penningmeester de formele taken op
zich neemt.
Heeft u interesse, laat het 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 schouders
eronder zetten!
Hartelijk dank!
Namens de kerkbestuursleden,
Pastoor Kessels
Parochiefederatie Gennep
RK Gemeenschap Heijen en Gennep

Heeft u interesse, neem dan even
contact op met pastoor Kessels.
ǤͲͶͺͷǦͷͳͳͺͺͺǡ
info@parochie-martinus-gennep.nl

MISINTENTIE OF GESTICHTE JAARDIENST

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.

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 op nummer
0485-511888. Mocht u hem niet direct
kunnen bereiken, dan kunt u ook bellen
met pastoor Miedema (Mook) op nummer 024 696 13 90.

PAROCHIENIEUWS

VERSOEPELING VAN
CORONAMAATREGELEN
IN KERKEN

De Nederlandse bisschoppen hebben
besloten om de coronamaatregelen
voor de Rooms-Katholieke Kerk met
ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Hierbij een samenvatting van
de maatregelen:
•

•
•

•

Het maximum aantal gelovigen dat
aan een viering kan deelnemen
wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit).
Ook vieringen ’s avonds zijn weer
mogelijk.
Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen
– ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot
22.00 uur weer mogelijk.
Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer
repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd
wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en
in zigzagopstelling staan.

De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen
op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve meter
afstand houden, de hygiëneregels
volgen, goed ventileren en een
mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes.
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ACTIE KERKBALANS 2022:
‘GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN’
Hieronder ziet u onze kerken van
Heijen en Gennep. Om te kunnen be    ϐ ´
bijdrage nodig van hun parochianen.
Daarom deze actie Kerkbalans. Parochies krijgen namelijk geen subsidie.
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Zo blijven ze van
waarde voor hun leden en de samenle-

ving. In de maand januari en februari
doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Waaronder ook onze
kerken in Heijen en Gennep. Wij doen
daarom een beroep op u allen: Geef aan
onze kerken uw bijdrage en zorg daarmee dat de toekomst gegarandeerd
blijft voor de nieuwe generaties. Dat
God het u moge vergelden!

ENKELE MENSEN SPREKEN…

“Mijn kerk is er voor mij en ik ben er
voor mijn kerk. Daarom wil ik geven,
om later weer met een dankbaar hart
te ontvangen wat ik zo waardevol vind.”

“Door de kerk besef ik waar het in het
leven om gaat… daarom geef ik voor
mijn kerk”
Petra

Martha

KERKBIJDRAGE OVERMAKEN:
H. Martinusparochie (Gennep)
De kerkbijdrage voor de parochie H. Martinus
kunt u storten op de rekening:
ͻͷͲͳ͵ͷͲ͵ͳͳͻ
ten name van parochie H.Martinus.
H. Norbertusparochie (Gennep)
U kunt uw kerkbijdrage voor de parochie H. Norbertus
storten op de rekening:
NL61 RABO 0140 6106 42
ten name van parochie H.Norbertus.
H. Dionysiusparochie (Heijen)
U kunt uw kerkbijdrage voor de parochie H. Dionysius
storten op de rekening: ͺͷͲͳʹʹͳͲͲͲ
ten name van parochie H.Dionysius.
In verband met de kosten van de bank gaat onze voorkeur voor de kerkbijdrage uit naar
een bijdrage via internetbankieren of via een automatische incasso.
Mogen wij op uw steun rekenen? Dank voor uw bijdrage!
Namens het kerkbestuur,
pastoor G. Kessels

