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DE GENNEPENAAR
 

HARTJE ZOMER
EN DAN LAST VAN HOOGWATER

AAN HET ELLEN  
HOFFMANNPLEIN 31

LOCAL HERO 
VAN OVER DE BRUG! 14

GENNEPSE KOREN 
GAAN WEER ZINGEN! 18

GENNEP.(jn) Hadden we ons toch zo voorbereid op een mooie zomer. Deze uitga-
ve van ‘de Gennepenaar’ was zo gepland dat ie in de laatste week voor de grote va-
kantie verschijnt en de bezorgers met een gerust hart op vakantie kunnen. En voor 
de thuisblijvers hebben we een extra aantal puzzelpagina’s geregeld waar ook nog 
eens € 350.- mee valt te winnen. En dan dit.

HOOG WATER
Neen, die hoge waterstand in 1993 en 1995 was puur toeval. Zoiets komt hoogstens 
één keer in de 200 of misschien 300 jaar voor. ‘Alleen bij extreme waterstanden in 
de Maas zal de Lob van Gennep fungeren als overlaat’ aldus het projectbureau Lob 
van Gennep vorig jaar. En ‘dan praten we wel over waterstanden die we nog nooit 
hebben meegemaakt.’
En dat waren dus teksten over waterstanden die eigenlijk alleen maar in de winter 
zouden voorkomen. En nu hebben we hartje zomer en bereikte de Maas in Maas-
tricht afgelopen week het hoogste peil ooit. Per seconde verwerkte de Maas daar 
meer dan 3000 m3 oftewel zo’n 3 miljoen liter water.

Zaterdagmiddag kwamen er op de Niersbrug afzettingsborden te staan die zondag-
ochtend waren vervangen door een echt hekwerk waardoor het niet meer mogelijk 

-
dagsmiddags op de reacties van een steeds groter wordende groep gefrustreerde 
inwoners, die dit allemaal maar grote onzin vonden. (zie ook pagina 3).

Foto: Jan Tomasila

Foto: gemeente Gennep
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Gennep

VOORWOORD
RAMP! WAAR IS DE RAMP?
GENNEP.(JN) Hoorde en las afgelopen 
weekend diverse keren dat we werden ver-
zocht niet onnodig naar het rampgebied te 
gaan. Rampgebied dacht ik bij mezelf; dat is 
toch in Valkenburg en niet te vergeten in de 
Eifel en in België. Maar hier?
Hier is nog geen putdeksel omhoog geko-
men en voor zover ik weet is er ook nie-
mand met natte voeten thuisgekomen. In 
1993 was er sprake van een ramp. Toen 
stond de Markt vol met legervoertuigen, 
werd half Gennep geëvacueerd (met Kerst-
mis nota bene!) en was er behoorlijke mate-
riele schade. Wie daarover nog het e.e.a. wil 
nalezen en nakijken; ‘Gennep in de kerst-
vloed 1993’ is dan een aanrader. Waar-
schijnlijk nog in te zien bij de bibliotheek.
Op het moment dat deze ‘Gennepenaar’ 
gedrukt wordt is het leven in het centrum 
weer als vanouds, corona terug op de agen-
da en volgende week praat er niemand 
meer over. Waarom zou je ook. 

NIERSBRUG
Alleen, misschien nog over één ding, het af-
sluiten van de Niersbrug. In 1993 en 1995 
was er op het gemeentehuis dagelijks 
meerdere keren crisisberaad en mocht/
kon er meegepraat worden. Politie, brand-
weer, ondernemers, politiek, ambtenaren 
en noem maar op. Deelnemers die wisten 
wat er in Gennep ‘te koop’ was en daar naar 
handelden.  Wie bepaalde zo bijv. dat zater-
dag om 16:00 u de Niersbrug afgesloten 
werd? In het centrum zijn de meeste win-
kels tot 17:00 u open; klanten en personeel 
van ‘over de brug’ dwing je zo via de Oord-
sebrug naar huis te gaan. De stand van het 
water gaf hier op dat moment geen enkele 
reden toe! 18:00 u was een hele mooie tijd 

geweest. Hetzelfde geldt de hermetische 
afsluiting in de nacht van zaterdag op zon-
dag. Daar stonden zondagmorgen dus heel 
wat wielrenners, wandelaars, moeders met 
kinder- of wandelwagen raar te kijken ach-
ter dat hekwerk. Het leek wel Checkpoint 
Charlie Berlijn 1988.

Als we ook dat zelf hadden mogen beslis-
sen, was het hoogstwaarschijnlijk zo niet 
gebeurd. En dan de communicatie daarom-
trent. Zelf vertrok ik zaterdagmiddag om 
kwart voor vijf uit Groesbeek om een kwar-
tier later halverwege de Nijmeegseweg om-
geleid te worden via Ottersum. Had er op 
dat gemeentelijke mededelingenbord in 
Milsbeek gestaan dat de Niersbrug afgeslo-
ten was, was ik over de rondweg naar huis 
gereden. Nu las ik: “Wandelen in Gennep?” 
en “Fietsen in Gennep?”

En zo zijn er nog wel meer zaken die aan-
dacht vragen. Ben bang dat als we niet 
oppassen, we straks voor heel wat zaken 
onze oren naar Venlo moeten laten han-
gen. Wordt vervolgd!

PUZZELS
Voor de puzzelaars onder ons hebben we 
goed nieuws. Maar liefst 6 puzzels hebben 
we in deze uitgave, voor elke leeftijd is er 
wel iets bij, en de prijzen liegen er niet om. 
Niet minder dan € 350.- verdelen we deze 
keer. De winnaars krijgen voor 1 septem-
ber bericht en de namen staan in de vol-
gende ‘Gennepenaar’.

TOT SLOT
Voor de bezoekers van de Openlucht Mis 
in de Mariakapel aan de Touwslagersgroes 
op zondag 15 augustus: de gewijzigde aan-
vang is om 11:00 u.

Vanaf deze plaats allemaal een hele mooie 
zomervakantie gewenst, geniet van het 
weer, onze mooie streek en blijf gezond!

Sjang Noy
uitgever

Foto: Jan Tomasila

Foto: gemeente Gennep
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IN MEMORIAM 

"Mijn laatste groet is voor hen, 

Op 6 juli 2021 is overleden onze
geliefde moeder,  schoonmoeder en oma, 

lieve zus, schoonzus,  tante en nicht

52 jaar getrouwd geweest met
Ben de Haan †

Niets is voor alijd 
maar alijd voor maar even 

Je vindt iets moois,
je draait je om en bent het kwijt 

Je komt er – ’t is niet anders – 
steeds meer achter in je leven 

Niets is voor alijd

Ik dacht dat jij en ik 
voor alijd zou gaan duren 

We zouden samen zijn 
en blijven tot in alle eeuwigheid 

En inderdaad: de lange jaren samen
leken korte uren 

Maar niets is voor alijd

Het duurt niet lang
dan zijn we slechts herinneringen 
Als ooit in steen gevangen wezens 

uit het jura en het krijt 
Als nooit door mensenoog geziene 

lang verdwenen dingen 
Niets is voor alijd

Ooit droogt de zee, 
ooit zal de zon zelfs doven 

Ooit komt er een einde aan de tijd 
Dan zal er zelfs geen God meer zijn 

om in te hoeven geloven 
Dan is het leven van het leven zelf bevrijd

Toch is er iets 
dat alijd rond zal blijven zingen 
Een verre ijle toon van weemoed 

en van spijt 
Om alle mensen en de dwaze 

wegen die ze gingen

Dat Blijft  Alijd

Jeroen van Merwijk

Sandra 
Juan

Remco en Jaitske    
Juz, Lux en Fes

Mark en Nicole

PIET MARTENSPIET MARTENS

* Beek en Donk, 21 oktober 1938
† Gennep, 8 juli 2021

echtgenoot van
Lea Martens-Arts

Piet is geboren in Beek en Donk en opge-
groeid in een  gezin van 7, samen met nog 4 
broers. Als zoon van een sluiswachter bracht 
hij zijn jeugd door aan het water. Piet had het 
graag over zijn mooie jeugd met veel buiten-
leven, zijn schooltijd en vooral sporten, getui-
ge de vele bekers en medailles die Piet in zijn 
jonge jaren bij elkaar liep. En zoals met alles 
wilde Piet het goed doen. Misschien wel te 
goed. Blessures stonden zijn ambities voor 
een sportcarrière echter in de weg. 

De oorlogsjaren en de jaren daarna moeten 
zwaar geweest zijn. Piet’s vader werd ern-
stig ziek en de zorg voor het gezin kwam 
behalve bij moeder ook bij de oudste jon-
gens te liggen. Toch zag Piet de kans om een 
opleiding te volgen voor wat later een gro-
te passie werd, de zorg. Na zijn opleiding in 
Nijmegen toog hij naar Gennep om te solli-
citeren bij de Augustinusstichting. Hij kon 
meteen beginnen en is er nooit meer weg-
gegaan. En wat een fantastische match. Piet 
was in zijn element. Zijn inlevingsvermo-
gen en empathie kenden geen grenzen. Hij 
kende alles en iedereen en had altijd een 
luisterend oor en een praatje paraat. 

Behalve zijn passie voor zijn werk viel Piet 
nog voor een andere: ze was 18 jaar en heet-
te Lea. De vonk sloeg over tijdens een be-
drijfsuitje. Nu kregen ze hem nooit meer weg 
uit Gennep. 5 jaar later zijn ze getrouwd en 

Niet alleen in zijn werk op de stichting, 
maar ook door zijn actieve deelname in het 
verenigingsleven werd Piet een BG’er (Be-
kende Gennepenaar) o.a. door zijn talent 
voor toneelspelen. Zijn serieuze rol was 
Sinterklaas! Als hij zijn baard om had en 
zijn mijter op, was hij ook echt Sinterklaas. 
Niet voor niets speelde hij de stads Sinter-
klaas bij talloze intochten in Gennep. 

En dan iets minder serieus: carnaval.  
Jarenlang deed hij mee als eenling “enne 
faatse”, als buutreedner en samen met Sjaak 
Builtjes en Jan Holtermans als ‘de Kwatsers’. 
Het te vroege overlijden van Sjaak en Jan 
heeft Piet veel verdriet gedaan. 

Enkele jaren voor zijn pensioen haalde hij 
nog zijn rijbewijs. Dat viel niet mee. Je moet 
wel alle verkeersborden in de gaten houden 
en ook nog zwaaien naar alle bekenden. 
Na zijn pensioen bij de stichting bleef hij 
actief. Zijn biljartclub, vrijwilligerswerk bij 
de stichting, tuintjes onderhouden. En na-
tuurlijk zijn grootste trots de kinderen en 
de kleinkinderen. Dat waren zijn alles en 
hij had er alles voor over. Toen Joep en Jac-
queline naar Frankrijk vertrokken volgden 
vele bezoeken in de Elzas. 

13 jaar geleden verruilden ze het huis aan 
de Langeweg voor een appartement in het 
Ketelhuis. Toen de gezondheid Piet par-
ten ging spelen, weerhield het Lea en Piet 
niet van het onderhouden van een druk 
sociaal leven en vele vriendschappen. Tot-
dat het de laatste maanden steeds moeilij-
ker werd. De beslissing om naar het Rijs-
senbeekhuis te gaan was zwaar. Gelukkig 
pakte het goed uit. Piet paste prima in de 
groep en Lea was altijd dichtbij. Als familie 
kunnen we niet dankbaar genoeg zijn voor 
de goede zorg van de mensen van 'dage-
lijks leven' in het Rijssenbeekhuis. 
Piet was groot in zijn bescheidenheid. 
Graag grappen maken en een lolletje, 
maar nooit ten koste van een ander. Nie-
mand tot last zijn en zijn eigen steentje 
bijdragen. Altijd klaar om een handje te 
helpen. Je hoefde maar te vragen en Piet 
stond voor je klaar.
Dat is zoals we hem kennen en zoals we 
hem  gaan herinneren.

