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HET JAAR VAN DE KLAPROOS
GENNEP. Op de laatste voorpagina van de ‘Gennepenaar’ schreven we
over de uitgestrekte gele velden met koolzaadplanten. Een lezer wees
ons op een veel mooiere zomerbloem die je niet kunt missen, de klaproos. Uiteraard was ons die ook opgevallen, maar we wilden eerst weten
waarom die bloem dit jaar zo massaal aanwezig is.
Het schijnt te maken te hebben met een aaneengesloten rij van droge zomers,
gevolgd door een nat voorjaar met daarna een plotseling opkomende hitteperiode. En dat hebben we inderdaad allemaal gehad. Maar er moet nog meer
aan de hand zijn. Wat dat is? De grond moet bewerkt zijn of door de een of
andere actie ‘ongerust’ geworden waardoor de zaadjes van de klaproos aan
de oppervlakte komen.
Een schoolvoorbeeld daarvan is de Eerste Wereldoorlog toen ten gevolge van
granaatinslagen de grond zo werd omgewoeld dat er in Frankrijk en België
plotseling eindeloze velden vol klaprozen ontstonden. Zo zie je in Gennep
bijv. in het vorig jaar aangelegde Weverpark of de omgeving van de fietstunnel eindeloos veel klaprozen. Een verschijnsel waarvan het nog maar de vraag
is of we dit volgend jaar weer zullen zien. Als een voorwaarde is dat we eerst
weer een natte winter moeten hebben, mogen ze van ons volgend jaar best
een keertje overslaan!
Dan genieten we liever eerder van een mooi boeket veldbloemen zoals je die
de laatste jaren steeds meer ziet aan de rand van een akker of groenzone.
Bestaande uit: korenbloemen, margrietjes, zonnebloemen, paardenbloemen,
klaprozen en wie weet welke nog meer. Da’s genieten in optima forma.
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10% korting
op cartridges & toners
Vanwege ons 10-jarig bestaan geven wij
10% korting op onze cartridges & toners.
Gebruik de kortingscode ‘ INKT-G ‘ in onze
webshop om uw 10% korting te verzilveren.
Heeft u vragen over deze actie? Neem dan
contact op met onze klantenservice.
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Ga naar UwCartridgeWinkel.nl
en plaats uw bestelling.
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Gebruik ‘ INKT-G ‘
als kortingscode en geniet van
10% korting op uw bestelling!
Deze code is geldig t/m 30-09-2021.

Zie onze website voor de actievoorwaarden.

10 JAAR

St. Janstraat 14
6595 AC Ottersum

E info@uwcartridgewinkel.nl
T 085-0013510
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VOORWOORD
GENNEP. (JN) Hoe het komt weten we
niet(!), maar de afgelopen weken zijn we
regelmatig geconfronteerd met inwoners
van ons prachtige stadje dat ze ‘de Gennepenaar’ niet/nooit ontvingen. Zelfs een
van de prijswinnaars mailde ons dat niet
alleen zij, maar, bij navraag, ook meerdere
bewoners van het appartementengebouw
nooit een ‘Gennepenaar’ in de brievenbus
vonden. In eerste instantie word je dan
kwaad en denkt iets van: "Gvd..." En als dat
gezakt is, ondernemen we actie. We bellen
een van onze twee supervrijwilligers die
het contact onderhouden met de bezorgers en deze (Riet Graat) vraagt dan aan
de bewuste bezorger wat er aan de hand
is. Deze bezorger bezweert vervolgens op
de gezondheid van zijn schoonmoeder
dat hij nog dezelfde dag (donderdag) wel
degelijk de ‘Gennepenaar’ daar bezorgd
heeft en als het moet dat ook nog wil/kan
bewijzen. Niet vergeten hè, we hebben het
hier over vrijwilligers.
Wij staan voor een raadsel, totdat Joke
op staat, de fiets pakt en een half uur later triomfantelijk binnenloopt met haar
i-phone in de hand en zegt: “Kijk, ik heb
een paar foto’s gemaakt en die bezorger
mag daar helemaal niet bezorgen, want er
zit een nee-nee sticker op de brievenbus!’
Weer gebeld natuurlijk en wat blijkt: de
bewuste familie is nog niet zo lang geleden verhuisd en de brievenbus, daar hadden ze nog niet aan gedacht. Die zagen ze
bij het legen altijd alleen maar aan de achterkant. Of er überhaupt een sticker op zat
en welke, daar hadden ze geen flauw benul van.
Een ander geval. Een jonge vrouw die me
vertelt dat ze eigenlijk ook wel graag ‘de
Gennepenaar’ zou willen ontvangen en
als het kan ook het folderpakket, want ze
was er achter gekomen dat het de moeite waard was om zo af en toe wat aanbiedingen te vergelijken. En wat blijkt, die zit
gehuurd en toen ze de flat betrok, zat die

nee-nee sticker al op de brievenbus. "Haal
die er dan af" adviseerde ik haar. Waarop zei antwoordde: "maar die brievenbus
is toch van de woningbouwvereniging en
dat kan toch niet zo maar…" En zo zijn er
waarschijnlijk nog een hele trits praktijkgevallen die aanleiding kunnen zijn voor
dit soort onwetendheid.

Met zo’n sticker mis je dus ook het tegenwoordig zeer goed bezorgde folderpakket.
Persoonlijk haal ik daar altijd de voor mij
interessante folders uit en ben daar dan,
meestal ’s zondagsmorgens, zo’n half uur
mee bezig. En bijna nooit voor niks.
Of zoals ik vaker
hoor, bijv. van Ruud
van der Laan van
de AH hier in Gennep: "het is altijd de
moeite waard om
prijzen en artikelen
te vergelijken. Als je

COLOFON

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

bijv. meer dan een tientje voor een kratje
Hertog Jan betaalt, doe je iets niet goed. Òf
bij ons òf bij een van de collega’s is Hertog
Jan altijd in de aanbieding. Kwestie van òf de
folders òf de advertenties lezen".
Bijkomend, niet onbelangrijk voordeel:
de oud papierprijzen zijn op dit moment
ruim 150% hoger dan een half jaar geleden en het einde van de prijsstijging is nog
niet in zicht. Oftewel, je doet en het Vocaal
en niet te vergeten ons aller Vitesse geen
groter plezier dan met zoveel mogelijk
oud papier aan de straat te zetten. Maar
nu begeef ik me op glad ijs en dat was niet
de bedoeling! (zie pagina 27)
Snel een einde aan maken dus, niet nadat we u allen een hele mooie juli hebben
gewenst met van die ouderwetse zomeravonden waar we nog tot laat gezellig
buiten kunnen zitten.
Geniet ervan!
Sjang Noy
Uitgever
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ER WEER OP UIT IN GENNEP!

GENNEP.(MvM) Ruim 3 miljoen mensen
keken vrijdagavond 18 juni naar de
persco, ook wel 'de goed nieuws show'
genoemd, van demissionair premier
Mark Rutte en zorgminister Hugo de
Jonge. Eindelijk was er namelijk écht
goed nieuws te melden. Het kabinet
haalt Nederland van het slot. Het aantal
coronabesmettingen en ziekenhuisopnames gaat sneller dan verwacht naar
beneden, waardoor er ruimte is voor
veel versoepelingen.
Vanaf a.s. zaterdag wordt de mondkapjesplicht al afgeschaft. De anderhalvemeterregel wordt dan leidend. Als die afstand
bewaard kan worden, hoeft er dus geen
mondkapje meer te gedragen worden. Dat
is de reden dat de mondkapjes in het ov,
luchthavens, vliegtuigen en in het voortgezet voorlopig blijven.