PAROCHIENIEUWS
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ONDERZOEK: KERKGANGERS MISSEN NA NÓG EEN JAAR CORONA
VOORAL HET FYSIEKE SAMENZIJN
ROERMOND. Na bijna twee jaar corona
missen kerkgangers het fysieke samenkomen in de kerk het meeste. Dat blijkt uit een
onderzoek van Actie Kerkbalans dat onlangs is gepresenteerd. Bijna de helft van de
ondervraagde gelovigen noemt het fysiek
aanwezig zijn bij vieringen als grootste gemis. Dit is een opvallend verschil met vorig
jaar, toen het samen zingen het meest werd
gemist. Het afgelopen jaar volgde de meerderheid van de kerkgangers vieringen van
hun parochie online. Twee derde vond dit
prettig, maar toch blijkt er een duidelijke
voorkeur voor fysiek samenkomen. Deze
voorkeur is sterk toegenomen in vergelijking met 2020. Maar liefst 48% van de gelovigen noemt fysieke aanwezigheid als het
grootste gemis in coronatijd, ten opzichte
van 34% in 2020. Samen zingen, wat vorig
jaar het meest werd gemist, wordt dit jaar
door 39% van de kerkleden genoemd als
belangrijkste gemis. Daarna volgt de ontmoetingen met medekerkleden (28%).

DUIDELIJK SIGNAAL

“De uitkomst van het onderzoek is een
duidelijk signaal dat veel kerkgangers de
contacten die ze hebben via hun kerk, missen”, aldus Anna Kruse, woordvoerder van
Actie Kerkbalans. “De kerk voorziet in een
behoefte van kerkbetrokkenen om elkaar
te zien, betrokken te zijn bij elkaar, samen
het geloof te delen en de sacramenten te
vieren. Juist het ‘samen kerk-zijn’ heeft
grote waarde. In coronatijd is dit minder
mogelijk. Nu de crisis langer duurt, gaan
parochianen dan ook vooral het contact en
de betrokkenheid bij elkaar meer missen.”

© Foto: Ramon Mangold

FYSIEK BOVEN LIVESTREAM

Vieringen via de livestream worden gewaardeerd. Zo’n 47% van de kerkgangers
volgt diensten online en 69% van deze
mensen heeft dit als prettig ervaren. Toch
wil 45% van deze groep bij voorkeur niet
op digitale wijze betrokken blijven. “Dit
laat zien dat kerkgangers digitale vieringen waarderen wanneer het niet anders
kan, maar liever terugkeren naar fysieke
samenkomsten zodra de crisis voorbij is”,
aldus Kruse. Van alle respondenten geeft
63% de voorkeur aan het fysiek samen-

48%

Fysiek aanwezig zijn bij diensten/vieringen

34%

39%

Samen zingen bij diensten/vieringen

43%
28%
28%

Ontmoetingen met parochianen/leden op zondag
16%
16%

Viering van de sacramenten
Ontmoetingen met individuele parochianen/leden

8%

Kerkelijke activiteiten op andere dagen

8%

Ontmoetingen met parochianen/leden op andere dagen
Iets anders
Weet ik niet
Ik mis niets

14%
11%
5%
7%
4%
4%
4%
4%

2021
27%
28%

2020

komen. Van de kerkleden die regelmatig
(minstens eens per maand) naar de kerk
gaan, is dit zelfs 90%.

ACTIE KERKBALANS

De resultaten komen voort uit onderzoek
dat onderzoeksbureau Citisens in opdracht van Actie Kerkbalans uitvoerde onder zo’n 2.000 leden van de vier betrokken
kerkgenootschappen. Actie Kerkbalans is
een gezamenlijke actie van de Rooms-katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de
Oudkatholieke Kerk en de Evangelische
Broedergemeente. Met de actie vragen zij
ϐ ´
voor de eigen parochie of gemeente.
In het onderzoek werden gelovigen ook
gevraagd naar hun betrokkenheid bij Actie
Kerkbalans. Bijna alle deelnemers (93%)
zijn bekend met Actie Kerkbalans en driekwart vindt de actie belangrijk voor de
toekomst van hun kerk of parochie. Kerkgangers geven vooral graag voor hun plaatselijke kerk en dan met name voor concrete doelen zoals het gebouw en de pastorale
beroepskrachten. Daarnaast blijkt dat veel
leden (44%) het heel belangrijk vinden als
hun kerkbestuur laat weten waar giften
voor zijn gebruikt.
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VIERINGEN IN DE PAROCHIEKERKEN VAN GENNEP EN HEIJEN
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen
voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen.
•
•
•
•
•

Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte
van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit).
Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk.
Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.
Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen,
mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden
en in zigzagopstelling staan.