Dag Piet!

FAMILIEBERICHTEN
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IN MEMORIAM 

De wereld werd steeds kleiner, de deur 
ging langzaam dicht. Die periode heeft pijn 
gedaan maar ook daarin vond ieder zijn 
weg. Zoveel vragen zonder antwoord, wat 
ging er in je om. Dankbaar en terugkijkend 
op een mooi leven hebben wij op maandag 
12 juli afscheid genomen van mijn man, 
onze vader, schoonvader, opa en opi

ARIE VAN BERGENARIE VAN BERGEN

In de leeftijd van 84 jaar.
 Echtgenoot van 

Thea van Bergen-Claassen

De crematie heeft zaterdag 17 juli 2021 
in besloten kring plaatsgevonden. 

Thea van Bergen-Claassen

Monique en Arjan
Bas, Anouk, Sophie en Vaja 
Luuk en Ilse 
Britt

Yvon en Bart
Rik 
Buck 
Renée en Russel

GEBOREN 

Maandag 12 juli 2021
is TIGO geboren.
Hij is de zoon van 

Koen & Tessa Heijligers-van Riet 
en het broertje van Jens en Siem. 
Bredeweg 18, 6595 AT Ottersum

GEDOOPT 
Kees Hermsen, 

zoon van Martijn en Christine 
Hermsen-Gietemans.

Kaj Rutten, 
zoon van Stef  en Dyantha 

Rutten-Jansen

FAMILIEBERICHT
PLAATSEN?

Wil je een In Memoriam,  
huwelijks- of geboortebericht 

plaatsen op deze pagina in  
'De Gennepenaar'? 

Stuur dan een bericht naar 
redactie@printmarkt.eu 

of bel 0485 51 83 48.

Dit kan ook als de uitvaart 
of huwelijksvoltrekking 

niet in de Kerk plaatsvindt 
of als je kind niet wordt gedoopt.

FAMILIEBERICHTEN

FRANS, 
ASJEBLIEFT

GENNEP. (JN) Er staan ons (gelukkig) 
weer een paar weken met zomer-
se temperaturen te wachten en dan 
wisten we ‘vroeger’ wat ons te doen 
stond. Bij Frans Elemans ’s middags 
effe langs gaan en een van die heer-
lijke zelf gemaakte salades mee-
nemen. Nergens in Gennep waren 
die zo lekker en vers als bij Frans. 
De favoriet was natuurlijk de huza-
rensalade, maar de salade Fantasti-
co, de smulsalade of de Waldorfsala-
de mochten er ook zijn. Als je vroeg 
naar de recepten bleef hij altijd vaag, 
behalve dan dat hij voor de huza-
rensalade Duitse mayo gebruikte, en 
dan niet te veel!

Een paar weken terug toen het even 
zo onwijs warm en benauwd was, 
werd er zaterdags op de markt op het 
Jan Lindersplein vaak gevraagd naar 
Frans zijn salade. Tot op heden tever-
geefs. Vorige week werd bij ons een 
lijst afgegeven met daarop 80 hand-
tekeningen die het verzoek steunden 
om Frans zover te krijgen dat hij in 
ieder geval zeker nog tot eind sep-
tember zijn salades in het assorti-
ment opneemt.

-
zoek en als je twijfelt wil ik best wel 
een keer contact opnemen met mijn-
heer of mevrouw Weijts voor dat 
laatste zetje! 

Frans, asjeblieft…      

Vitesse'08 in Arcen, seizoen 1953/1954
Jacques Aarnoutse*, Jan Dimmers, 

Nol Simons, Gerrit Noij, Jacques Builtjes, 
Gerrit Verpoort,  Henk Hendriks, Hub Nikkesen, 

Lam Derks en Jan van Bergen.  
Knielend: Arie Heijs, 

Arie van Bergen en Gerrit de Jong

* Jacques, 19 juli j.l. 85 jaar geworden.  
Gefeliciteerd kerel en nog vele jaren!
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WAT WIL DE KBO VOOR SENIOREN? 
• Gelukkig ouder worden: met elkaar en voor elkaar                                                                                  
• Wonen en zorg: een goede woon-en leefomgeving                                                      
• Samen tegen eenzaamheid: omzien naar elkaar, zodat 

niemand eenzaam hoeft te zijn                                                                                                    
• Positieve gezondheid:  

zorg dat je van betekenis bent en blijft                                    
• Verbinding: in de wijk met andere generaties                                                                  
• Vernieuwing en ontwikkeling:  

een leven lang blijven ontwikkelen

KBO Gennep is aangesloten bij de landelijke organisatie 
KBO PCOB met in totaal 200.000 leden! Voor een bedrag van  
€ 20,- per jaar ontvangen KBO-leden heel veel voordeel:

• 10x per jaar het landelijk ledenmagazine  
(prijs per los nummer € 4.95)

• 4x per jaar het blad Senioren Limburg  
met boeiende verhalen over Limburg 
10x per jaar de lokale KBO-nieuwsbrief 

• Deelnemen aan door de programmacommissie georgani-
seerde activiteiten en vaste ontmoetingsmomenten in  
MFC ‘De Goede Herder’                                                       

• Actieve belangenbehartiging lokaal,  
provinciaal en landelijk 

• Aanbiedingen uit de ledenvoordeelwinkel  
 

• Tabletcoaches, veiligheids- en ouderenadviseurs  
met gratis advies aan huis 
Deskundig gratis KBO PCOB servicetelefoon  
voor al uw juridische vragen 

• Hulp bij het invullen van je belastingaangifte 
door getrainde vrijwilligers

• Met KBO PCOB pasje krijg je o.a. korting bij  
Modehoek Groesbeek, Briljant Optiek Gennep,  
bioscoop Malden en Kasteeltuinen Arcen  

• Aantrekkelijke korting bij collectieve ziektekosten  
verzekering Zilveren Kruis   

• Aantrekkelijke aanbieding Energie Maatschappij                                                                                
• Korting op rijbewijskeuring                   

                                                                                        
Ben je 50 plus en wil je meegenieten van al deze voordelen 
en/of wil je in de toekomst misschien iets voor de senioren in 
Gennep betekenen, aarzel dan niet en meld u aan.
Dit kan telefonisch (telefoonnummer ledenadministrateur 
zie site) per mail of door het inschrijfformulier op de site: 
www.kbogennep.nl in te vullen en te versturen.

Bestuur KBO afdeling Gennep

WORD LID VAN KBO GENNEP
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Zingen, bewegen, muzika-
le spelletjes, zelf muziek 

-
nismaken met andere in-
strumenten. 

Tijdens de cursus Basis-
vorming Muziek leren kin-
deren de basis van muziek. 
De ervaren muziekdocente 
– en tevens bevoegd leer-
kracht basisonderwijs – 
Colette Ermers brengt haar 
passie voor muziek met 
veel enthousiasme en ge-
duld over op kinderen. 

Dorien Holthuysen van har-
monie Unitas et Fidelitas: “De 

basiscursus is er voor ieder-
een die muziek wil leren ma-
ken, al raden wij aan om te 
starten vanaf groep 4. Na het 
volgen van deze cursus heb-
ben kinderen een goede mu-
zikale basis. Hierna kunnen 
ze makkelijk doorstromen 
naar een ander instrument. 

Tijdens de cursus treden  
de kinderen ook op met 
de harmonie voor publiek. 
Doorgaans is dat bij het 
Nieuwjaarsconcert en de 
Voorspeelmiddag. Goed voor 
de algemene ontwikkeling 
en bovenal is het heel gezel-
lig met elkaar!” 

INFORMATIE
De BVM-cursus duurt 1 
schooljaar. De lessen worden 
op donderdag in groepjes 
van maximaal 8 kinderen ge-
geven. Een les duurt 40 mi-
nuten. Deze BVM-lessen van 
harmonie Unitas et Fidelitas 
zijn er voor alle basisschool-
leerlingen in Gennep. 

Meer informatie 
of aanmelden? 

Kijk op 
www.harmoniegennep.nl, 

mail naar 
info@harmoniegennep.nl 
of bel Dorien Holthuysen: 

06-18723703.

MUZIEK MAKEN LEER JE BIJ DE HARMONIE
Nieuwe lessen Basisvorming Muziek starten na zomervakantie
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GEZOCHT: 
GASTHEREN/GASTVROUWEN 

VOOR ZORGCENTRUM NORBERTUSHOF

Zorgcentrum Norbertushof in Gennep 
is op zoek naar vrijwilligers, die als 
gastheer/gastvrouw in een van de huis-
kamers willen werken. De bewoners 
van zorgcentrum Norbertushof kunnen 
in deze huiskamers terecht voor een 
praatje, maaltijd of activiteit. 

Vrijwilliger Rob Korthouwer werkt 
sinds maart 2021 twee keer per week 
enkele uren als gastheer. “Mijn taken-

zetten en een praatje maken tot tafels 
dekken, een spelletje spelen of wande-
len met bewoners. Hiermee ondersteun 
ik de medewerkers van Norbertushof. 
We overleggen vooraf samen welke 
taken ik ga doen. Ik ben lekker actief 
bezig, de tijd vliegt voorbij.” 

DANKBAAR WERK
Rob: “Als je overweegt om als vrijwilli-
ger in de huiskamer te komen merken, 
dan is het handig dat je gemakkelijk 
contact kunt leggen en een luisterend 
oor kunt bieden. En de bewoners waar-
deren humor ook enorm. Ik merk dat ik 
ondertussen echt een band met bewo-
ners heb opgebouwd. Het is dankbaar 
werk, het heeft mij veel gebracht.”

MEER INFORMATIE/AANMELDEN
Norbertushof zoekt gastheren/gast-
vrouwen voor verschillende momenten 
van de dag: 10.00-12.30, 14.30-16.30 
en 16.30-18.30 uur. Heb je interesse 
om een of meerdere momenten per 
week als vrijwilliger in een huiskamer 
te werken? Neem dan contact op met  
Karin Cornelissen, coördinator informele 
zorg van Norbertushof, om de moge-
lijkheden te bespreken. Zij is op maan-
dag, dinsdag en vrijdagochtend bereik-
baar via tel. 06 – 3746 7065.

Zorgcentrum Norbertushof
Kleermakersgroes 20
6591 KH Gennep

Vrijwilliger Rob Korthouwer werkt met veel plezier als gastheer
 in zorgcentrum Norbertushof: “Het is dankbaar werk.”

WANDELEN 
OF FIETSEN LANGS 

KRUISEN EN KAPELLEN
Zaterdag 14 en zondag 15 augustus 

tijdens erfgoedweekend. 

komt ze overal tegen: kruisen en kapellen 
die als kleine monumenten van vroom-
heid in het landschap staan. Meer dan 
drieduizend zijn het er in heel Limburg. 
Allemaal hebben ze hun eigen verhaal 
en vaak ook eigen tradities. In het kader 
van de Limburgse erfgoedweekeinden 
biedt de Stichting Kruisen en Kapellen in 
Limburg op 14 en 15 augustus wandelin-

-
eus erfgoed aan. Tijdens dit weekeinde 
wordt ook het feest van Maria Tenheme-
lopneming gevierd en zijn er in veel ka-
pellen sowieso vieringen gepland. Wan-

in de eigen regio is een mooi coronaproof  
zomeruitje. Kijk voor de prachtige routes  
op  www.kruisenenkapellenlimburg.nl

GEM. BERGEN
In de gemeente Bergen bestaat ook een 
St. Kruisen en Kapellen die jaarlijks 2 ver-

waarin maar liefst 31 kruisen en kapellen 
worden beschreven. De bestuursleden 
van die stichting onderhouden ook al die 
kapellen, zorgen ervoor dat ze regelma-
tig schoon gemaakt worden en daar waar 
nodig gerestaureerd c.q. opgeknapt. Alle-
maal geheel belangeloos en voor de paar 
euro onkosten die dit allemaal met zich 
meebrengt, staan de sponsoren als het 
ware in de rij.