Links en rechts zal er in ons land een
vreugdedansje zijn gedaan, zo ook in Gennep. De openingstijden voor de horeca
zijn verruimd, thuis mogen we weer meer
visite ontvangen en ook in bijvoorbeeld
de Groene Gracht gelden dus geen regels
meer over het aantal mensen in groepen.

WAT BETEKENT DIT VOOR
GENNEPSE VERENIGINGEN?

De KBO gaat weer van start en organiseert
dus weer leuke activiteiten voor ouderen.
Zo zijn de leden van de Katholieke Bond
van Ouderen op dinsdag weer welkom in
MFC De Goede Herder om onder het ge-

not van een kop koffie het wel en wee in
't Niersstadje door te nemen. De leden van
Jong Nederland kunnen weer genieten van
activiteiten en de leden van de 203jarige Gennepse Harmonie Unitas et Fidelitas, alsmede
ook alle andere muziekverenigingen kunnen
hun partituren weer voor de dag halen. Zingen, schreeuwen en het bespelen van een instrument is namelijk weer toegestaan!

Ook evenementen kunnen weer ‘gewoon’
plaatsvinden. Maar je bent alleen welkom
als je een negatieve coronatest of een
vaccinatiebewijs kunt laten zien.

MISSCHIEN TOCH TWEE DAGEN
SUMMMERTIME IN HARTJE GENNEP

De beperkende maatregelen die de komende periode toch nog opgelegd worden, zoals 1,5 meter afstand, reserveren/
registratie, gezondheidscheck, etc. doen
echter behoorlijk afbreuk aan het karakter
van Summmertime.

Uitgangspunt is namelijk dat de evenementen van Summmertime vrij toegankelijk
zijn, dus zonder Coronatoegangsbewijs.
Helaas heeft Stichting Summmertime Gennep daarom moeten besluiten om ook dit
jaar haar activiteiten in het centrum van
Gennep af te lassen. Maar er is nog hoop.
12 juli vergadert het bestuur van de stichting en besluiten ze over het doorgaan van
twee activiteiten in augustus en september, namelijk de Molukse Dag en het Kunstfestival. Hierover vindt overleg plaats met
de gemeente, betrokken organisaties en
horecaondernemers.

JUBILEUM
NIERSDAL SURVIVALRUN

Achter de schermen wordt er wél al hard
aan gewerkt aan de organisatie van de
10e Niersdal Survivalrun die, als de om-

standigheden het toelaten, zal worden
gehouden op 12 september 2021.

OPEN MONUMENTENWEEKEND

In hetzelfde weekend als de Niersdal Survivalrun zal ook het Open Monumentenweekend weer plaatsvinden. Grensoverschreidend dit keer zelfs. Meer informatie
daarover vind je in de volgende editie van
'De Gennepenaar'.

GEWIEKSTE
GENNEPENAREN OPGELET!

Ook heeft de organisatie van Stadskwis ‘Genneps Gewiekste’
middels
een persconferentie
aangekondigd voornemens te zijn een
2e editie te organiseren op 20 november
van dit jaar.

...'T ZAL D'R WÈR KRÖLLE!

Ook Génneps Vastelaovendclup 't Bombakkes en Jeugdcarnavalsvereniging 'De
Coloradokevers' hebben alweer een voorzichtige start gemaakt met de organisatie
van Carnaval 2021-2022. Zo vergaderde 't
Bombakkes -corona proof- op het moment
van de persconferentie in de zaal waar ze
normaal gesproken hun bals organiseren.
Hier werden maar liefst 4 nieuwe Raadsleden én een nieuwe Vorst geïnstalleerd.
Eerder werd al bekend dat Geert Spikmans vanaf 11 november de nieuwe Vorst
zal zijn en nu traden Patrick Lamers, Mark
Daemen, Martijn Wilbers en Frank van
Ginkel toe tot de Raad van 11.

Noteer alvast in je agenda: 21, 22 en 23
januari 2022 halen 'De Coloradokevers'
de schade in! Ze vieren dat weekend hun
66+1 jarig jubileum. Meer info over dit
evenement volgt t.z.t.
Nu dus hopen dat de omstandigheden
zo blijven en we elkaar weer kunnen
begroeten bij al dat moois dat Gennep
te bieden heeft...
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Voor ons Noord-Limburgers
betekent dit het einde van het
aspergeseizoen. Op deze dag
worden er voor de laatste keer
asperges gestoken en vroeger
kwam dan de opbrengst ten
goede aan de stekers. Of dit
vandaag de dag ook nog is…

Deze datum herinnert ook aan
oude gebruiken. Het midzomerfeest bijv. dat van oudsher
nog steeds op veel plaatsen in
Europa wordt gevierd. Op de
avond van Sint Jan kwamen
vroeger buurtgenoten bij elkaar en maakten dan met z’n
allen een groot vuur. Men zong
en danste en de moedigsten

24 JUNI: SINT JANSFEEST

sprongen over het vuur heen.
Als een jongen en een meisje hand in hand over het vuur
sprongen, was hun band voor
eeuwig verzegeld. In de zeventiende eeuw was het gebruikelijk bloemen aan huizen te
hangen of boven de straat en
’s avonds feest te vieren met elkaar. Jongens en meisjes trokken gearmd door het dorp of
de buurt.
Net over de grens is de zg. ’Namenstag’ nog steeds een dag

waarbij wordt stilgestaan. In
dit geval dus Johannes. Als je
lid bent van een familie die dit
soort tradities ook nog hoog in
het vaandel heeft staan, kun je
er op rekenen, dat er ‘s morgens een Johannesbloemstuk
boven je voordeur hangt. En
niet zomaar een bloemstuk,
hè. In Hommersum waar ik dit
gebruik een keer mee mocht
maken, bestaat zo’n bloemstuk uit een walnootboomtak,
rode rozen en hemdenknoopjes. Ik heb dit onthouden, omdat ik me vergiste bij die laatste bloem. In mijn onnozelheid
dacht ik dat het Margrietjes
waren, daar lijken ze ook sprekend op. Maar dat waren ze
dus niet. Hemdenknoopjes
dus, die moeten hier vroeger
ook veel gebloeid hebben. Ik
heb een foto laten sturen.

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 • T 0485 - 244 244
DI T/M VR 9.00 - 17.30 • ZATERDAG 9.00 - 17.00
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland

WWW.VANDERLANDENHOORTECHNIEK.NL

FAMILIEBERICHTEN
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IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Ter herinnering aan

In liefdevolle herinnering aan

Trees Wouters-Dohmen
Theresia Christina Theodora

Jacob van Tankeren

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jacob betekende veel voor de Gennepse
gemeenschap, voor Vitesse '08, Bombakkes
(Prins in 1975), Bombarie, politiek en nog
veel meer.
Pap, we zijn trots op wat je allemaal
voor ons gedaan hebt, samen met mam.
We hadden ons geen betere pap en
mam kunnen wensen, bedankt en geef
mam een dikke knuffel van ons allemaal.
Ze heeft lang op je moeten wachten. We
gaan je vreselijk missen, maar we koesteren de mooie herinneringen.
Pap, ‘duut hin wah...’