Za 5-2
Zo 6-2

17.45 uur
09.30 uur
11.00 uur

Norbertuskerk
Dionysiuskerk (Heijen)
Martinuskerk

Cantor
Cantor
Herenkoor

5e zondag door het jaar (C)
5e zondag door het jaar (C)
5e zondag door het jaar (C)

Za 12-2
Zo 13-2

17.45 uur
09.30 uur
11.00 uur

Norbertuskerk
Dionysiuskerk (Heijen)
Martinuskerk

Cantor
Cantor
Dameskoor

6e zondag door het jaar (C)
6e zondag door het jaar (C)
6e zondag door het jaar (C)

Za 19-2
Zo 20-2

17.45 uur
09.30 uur
11.00 uur

Norbertuskerk
Dionysiuskerk (Heijen)
Martinuskerk

Herenkoor Zuid 7e zondag door het jaar (C)
Cantor
7e zondag door het jaar (C)
Cantor
7e zondag door het jaar (C)

Za 26-2
Zo 27-2

17.45 uur
09.30 uur
11.00 uur

Norbertuskerk
Dionysiuskerk (Heijen)
Martinuskerk

Gem.koor
Cantor
Herenkoor

8e zondag door het jaar (C)
8e zondag door het jaar (C)
8e zondag door het jaar (C)

Wo 2-3

19.00 uur

Martinuskerk

Dameskoor

Aswoensdag

Za 5-3
Zo 6-3

17.45 uur
09.30 uur
11.00 uur

Norbertuskerk
Dionysiuskerk (Heijen)
Martinuskerk

Cantor
Cantor
Cantor

1e zondag Veertigdagentijd (C)
1e zondag Veertigdagentijd (C)
1e zondag Veertigdagentijd (C)

Za 12-3
Zo 13-3

17.45 uur
09.30 uur
11.00 uur

Norbertuskerk
Dionysiuskerk (Heijen)
Martinuskerk

Cantor
Herenkoor
Kinderkoor

2e zondag Veertigdagentijd (C)
2e zondag Veertigdagentijd (C)
Presentatieviering
communicanten

Kijk voor actuele informatie op onze nieuwe website:
www.parochiefederatiegennep.nl

Doordeweekse vieringen in Gennep en VOMMMM
Maandag:

H. Mis om ͻǤͲͲ met aanbidding van het Allerheiligste in de kerk van Mook.

Dinsdag:

Rozenkransgebed om ͳͺǤ͵Ͳ en H.Mis om ͳͻǤͲͲ in de kerk van Molenhoek.

Woensdag:

H. Mis om ͻǤͲͲ in de kerk van Milsbeek.

Donderdag:

H. Mis om ͻǤͲͲ met aanbidding van het Allerheiligste in de kerk van Mook.

Vrijdag:

H. Mis om ͻǤͲͲ met aansluitend de barmhartigheidsrozenkrans in de kerk van Mook.

PAROCHIENIEUWS
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De gouden draad (31)
De onzichtbare verbinding van God met mensen

NIEUWE VISIE
MUSEUM 'DE CRYPTE'
Onze vrijwilligers zijn druk in de weer
om de vernieuwde visie van museum De
Crypte gestalte te geven.
Daarvoor dunnen we de bestaande tentoongestelde collectie wat uit, om wat we
terugplaatsen meer ruimte en aandacht
te kunnen geven. Wat we voorlopig niet
tentoonstellen gaat in opslag. Maar vrees
niet, we hebben al een thematentoonstelling waarin veel even terugkomt in de
planning!