GRENSKAPEL
De vraag is nu of dat straks met de grens-
kapel aan de Veedijk ook het geval is. Daar 
wordt, hoe verzin je het, een grenskapel 
neergezet (zie pagina hiernaast) die zijns 
gelijke niet kent. Of je zou een van de twee 
hier in de buurt gelegen oorlogsmusea 
moeten bezoeken. Hoe kan een overheid 
toch in godsnaam met zo’n ‘kunstwerk’ 
aan de gang gaan en hier tijd en geld in 
stoppen? Tijd heb ik geen idee van, maar 
het gesubsidieerde bedrag dat deze ‘ka-
pel’ straks gekost heeft, ligt eerder bij de 
€ 80.000.- dan bij de € 70.000.-. Wie, oh 
wie, heeft het lef om hier eens een keer 
iets van te zeggen en met de vuist op tafel 
te slaan? Voor luttele 5%  van dat bedrag 
kunnen we de geschiedenis van Gennep 
voor het nageslacht vastleggen en bewa-
ren en niet zoals hier het geval, ophalen 
op een manier die nergens op slaat!
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KAPELLENBAAN LEGT HOMMERSUM ONDER VUUR
GENNEP/HOMMERSUM.(MvM) Na de 
veelbesproken kapel ‘Panta’ in het cen-
trum van Gennep, plaatst ‘Stichting Cul-
tuur Zonder Grenzen’ nu nog een mo-
derne kapel, namelijk op de Veedijk bij 
Hommersum, vlak bij de brug over de 
Kendel. Deze ‘grenskapel’ komt, zoals 
de naam al zegt, precies op de grens te 
staan, dus voor de helft in Nederland en 
voor de andere helft in Duitsland. Hier-
voor heeft de gemeente Gennep toe-
stemming verleend.
En mocht je denken, het kan vast niet 
erger zijn dan die ‘balzak’ op de Niers-
dijk… nou, dat kan dus wél!

We ontvingen van de Heimat- und Ver-
schönerungsverein e.V. Hommersum (de 
dorpsvereniging, afgekort HVV) een pers-
bericht met betrekking tot het protest te-
gen dit kunstwerk dat onderdeel uitmaakt 
van ‘de Kapellenbaan’:

De Heimat- und Verschönerungsverein 
e.V. Hommersum (de dorpsvereniging, af-
gekort HVV) is zeer teleurgesteld dat de 
gemeente Gennep deze vergunning heeft 
verleend. Al in maart heeft de dorpsver-
eniging toevallig gemerkt dat er bij de ge-
meente Gennep een aanvraag voor deze 
moderne grenskapel was ingediend. Nie-
mand heeft vooraf contact met het dorp 
opgenomen. Niet de aanvrager, maar ook 
niet de gemeentes Gennep en/of Goch!
Sinds maart hebben we een afspraak met de 
beleidsmedewerker Kunst en Cultuur van de 
gemeente Gennep, dat zodra de Coronasitu-
atie het toelaat er een gesprek met alle be-
trokkenen aan de Veedijk zou plaatsvinden. 
Pas sinds de jongste versoepelingen is dit ge-
sprek mogelijk.

Toch heeft de afdeling Vergunningen plotse-
ling toestemming verleend voor het plaat-
sen van dit zeer moderne kunstwerk. In de 
vergunning staat geen exacte plaats aange-
geven. Uit de situatiefoto die bij de aanvraag 
voor de bovengenoemde omgevingsvergun-
ning is ingediend, blijkt dat de aanvrager 
het kunstwerk op ongeveer 15 meter van de 
brug aan het eind van de Veedijk wil plaat-
sen. Op de plaats van de punt is de berm niet 
breed genoeg voor dit kunstwerk en komt 
het kunstwerk deels in het overstromings-
gebied van de Niers en Kendel te staan. Di-
rect naast de Veedijk valt de berm duide-
lijk meer als een meter af naar het niveau 
van de wei. Op de foto wordt duidelijk, dat 
de berm en de wei opgehoogd worden naar 
het niveau van de weg. 

Volgens de ontwerper symboliseert het ont-
werp een projectieruimte waarbij de as met 
de buizen precies op de grens komt te liggen. 
Het kunstwerk wordt ongeveer 3 meter hoog 
en iets meer als 5 meter breed en ook lang. In 
de aanvraag staat dat de kleur grijs of groen 
wordt. Op de foto uit het aanvraagdossier 
blijkt dat de kleur militair groen wordt.
Doordat de grens vlak naar het kunstwerk 
een knik maakt en dan midden door de Ken-
del loopt, wijzen de buizen van het kunst-
werk direct op het dorpsplein van Hommer-
sum en de Gaststätte Evers.

Het bezwaar van Heimat- und Verschöne-
rungsverein e.V. Hommersum bestaat uit 
zo’n drie A4’tjes, maar voor ons is alleen de 
onderstaande alinea al reden genoeg om 
hier aandacht aan te besteden, zeker met 
in ons achterhoofd de viering van 500 jaar 
vriendschap tussen Gennep en Goch, waar  
Hommersum deel van uitmaakt.
De gevoelde symboliek van het kunstwerk: 
volgens de aanvraag wordt het kunstwerk 
in een militaire kleur groen uitgevoerd. Aan 

beide kanten is precies op de grens een buis. 
Aan de Veedijk loopt de grens parallel aan de 
weg. Op de brug is er dan een hoek van on-
geveer 90 graden en loopt de grens midden 
door de Kendel. Daardoor richt zich een van 
de buizen direct op de Gaststätte Evers aan 
het dorpsplein in Hommersum. Dit gecombi-
neerd met de militaire kleur groen, geeft als 
eerste indruk dat een kanon zich op Hom-
mersum richt. Dit is niet bedoeld door de 
aanvrager, maar deze 
indruk komt zo aan bij 
de mensen in Hommer-
sum, zeker de oudere 
generatie die de oor-
log nog meegemaakt 
heeft. Mevrouw Regie 
Evers (van de Gaststät-
te Evers) is zo oud.

Naast de dorpsvereniging hebben ook 
bewoners van de Veedijk een bezwaar-
schrift ingediend. Nu maar hopen dat 
de spreekwoordelijke ‘kogel’ niet al de-

Gaststätte Evers is.

Het dossier, zoals door de aanvrager inge-
diend bij de gemeente Gennep, is in te zien 
op de website: www.hommersum.de. 
De Heimat- und Verschönerungsverein 
is nog steeds bereid tot een gesprek 
met alle betrokkenen, maar moest om 
de formele termijnen in te houden een 
bezwaarschrift indienen.
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WE KIJKEN NOG STEEDS 
OVER DE GRENZEN...

Tot 8 augustus aanstaande 
kun je in de Kenniskeuken 
bij de bibliotheek voor de 
allerlaatste keer in Gennep 
terecht om de tentoonstel-
ling 500 jaar Gennep-Goch 
te bezichtigen waarna deze 
door zal reizen naar Goch. 
Door de eeuwen heen zijn 
Gennep en Goch aan elkaar 
verbonden. Toen en nu! Ooit 
tezamen in hetzelfde land en 
sinds het Congres van We-
nen in gescheiden landen. 
Dat heeft echter nooit gehin-
derd de vriendschapsband 
te houden én te koesteren. 
Met de Niers als constante 
verbindende factor. Wat zijn 
onze gezamenlijke herinne-
ringen, wat is onze gezamen-
lijke herkomst, wat herken-

nen we heden ten dage van 
elkaar, wie zijn onze buren 
eigenlijk? Je kunt de tentoon-
stelling nog tot 8 augustus 
zien tijdens openingstijden 
van de bibliotheek: 
ma. t/m do. van 14:00 - 17:00 u
vrijdag van 14:00 - 19:00 u
zaterdag van 10:00 - 13:00 u
Stichting Gennep-Niers-Goch 
zet zich in de banden tussen 
de twee gemeenten aan te 
halen en te versterken. Naast 
het kunstwerk "KUNST met 
een BOOT-schap" / "KUNST 
mit einer BOOT-schaft" dat 
te zijner tijd zowel in Gen-
nep als in Goch identiek uit-
gevoerd, onthuld wordt, is 
de tentoonstelling ”500 jaar 
Gennep-Goch” hiervan even-
eens een voorbeeld.

Tentoonstelling 'Gennep - Goch in Vriendschap' voor de 
allerlaatste keer in Gennep te bezichtigen. 

DANSEN IN 'T HÖKSKE IN GENNEP
Gennep.(MvM) Al jaren wordt 
er op maandagmiddag van-
af 13:30 uur gedans in 't 
Hökske aan de Pr. Margriet- 
straat 22 in Gennep.
Het dansgroepje dat actief is in 
't Hökske bestaat uit dames van 
boven de 65 jaar, maar natuur-
lijk mogen er ook heren komen.
Het groepje is op dit moment 
eigenlijk te klein om te kunnen 
blijven bestaan. Vandaar dat 
we hier een oproep doen. Heb 
je zin om op maandagmiddag 
een dansje te wagen, doe dan 
mee. Het is nog gezond oook! 
"Dansen beschermt je tegen 

ouderdomsziektes. Bij dan-
sen gebruik je je hele lijf, maar 
vooral ook je hoofd, je brein. 
Dansen maakt je vrolijk en 
houd je gezond, zeker als je het 
met regelmaat doet" zegt Erik 
Scherder, hoogleraar neuro-
psychologie die verbonden 
is aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam.

De dansgroep gaat maandag 6 
september a.s. weer van start.
Heb je interesse of wil je meer 
informatie, neem dan contact 
op met Annie van Diessen: 
06-20140185
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Oons moeder had 't vroeger erg druk 
mar mit een deel had ze 'n bietje geluk. 

Ze hoefde nooit mit bodschappe te sjouwe,  
die brochte ze ien huus, die trouwe.

Iederen dag kwaame ze vraoge of ge wa nodig had, 
vol goeie moed, 
hadde niks nodig, was 't ève goed. 

 

Um de vèèrtien daag kwam Gerrit van Jette van Diek, 
was d'r bèj de bodschappe 'n tuutje snuupkes, 
waare wèj de kunning te riek.
 
Vör melk kwam Grad Noy bèj oons achterien, 
dèn noemde mien vaoder altied Rien,
laoter kwam ziene zoon Jan, 
dén deej toen mit enne litermaot de melk bèj oons ien de pan, 

 
vör pap te kaoke en oonze daorst te lesse. 

De kaole brocht Kunning; slem, an trasiet of brikette, 
't fornuus mocht nie uut gaon, 
oons moe wilde öm 12 uur 't ète op tôffel zette.

Oons dagelijks brood brocht Jo Schaop van de Koreschoof, 
bruune of witte mik,  
wèj aote mèij wel tien bôtteramme, vroeger wierde nie dik.  

Bej oons nève kwam Jan van Piet d'n bèkker, 
um de wèèk Poelie de Groot,  
Dan hadde nog Thiesse, Nillese, Ger rits, Jansse en Michels, 
ân bekkers had Gennep gèn nood. 
Vör de nodige vitamiene ien hun ap pele en slaot,  
kwaame Hendriks en Jac. Jansse bèj oons ien de straot.  

 
stond Toon Hoese bèj oons op de stoep. 
 