GEBOREN

echtgenote van

echtgenoot van

Frans Wouters †

Truus van Tankeren-Stevens †

* Gennep, 28 augustus 1929
† Gennep, 6 mei 2021

* Gennep, 15 oktober 1928
† Gennep, 3 juni 2021

Waar de Niers langs kronkelwegen
bij een burcht de Maas ontmoet...
In Gennep is mama geboren en getogen,
heeft zij geleefd en is zij gestorven. Een
lang leven met vele kronkelwegen, mooie
en moeilijke, zoals het in het leven gaat.
Zij was een lieve en zorgzame moeder,
echtgenote en oma, met veel gevoel voor
humor. Een positief mens ondanks de
twijfel aan zichzelf die haar vaak parten
speelde. Het gezin en de kleinkinderen
waren alles voor haar en in natuur en tuin
voelde zij zich altijd heerlijk.
Zij kon intens genieten van gezellige en
feestelijke momenten en kon dan helemaal zichzelf zijn, lachen, dansen, en samen met ons zingen, 'So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte
nie vergehn'.
Een mooi en lief mens, zo zal mama en oma
voor altijd in onze herinnering blijven.
Wij bedanken u voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van Trees,
onze mama en oma.

Jacob is geboren op 15 oktober 1928 in
Gennep. Een echte ‘Gennepse jong uut
de Gennepse Hei’. Hij groeide op op de
hei, veel buiten spelen en hij maakte
vrienden voor het leven.
De jeugdjaren van Jacob verliepen nogal hectisch vanwege de naderende oorlog. De gebeurtenissen die hij in de oorlog
heeft meegemaakt, liepen als een rode
draad door zijn leven. Hij overleefde
het bombardement in Nijmegen, later
moest hij met het gezin evacueren, te
voet naar Friesland.
Na de oorlogsjaren groeide hij op in Gennep en daar bezocht hij natuurlijk ook de
jaarlijkse kermissen in de buurt met de
fiets, om te gaan dansen in de tent en een
meisje te leren kennen. Zo heeft Jacob in
Afferden Truus leren kennen. In 1957
trouwden ze en gingen wonen in de
Houtstraat in Gennep, waar Angeline en
Wiljo geboren zijn, later verhuisden ze
naar de Zuidoostwal. Ze bezorgden de kinderen een geweldige jeugd, vol liefde en
geborgenheid. Later kwamen bij het gezin
nog Frans en Lies en de kleinkinderen.

SCOTT FRANCISSEN

zag op 25 mei 2021 het levenslicht
en is het zoontje van
Thom & Daisy
en het broertje van Elynn & Noxx

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.
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EEN ONUITWISBARE HERINNERING AAN
JACOB VAN TANKEREN

GENNEP.(JN) Als we een volledige opsomming zouden willen maken van
alle functies en nevenfuncties die
Jacob tijdens zijn leven vervuld heeft,
komen we pagina’s tekort. Te veel om
ze hier allemaal op te noemen, we laten het bij de volgende. Voorzitter en
ere-voorzitter van SV Vitesse ’08, Prins,
raadslid, 44 jaar lid van de krantecommissie van ’t Bombakkes en ambtenaar van de Zörgelijke stand tijdens
de Jeugdboerenbruiloft. Maar voor alles, en daar stond hij om bekend, wist
hij van alles voor elkaar te krijgen. Het
bouwen van een nieuwe kantine, nieuwe prinsenwagen, geen zee ging hem
daarbij te hoog. Ook wat het regelen
van de financiën betreft, stond hij zijn
mannetje. De juiste man/vrouw op het
juiste moment aanspreken, niemand
die dat beter kon dan Jacob. Hij hield
er zijn bijnaam ‘D’n Dördouwer’ aan
over. (zie ook kader)

JUBILEUM BOMBAKKES

Als Jacob in 1975 Prins wordt bij ’t Bombakkes is hem al meteen een doorn in het
oog dat een carnavalsvereniging elke 10
jaar een jubileum viert en niet elke 11 jaar.

Voorzitter Harrie van Arensbergen
voorzitter is, dit onbespreekbaar en gaat
er gewoon niet op in. Toch blijft Jacob het
jaar-in, jaar-uit proberen en dan, tijdens
de augustus vergadering in 1985 bij ‘de
Zandpoort’ krijgt hij ineens zo maar zijn
zin. Een perfect staaltje van ‘dördouwen’
in optima forma. Hoe dat kon? Eerst even
terug naar het begin van dat jaar.

PRINSEBAL

Prins Chris II en Vorst Gé van Abel

Truus hangt haar
Prins de mantel om
Maar traditie of niet, de carnavalsvereniging houdt voet bij stuk, ondanks het feit
dat Jacob ieder jaar/seizoen probeert dit
op de agenda te krijgen. Voorzitter ome
Harrie van Arensbergen vindt, zolang hij

Daags na het grote Prinsebal bij Hotel de
Kroon, waar Chris van Duuren was uitgeroepen tot 36e Prins van ’t Bombakkes,
ben ik met Jacques Kamps, de secretaris,
op weg naar ’t Ope Huus in de Steendalerstraat als hij me ongeveer ter hoogte van
het voormalige postkantoor aan de Zandstraat staande houdt. ‘Volgend jaor binde
gèj aan de beurt’. ‘Wat’ zeg ik, ‘hèdde goe.d
geheurd, en now mondje dicht!’. JubileumPrins van ’t Bombakkes. Zo ging dat toen
nog. Een paar weken later werd me duidelijk wat de bedoeling was. In 1986 ging

’t Bombakkes op grootse wijze het 40-jarig
bestaan vieren en zou er officieel afscheid
genomen worden van de voorzitter. Voor
deze gelegenheden zou er een megagrote
tent komen te staan op het parkeerterrein
aan ’t Straatje. En op zo’n uitnodiging kun/
mag je natuurlijk nooit nee zeggen.
Ergens eind mei ben ik samen met Paul
Janssen (d’n drukker) in Duitsland onderweg en vertel hem wat mij/ons te wachten staat. Paul ook meteen enthousiast en
belooft me er, met zijn medewerking, een
grandioos feest van te maken met o.a. een
hele mooie carnavalskrant.
Joke zit inmiddels ook niet stil en heeft alvast een nieuwe tas en een paar nieuwe
schoenen gekocht omdat zoiets zo vroeg
in het jaar niet opvalt. En zo kabbelen we
richting de zomervakantie en de augustusvergadering.

EEN ‘BAKKERTJE’

Zoals gewoonlijk wordt begonnen met
het Genneps kwartiertje en tijdens die 15
minuten telt Jacob de koppen – de helft
van de leden was met vakantie - en maakt
een schatting hoeveel personen zijn idee
om het jubileum te kiepen, zouden kunnen steunen. Hij denkt een meerderheid
te krijgen, ook omdat de voorzitter op vakantie is, en vraagt voordat de vergadering begint om een extra agendapunt op
te voeren. Dat van de viering van het jubileum. (Max: jij hebt deze notulen nog?)
Jacques Kamps witheet, maar vicevoorzitter Paul Bakker heel gedecideerd: ‘wij
zijn een democratische vereniging en als
Jacob dat punt wil agenderen, moet dat
kunnen, punt uit!’

Vicevoorzitter Paul Bakker
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Etentje met Bombakkes-coryfeeë n
na a loop van de opbouw van de Prinsenwagen

Prins Jacob I wordt gefeliciteerd door zijn
vader, Prins Wiel I van De Waggelaars

Het traditionele glaasje Jä germeister na het ontbijt
bij Jacob en Truus, voorafgaand aan de boerenbruiloft

Als Ambtenaar van de Zö rgelijke sta.nd,
wachtend op het boerenbruidspaar

Prins Jacob I van ’t Bombakkes tijdens Carnaval 1975.
Aan zijn knuppel linten in de kleuren van zijn cluppie Vitesse’08!