God? Die bestaat niet. Net zo min als Sinterklaas Punt! zei een goede vriendin
tegen me. Daar sta je dan met je mond
vol tanden... Dan kun je gaan redeneren
tegen de klippen op, dat jij vertrouwt
op DE NAAM die hemel en aarde gemaakt heeft. Maar dat brengt dan helemaal niets. Hoe kan het toch, dat de een
wel kan ‘geloven’ en de ander niet. Het
is echt niet zo, dat de een dan beter of
slechter is dan de ander. Juist vaak integendeel! En dan deze tijd, waar zo veel
   ϐǤ ǡ wikkelde en moeilijke dingen gebeuren
er om ons heen, met ons persoonlijk en
in onze huizen.
Hoe kun je dan toch je rug recht houden? Want op een gegeven moment is
het haast niet meer te doen. “We leerden praten, maar niet luisteren”, zegt
student zorg-ethiek Teun Toebes. Hij
woont al meer dan een jaar op een gesloten afdeling samen met mensen met
dementie. Hij schreef er een boek over:
'Verpleeg Thuis'. Hij zag daar, hoe die
zorg gebaseerd is op een bepaalde manier van rationeel, verstandelijk denken.
Men zou, zegt hij, naast de wetenschap
over dementie, vooral de ervaringen van
die mensen zelf mee moeten laten tellen
in de behandeling. Je moet de méns blijven zien, want als je die ziet zal die ook
niet verdwijnen. Hij spreekt daarom ook
bewust over ‘mensen die leven met dementie’. “We moeten anders leren kijken
en anders kijken is ook anders doen” (ar ϐȌǤ

Dat geldt over de hele linie van onze
samenleving. We komen er achter dat
we elkaar mogen/moeten zien te vertrouwen, want dat alle regeltjes en protocollen en controles, de zaak alleen
maar belemmeren en niet werkzaam
zijn. Dat we echt mogen vertrouwen
op de integriteit, waarachtigheid van
artsen en ander medisch personeel,
van leraren, automonteurs, IT-mensen,
timmer-mannen en noem maar op. Al
die mensen die in hun vak goed opgeleid zijn, er echt plezier in hebben,
daar mag en kun je op vertrouwen.
En de mensen die er bewust een puinhoop van willen maken, die moeten
we geen ruimte bieden, die moeten we
hun grote mond snoeren, die moeten
we aanpakken, zodat ze ook mee kunnen gaan doen.
Ik ben in ieder geval blij dat ik mijn
zorgen en angsten of blijheid kan delen
met… ja met wie? Met de Heilige, met
de Eeuwige, met God, JHWH of andere
NAAM waarvan Jezus ons heeft laten
zien dat die God onze Vader is, van ons
allemaal! Dus we zijn allemaal broers
en zussen van elkaar, één grote familie, een hele goede familie, met zo’n
Vader! Daar kent men elkaar en helpt
men elkaar als dat nodig is. Het wordt
zeker en vast een hele mooie lente!
Annette Jetten-Sevriens
(e: annettejetten@gmail.com)

Hier is één van de vitrinekasten uit de geschiedenisgalerij die vorm begint te krijgen. Deze hier (de helft van de hele kast)
bevat voorwerpen uit de periode '30-'50.
Vooral indrukwekkend is de pagina in de
Katholieke Illustratie met de proclamatie
van generaal Winkelman en de verklaring van het blad uit 1940 die u onder in
het midden ziet.
Vrijwilligers zijn natuurlijk altijd welkom
en we nemen ook nog voorwerpen aan.

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 ͲͶͺͷǦͷͳͳͺͺͺ
of info@parochie-martinus-gennep.nl
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(EN HET WINNENDE LOT IS...

Zoals je in de vorige uitgave hebt kunnen lezen, was Agnes
Arnoldussen de gelukkige winnares van het levensmiddelenpakket van Albert Heijn. Als blijk van waardering hebben we ook onder alle vrijwillige bezorgers van 'De Gennepenaar' nog eens zo'n goed gevulde doos vol boodschappen
verloot. Elke bezorger kreeg namelijk een bedankje voor
zijn/haar inzet het afgelopen jaar, met daarbij een Kerstkaart. Op de Kerstkaart stond een uniek lotnummer waarmee deze persoon kans maakte op deze mooie prijs.
Geheel willekeurig werd er
zondag 19 december een
lot uit de Kerstmuts getrokken. Het winnende lot was
0015. Dit nummer hebben
we vermeld op onze website en Facebookpagina en
na een aantal dagen meldde
zich een jongedame bij ons
op De Poel, met lotnummer
0015!
Saskia van der Linden, nogmaals van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs!