En hadde bèj Gosses wa gekocht, 

 
En wie kwam d'r nog meer ach terum,  
da was van Driel mit petroleum. 
 
En as ge dèènkt dat da alles is:  
donderdags dan toch nog wat vergè te, 
dan koste achteröm nog altied terecht, al was 't laot,  
bèj Anneke en Piet Liebrand ien de Emmastraot.

De bodschappe die wèj deeje, 
daorvör hadde 't buukske, dan koste mar haole, 
mar as de kienderbèjslag kwam, 
wier 't opgetèld en deede alles betaole.

Van 'n Gennepse dèn 

VENTERS BÈJ OONS 
OP D'N BALKAN 

Dé audicien met tijd 
en aandacht voor u!
U kunt bij ons terecht voor vakkundige 
hoorzorg of professioneel hooradvies.

WWW.VANDERLANDENHOORTECHNIEK.NL

GRATIS
HOORTEST &
HOORADVIES

ZANDSTRAAT 47, GENNEP • T
DI T/M VR • ZATERDAG 

Maar ook voor onderhoud aan 
uw hoortoestel, zwemdopjes
en gehoorbescherming.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland
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Eind 2019 opende Bouwkring-
loop De Loods haar deuren op 
industrieterrein De Ovenberg 
in Milsbeek. Sindsdien is de re-
gio een unieke, gespecialiseer-
de kringloop rijker. Het ultieme 
doel is om bouwmaterialen (in 
de breedste zin van het woord) 
een tweede leven te geven en 
zo bij te dragen aan duurzaam-
heid. Immers, de bouwsector 
kent nog steeds een grote af-
valstroom. Behalve gebruikte, 
zijn er ook veel nieuwe bouw-

materialen te vinden. Centraal 
staat optimalisering van het 
hergebruik van allerlei nog 
bruikbare of bruikbaar te ma-
ken bouwmaterialen.

De enthousiaste initiatiefne-
mer, Jos Franken, kan advise-
ren bij een (renovatie-)project, 
verbouwing  of andere kleine 
en grote klussen in en rondom 
huis. Hij heeft jarenlange er-
varing op het gebied van hout 
(-projecten) en als verkoopad-
viseur van bouwmaterialen. 
Wat is er zoal in deze unieke, 
zelfstandige bouwkringloop 
te vinden ? Het gaat dan on-
der meer om  allerlei soorten 
en maten hout (planken, bal-
ken, latten, plaatmateriaal), 
laminaat, plinten, venster-
banken, werkbladen, sanitair, 
deuren, ramen, hang- en sluit-
werk, andere ijzerwaren, PVC, 

radiatorbekleding, maar ook 
kleine partijen tegels, wand-
decoratie, trapleuningen en 
nog veel meer. En dat alles 
tegen concurrerende prijzen. 
Zelfs voor een schuifdeur 
(kast-)systeem kan deze bouw- 
kringloop een oplossing op 
maat leveren. Interesse? Neem 
dan gerust vrijblijvend contact 
op. Bouwkringloop De Loods 
is geopend op dinsdag, woens-
dag, vrijdag en zaterdag van 

9.00 tot 17.00 uur. De Loods 
is telefonisch te bereiken via 
06 - 41 60 77 05, per email  
info@bouwkringloopdeloods.nl  
of neem een kijkje op  onze site: 
www.bouwkringloopdeloods.nl.

Inbreng van bruikbare bouw-
materialen en gereedschap is 
evenzeer welkom. Dat kan tij-
dens openingstijden of even-
tueel op afspraak.

BOUWKRINGLOOP DE LOODS 
GEEFT BOUWMATERIALEN EEN TWEEDE LEVEN

Advertorial
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Eind jaren zestig krijg ik op de meest on-
gelegen momenten last van maagzuur. 
De dag dat je op vakantie ging, oudjaars-
avond, noem maar op, ik kan me er nog 
veel herinneren. En niet zomaar maag-

duurde. En dan hielp nagenoeg niks. Ik 
heb in die jaren die volgden (zo’n 25!) 
voor een godsvermogen aan tabletten 

-
jes Underberg gedronken, ging regelma-
tig op bezoek bij het Canisius in Nijmegen 
en niet te vergeten bij Van Gaal op de Nij-
meegseweg.
Zuurkool, spruiten, een frikandel speci-
aal, van alleen al de gedachte er aan werd 
ik kotsmisselijk. Het was wat dat betreft 
tobben en je wist niet beter. Totdat…

DE VOLKSKRANT
Het is ergens eind augustus 1993 als ik op 
een zondagmiddag buiten zit en niks meer 
te lezen heb.  D.w.z. we hadden van-huis-
-uit een abonnement op de Volkskrant en 
die was in het weekend met al zijn bijla-
ges best wel dik en toch. Ik had hem hele-
maal uit, behalve de wetenschapsbijlage. 

Dat waren toen zo’n 16 pagina’s met bijna 
alleen maar tekst, geen foto’s en uit erva-
ring wist ik dat de meeste artikelen, waren 
ze niet geschreven door droogstoppels, ze 
daarvoor bedoeld waren.
Uit pure verveling pak ik toch die bijlage 
en de kop van een artikel op de voorpa-
gina had meteen mijn belangstelling. Die 
luidde: “Student uit Australië snapt niet 
waarom zoveel Nederlanders lijden aan 
maagklachten”. De teneur van het arti-
kel: waar hier in Nederland in elk gezin 
de ‘Rennies’ vast onderdeel zijn van de 
huisapotheek’, hebben ze er daar in Aus-
tralië nog nooit van gehoord.

Deze student liep stage aan de VU in Am-
sterdam en zijn onderzoek had aangetoond 
dat de oorzaak van de Hollandse maag-
klachten weleens de Helicobacterbacterie 
zou kunnen zijn. Terwijl in Australië alle 
kinderen voor het bereiken van de leeftijd 
van 2 jaar hiertegen werden ingeënt, was 
dit hier in Nederland niet gebruikelijk. En 
die bacterie zou weleens de oorzaak kun-
nen zijn, van (heel) veel ellende.

HUISARTS
En wat doe ik? De volgende dag direct de 
huisartsenpraktijk gebeld en mijn huisarts 
deze case voorgelegd. Zijn antwoord: ‘nou 
ja, als jij denkt dat dit de oorzaak is van je 
maagklachten, ik zou zeggen: ik verbind je 
door met de assistente en dan maak maar 
een afspraak om bloed te prikken en dan 
zien we wel verder’. Dinsdag bloed geprikt 
en woensdag, begin van de middag gaat 
bij mij in de Niersstraat de telefoon. ‘Ja 
hallo hier met dokter …, ik heb de uitslag 
van het bloed prikken al binnen en inder-
daad jij hebt last van de Helicobacterbacte-
rie’. ‘En nu’ zeg ik, ‘wat doen we daaraan?’ 
Mijn huisarts: ‘dat is nog niet zo mooi; 
daar staat een antibioticakuur voor en die 
is best heftig. Acht dagen lang 4 x per dag 
8 tabletten.’ Waarop ik antwoord: ‘als ik er 
daarmee vanaf kan komen, maakt me dat 
niet uit, wanneer en waar kan ik die tablet-
ten ophalen?’ ‘Ik maak effe het recept klaar 
en dan kun je die kuur eind van de middag 
bij de apotheek ophalen.’ ‘Fijn dokter, be-
dankt, ik ga ervoor.’

KAN WEER ALLES ETEN
Een kwartier later gaat weer de telefoon: 
‘ben jij dat Sjang?’, ‘ja’ antwoord ik, waarop 
de beller zich voorstelde als Gerard Müs-
kens, de buurman apotheker die vroeg wat 
ik mankeerde. ’Gewoon last van mijn maag 
en nu krijg ik een antibioticakuur.’ ‘Dacht ik 
het niet’ was zijn antwoord en vervolgt: ‘bij 
de bestrijding van de Helicobacterbacterie 
komt er inderdaad zo’n kuur om de hoek 
kijken, maar niet 8 dagen lang, 4 x per dag 
8 tabletten (256 stuks!), gewoon 8 dagen 
lang, 4 x per dag 2 tabletten.’
Ben nog diezelfde woensdag aan de kuur 
begonnen en sinds die tijd smaakt alles 
weer opperbest. Van erwtensoep, zuur-

En dat allemaal dankzij zo’n artikel in de 
Volkskrant. We willen dit nog weleens 
ophalen als iemand vertelt van een nage-
noeg identiek geval. Joke besluit dan al-
tijd met: ‘Ge mot tèggeworrig aoveral ei-
ges achterèn, want a.nders…

GENNEP. (JN) Het is dit jaar 200 jaar geleden dat Napoleon Bonaparte, u weet 
wel die keizer die naar St. Helena was verbannen, daar op dat eiland stierf. Naar 
de doodsoorzaak zijn talloze onderzoeken gedaan; van vergiftiging, een fatale 
bloeding en maagkanker was sprake. Pas enkele maanden geleden heeft een 

-
land, een rapport gepubliceerd met daarin de conclusie dat Napoleon was ge-
storven aan maagkanker, veroorzaakt door de Helicobacterbacterie. En toen ik 
dat las ging er bij mij een lichtje branden. Dat kwam zo:
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Elke maand zetten we een onderne-
mer of vrijwilliger in de spotlight. 
Dit keer een man die als ondernemer 
maar ook zeker als vrijwilliger bijna 
een halve eeuw lang een enorme bij-

-
heid in de gehele gemeente Gennep, 
maar vooral binnen zijn eigen woon-
plaats Ottersum. We hebben het na-
tuurlijk over moppentapper, kaste-
lein en snackbareigenaar Paul Smits.

GAAT HET WAT 
RUSTIGER AAN DOEN

OTTERSUM. (JN) Het heeft effe geduurd 
maar uiteindelijk is de kogel nu wel door 
de kerk. Jarenlang uitgekeken naar die 
ene chinees en dan blijkt de oplossing al 
die tijd binnen handbereik te liggen, bij 

neef Bram die samen met partner Heleen 
het welbekende café ‘de Pub’ nu als eet-
café en het aangrenzende cafetaria gaan 
exploiteren.

En daarmee zou bijna het gezicht, of la-
ten we zeggen de Godfather van de Ot-
tersumse horeca uit beeld verdwijnen, 
ware het niet dat in dit geval het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan en Paul 
voor zijn vaste klanten toch nog een op-
lossing heeft gevonden. De bijbehorende 
zaal wordt nl. omgetoverd tot ‘bruin café’ 
waar ’s woensdags de biljarters terecht 
kunnen en op vrijdag- en zaterdagavond 
héél Ootersom welkom is. Zoals vanouds.

Wie, ook in Gennep, Paul Smits niet kent, 
moet de laatste 50 jaar onder een steen 
hebben geleefd. Als je nog nooit bij ‘de Pub’ 
op een feestje bent geweest, carnaval hebt 
gevierd of aangeschoven bij een als voor-

je nl. iets gemist. Samen met zijn vrouw 
May, die helaas veel te vroeg, in 2019 
kwam te overlijden, hebben zij nl. vanuit 
‘de Pub’ samen zeker twee generaties ‘be-
diend’ en dan niet in de zin zoals de pas-
toor dat doet.
En ook vaak wel-en-wee gedeeld met de 
klanten, en nooit te beroerd om een mop 
te tappen. En als je in de horeca actief 
bent en niet nieuwsgierig, heb je niet de 
juiste mix. Paul had die wel. Zo zagen we 
hem bijv., toen nog samen met May,  re-
gelmatig hier in Gennep op surveillance 
snelheid zoals wij dit noemden, voorbij-
komen. Tegenwoordig zie ik hem zelfs op 

-
nep zijn ronde doen.