Een trotse Vitessenaar met op de achtergrond de
tribune die mede door zijn inspanning tot stand kwam

Bombarie maken met
Joekskapel ’Bombarie’

Als Prins op ziekenbezoek bij
ome Ceub Roosenboom in Huize Norbertus

Als kindje Jezus
tijdens Zittingsavond 2015

Opening “De Heijkuul’ door Jacob en
burgemeester Berger

Of icier van
’t Bombakkes

De deuren van Vitesse’s accommodatie
aan De Groes gaan defectief op slot

De voorzitter van de KNVB, Jeu Sprengers, feliciteert
Erevoorzitter Jacob met het 100-jarig jubileum van Vitesse ’08
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Vervolg EEN ONUITWISBARE HERINNERING AAN
JACOB VAN TANKEREN

Dat agendapunt hoefde eigenlijk helemaal niet besproken te worden, want
voordat iedereen goed en wel in de gaten
had wat er aan de hand was, liet Paul Bakker al de hamer vallen en was de viering
van het jubileum van de baan. We hebben
die avond nog lang met een paar ‘aanhangers’ van de oppositie aan de stamtafel
bij ‘de Zandpoort’ gezeten en de conclusie was eigenlijk dat we deze beslissing zo
terug zouden kunnen draaien in verband
met een te geringe opkomst.
Maar daar hadden we dus buiten ‘D’n Dördouwer’ en Paul Bakker gerekend. In de
september vergadering hoefde van Jacob
over dat besluit niet meer gediscussieerd
te worden en Paul Bakker bleef verkondigen dat we een democratische vereniging
waren en het er zo bij moesten laten. Zo’n
truc noemden wij later, als zoiets weer
aan de orde was, ‘een bakkertje’.

GEEN PRINS EN PRINSES

En toen er dus geen jubileum werd gevierd en ik vond dat de vereniging haar
afspraken schond, hebben wij ons teruggetrokken als prinsenpaar 1986. Ondanks verwoede pogingen van met name
Jacques Kamps en ‘de Lange’ om ons op
andere gedachten te brengen, lieten we
het erbij. Ook niet op die bewuste vrijdagavond 7 december, toen we van een
heerlijke kop erwtensoep genoten bij 'de
Witte Olifant'. Het was toen echt ‘vijf voor
twaalf’, maar we bleven op ons standpunt
staan waarop Gé van Abel daags daarop
naar een nieuwe prins op zoek moest!

GELUK BIJ EEN ONGELUK

Achteraf waren we van de ene kant nog blij
ook dat het zo gelopen was. De weersberichten voor carnaval 1986 voorspelden
van alles, maar niks goeds. Carnavalszondag was het zelfs zo verschrikkelijk koud
dat de adjudanten de dagen daarvoor op
zoek moesten naar duikerspakken voor
onder de smoking omdat ze anders daar
boven op de prinsenwagen het gevaar liepen van bevroren ledematen of zoiets.

Het is ergens in het voorjaar van
2004/2005 als ik na afloop van een
OVG vergadering samen met Jan Linders bij ‘de Kroon’ aan tafel zit en we
nog iets moeten bespreken over wat
we tijdens die vergadering beloofd
hadden te gaan doen. Op dat moment
komt Jacob van Tankeren binnen en
op het moment dat hij Jan Linders
ziet, stevent hij onze kant op en vraagt
of hij hem (J.L.) even onder vier ogen
mag spreken.

De koude optocht van 1986
Daar hebben we nog vaak aan moeten denken. En in dat verband natuurlijk ook aan
‘D’n Dördouwer’. Een geuzennaam waar hij
volgens mij ook nog trots op was ook.

Jacob is weer bij zijn Truuske en kunnen
ze misschien samen weer ‘plaare’. Dat was
altijd zijn antwoord als ik hem vroeg hoe
het er mee ging. ‘Plaare, ’t blieft plaare', zei
hij dan. Ik zal het missen ofschoon me eigenlijk nooit goed duidelijk is geworden
wat het precies betekende.

De PKC van 't Bombakkes in overleg

Jan Linders
Ik sta op en als ik zo’n 5 minuten later
weer plaats neem, hoor ik Jan Linders
hardop denken: "was ik dèn kèl mar
nooit tège gekomme ien mien lèève".
"Wat is er Jan, wat bedoel je?" vraag
ik hem. "Och" zegt Jan Linders: "wat
ik bedoel te zeggen, als ik Jacob nooit,
echt nooit had ontmoet, had ik nu
J.N.
geld gehad!"		

Met dank aan
Stichting Erfgoed Gennep
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DIE OOIEVAARS TOCH!
GENNEP. Net te laat. We hadden de bestanden nog maar
goed en wel aangeleverd hier bij Janssen Pers toen het bericht ons bereikte dat al onze 4 ooievaarskuikens waren
overleden. Erg jammer, sowieso natuurlijk, maar ook omdat
er hier en daar nogal wat activiteiten op touw waren gezet.

KUNSTZINNIGE OOIEVAARSWEDSTRIJD
openingstijden:
Di. - vr. 9.30 - 17.30 uur
Za.
9.30 - 15.00 uur

ALLEMAAL OVERLEDEN

grotestraat 28 | 5821 AE VIERLINGSBEEK | T 0478 - 79 65 11 | www.sfeerbadkamer.nl

Karin Peeters van Atelier
Kunstschat bijv. opperde het
idee om wat meer activiteiten
te organiseren rond het fenomeen ooievaars in Gennep.
Haar ooievaarswedstrijd leverde zo’n 50 inzendingen op die
later her en der in de etalages
van allemaal zaken in het centrum van Gennep konden worden bewonderd en onlangs zijn
gejureerd. De uitslag en winnaars vindt u elders in deze
‘Gennepenaar’.

Triest natuurlijk, maar dat is nu eenmaal de natuur, dat dit
jaar alle 4 de kuikens al zo vroeg zijn overleden. 21 jaar geleden gebeurde hetzelfde, met dit verschil, dat het nest toen
nog aan de andere kant van het stadhuis op de schoorsteen
zat. En ook toen werd er al van alles geregeld. Bijv. het feit
dat deken Huisman voorstelde om de jonge kuikens te zegenen en ze zo te beschermen tegen alle tegenspoed en andere ongemakken. Samen met Teunesen zand & grint werd er
toen een hoogwerker geregeld en kon deken Huisman zijn
gang gaan. Alleen, toen de deken eenmaal boven was, bleek
dat alle 4 de jonge ooievaartjes al dood waren. Deels lag dat
toen aan het al weken durende slechte weer, maar deels ook
aan de verkeerde constructie van het nest dat geen waterdoorlatende bodem had.

BINNENKORT ZIE JE ZE VLIEGEN

Het was tot verschijnen van deze ‘Gennepenaar’ nog een goed
bewaard geheim dat niet eerder naar buiten mocht komen; de
aankleding van de Zandstraat in een nieuwe ooievaarslook. Maar
liefst zes ooievaars kunstobjecten sieren vanaf dit weekend het
straatbeeld, van klein naar groot een denkbeeldige vlucht uitbeel-
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Vervolg DIE OOIEVAARS TOCH!
dend die de terugkeer
naar het nest op het
stadhuis moeten uitbeelden. Zal best een
leuke bezienswaardigheid worden die het
bezoek aan ons stadje
een boost moet geven.
Initiatiefnemers veel
succes gewenst.