SPROKKELMAAND

Voor de 1e opgave van 2022 hebben we ons laten inspireren
door de maand waarin we nu leven. De 2e maand van het
nieuwe jaar. Eentje met slechts 28 dagen, waarvan de naam
is afgeleid van de Romeinse god Februus. We hebben het natuurlijk over februari!
Streep alle woorden die te maken hebben met deze maand
weg en vorm met de overgebleven letters de oplossing. Denk
je te weten wat de oplossing moet zijn, stuur deze dan vóór
1 maart a.s. in een e-mail naar redactie@printmarkt.eu
o.v.v. Sprokkelmaand-puzzel. Vergeet hierbij niet je naam
en adres te vermelden. Heel veel succes!
CARNAVAL
CUPIDO
FEBRUARI
FEBRUUS
KALENDER
LICHTMIS
LIEFDE
REGENMAAND
SCHRIKKELDAG
SLIJKMAAND
TRUIENDAG
I
VASTELAOVEND
VASTEN
Oplossing:

EN WIE GAAT ER VOOR GOUD?

In deze uitgave van 'De Gennepenaar' vind je de 31e editie van
'De Gouden Draad'. Dat wil zeggen dat Annette Jetten-Sevriens
in de december-editie een jubileum te pakken had. Zo'n bijzondere gelegenheid konden we natuurlijk niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. De oplossing van de Feestdagenpuzzel was
dan ook: 'De dertigste Gouden Draad'.
Uit alle goede inzendingen trokken we weer één winnaar
en dit keer is dat Piet van Rhijn uit Heijen. Gefeliciteerd, u
heeft een cadeaubon t.w.v. € 50,- van Juwelier van Arensbergen gewonnen en gaat zo letterlijk voor goud.

We hebben weer een mooie prijs in petto voor de winnaar
van bovenstaande opgave. Dit keer maak je kans op een
waardebon t.w.v. € 50,- van 'De Lange Tafel'.
Veel succes!
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NOG FF DIT...
GENNEP.(JN) Ǯ±±Ǩǯ Heel hartelijk bedankt
voor de prettige samenwerking die van jullie kant steeds geboden werd. Van een medeorganisator hoorde ik dat het artikel
al in ‘de Gennepenaar’ was geplaatst. Nooit gedacht dat dat allemaal zo snel kon. Woon inmiddels niet meer in Gennep maar
hoop wel dat de oproep aan vrijwilligers om zich te melden voor
de organisatie van de Kersttocht in Gennep-Zuid succes heeft.
Mocht u het artikel niet gelezen hebben, of vergeten zijn te bellen, hier nog een keer het e-mailadres: info@kersttocht-gennep.nl of tel.: 06-3621-9117.

ENIGSTE

Piet Brouwers van de Heijenseweg schreef ons: ‘Complimenten,
ik lees ‘de Gennepenaar’ helemaal van voor tot achter. Grappig
dat jullie consequent ‘enigste’ schrijven, waar je ‘enige’ bedoelt.
Misschien eens een keer het verschil uitleggen in een volgende
editie.’ Piet bij deze de uitnodiging. Mailadres is bekend!