Bijna een halve eeuw, dag-in-dag-uit, ook 
vaak tot diep in de nacht klaar staan voor 
je klanten/dorpsgenoten en verenigin-
gen verdient niet alleen een dik applaus 
maar ook een plaats in ‘de Gennepenaar’ 
als LOCAL HERO.

Ongetwijfeld zal er binnenkort nog wel 
een afscheidsfeestje georganiseerd wor-
den en gegarandeerd dat dit zoals zoveel 
feesten daar aan de St. Janstraat eindigt 
op het biljart!

Paul, het ga je goed en dat je van deze 
nieuwe vrijheid nog tot in lengte van ja-
ren mag genieten!

Prins Paul I, 1971
CV De Maskotters

2018: Paul en May werden gehuldigd
voor hun inzet voor de Ottersumse samenleving

Tekening: Marc-Jan Janssen
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Mijn monument is jouw mo-
nument; dat is dit jaar het lan-
delijke motto. Hoe beleef je dit 
motto? Hoe ga je je een beetje 
medeverantwoordelijk voelen 
voor ons rijke culturele erf-
goed? 
Door een monument te bezich-
tigen en te beleven. Beleven 
doe je dankzij de verhalen over 
de geschiedenis van een monu-
ment of locatie. Vertellen doen 
vrijwilligers en informatiebor-
den bij veel monumenten die 
dit jaar weer bezocht kunnen 
worden. In veel gevallen kun 
je er naar binnen en worden er 
zelfs rondleidingen gegeven. 
De werkgroep Open Monu-
mentendagen geeft ieder jaar 
een folder uit met daarop een 

monumenten die op 11 en of 
12 september geopend zijn. In 
de folder staat bij iedere loca-
tie aangegeven op welke tijden 
deze bezocht kan worden.

dit jaar groter dan ooit want 
dankzij de Heimat- und Ver-
kehrsverein Goch kunnen we 
zelfs de grens over, de grens die 
er twee eeuwen geleden nog 
niet was. Met het Duitse Lijntje, 
der Boxteler Bahn, als kapstok 
kunnen veel monumenten en 
cultuurhistorisch belangrijke 
plaatsen worden bezocht. 

Wij wensen u veel plezier op 
uw ontdekkingstocht.

OPEN MONUMENTENDAGEN
Zoals ieder jaar zijn ook dit jaar weer in het tweede week-
end van september, op 11 en 12 september a.s., de landelijke 
Open Monumentendagen. Na een bescheiden programma in 
2020, vanwege de coronabeperkingen, zijn er dit jaar weer 
volop activiteiten

De volgende editie van
DE GENNEPENAAR

verschijnt 
donderdag 9 september 2021
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Voorste rij v.l.n.r.: Corry Geurts, Marga Steinmann, Marian Willems, Willeke Arnoldussen, Truus Rutten, Marie-Francine Hermsen, 
Joke Rutten, Georgine Nagels, Ria Simons, Doortje Roersch, Ans Megens, Fia Hermsen, Marjo Sap, Jane Thépass en Lisette Smits.

Middelste rij: Margriet Jacobs, Annie Janssen, José Gülen, Marian Hendriks, Emmeke Gunneweg, Elvira Flaton, Thea Ermers, 

OP VELER VERZOEK!
GENNEP. (JN) Dat het nieuwe Kind Ex-
pertise Centrum al voor ingebruikname 
te klein zou zijn, was dus geen gerucht 
zoals we in de laatste Gennepenaar 
schreven. Zoals het er nu naar uitziet 
blijft SO MIKADO gewoon ‘zitten’ aan 
de Stiemensweg. Na een kleine verbou-
wing zijn de Mikado-leerlingen begin 
november daar dus weer terug van 
weggeweest. Zullen d’r nu wel aardig 
wat teleurgesteld zijn. 
Wie dat na vandaag niet (meer) zijn, 
zijn de leerlingen van de derde klas, 
schooljaar 1963-1964, van de Maria 
Gorettischool. We kregen berichten en 
vragen waarom er geen namen bij de 
foto waren geplaatst terwijl die wel be-

kend waren. Bovendien vroeg men zich 
af hoe het in die jaren mogelijk was dat 
er klassen waren van niet minder dan 
52 leerlingen.
Wat dat laatste betreft: In 1962 werd 
bekend dat de kolenmijnen in Zuid- 
Limburg op termijn zouden gaan slui-
ten. En juist in die periode werd bij 
PaGe een nieuwe papiermachine (PM5) 
opgestart die uitsluitend bedoeld was 
voor de productie van het alom beken-
de Popla toiletpapier en waar heel veel 
personeel voor nodig was. En zo kon het 
gebeuren dat hele gezinnen het Zuiden 
verruilden voor het Noorden en er o.a. 
bij de Gennepse lagere scholen van het 
ene op het andere jaar een enorme (niet 

te voorziene) aanwas was van nieuwe 
leerlingen. Ik herinner me in dat ver-
band nog de namen van de fam. Janssen 
en fam. Schaeffer waarvan de mannen 
in eerste instantie in Gennep in de kost 
gingen tot er huisvesting gevonden was.

Niet alleen het historische pand en de 
enorme hoeveelheid kinderen per klas 
zijn verleden tijd, ook de naam BS Maria 
Goretti. M.i.v. het nieuwe schooljaar is 
de nieuwe naam: BS Stella Nova

En voor de geschiedenis: bijgaand nog-
maals de foto met daarbij alle namen.
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Achterste rij: Gonnie Janssen, Nelly Helmond, Nelly Derks, Lieske Brouwers, Margriet Roosenboom, Ans Hofmans, Ada Geurts,
 Ietie Voss, Coby Cuijpers, Stientje Giesbers, Jacqueline Greven, Mirjam Steinmann, Maaike Smeets, Lily Reijnen en Wilma Toonen.

Op de foto ontbreken: Wilma Roland, Betty Arts, Maria Sluiters, Frances Wouters, Wies de Rijck, Yvonne Konings en Marijke Simons.
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GENNEP.(EL) - Na lange tijd niet meer ge-
zongen te hebben -voor sommige koren 
was dat meer dan een jaar- starten na de 
zomervakantie ook de koren uit de ge-
meente Gennep weer met de repetities. 
Sommige koren hebben in september vo-
rig jaar nog enkele repetities gehad, met 
de nodige beperkingen. Daarna sloeg 
het Coronavirus genadeloos toe. Niet al-
leen het samen zingen was van de baan, 
maar ook de sociale, onderlinge, contac-
ten vervielen. En juist dat is een van de 
sterkste punten van zingen in een koor: 
gezamenlijk komen tot een prestatie, sa-
men zijn en bovenal samen de sociale 
contacten onderhouden. Nu de meesten 
gevaccineerd zijn en het virus (althans 
zoals het er nu uitziet) een eind onder 
controle is, kan zingen weer; momenteel 
(medio juli) nog in de 1,5 meter modus. 
Afwachten is nog hoe in de komende tijd 
de corona-maatregelen, zoals de 1,5 meter 
regel, zich ontwikkelen.

Maar… we kunnen weer samen zijn, sa-
men zingen, lief en leed rechtstreeks 
met elkaar uitwisselen en bouwen aan 
de vereniging en het muzikale peil weer 
op niveau brengen.

Als de coronatijd ons íets geleerd heeft is 
het wel het belang van de sociale contacten, 
samen een prestatie neer zetten en dat 
dwars tegen de individualisering in.
Voel jij je ook geroepen om deel uit te 
maken van een groep gelijkgestemden, 
samen te werken aan een eindproduct, 
actief met lichaam en geest te zijn, kom 
dan ’n keer kijken bij een van de Gennep-
se koren. Voor elke smaak is er wel een 
zangvereniging te vinden. Hiernaast een 
overzicht van de Gennepse koren met, 
heel beknopt, hun doelstelling en con-
tactgegevens.

VOCALGROUP GOLDIES 
Repertoire:
Hedendaagse en wat oudere popmu-

Repetitie:
donderdagmiddag 
14.00-16.00 uur 
Locatie:
Pica Mare, Gennep
Contact:
Janny de Wolff
j.dewolff@home.nl

GENNEPS VOCAAL ENSEMBLE
Mannenkoor 
Repertoire:
klassiek en hedendaags 
Repetitie:
donderdagavond 
19.45-22.00 
Locatie:
De Regenboog/Protestantse kerk, Gennep
Contact:
Tjeu Breuring
tjeu.breuring@hotmail.com

POPKOOR CHEERS
Repertoire:
Hedendaagse popmuziek.
Repetitie:
dinsdagavond 
20.15–22.15 
Locatie:
d’n Toomp, Heijen; 
Contact: 
Dorry Smeets, 
cheers.gennep@gmail.com

GEMENGDE ZANGVERENIGING 
ST. CAECILIA, OTTERSUM
Gemengd koor 
Repertoire:
Klassiek en hedendaagse muziek.
Repetitie:
woensdagavond 
20.00-22.00
Locatie:
’t Zwaantje, Ottersum
Contact:
J. Wesseldijk, 
zangverenigingcaecilia@hotmail.com

SMARTLAPPENKOOR SUUK-7
Repertoire:
smartlappen en populaire songs
Repetitie:
donderdag 1x per 2 weken
20.00-22.00 uur
Locatie:
’t Hökske, Gennep
Contact: 
K. v. Gils-de Gier
koorsuuk7@gmail.com

CON COLORE
Gemengd projectkoor 
Repertoire:
Hedendaags
Repetitie: 
dinsdagavond 
19.30-22.00 uur 
Locatie:
Pica Mare, Gennep
Contact: 
Gerda Peters
gerdaenhenkpeters@gmail.com

MONDAY 
Dameskoor o.l.v. Bert Verbeeten 
Repertoire:
popmuziek 
Repetitie: 
maandagavond 
20.00-21.15 uur 
Locatie:
De Regenboog, Gennep
Contact:  
Maria Willems
mariaenhenk@hotmail.com

GENNEPSE KOREN 
GAAN WEER ZINGEN!
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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

PAROCHIENIEUWS

Sinds Sacramentsdag 3 juni in Meersen, 
heb ik belooft met alle eerbied de H. Com-
munie uit te reiken. Mocht dit nodig zijn, 
dan kan ik ook de Communie brengen bij 
mensen die niet meer naar de kerk kun-
nen gaan en toch graag de Communie wil-
len ontvangen.

Wat heeft mij doen besluiten buitenge-
woonbedienaar v/d Heilige Communie 
te worden: pastoor Kessels heeft mij hier 
voor gevraagd, en heb toen ‘ja’ gezegd, dit 
wil ik doen.
Voorafgaande aan deze benoeming (dit 

bedienaar van de Heilige communie”) heb 
ik een paar cursus avonden bijgewoond in 
Venray  onder leiding van deken E. Smeets. 
Het waren hele bijzondere en leerzame 
avonden. Hoe is dit zo gekomen? Ik was me 
al heel vroeg bewust hoe belangrijk de H. 

Communie is. Als 7-jarige deed ik mijn 1e 
H. Communie, heel bijzonder! Je ontvangt 
dan onze Lieve Heer in de H. Communie. 
Het was toen een prachtige dag, een mooi 

Ik mocht toen naar mijn opa die in Dek-
kerswald in Nijmegen verbleef. Mijn opa 
en oma van vaders kant kwamen op visite 
en ook enkele ooms en tantes.