ZEGELACTIE

Dat hadden we ook graag de initiatiefnemers van de ooievaars-zegelactie gewenst. Alles wat we daar tot op heden van
hebben mogen/kunnen vernemen was, enkele weken geleden, een bijzonder irritant aandoende aanmoediging: ‘plakken, plakken, plakken, allemaal plakken’. Op de vraag van de
interviewer wat er met de actie eigenlijk beoogd werd, het
antwoord: ‘plakken, plakken, plakken, allemaal plakken’. Gezien het aantal deelnemers kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat deze actie een zelfde lot beschoren is als dat van
die 4 jonge ooievaartjes…

EN DAN DE OOIEVAARS IN ’T VEN

Hier in Gennep stellen we vast dat alle kuikens dood zijn,
waarop die begraven worden aan de oevers van de Niers. In
‘t Ven hadden ze dit jaar ook 4 jongen en daar waren ze best
trots op. Tot dat daar donderdag 27 mei bleek dat er net als
in Ottersum één kuiken dood was. En nu moet u er echt efffe
goed voor gaan zitten, want volgens de Maas- & Niersbode
gaat het dan in ’t Ven als volgt: Terwijl de levenloze vogel
begraven werd, wachten de drie overige ooievaartjes op
de warme droge handdoek geduldig op hun beurt! Echt
waar, stond er letterlijk zo.

EN HOE VOLGEND JAAR VERDER?

Natuurlijk weer alles op de oude voet. En daar kan onze
nieuwe burgemeester misschien wel een handje bij helpen.
Hoe zo dat dan? Nou, die zit vorige maand in een kennismakingsbijeenkomst met een aantal andere burgemeesters
en daar begon onze burgervader, bij zijn introductie, met
het tragische nieuws dat in zijn stad zojuist alle 4 de ooievaarsjongen waren overleden. Waarop de burgemeester van
Wateringen hem in de rede viel met: ‘Och Hans wat erg, had
me gisteren maar gebeld, dan had ik vandaag 4 nieuwe eieren
voor je meegebracht, we hebben er genoeg’. Wateringen is
al sinds jaar en dag de hotspot van Nederland als het er om
gaat: waar ik in Nederland de meeste ooievaars vind? Neem
aan dat er telefoonnummers uitgewisseld zijn.

Koop uw waar
bij de adverteerders van
De Gennepenaar
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EVEN ONEVEN OM EVEN TE LEVEN
EXPOSITIE MET WERK VAN FRANS SMEETS °1925 †2014

GENNEP. Nu de musea na lange tijd
hun deuren weer mogen openen,
kunnen de kunst- en cultuurminnende bezoekers hun hart weer ophalen
in het Gennepse Museum Het Petershuis. Vanaf zondag 13 juni 2021 kan
het publiek anderhalve maand lang
genieten van schilderijen van de in Ottersum geboren en in 2014 overleden
kunstenaar Frans Smeets. De artistieke nalatenschap van deze veelzijdige
kunstenaar omvat zowel monumentale werken, zoals wandtapijten, glas-in-loodramen en mozaïeken, alsook een
uitgebreid oeuvre aan schilderijen en
tekeningen. Eén van die monumentale werken is het overwegend in mozaïek uitgevoerde Ellen Hoffmannplein
bij het gemeentekantoor van Gennep.
Aan de totstandkoming daarvan is
meegewerkt door zo’n 280 Gennepenaren; het wordt wel het mooiste plein
van Noord-Limburg genoemd.
In het centrum van het plein ligt een ronde waterpartij. In de rand daarvan staat de
tekst: “Even Oneven Om Even Te Leven”.
Deze woorden koos Smeets ter herinnering aan de Joodse vrouw Ellen Hoffmann,
die op nog jonge leeftijd slachtoffer werd
van de Holocaust en die Smeets in zijn jonge jaren ook persoonlijk heeft gekend. Diezelfde woorden verbond hij in 2004 als
titel aan een toentertijd verder bewerkte
gouache uit 1960 van zijn vrouw Mariette,
die op dat moment hoogzwanger was. De
ritmische zin “Even Oneven Om Even Te
Leven” kenmerkt het gehele oeuvre van
Smeets, geboeid als hij was door het leven
en de vergankelijkheid daarvan. Ook het
boek dat hij over zijn werk als kunstenaar
maakte gaf hij die titel.

huis is zijn kinderen erkentelijk voor de
gelegenheid die zij bieden om het Gennepse publiek te laten genieten van zijn
boeiende werk.
De expositie ‘EVEN ONEVEN OM EVEN
TE LEVEN’ is van zondag 13 juni t/m
zondag 1 augustus 2021 te bezoeken in
Museum Het Petershuis, Niersstraat 2 in
Gennep. De officiële opening is op zaterdagmiddag 12 juni. In verband met de
coronabeperkingen zal dat gebeuren in
een kleine kring van genodigden, maar
op de website en facebookpagina van
het museum zal een videoverslag van de
opening worden geplaatst.
Frans Smeets werd op 9 juni 1925 in
Ottersum geboren als jongste zoon in het
onderwijzersgezin van ‘meester’ Smeets.
Zijn kunstopleiding genoot hij aan de
Academie voor Beeldende Kunsten in
Arnhem, waar hij werd opgeleid tot glazenier. Ook studeerde hij in het atelier van
Gabriel Loire in Chartres, waar hij leerde
werken met glas in beton. Smeets was een
van de kunstenaars die deze techniek in
Nederland introduceerde. In 1958 kreeg
hij les in aquarelleren aan de Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst
in Salzburg, waar hij kennismaakte met de
Oostenrijkse schilder Oskar Kokoschka,
hetgeen ontegenzeggelijk van invloed is
geweest op zijn verdere ontwikkeling als
kunstenaar. Smeets was meer dan 30 jaar
lang als docent verbonden aan de Akademie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven. Hij kreeg in 1960 een eervolle vermelding en was in 1963 winnaar van de
Brabantse prijs voor schone kunsten.
Frans Smeets heeft in het verleden verschillende keren in Gennep geëxposeerd,
o.a. in 1986, 1993 en 2009. Ook nam hij
deel aan een expositie in Museum Het
Petershuis waarin de kunst van meerdere kinderen en nazaten van ‘meester’
Smeets werd getoond. Op 2 maart 2014
overleed Frans Smeets, op ruim 88-jarige leeftijd. De omvangrijke collectie
schilderijen die hij naliet is nog steeds
intact, maar sedertdien niet meer voor
het publiek te zien geweest. Deze prachtige tentoonstelling is op zeer korte termijn samengesteld. Museum Het Peters-

Openingstijden:
woensdag, zaterdag en zondag
tussen 13.30 tot 17:00 uur.

De toegang is vrij;
er wordt een donatie gevraagd
waarvan u zelf de hoogte bepaalt.
Meer informatie is te vinden op
www.museumhetpetershuis.nl.