AFVALKALENDER

En dan de afvalkalender. In onze laatste uitgave van 16 december jl. schreven we dat de papieren afvalkalender tot het verleden behoorde en niet meer zou worden verspreid. Daar zaten
wij dus helemaal fout hoorde ik een week of twee later, want
op een aantal plaatsen in Gennep was er toch een papieren afvalkalender bezorgd! Dat klopte inderdaad, maar nu het verhaal hierachter…
Uit betrouwbare bron weet ik dat nog diezelfde avond van de
16de op hoog bestuurlijk niveau overleg is geweest, dat er in
uitmondde, dat vrijdag 17 december de beslissing viel dat Gennep alsnog ook in 2022 een afvalkalender in de meterkast zou
kunnen hangen. Maar hoe organiseer je zoiets op korte termijn
en dan ook nog in de week voor Kerstmis. Over corona en quarantaine zullen we het hier maar niet hebben.
Maandagochtend 20 december
Afvalkalender 2022
zo rond de klok van 10 uur
worden we gebeld met de
vraag wat de mogelijkheden
zijn om op de kortst mogelijke
termijn zo’n 8000 afvalkalenders te drukken en te bezorgen. Geen alledaagse vraag.
Maar toch. We gaan aan de
slag, bellen binnen het netwerk, en ’s middags ligt er een
k-e-k plan op tafel, hoe we dit
op gaan lossen.
Om te beginnen, de medewerking van de gemeente.
Datums etc. moesten aangepast worden, de tarieven uiteraard en zo nog wat dingetjes. Geluk was dat we te maken hadden met een ‘nieuwe’ ambtenaar
die – van thuis uit – zeg maar 24 uur per dag beschikbaar was
en bij wijze van spreken al antwoord gaf voordat wij de verzendknop ingedrukt hadden. Dat was een hele opsteker.
JANUARI
Wk
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EN DIT GEEFT DE BURGER MOED...
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Wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen. Mijne (nog) dames en heren van de gemeenteraad, zoals U zojuist hebt kunnen lezen is
er altijd onder alle omstandigheden een oplossing te vinden. En
dan graag geen gezwets van volgend jaar doen we het anders,
neen nu aanpakken. Weet u waar ik doel? Juist ja, het mantelzorgcompliment. U hebt nog 4 weken tot de volgende uitgave.

MAART
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MEI

ma

13

Wk

In het volgende stadium komt dan onze onverwoestbare liefde
voor Gennep en dan meer in het bijzonder ondernemend Gennep om de hoek kijken. We vragen dus de betreffende ambtenaar hoe hij zich de bezorging had voorgesteld. Vroeger ging
dat altijd via PostNL, maar daarover hadden wij zo onze bedenkingen zoals ‘Kerstdrukte’ etc. En stelden hem natuurlijk
ook direct het alternatief voor in de vorm van onze regionale postbezorger in de persoon van ’Maasstad/Streekpost Gennep-Bergen. Prijsje gemaakt (hele mooie), die in no-time werd
goedgekeurd en zo bleef die klus dus ook in Gennep. Met als resultaat: dat Kerstavond 24 december voor 20:00u bij onze burgemeester de afvalkalender in zijn brievenbus werd gedeponeerd. Dat is dus binnen 4 dagen. Ik hoor wel als het niet zo is!
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APRIL
Wk

ma

Drukken was ook geen probleem en dan komt de volgende
stap. Het inpakken. De afvalkalender moet in een envelop inclusief begeleidende brief. En dan komt het van pas dat we zoiets altijd in Gennep hebben laten doen. Telefoontje naar INTOS, we worden doorverbonden met de afdeling DIA en daar
krijgen we zonder verdere omwegen direct te horen dat het inpakken geen probleem is. Desnoods op de dag voor Kerstmis,
‘als we kunnen helpen, zijn we er’.
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KƉĨĞĞƐƚĚĂŐĞŶǁŽƌĚƚŐĞĞŶĂĨǀĂůŽƉŐĞŚĂĂůĚ͘
ĞŝŶǌĂŵĞůŝŶŐǀĞƌƐĐŚƵŝŌŶĂĂƌĞĞŶĂŶĚĞƌĞĚĂŐ͘
GFT EN RESTAFVAL
Maandag en dinsdag: hele gemeente Gennep
* 2e Paasdag, maandag 18 april 2022
wordt zaterdag 16 april 2022
* 2e Kerstdag, maandag 26 december 2022
wordt zaterdag 24 december 2022
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Inzameling GFT en restafval

/ŶǌĂŵĞůŝŶŐWD;ƉůĂƐƟĐ͕ŵĞƚĂĂůĞŶĚƌĂŶŬĞŶŬĂƌƚŽŶͿ
/ŶǌĂŵĞůŝŶŐǀĂƐƚĞƐƚĂŶĚƉůĂĂƚƐ<

KƉŚĂĂůĚĂŐŐƌŽĨŚƵŝƐĂĨǀĂů͕ŐƌŽĨĞŶƚƵŝŶĂĨǀĂů

TARIEVEN
'&dͳ&s>

40 liter

Belangrijke
telefoonnummers

ĨǀĂůŝŶĨŽůŝũŶ͗
0800 221 0014

DŝůŝĞƵƐƚĂƟŽŶ:
(0485) 54 11 70

Z^d&s>

25 liter

€ 2,80

PMD
Woensdag: hele gemeente Gennep

40 liter

€ 3,25

80 liter

€ 4,50

80 liter

€ 3,95

140 liter

€ 6,40

KCA
Eerste zaterdag van de maand
KŶĞǀĞŶŵĂĂŶĚ͗<ĞƌŶĞŶ,ĞŝũĞŶ͕KƩĞƌƐƵŵ͕
Ven-Zelderheide en Milsbeek.
Even maand: Kern Gennep