Als 11 jarige deed ik mijn H. Vormsel, het 
jaar daarna de Hernieuwing van de doop-
beloften. Toen ben ik me steeds meer be-
wust geworden van mijn katholieke ge-
loof. Gaandeweg besefte ik dat de kern 
van ons katholieke geloof de Eucharis-
tie is. De consecratie vormt het moment 
in de viering van de Eucharistie waarop 
het brood en de wijn veranderen in het 
Lichaam en Bloed van Christus. De pries-
ter spreekt dezelfde woorden die Jezus 
Christus zelf ook uitsprak over brood en 
wijn bij het Laatste Avondmaal.

Waarom zo belangrijk? Ik kan tijdens de 
Eucharistie mijn zorgen en vragen bij de 
Heer leggen. Dit geeft mij rust en een vei-
lig gevoel. Het gevoel dat je er niet alleen 
voor staat. 
Zo kreeg ik en heb ik nog steeds een rots-
vast vertrouwen in Hem om hiermee 
door te gaan. Dit alles onder de bezielen-
de zorg van Maria, onze moeder Gods. Ik 
ben blij dat ik deze belofte waar kan ma-
ken. BELOOFD IS BELOOFD

Carla Kersten 

BUITENGEWOON BEDIENAAR 
VAN DE HEILIGE COMMUNIE: 

Carla Kersten vertelt…

Leren zingen? Dan kan! Bij kinderkoor 
de Muzieknootjes. Het koor repeteert 
op donderdag direct na school in het 
zaaltje naast de Martinuskerk. We be-
ginnen direct na school met iets te drin-
ken en buitenspelen. 
Dan zingen we van 14:30 uur tot 15:15 
uur. Kom ook een kijken en meedoen.  
Iedereen vanaf groep 4 mag meedoen. 
We zingen vlotte, afwisselende liedjes. 
De eerste repetitie is op donderdag  
9 september a.s. 

Ingang van het zaaltje is tegenover de Aldi 
in Gennep. Het koor staat o.l.v Jacqueline 
Fijnaut. Oh ja, we vragen geen contribu-
tie. Wel plezier en inzet.

ZINGEN BIJ 
KINDERKOOR 

DE MUZIEKNOOTJES

Deken E. Smeets en Carla Kersten

-
nancieel te ondersteunen? Is geloofsover-
dracht en vorming van jongeren u dier-
baar? Dan is het schenken van een gift aan 
de Ardennentocht wellicht iets voor u. Pas-
toor Kessels begeleidt de jongeren op deze 
Ardennentocht!

In het komend najaar gaat een groep tie-
ners in de leeftijd van 15 t/m19 jaar naar 
de Luxemburgse Ardennen om hun veer-
kracht en uithoudingsvermogen op de 
proef te stellen en te versterken. Ook uit de 
parochies van Gennep en VOMMMM gaan 
enkele tieners mee. Tijdens deze week 

de deugden van sint Jozef. Wandelend met 

slaapmatje en rugzak zoeken ze de weg 
naar de volgende aangewezen overnach-
tingsplek. En zo zoeken zij ook de juiste 
Weg aan de hand van sint Jozef. Deze vor-
ming draagt bij aan het overdragen en het 
behoud van ons geloof in de toekomst.

Om deze vormingsweek te bekostigen zijn 
-

gen, groot of klein, zijn van harte welkom! 
U kunt een bijdrage storten op:

RK Kerkbestuur H. Salvius 
Rek.nr. NL16 RABO 1291 1227 29 

o.v.v. ‘gift Ardennentocht’  
Voor meer informatie kunt u mailen naar: 
ardennentocht2.0@gmail.com 

VORMING VAN JONGEREN 
UW GIFT GOED BESTEEDT
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Za 24-07 17.45 uur Norbertuskerk  Cantor  17e zondag dhj B
Zo 25-07 09.30 uur Dionysiuskerk (Heijen) Cantor  17e zondag dhj B
11.00 uur   Martinuskerk  Greg.koor 17e zondag dhj B
Za 31-07 17.45 uur Norbertuskerk  Cantor  18e zondag dhj B
Zo 01-08 09.30 uur Dionysiuskerk (Heijen) Cantor  18e zondag dhj B
11.00 uur   Martinuskerk  Cantor  18e zondag dhj B
Za 07-08 17.45 uur Norbertuskerk  Cantor  19e zondag dhj B
Zo 08-08 09.30 uur Dionysiuskerk (Heijen) Cantor  19e zondag dhj B
11.00 uur   Martinuskerk  Cantor  19e zondag dhj B
Za 14-08 17.45 uur Norbertuskerk  Cantor  Maria Tenhemelopneming
Zo 15-08 09.30 uur Dionysiuskerk (Heijen) Cantor  Maria Tenhemelopneming
11.00 uur   Mariakapel Touwslagersgroes  Maria Tenhemelopneming
    Openluchtmis (H. Mis in de Martinuskerk vervalt) 
Za 21-08 17.45 uur Norbertuskerk  Cantor  21e zondag dhj B
Zo 22-08 09.30 uur Dionysiuskerk (Heijen) Cantor  21e zondag dhj B
11.00 uur   Martinuskerk  Cantor  21e zondag dhj B
Za 28-08 17.45 uur Norbertuskerk  Cantor  22e zondag dhj B
Zo 29-08 09.30 uur Dionysiuskerk (Heijen) Cantor  22e zondag dhj B
11.00 uur   Martinuskerk  Cantor  22e zondag dhj B
Za 04-09 17.45 uur Norbertuskerk  Cantor  23e zondag dhj B
Zo 05-09 09.30 uur Kranenburg     Bedevaart naar Kranenburg
    (H Missen in Gennep en Heijen vervallen op deze zondag!)

DOORDEWEEKSE VIERINGEN IN GENNEP EN VOMMMM

VIERINGEN IN DE PAROCHIEKERKEN VAN GENNEP E.O.

ONZE TIENERS VERTELLEN OVER DE TIENERGROEP…
Rosa: In onze tienergroep maak je nieuwe vrienden, het is heel 
leerzaam, je bidt met elkaar. Het is super gezellig en we doen 
veel spellen.
Lorraina: Het is een heel erg hechte en gezellige groep. Ik heb 
ook veel nieuwe dingen geleerd over Jezus en God.
Ellen: Ik vind de mensen en de groep erg leuk, we hebben ook 
super leuke buitenspellen gedaan. Wat heel erg leuk was om als 
groep te doen. We hebben samen maaltijden en er is een gezel-
lige sfeer. Ik vind de powerpoints en de uitleg die werd gegeven 

-
praat over hoe we het zelf doen in het dagelijks leven. Hierdoor 
kon je op een andere manier naar dingen kijken en elkaar helpen.
Anna: De afwisseling tussen spel en het serieuze gedeelte beviel 
mij heel goed.
Castella: Ik vind het contact tussen de tieners leuk en de tiener-
groep is heel leerzaam. Je leert er meer over God en de heilige Geest.
Noach: We hadden als afsluiting van het jaar samen gebowld, 
daarna marshmallows roosteren. Je bent met veel tiener samen.
Daniël: Ik vind de dingen die we samen doen zo leuk, gewoon 
het samen zijn met zoveel tieners.

Syenna: Wat ik zo leuk vind aan deze tienergroep is, dat ik weer 
wat meer over Jezus heb geleerd en ik heb hier nieuwe coole 
vrienden gemaakt en het was heel leerzaam.
Florianne: Ik vind de tienergroep zo leuk omdat ik steeds wat 
meer leerde en nieuwe vrienden maak. Dit was mijn eerste jaar 
tienergroep en ik vond het super leuk.
Feline: Ik vind het bowlen heel leuk. Ik kom graag naar de tiener-
groep omdat ik veel nieuwe dingen leer.
Lieke: Ik vind de verschillende spellen die we met z’n allen heb-
ben gespeeld heel leuk. De tienergroep is ook heel leerzaam.
Herman: Ik heb hierdoor nog meer geleerd over God en Jezus. 
Het is altijd heel gezellig en leuk.
Chrisje: Ik vind alle activiteiten leuk en leerzaam en ik vind het 
leuk dat je nieuwe tieners leert kennen. 
Nick: Ik vond het heel leuk dat de blauwe zusters op bezoek kwa-
men. Het samenzijn en veel spellen spelen en het is leerzaam. Het 
samen bespreken in groepjes is ook leuk.

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

Nota bene: Tot nader bericht zijn er geen vieringen vanuit Dichterbij en Norbertushof.
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Zondag 15 augustus: 
GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD

Jaarlijks rond het hoogfeest van Maria-
-ten-Hemelopneming vieren we de Open-
luchtmis bij de Mariakapel aan de Touw-
slagersgroes. Dit jaar valt 15 augustus 
precies op de zondag. Deze dag vieren we 
de H. Mis om 11.00 u en pastoor H. Reijnen 
zal voorgaan. Als U hieraan wilt deelne-
men kunt u zich  aanmelden bij Carla Ker-
sten: chpm.kersten@gmail.com. Wij re-
serveren dan stoelen. Voor mensen van 
het zorg/verpleegcentrum Norbertushof 
is het handig om via de Kalboerstraat naar 

worden. Wij heten u van harte welkom.

Zondag 5 september: 
BEDEVAART NAAR KRANENBURG
Volgens jaarlijkse gewoonte gaan we de 
eerste zondag van september op bede-
vaart naar Kranenburg. De wandelaars 
vertrekken om 6.30 uur bij de  Martinus-
kerk (Mariakapel), begeleid door pas-

vieren in Kranenburg de H. Mis om 9.30 
uur. Na de H. Mis is er (onder voorbehoud 
vanwege Covid-19) nog gezellig samen-
zijn met Kaffee und Kuchen, aangeboden 
door de parochie van Kranenburg. Van 
harte welkom om deel te nemen aan deze 
prachtige bedevaart!

Weekend 11 en 12 september: 
OPEN MONUMENTENDAG
Ieder tweede weekend (zaterdag en zon-
dag) van september vinden de 'Open Mo-
numentendagen' plaats in Nederland. 
Meer dan vierduizend monumenten zijn 
dan gratis toegankelijk voor iedereen. 
'Open Monumentendag' wordt in 2021 
gehouden op zaterdag 11 en zondag 12 
september. Het Thema is: ‘Mijn monu-
ment is jouw monument’. 

Woensdag 8 september beginnen we 
met onze Alpha-cursus. Dit is een ma-
nier om opnieuw kennis te maken met 
het geloof. Een bijeenkomst begint al-
tijd met een gezamenlijke maaltijd. Dat 
is een ontspannen manier om elkaar 
wat beter te leren kennen en je raakt 
eigenlijk vanzelf al in gesprek. Na de 
maaltijd houdt iemand een korte inlei-

ding over een religieus onderwerp. Dat 
gaat steeds over eenvoudige vragen die 
heel veel mensen zich stellen: “Wie is 
Jezus, hoe en waarom je de Bijbel leest, 
wat is bidden, hoe zit dat met de kerk?” 
Na de inleiding gaan de deelnemers in 
kleine groepjes over dat onderwerp 
met elkaar in gesprek. Meer informatie 
vindt u in onderstaande advertentie.

WOENSDAG 8 SEPTEMBER: 
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In 2008 heeft Han Albers het ons al proberen uit te leggen op pagina 98 en 99 
van zijn boek 'Met torens fraai omstuwd', maar nu kunnen we je écht vertellen 
wat Pesjoenkele precies is.

WAT IS TOCH PESJOENKELE?

JE MOET HET MAAR WETEN

Parochianen van zekere leeftijd hebben 
het in hun jeugd waarschijnlijk nog mee-
gemaakt: pesjoenkele. In- en uitbidden 
werd het ook wel genoemd. Een bijzon-
dere traditie in de Kerk, die in onbruik is 
geraakt. De meeste mensen die het heb-
ben meegemaakt herinneren het zich als 
een traditie rond Allerzielen, maar feite-
lijk hoort het thuis op 2 augustus.