Niersstraat 2 | 6591 CB Gennep
0485 -51 44 00

petershuis@ziggo.nl

www.museumhetpetershuis.nl
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KAREN UIT DEN HAAG WINT HOOFDPRIJS
KUNSTZINNIGE OOIEVAARSWEDSTRIJD
Vrijdagmiddag 28 mei vond onder een
stralende zon de prijsuitreiking plaats
van de Kunstzinnige Ooievaars wedstrijd. De jury, bestaande uit wethoudster Janine van Hulsteijn en kunstenaar
Mirso Bajramovic, had geen gemakkelijke taak. Er waren enorm veel ooievaars
gemaakt en elke inzending had zo zijn
eigen charme.

Toch wist het tweetal erin te slagen om
per leeftijdscategorie de prijzen, die
door Gennepse ondernemers waren gesponsord, te verdelen.
De jury vond de ooievaar in zwart/wit
het mooiste, creatiefste kunstwerk en
dus ging de hoofdprijs, een overnachting voor 2 personen in Hotel de Kroon
incl. ontbijt, naar Karen uit Den Haag,
die dit prachtige werk vervaardigd had.
Hopelijk zien we haar dus snel terug in
Gennep!
Aan de foto’s is te zien dat alle andere
winnaars ook enorm blij zijn met de
door hun gewonnen prijs. Karin Peeters
van Kunstschat kijkt tevreden terug op
deze zeer geslaagde wedstrijd!

Advertorial
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...OP ZOEK NAAR
ONBEWAAKTE,
SPONTANE
MOMENTEN

MALOU SLUNGERS FOTOGRAFIE

GENNEP (MvM) Al op zeer jonge leeftijd raakte ze door de eerste camera
van haar vader buitengewoon geïnteresseerd in het vastleggen van mooie
beelden. Nu is het haar passie. Malou
ten Haaf-Slungers (35) maakte van
die passie haar werk!

Na de middelbare school volgde Malou
haar gevoel in plaats van haar verstand.
Ze hoefde niet zo nodig naar de universiteit, maar wilde liever creatief bezig
zijn en kunst-ambachten leren. Ze volgde een opleiding aan de Kunstacademie
ArtEZ in Arnhem en heeft daar veel technieken geleerd maar ook genoeg over
zichzelf, haar kwaliteiten en interesses. Vele foto’s en ervaringen later is ze
in 2013, naast haar baan in loondienst,
officieel haar eigen bedrijf gestart.
Het portfolio van Malou breidde zich
langzamerhand steeds meer uit en sinds
2016 heeft ze de stap gezet om alleen nog
maar met fotograferen, workshops geven
en andere (kunst) opdrachten bezig te
zijn. Een goede keuze vinden wij, want ze
heeft talent!

Je kunt bij Malou terecht voor zwangerschapsfotografie, new born shoot, cake
smash, familieportretten, bruidsfotografie, zakelijke portretten en andere fotoshoots. Zelfs voor een boudoir fotoshoot
kun je bij haar terecht! Malou vertelt ons
er alles over...

BOUDOIR FOTOSHOOT
"Een boudoir fotoshoot gaat over het

vastleggen van schoonheid en sensualiteit. Dit kan deels naakt, met mooie lingerie of met schaarse kleding. Een boudoir fotoshoot moet je niet verwarren
met naaktfotografie. Ik leg je lichaam op
een mooie, subtiele manier vast. Vooraf vinden er duidelijke afspraken plaats
over de wensen en mogelijkheden."

CAKE SMASH
"Ken je dat gevoel wanneer je een leuk idee
hebt en het lukt? Dat heb ik vaak met foto’s
die ik voor ogen heb. Het is een heerlijk gevoel als de beelden in je hoofd ook werkelijkheid worden" vertelt Malou tijdens de
open dag in haar pas geopende fotostudio
aan de Sint Janstraat in Ottersum.
"Een creatief idee in mijn hoofd vormgeven, soms alleen maar door de liefde tussen 2 mensen vast te leggen" vervolgt ze
enthousiast. Ik heb al snel door dat we
hier te maken hebben met een gedreven en gepassioneerd persoon die weet
wat ze wil!

"De Cake Smash is een leuke manier om
de volgende mijlpaal van je baby vast te
leggen. De fotoshoot is ook meteen een
eerste kennismaking met taart. En zo’n
erste reactie is altijd erg leuk om vast
te leggen."

Advertorial
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de mensen van jong tot oud en het perfecte plaatje bepalen bij elk persoon dat
voor haar lens verschijnt.

"Ik kijk graag naar wat past bij de personen voor mijn camera en ga op zoek naar
onbewaakte, spontane momenten. Dat
maakt dit werk zo dankbaar: ik mag elke
dag weer nieuwe, interessante mensen en
families ontmoeten, kennis maken met hun
gebruiken en deel uitmaken van hun blijdschap. Als ik naderhand de foto’s stuur krijg
ik er zoveel positieve berichten voor terug!"

BRUILOFTEN

"Jullie zggen JA?! Als je gaat trouwen wil
je graag alle mooie momenten voor altijd vasthouden. Daar help ik graag bij!
Met een bruidsreportage leg ik alle spontane momenten vast zoals een lach, een
traan of net dat ene grappige moment.
Naderhand ontstaat er een mooie reportage die je weer even terug brengt naar
die belangrijke dag."

ZAKELIJK

"Een bedrijf op de kaart zetten gaat nog
beter met bijpassende beelden. Denk
hierbij aan foto’s op de website van je
medewerkers of het pand tot in detail op
de foto voor een flyer. Ik denk graag mee
over een duidelijk en passend concept
om de juiste beelden te maken die nodig
zijn voor jouw bedrijf."
Zoals je ziet is Malou van alle markten
thuis. Bewapend met haar camera gaat
ze vakkundig te werk, in welke situatie
dan ook. Haar kracht is de omgang met

Is het tijd om de oude familie foto’s te vervangen door nieuwe, ben je op zoek naar
een fotograaf voor je bedrijfsreportage,
bruidsfotografie of wil jij een zwangerschap- of newbornshoot laten maken (misschien wel beiden, met korting), kijk dan
eens op www.malouslungers.nl en laat
je aangenaam verrassen!

MALOU
SLUNGERS

FOTOGRAFIE

PAROCHIENIEUWS
DE COMMUNIE
WORDT GRAAG GEBRACHT
BIJ ONZE ZIEKEN!
Er zijn mensen in onze parochie die
niet (meer) in de gelegenheid zijn om
in de kerk ter Communie te gaan. Aan
hen kan thuis of in het ziekenhuis door
de pastoor de H.Communie worden
gebracht. Mocht u dit willen, laat dit
dan even weten aan pastoor. Hij komt
graag de Communie brengen!
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PROFICIAT AAN ONZE VORMELINGEN!
Afgelopen zaterdag 19 juni hebben onze kinderen in de Norbertuskerk het sacrament van het Vormsel ontvangen. Wij willen bij deze de vormelingen en hun ouders van harte proficiat wensen!

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

PAROCHIEGEMEENSCHAP:
Parochie H. Martinus,
Martinushof 2 Gennep
T (0 485) 5118 88
info@parochie-martinus-gennep.nl
K.v.k.nr.: 74882546
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

Ik ben Rosa Budde, ben 11 jaar en kom
uit Afferden. Ik heb 2 oudere zusters
2 oudere broers. En 2 jongere pleegbroertjes en ik ben al een trotse tante
Van 2 lieve meiden en 1 jongen. Ik doe
het vormsel omdat ik het leuk vind om
in de naam van onze vader door te leven samen met mijn familie. Ik woon op
camping Hengeland de leukste plek van
Nederland.
Ik ben Nova Maria Schoofs, 12 jaar uit
Milsbeek. ik zit in groep 8 van de Drie
Vijvers. Ik hou erg van Musical en zit
bij een musicalgroep van Etoile in Boxmeer. Daarnaast speel ik basketbal bij
de Cougars in Gennep en zeil ik iedere
zaterdag bij de zeeverkenners Phileretmai op de Mookerplas.
Ik ben Tom Peters, en ik ben 11 jaar. Ik
woon in Gennep met mij ouders en mij
broertje Rik. Op maandag ga ik naar
Jong Nederland en op Zaterdag naar
taekwondo. En zit in groep 8 van de Maria Goretti.