140 liter

€ 5,05

240 liter

€ 8,80

OPHAALROUTE GFT EN RESTAFVAL
DĂĂŶĚĂŐ͗
Kern Gennep
ŝŶƐĚĂŐ͗
<ĞƌŶĞŶ,ĞŝũĞŶ͕KƩĞƌƐƵŵ͕
Ven-Zelderheide en Milsbeek

di

€ 3,75

dĂƌŝĞǀĞŶŝŶǌĂŵĞůŝŶŐŚƵŝƐͲĂĂŶͲŚƵŝƐ

Bekijk de afvalkalender
digitaal op:
ŝŶǌĂŵĞůǁŝũǌĞƌ͘ƉƌĞǌĞƌŽ͘Ŷů,
via de app
‘WƌĞǌĞƌŽŝŶǌĂŵĞůǁŝũǌĞƌ’
of scan de YZͲĐŽĚĞ.

Koelkasten en diepvriezers € 15,00 per apparaat.
'ƌŽĨŚƵŝƐĂĨǀĂů

ΦϮϮ͕ϱϬƉĞƌϮŵϯ
€ 12,00 voor elke extra m3.

'ƌŽĨƚƵŝŶĂĨǀĂů

Φϭϱ͕ϬϬƉĞƌϮŵϯ͘
€ 7,50 voor elke extra m3.

We kregen bovenstaande kerstkaart van een attente lezeres.
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AAN HET ELLEN HOFFMANNPLEIN
GENNEP. (JN) Had U anders verwacht? Nee hé. Tuurlijk komen we weer terug op de uitvoering en de organisatie van
het mantelzorgcompliment. En dat doen we net zo lang tot
er een voor iedereen aanvaardbare oplossing is gevonden.
Want wat hier gebeurd is en hoe dat gebeurd is slaat werkelijk alles. Maar het meest, ik wou bijna zeggen ‘schandalige’
aan deze hele affaire is dat
burgemeester en wethouders denken dat ze hier onderuit kunnen komen door
te zeggen, ‘dat dat gebeurd
is, omdat er geen vast aanspreekpunt bij de ondernemers was.’ Ammehoela!

BEDRIJVENLOKET

De laatste twee jaar werden kosten noch moeite gespaard om
van Gennep een bruisend stadje te maken. Daartoe werd o.a.
een bedrijvenloket opgericht als aanspreekpunt voor starters
en MKB, contacten OVG, Horeca, centrummanagement en noem
maar op. Dan is het omgekeerde toch van toepassing als jij als
gemeente met ondernemers in gesprek wilt komen. Even bij dat
loket langs gaan en huppakee. Die wijzen je de weg.
En dan is er ook nog de Centrummanager die als geen ander de
weg kent in het gemeentehuis. Was die aangesproken, hadden,
ik schat zo ongeveer de helft van de ‘vergeten’ mantelzorgers,
een prachtige Kerst gehad. En als dat niet lukt had die ambtenaar toch nog altijd bijv. Liesbeth den Boer of Ruud van der Laan
kunnen bellen. Die hadden meegedacht, mee georganiseerd en
geregeld dat het geld ook nog eens een keer bij die ondernemers
terecht was gekomen die er als eerste aanspraak op mochten
maken. Geen supermarkten dus of winkels waar daags voor
Kerstmis lange rijen klanten buiten stonden te wachten.