‘Pesjoenkele’ is een verbastering van 
het Latijnse woord Portiuncula, dat een 
verkleinwoord is en in dit geval naar 
een Mariakapelletje in Assisi verwijst. 
De kapel werd begin 13e eeuw door de 
jonge Sint-Franciscus opgeknapt. Op 2 
augustus 1208 werd de kapel opnieuw 
ingewijd. Franciscus zou bij die gele-

hebben verkregen voor iedereen die het 
kapelletje bezocht. Deze Portiuncula- 

-
diend.

Later ging die traditie over op alle francis- 
caanse kerken en vanaf 1952 kon de 

parochiekerken worden verdiend. Zo 
ontstond het gebruik om met name op 

-
ten voor overleden gelovigen te verdie-

dat je die kon verdienen telkens wan-
neer je de kerk bezocht en bepaalde ge-
beden uitsprak. Zelfs meerdere keren op 
één dag. Zo is het pesjoenkele in de her-
innering van velen verbonden met het 
achter elkaar door de kerk in- en uitgaan.
Bij de hervorming van de liturgie in 1966 
heef paus Paulus VI hier een einde aan 

steeds worden verdiend, maar slechts 
één keer, alleen in kerken van de fran-
ciscanen en alleen op 2 augustus. De 
Portiunculakapel in Assisi staat er ove-
rigens nog steeds, al is er in de 16e 
eeuw een grote basiliek omheen ge-
bouwd. Daar kun je op 2 augustus nog 
ouderwets pesjoenkele.

Omdat Han als kind al over een levendige geest beschikte, werd het ritueel 
hem al gauw te saai. Hij begon over interessantere onderwerpen te fantase-
ren zoals hij zelf vertelt in zijn boek: 
"Om voor de buitenwereld toch voor de dag te komen als een professioneel en toege-
wijd pesjoenkelaar had ik een truukje bedacht. Dat ging zo: ik koos een vrome vol-
wassene als leidraad. Wanneer hij of zij de vijf onze vaders, wees gegroeten en eer 
aan de vaders blijkbaar achter de kiezen had en opstond voor de volgende ronde, dan 
volgde ik na enkele seconden. Zo heb ik in een prettige sfeer in de loop der jaren heel 

Pesjoenkelen in de noodkerk aan het spoor 
(hier tijdens een Page viering)

HEILIG JAAR JACOBUS 
DUURT LANGER

Telkens wanneer de feestdag van Sint-
-Jacobus (25 juli) op een zondag valt, 
wordt er in Santiago de Compostela 
in Noord-Spanje een heilig jaar voor 
hem gehouden. Zo’n heilig jaar trekt 
veel extra pelgrims naar het graf van 
Jacobus. Ook in andere plekken in de 
wereld die met de Jaco-busverering 
verbonden zijn, worden dan extra ac-
tiviteiten georga-niseerd.
Dit jaar is zo’n heilig jaar voor Sint-
-Jacobus. Maar er heerst ook corona, 
waardoor er niet veel pelgrims op pad 
kunnen gaan en ook andere activitei-
ten niet door kunnen gaan. Daarom is 
het heilig jaar voor Sint-Jacobus met 
een jaar verlengd en zijn activiteiten 
opgeschoven. Een grote Jacobusdag 
die dit jaar in Roermond zou plaats-
vinden, is bijvoorbeeld naar 2022 ver-
schoven. Zo heeft de heilige apostel 
voor het eerst in de geschiedenis twee 
heilige jaren achter elkaar.

EERSTE DAG VOOR 
GROOTOUDERS

In dit jaar, waarin er bijzondere aan-
dacht is voor Sint-Jozef en de familie, 
heeft paus Franciscus ook aan opa’s 
en oma’s gedacht. Hij heeft er zelfs een 
nieuwe gebedsdag voor in het leven 
geroepen. Voortaan is de vierde zon-
dag van juli ‘Werelddag van grootou-
ders en ouderen’. Dit eerste jaar is dat 
op zondag 25 juli. Die datum is niet wil-
lekeurig gekozen, maar valt in de buurt 
van 26 juli: de feestdag van Joachim en 
Anna, de grootouders van Jezus.

Volgens de paus is er te weinig aan-
dacht voor ouderen en grootouders 
en vergeten we weleens de rijkdom 
van hun bijdrage aan het bewaren en 
doorgeven van onze wortels. “Ouderen 
herinneren ons eraan dat ouderdom 
een geschenk is en dat grootouders de 
band zijn die verschillende generaties 
met elkaar verbindt door de ervaring 
van het leven en het geloof door te ge-
ven,” aldus paus Franciscus. Volgens 
hem wekt de Heilige Geest ook van-
daag in oudere mensen gedachten en 
woorden van wijsheid.
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DIE ZIJN GOED BEZIG!
GENNEP.(jn) We hebben een nieuw maaibeleid in de gemeente, 
daar kunnen de meningen over verdeeld zijn, maar ook een 
beleid dat we niet zomaar alles weggooien of in de versnip-
peraar stoppen. Zo zijn er onlangs in de Vogelwijk een aantal 
bomen gerooid door KNOEST uit Afferden en die man weet 
echt overal raad mee. Daar gaat geen boom of struik verloren, 
die krijgen bij hem altijd een tweede leven. Circulair heet zo-
iets met een duur woord.

Van die bomen uit de Vogelwijk dus zijn o.a. de welkomborden 
gemaakt die nu de ingangen van het Niersdal, de Looierheide en 
het Heijensebos sieren. KNOEST heeft ze gezaagd en geschaafd, 
de jongens van Ambachtelijk Hout hebben ze gegraveerd en bij 
Kunstschat zijn ze geschilderd. Een mooi stukje samenwerking 
dat navolging verdient.

En dan zagen we in de Looi ook nog deze poort met ‘Het Looi’ 
er op. Wat hiervan de bedoeling is?

“Ergens is een besef dat het licht 
in breekt in onze concrete gewo-
ne wereld. Het is een oer verlan-
gen: dat we hier op deze wereld 
niet alleen zijn”.

Op het grote marktplein in Zwol-
le staat een prachtig glazen 
standbeeld van een engel, van 
kunstenaar Herman Lamers. 
Het is de aartsengel Michaël., de 
beschermheilige van Zwolle. De 
transparante  verschijning be-
nadrukt de kwetsbaarheid van 
de ontheemde engel, alsof hij 
niet goed raad weet met zijn om-
geving. Het woord engel bete-
kent in het Grieks en Hebreeuws, 
boodschapper van God. Hoe 
denk jij over 'engelen? Heb je wel 
eens een engel 'gezien' 'gehoord' 
'gevoeld', 'ontmoet?' Zie jij geen 
engelen? Kijk je wel goed? Oud 
gebedje: ”s'Avonds als ik slapen 
ga volgen mij 14 engeltjes na-
-twee aan mijn hoofdeinde-twee 
aan mijn voeten einde- twee aan 
mijn rechterzij- twee aan mijn 
linkerzij-twee die mij dekken-
-twee die mij dekken-twee die 
mij wijzen-naar hemelse para-
dijzen. Dan heb je geen slaap pil-
len nodig(!). Onze pastoor Guido 
roept de engel Rafaël aan voor 
onze ernstig zieke bisschop.
Wist je dat Harrie Smeets een 
enorme verzameling van wel 
700 engelenbeelden in alle soor-
ten en maten heeft, die hij elk 
jaar met Kerstmis in de kerk zet. 
Hij heeft een ervaring, van toen 
hij als jongen in een trein zijn 
hoofd uit het raam stak en door 
'een hand' terug geduwd werd. 
Een minuut later raasde er een 
lading uitstekende steigerpijpen 

langs... Harrie Smeets:”Engelen 
komen van Godswege, ze be-
schermen ons, laten ons weten 
dat God bestaat, en geven af en 
toe een boodschap door, zodat 
we weten wat Hij van ons wil”. 
De bisschop wil ervoor waken 
het geloof in engelen al te let-
terlijk en te aards te zien. Zo liep 
hij eens op een beurs langs een 
stand waar iemand jouw en-
gelbewaarder kon tekenen. Ze 
beweerde hem te kunnen zien. 
Hij vond het op zich een aar-
dig idee, maar dat hij het toch 
niet wilde. Want dan wordt het 
bewijsbaar, tastbaar, en dat is 
volstrekt tegen het geloven in. 
Het is niet 'eerst zien en dan ge-
loven', het is: 'geloof – en je zult 
zien'. Religie komt van het La-
tijnse religare d.w.z . her-ver-
binden. De engelen zijn van alle 
tijden en van alle windstreken. 
Engelen zijn er altijd geweest. 
Wie de Bijbel uitpluist ziet inte-
ressante ontwikkelingen in hun 
bestaan. De onzichtbare macht 
die engelen te bieden hebben is 
van God en komt door engelen 
heen naar ons toe: via engelen is 
God ons nabij. Wie een engel om 
hulp vraagt, vraagt God om hulp 
en wie God om hulp vraagt zou 
best eens een engel op zijn pad 
kunnen krijgen.  Zo las ik in on-
langs in de krant over een red-
dende engel, Bob Broeders, die 
in Hoofddorp een gezin uit een 
zinkende auto redde. Of iemand 
anders die beschrijft hoe zij haar 
drie kleine kinderen in een op-
welling uit de zandbak rukte. Ze 
wist niet waarom ze dat deed. 
Een minuut later reed de stads-
bus door de heg over de zandbak 
heen en stond hij stil midden in 
de tuin. Toeval? Het is iets wat je 
toevalt. Een engel is een gevoel 
dat je overkomt. Dat bij je blijft 
en dat je niet verliest. “Maar als 
je precies wilt weten hoe het zit 
met engelen, vliegen ze weg!”al-
dus Anselm Grün.
Een hele goede mooie zomer-
tijd gewenst onder de hoede van 
onze engelbewaarders!

Annette Jetten-Sevriens
E: annettjetten@gmail.com

De  gouden  draad (26)  
De onzichtbare verbinding van God met mensen
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Volg het pad door de jungle en zet van elke 

 
Stuur je oplossing naar redactie@printmarkt.eu 
o.v.v. kinder-puzzel: op safari

Vergeet niet je leeftijd erbij te vermelden!

EXTRA VEEL PUZZELPRET DEZE ZOMER
De vakanties zijn begonnen en dat betekent dat we meer tijd hebben voor 
ons zelf. Om die tijd op een leuke manier door te komen, hebben we een 
aantal leuke puzzels voor je in petto. Voor elke leeftijd is er wel een opgave 
bij en met elke puzzel is een prachtige prijs te winnen. 

Antwoorden van alle 6 de puzzels, kunnen onder vermelding van de 
naam van de opgave én je eigen gegevens ingestuurd worden t/m 27 
augustus 2021. Dat kan, zoals altijd, naar redactie@printmarkt.eu.

De prijzen worden je aangeboden door de adverteerders op deze pagina's. 
We stellen ze graag even aan je voor!

SNOEPKADO
Loop je bij SnoepKado binnen, dan loop je binnen bij de grootste zoet-
waren speciaalzaak van Gennep en omstreken. SnoepKado heeft een as-
sortiment van ruim 2300 soorten zoetwaren, waarvan ruim 300 soorten 
schep. Je vindt hier ook diverse cadeauartikelen die afgevuld kunnen 
worden met zoetwaren naar wens. Maar ook voor de wel bekende Albert 
bonbons, traktatietaarten, ijs en wafels ben je bij Richard en zijn team 
aan het juiste adres. 