Ik ben Lorraina Willems, 12 jaar en kom
uit Gennep. Ik heb 1 oudere zus, en een
jonger broertje en zusje Ik zit in de eerste van het gymnasium, op het Elzendaal college Boxmeer. Mij grootste hobby is turnen ik train 10 uur per week, en
help daarnaast nog mee met les geven.
Mijn naam is Lorenzo Hermse en ik ben
12 jaar oud. Ik woon samen met mijn
ouders en zus in Gennep-zuid. Mijn
hobby's zijn gamen, sporten en buitenspelen. Verder zit ik nu nog op de basisschool maar ik ga naar de grote zomervakantie naar de middelbare school in
Boxmeer. Hier heb ik ontzettend veel
zin in om daarnaartoe te gaan.

PAROCHIENIEUWS
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UPDATE RELIGIEUS MUSEUM DE CRYPTE
In de vorige Gennepenaar hadden we een artikel geplaatst over
ons Religieus Museum de Crypte. Er is toen een urgente oproep
gedaan om nieuwe vrijwilligers te werven.

In antwoord hierop hebben zich twee enthousiaste jonge vrijwilligers gemeld om een doorstart te organiseren. Hoogstwaarschijnlijk zullen zij, samen met pastoor Kessels (voorzitter), het
bestuur van het museum versterken. Het bestuur is belangrijk,
maar zonder de mensen - die de handen uit de mouwen willen
slaan en de gasten een mooie rondleiding willen geven in het
museum - staan we als bestuur nergens. Willen wij een doorstart maken, dan zijn beide groepen noodzakelijk. Wij werken
met passie aan het uitbreiden en toegankelijk maken van de religieuze kunst door de tijd heen. Help ons mee! Meer info en aanmelden via info@museumdecrypte.nl of via pastoor Kessels:
0485-511888
Kijk ook eens op de website: www.museumdecrypte.nl

BOWLEN MET ONZE TIENERGROEP!
Vrijdag 25 juni hebben we onze laatste Tieneravond van het
schooljaar. We gaan samen bowlen en sluiten het jaar af met
een gezellige avond in de pastorietuin van Gennep.

WAT IS ONZE TIENERGROEP EIGENLIJK?

De Tienergroep houden we ongeveer één keer per maand op
de vrijdagavond. We komen dan bij elkaar bij een van de tieners thuis of op de pastorie in een van onze parochies. Het
doel van deze Tienergroep is dat wij tieners een plek willen geven waar ze zich thuis kunnen voelen, waar ze zichzelf
kunnen zijn, waar ze iets kunnen leren over God. We hebben
iedere Tieneravond een thema. Rondom dat thema gaan we
spellen doen, knutselen, zingen, bidden en natuurlijk bij goed
weer hebben we buiten sport en ontspanning. Wij starten in
het nieuwe schooljaar weer in september. Dus mede namens
het kernteam van harte welkom bij de Tienergroep!

PAROCHIENIEUWS
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HOUD ELKAAR VAST – GEEF AAN JE KERK!
Beste Gennepenaren! Kerk-zijn, dat doen
we samen. In verbondenheid met God én
met elkaar. De afgelopen anderhalf jaar was
dit niet vanzelfsprekend. Kerken moesten
inventief zijn om juist die verbondenheid
vorm te geven in de anderhalve-metersamenleving. Wat is het mooi om te zien hoe
parochies en gemeenten creatieve vormen
vinden om elkaar vast te houden.

Onze parochies hebben in deze tijd te lijden
onder de coronamaatregelen en daarom
vragen wij U om een extra bijdrage. In deze
nieuwsbrief leest u wat de Extra Actie Kerkbalans inhoudt en hoe u kunt deelnemen.

Inmiddels komen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen. Ook voor
kerken. Dat geeft hoop: straks mogen
we weer! Maar tegelijk heeft de afgelopen tijd veel van kerken gevraagd. Zeker
ook financieel gezien. Inkomsten vielen
grotendeels weg. En creatieve en digitale
vormen van kerk-zijn hebben aan de andere kant juist extra geld gekost.
Daarom voeren we dit jaar een Extra Actie Kerkbalans. De Extra Actie heeft in
veel parochies en gemeenten vorig jaar
tot mooie resultaten geleid. Veel kerkleden toonden zich bereid iets extra’s
te geven. Ook nu willen we kerkgangers

De gouden draad

om een extra bijdrage vragen. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen.
Help onze kerkgemeenschap mee om
een goede herstart te kunnen maken in
deze tijd van versoepelingen!
Geef jij om je kerk? Geloof je in verbondenheid? Doe dan mee. Samen kunnen
we elkaar vasthouden in én na coronatijd.
De kerkbijdrage voor de parochie
H. Martinus kunt u storten
op de rekening:
NL95 RABO 0135 0361 19
ten name van parochie H. Martinus.

U kunt uw kerkbijdrage voor
de parochie H. Norbertus storten
op de rekening:
NL61 RABO 0140 6106 42
ten name van parochie H. Norbertus.
Alvast dank voor uw bijdrage!
God mag het U belonen!

(25)

De onzichtbare verbinding van God met mensen
“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel”
Die oude tegeltjeswijsheid klopt blijkbaar,
want wie liegt, die bedriegt. Wat komt er
de laatste tijd toch veel naar buiten wat
niet deugt, wat niet goed is, wat de boel
verziekt. En het schijnt overal hetzelfde
liedje te zijn: in de politiek, in de zakenwereld, in het onderwijs, in het gezin, in de
kerk en noem maar op. Is dat juist iets van
deze tijd of is het altijd zo geweest? Nietzsche zei :”Ik ben niet van streek omdat je
tegen me loog, maar ik ben geschokt omdat ik van nu af aan jou niet meer geloof”.
Het doet iets wezenlijks met je, wanneer
je ontdekt dat iemand die je vertrouwt,
jou bewust voorliegt of juist niet zegt hoe
het in elkaar steekt. Of als andere mensen
er wel van weten, maar er niet mee naar
buiten komen en het maar door laten zieken, bij kindermisbruik of bij Hitlers gewillige beulen, of de toeslagenaffaire b.v.
Dat mensen, en niet de minsten, zelfs liegen onder ede, dat choqueert gewoon, dat
ondermijnt alles. Dat maakt je moedeloos
en droevig, of cynisch en wantrouwend.
Hoe komt het toch zover? Want de meeste
mensen deugen toch? Of niet?

Vroeger waren mensen beducht voor een
alziende en straffende god, maar sinds die
dood is verklaard, kunnen we blijkbaar
alles doen wat we maar willen. Want wat
niet weet, wat niet deert! Maar is dat wel
zo? Kun je de boel bedriegen zonder dat
het gevolgen heeft? In de Joodse Tenach of
het Oude Testament staat geschreven, dat
de gevolgen van zonden, van het kwaad,
kunnen doorgaan tot in de zevende generatie. Zie de impact bij kinderen van Holocaust slachtoffers. Of kinderen die zelf
mishandeld of verkracht zijn, doen later
vaak hetzelfde.