ANDERHALVE TON

En over hoeveel geld hebben we het hier. Cijfers worden niet
verstrekt maar zoeken bij gemeentes die er niet zo’n probleem
van maken om wel cijfers te publiceren, leert dat de rijksoverheid gemiddeld zo’n 9 euro per inwoner bijdraagt. Voor Gennep
ͳͲͲͲ̀ͻǤǦα Ǥ̀ͳͷ͵ǤͲͲͲǤǦǤ 
nog zo’n 350 mantelzorgers een compliment hebben gekregen
à € 100.- en een boekje à € 19.- zou er dit jaar ca. € 42.000.- besteed zijn. Blijft er nog altijd € 110.000.- over. Meer dan genoeg
dus om op korte termijn nog een keer actie te ondernemen!
Om te beginnen een brief sturen naar alle bij de gemeente bekende mantelzorgers. Vlgs. eigen opgave staan er zo’n 500 geregistreerd, terwijl een andere statistiek zegt dat er in onze gemeente alleen al ongeveer 900 jonge mantelzorgers actief zijn.
Het betreft kinderen en jongeren tot 25 jaar.
Maak daar werk van. En geen formulier waarop nogmaals alle
reeds bekende gegevens nog een keer moeten worden ingevuld.
Er is geld genoeg. Ik zou hier nog een hele dissertatie kunnen

houden over wat er allemaal zou kunnen/moeten gebeuren.
Ik laat dat aan de politiek over. Tot de verkiezingen hebben we
nog 5 weken en dan kan er veel geregeld worden. Dus dames
en heren van die 6 (of 7) partijen die 16 maart a.s. graag onze
stem hebben: de mouwen opgestroopt en aan de slag. Het zou
zomaar kunnen zijn, dat we in de volgende uitgave van 10 maart
a.s. met een stemadvies komen. En als dan de helft van onze lezers dat op zou volgen, zouden dat wel eens zo maar 4 zetels
kunnen zijn!

NOG 1 KEER OVER DE PANTA

Geurt Franzen in ‘De Gelderlander’: Het kunstwerk van
Van Lieshout wordt geschat op € 50.000 euro. Dat kun je best
waardevol noemen. In zekere zin is met het afstrijken van die
lucifer 50 mille de Niers in gegooid.’
En van het Ellen-Hoffmannplein:
‘Met ongeloof nam het college van B&W kennis van de brand
Ǥϔ ǡ
is het ook een emotioneel verlies voor Gennep. Wij en onge ǡ Ǥǯ
Wat etaleer je hier een totaal gebrek aan kennis van wat er in
Gennep allemaal te koop is. ‘erg geschokt’, dat waren we dus allemaal, hoe verzinnen ze het! Geluk bij een ongeluk is nog dat
er expliciet Gennep stond en niet de hele gemeente Gennep en
zo de schade nog enigszins beperkt is gebleven.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het College alleen die halve
ton voor ogen had en dacht: "toch weer niet!” Zie andere kader.
Ben je in staat om nog eens 500 mantelzorgers een handreiking
te doen, betekent dat slechts € 50.000.- En wat is dat nou als je
dat vergelijkt met eerdere acties? Het antwoord vindt u in de
kaders.

SUBSIDIE UIT INNOVATIEFONDS

Bijna 2 jaar geleden ontving een bedrijf uit Heijen als eerste onderneming in de gemeente Gennep een subsidie van
€ 50.000.- uit het Innovatiefonds. Het persbericht hierover
stond bol met termen als ontwikkeling, innovatief, gezond,
houdbaar en energiezuinig.
En nu komt ie: ‘het proces is energiezuiniger dan bestaande
processen op dit vlak en draagt bij aan de voedselschaarste’. Staat er echt:Ǯ Ǩǯ
Het bericht eindigt met een quote van de wethouder, ‘dat
ze erg blij is met deze subsidie, de ontwikkeling betekent
meer werkgelegenheid, samenwerking met onderwijs
en het delen van kennis'. Vraag me af welke school hier
bedoeld wordt; daar stuur je je kinderen toch niet naar toe,
ofwel soms! Weer een halve ton naar de Filistijnen, die anders besteed had kunnen worden!
Voor bijvoorbeeld… het wordt eentonig zo hé. Maar we
blijven net zo lang doorgaan, totdat.

De volgende editie van 'DE GENNEPENAAR' verschijnt donderdag 10 maart 2022