Zandstraat 9, 6591 DA Gennep - www.snoepkadogennep.nl
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SUDOKU
Een sudoku is een puzzel bestaande uit negen bij negen vakjes 
die gegroepeerd zijn als negen blokken van drie bij drie vakjes. 
In de vakjes moeten de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld worden op 
zo'n manier dat in elke horizontale lijn én in elke verticale kolom 
en in elk van de negen blokjes de cijfers 1 tot en met 9 één keer 
voorkomen. In een aantal vakjes zijn de cijfers al ingevuld. 

Welk cijfer komt er in 
het gekleurde vakje te staan? 

Stuur je oplossing o.v.v. 'Sudoku' naar
redactie@printmarkt.eu. 

Ook graag je naam en adresgegevens 
erbij vermelden!

PRIJSWINNAARS 
In de juni/juli-editie van 'De Gennepenaar' vroegen we je de kunstenaars 
en kunstwerken in de woordzoeker weg te strepen. Ook dit keer stroomde 
onze mailbox weer over. Uit alle goede inzendingen hebben we zoals be-
loofd dit keer niet één, maar twee prijswinnaars getrokken.
Wij feliciteren Har Smeets uit Gennep en Carina Reintjes uit Ottersum met 
hun cadeaubon van Bloemisterij P. Lucassen! Geniet van deze prachtige prijs.

DE DRAGONDER
De Dragonder aan de Spoorstraat is, zoals de slogan van het horeca-
bedrijf al verraad, the place to be; want 'daar gebeurt 't!' Het team van  
De Dragonder heet je welkom voor feesten en partijen, darts, pool,  
billiards en natuurlijk voor overheerlijk eten en drinken. 
In het stijlvolle restaurant serveert het team van De Dragonder over-
heerlijke lunch- en dinergerechten tegen een goede prijs. Wat te denken 
van bijv. een vistrio als voorgerecht, gevolgd door een biefstuk van de 
blauwe koe en als nagerecht Tiramisu met vanille ijs en slagroom? Dat 
is toch smullen.

Ook beschikt de De Dragonder over een prachtig, verwarmd terras en 
verzorgen ze buffetten voor elke gelegenheid.

De Dragonder
Spoorstraat 103 -105, 6591GS Gennep - www.dragondergennep.eatbu.com
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In het centrum van Gennep vind je 'STADSHERBERG'. Een sfeervol 
grand-café met een kaart vol heerlijke lunch- en dinergerechten en een 
uitgebreide borrelkaart.

Geniet op het prachtig, zonnig terras van een sfeervol diner. Op de 
kaart vind je de meest uiteenlopende gerechten. Om te beginnen bij-
voorbeeld een plankje Iberico en coppa (ham), gevolgd door burrata 
met tomaat, groene asperges en pesto als voorgerecht (écht een aanra-
der).  Bij de hoofdgerechten vind je smaaksensaties als pasta met gam-
ba's en  een groene Thaise curry. Ook de desserts zijn om je vingers bij 
af te likken!

Dus loop eens binnen in het grand-café van de familie Pennings. Want 
je kunt pas écht genieten, als je welkom bent!

Stadsherberg Gennep
Zandstraat 78, 6591 DE Gennep
www.stadsherberggennep.nl

KRUISWOORDPUZZEL
Test o.a. je kennis over Gennep. Beantwoord alle vragen en vorm 
met de letters in de aangeven vakjes een zin. Stuur alleen deze zin 
naar redactie@printmarkt.eu o.v.v. 'kruiswoordpuzzel'. 
Succes!
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DE BUREN WINE & DINE
Van 12:00 tot 16.00 kun je gebruik maken van de lunchkaart van 
'De Buren' wine & dine.

Vanaf  17:00 uur laat het team van Sanne Pennings je een unieke wijn 
& spijs beleving ervaren.  Een Shared Dining concept waar kwaliteit op 
nummer één staat. 

Sanne adviseert je twee gerechten per persoon te bestellen en moedigt 
je aan per twee personen, gerecht voor gerecht te laten serveren. 

Kijk eens op de dinerkaart via: www.deburengennep.nl/dine en laat je 
verrassen door de bijzondere combinaties die de keukenbrigade voor 
je in petto heeft. 

Al het lekkers van de borrelkaart is ten alle tijde te bestellen. 

Spoorstraat 90,  6591 GV Gennep
www.deburengennep.nl

RAADSEL
Om de cadeaubon van 
De Buren te winnen,
moet je onderstaand

raadsel oplossen.
Denk je het antwoord te weten, 

mail het dan, samen met je gegevens, 
naar redactie@printmarkt.eu

Het heeft twee vleugels 
en één been, 

kan niet vliegen of 
stappen, maar wel lopen...

Ra, ra... wat is het?
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AARD 

Wees welkom AARDig mens! Op deze unieke locatie laat 
horeca-echtpaar Stefan & Ankie Vloet - van der Mooren je 
kennismaken met Limburgse gastvrijheid. 

‘AARD’, is afgeleid van de aardappel. Met alles dat hier geser-
veerd wordt, gaat het team van AARD terug naar de oor-
sprong. Hier werken ze met verse frieten, huisgemaakte 
mayonaise en toppings en naast de ‘AARDappels’ kun je kie-
zen uit stoere burgers, malse huisgemaakte kipsaté, écht 
ouderwets gesudderd Genneps stoofvlees en nog veel meer.

Het terras met uitzicht op de groene gracht en de bedriegertjes 
geeft het gevoel van ontspanning. Hier geniet je onder het 
genot van een speciaal biertje van de tap, een allerAARDigst 
geselecteerd glas wijn of een plankie van Ankie.

AARD
Zandstraat 55, 6591 DB Gennep
www.aardgennep.nl

OPLOSSING:

WOORDZOEKER
Hoewel het in ons eigen Gennep buitengewoon goed toeven is, 
reizen we massaal de hele wereld over. Hieronder een lijstje met 
landen. Streep alle landen weg en vorm met de overgebleven let-
ters een zin.

Stuur je oplossing + adresgegevens naar redactie@printmarkt.
eu o.v.v. 'woordzoeker'. Ook graag je naam en adresgegevens 
erbij vermelden!

AFRIKA 
AMERIKA
ANTARTICA
CAMBODJA
DUITSLAND
FRANKRIJK
GRIEKENLAND
MAROKKO
NEDERLAND
NOORWEGEN
OEKRAÏNE
OOSTENRIJK
PORTUGAL
RUSLAND
THAILAND
TURKIJE
ZWEDEN
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GERRIT & WILLEKE KOELEWIJN, 
VISSPECIALITEITEN UIT SPAKENBURG

Van heinde en verre komen mensen naar Gennep om te genieten van de 
overheerlijke specialiteiten van Gerrit en Willeke Koelewijn. Want stap 
je hier binnen, dan stap je binnen bij dé Kibbelingspecialist. Maar ook 
voor al je visschotels, gourmetschotels en vissalades ben je hier in de 
Gennepse Zandstraat op het juiste adres. 

Ook voor al je schaal- en schelpdieren en spatelverse vis kun je bij vader en 
dochter Koelewijn terecht. Met een ruime sortering diepvriesproducten en 
roerbak- en ovenschotels maken ze hun assortiment compleet.

Gerrit en Willeke Koelewijn
Zandstraat 28, 6591DC Gennep
www.devishandel.nl/gennep/gerrit-en-willeke-koelewijn

Weet je de oplossing 
van deze rebus te ontrafelen? 

Stuur je antwoord + adresgegevens 
dan naar redactie@printmarkt.eu o.v.v. 'rebus'. 

S.v.p. ook je naam en 
adresgegevens erbij vermelden!

REBUS
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AAN DOVEMANSOREN GERICHT
GENNEP.(JN) Een nogal heftig bericht op 
de rechtergemeentepagina in de Maas- 
en Niersbode van 6 juli jl. PvdA raads-
lid Joy Hillebrand maakt daar melding 
van het feit dat de gemeenteraad in 2019 
800.000 euro roofde uit de spaarpot die 
was ontstaan door niet-verleende zorg. 
En hij vervolgt: ‘en we blijven maar be-
zuinigen. We doen onze burgers tekort’. 
Daar snapte ik helemaal niks meer van, 
want effe daarvoor had ik op de linker-
gemeentepagina gelezen: ‘dat in de be-
grotingsbehandeling van 2020 de raad 
had besloten dat de uitgaven in het Sociale 
Domein uiteindelijk met 300.000 euro per 
jaar omlaag moeten.

Om zoiets te realiseren wordt er dan 
een onderzoek uitgevoerd, in dit geval 
door Synaxion en NCOD, geen idee wie 
dat is of wat die doen, waaruit zou moe-

kan werken om kosten te besparen. Uit 
dat onderzoek kwamen geen mogelijk-

heden voor drastische bezuinigingen 
naar voren, zonder grote negatieve ge-
volgen voor de dienstverlening of recht-
matigheid. En wat schrijft de wethouder 
Sociaal Domein een alinea verder: ‘dat 
het ons toch  gelukt is om de structure-
le kosten met 300.000 euro omlaag te 
brengen, zónder in de kosten te snijden!
Oftewel:
Eerst worden er maar liefst twee bureaus 
ingehuurd die gezamenlijk tot de conclusie 
komen dat er niet bezuinigd kan worden, 
waarop vervolgens de wethouder dood-
leuk verklaart dat het ‘ons wel is gelukt’, om 
daarmee dat/die hele rapport(en) onder-
uit te schoffelen. En dan natuurlijk nu de 
vraag: wie heeft die bureaus ingehuurd en 
wat heeft dat mogen kosten? Mag aanne-
men dat de ingediende declaraties nog 
steeds stevig punt van discussie zijn. 

MISSCHIEN OOK 
EERST ONDERZOEK?
Inmiddels alweer meer dan een maand 
geleden (17 juni) stuur ik een interes-
sant (nou ja, in zoverre dat de andere 
gemeentes die benaderd zijn, wel en-
thousiast waren) voorstel naar een ter 
zake doende ambtenaar die daarop 
prompt enthousiast reageerde. De dag 
erop de beste man telefonisch verder 
geïnformeerd en afgesproken dat ik nog 
wat zaken op zou sturen en ik dan zou 
wachten op zijn reactie. 

Aangezien het nu de tijd is om van dit 
voorstel gebruik te maken, stuur ik 1 
juli jl nog maar eens een nette mail met 
de laatste update en de opmerking dat 
ik benieuwd was naar zijn antwoord. In-
middels schrijven we 21 juli (meer dan 
een maand later) en niks meer gehoord 
hebbende, hebben we dit idee, dat een 
bijdrage zou moeten zijn aan een ‘brui-
send Gennep’, verhuist naar de prullen-
bak. Of misschien meldt zich nog het 
een of andere bureau, om…

NIEUWE PARTIJ?
Alles overwegende, kan ik me vinden in 
het idee van een steeds groter wordende 
groep dertigers die de tijd rijp vindt om de 
komende verkiezingen in maart volgend 
jaar met een eigen lokale partij te komen. 
Geen gedoe met een landelijke partij, kor-
te lijnen, afspraken nakomen en het geld 
daarnaar toe laten rollen waar het thuis 
hoort. En… al helemaal geen loze beloftes. 

Ik was toevallig getuige van een gesprek 
over 1.1 miljoen bomen die een bepaal-
de partij in onze provincie tot einde 
2027 zou gaan planten. Na alles wat er 
de laatste maanden in Maastricht ge-
beurd is, zagen ze ook daar, net als heel 
veel andere dingen, niks meer van te-
recht komen. En, zo zou het zomaar 
eens kunnen gebeuren, dat…

1 Miljoen
Bomenplan
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