Er zijn drie wortels van het kwaad: op het
gebied van 1: de economie : geweld , 2: de
godsdienst : afgoderij, zelf als god willen
zijn, en 3: de seksualiteit : ontucht. Wanneer de mens door zijn of haar macht, anderen misbruikt voor eigen egoïstische
doelstellingen, dan gaat het helemaal mis,
dan gaat het van kwaad tot erger... Jezus
laat drie grondstructuren van het goede en
ware zien.

Hij kiest voor 1: Gehoorzaamheid, dat is
afzien van alleen maar eigen ideeën en opvattingen, maar je open stellen voor God
en de ander. 2: Zuiverheid, dat is tegen alle
misbruik, in de omgang van de schepping
en van de medemens. 3: Bescheidenheid,
dat niemand benadeeld wordt door jouw
kansen of hebzucht.
Jezus leefde vanuit God, die hij ervaarde
als zijn Vader. Dat was nooit eerder voorgekomen in een religie: God als een liefdevolle Vader. Jezus deelde vanuit die verbondenheid zijn leven, hij stelde zich ten
dienste van anderen op. Hij sprak niet van
'oog om oog, of tand om tand'. Hij had het
over de ander vergeven, om voor een ander te doen wat je zelf graag zou willen.
Zeg eens of denk dit kleine gebed: de wereld om je heen wordt zachter en mooier.
“Het spijt me. Vergeef me a.u.b. Ik dank je.
Ik houd van je'.
Annette Jetten-Sevriens
E: annettjetten@gmail.com

PAROCHIENIEUWS
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VIERINGEN IN DE PAROCHIEKERKEN VAN GENNEP E.O.
Za 26-06
17.45 uur
Norbertuskerk			
Cantor		
13e zondag dhj B
Zo 27-06
09.30 uur
Dionysiuskerk (Heijen)
Greg.koor
13e zondag dhj B
		11.00 uur
Martinuskerk			Kinderkoor
Dankviering
										met aansluitend Autozegening

Za 03-07
Zo 04-07
		

17.45 uur
09.30 uur
11.00 uur

Za 10-07
17.45 uur
Zo 11-07
09.30 uur
		11.00 uur

Za 17-07
17.45 uur
Zo 18-07
09.30 uur
		11.00 uur

Za 24-07
Zo 25-07

		

17.45 uur
09.30 uur

11.00 uur

Norbertuskerk			
Dionysiuskerk (Heijen)
Martinuskerk			

Cantor		
Cantor		
Greg.koor

14e zondag dhj B
14e zondag dhj B
14e zondag dhj B

Norbertuskerk			
Cantor		
15e zondag dhj B
Dionysiuskerk (Heijen)
Cantor		
15e zondag dhj B
Martinuskerk			Cantor		15e zondag dhj B

Norbertuskerk			
Cantor		
16e zondag dhj B
Dionysiuskerk (Heijen)
Greg.koor
16e zondag dhj B
Martinuskerk			Cantor		16e zondag dhj B

Norbertuskerk			
Dionysiuskerk (Heijen)

Martinuskerk			

Cantor		
Cantor		

Greg.koor

17e zondag dhj B
17e zondag dhj B

17e zondag dhj B

DOORDEWEEKSE VIERINGEN IN GENNEP EN VOMMMM

• Maandag: H. Mis om 9.00 u met aanbidding van het Allerheiligste in de kerk van Mook.
• Dinsdag: Rozenkransgebed om 18.30 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.

CHRISTOFFEL
CHRISTOFFEL-ZEGEN
VAN AUTO’S
EN ANDERE VOERTUIGEN

ZONDAG 27 JUNI 2021: DANKVIERING EN AUTOZEGENING

PAROCHIE H. MARTINUS EN
PAROCHIE H. NORBERTUS
GENNEP

Zondag a.s. vindt de jaarlijkse Autozegening plaats. We denken met name aan de (vracht-)auto’s,
motoren, oldtimers, scooters, fietsen en rollators. Wij willen Martien Janssen, Hënry Hopmans,
Dré Jetten en alle vrijwilligers alvast hartelijk bedanken voor de hulp bij de organisatie van de Autozegening. Dat de heilige Christoffel ons moge beschermen wanneer wij onderweg zijn!
Voorafgaand aan de autozegening zal zoals gebruikelijk een Dankviering plaatsvinden, waarin
wij God bedanken voor alles wat Hij ons in het afgelopen jaar heeft gegeven. Deze viering is met
name bedoeld voor alle kinderen (en hun ouders) die gedoopt zijn en die de 1e H. Communie of het
H. Vormsel ontvangen hebben! Daarom wordt deze viering door ons kinderkoor muzikaal opgeluisterd! Tevens is deze Dankviering bedoeld voor al onze parochianen die God willen bedanken voor
het afgelopen schooljaar.
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PUZZELPRET!
GEFELICITEERD...
"De geschiedenis ligt hier voor het oprapen", dat was het antwoord op de
woordzoeker in de vorige uitgave.
Veel inzenders hadden dit goed, maar er
kan d'r maar één de winnaar zijn en dat is
Barbara van Heeswijk! Van harte gefeliciteerd. De cadeaubon t.w.v. € 50,- van juwelier Van Arensbergen ligt voor je klaar.
MOGEN WE JOU
VOLGENDE KEER FELICITEREN?
Inzendingen kunnen t/m 16 juli a.s.
per e-mail ingestuurd worden naar
redactie@printmarkt.eu. Vergeet niet je
naam en adresgegevens erbij te vermelden! Wie weet nemen we wel contact
met jou op om je te feliciteren met één van
de twee cadeaubonnen van bloemisterij
P. Lucassen t.w.v. € 25,- elk.

WOORDZOEKER
Ook dit keer hebben we weer een prachtige prijs in petto voor de winnaar van
onderstaande woordzoeker. Nu de musea weer geopend zijn, hebben we voor
de opgave in deze uitgave het thema is 'Kunstenaars en Kunstwerken' gekozen.
Streep alle achternamen en namen van schilderijen weg en vorm met de overgebleven letters een zin. Inzendingen kunnen t/m 16 juli a.s. per e-mail ingestuurd
worden naar redactie@printmarkt.eu. Vergeet niet je naam en adresgegevens
erbij te vermelden.
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NIEUWS VAN ST. VRIENDEN VAN NORBERTUS

OFFICIËLE INGEBRUIKNAME
NIEUWE ROLSTOELBUS

GENNEP. (MvM) In april van dit jaar
kwamen Jan Broekman en Vincent van
Riet van de sticthting 'Vrienden van Norbertus' bij ons op De Poel op bezoek. De
nieuwe rolstoelbus, als vervanger voor
de afgebrande voorganger, was klaar
voor gebruik en hoefde alleen nog maar
voorzien te worden van de logo's van
al die bedrijven en particulieren die de
aanschaf van een nieuwe bus mede mogelijk hadden gemaakt. Uiteraard hebben we de heren uit de brand geholpen
en een ontwerp gemaakt voor de bestickering. Nu is de bus inmiddels helemaal
klaar voor gebruik. We vroegen daarom
aan Vincent, de secretaris van de stichting Vrienden van Norbertus, wanneer
de officiële ingebruikname plaats zal
vinden. Hij stuurde ons daarop de volgende reactie:

Momenteel zijn we als bestuur druk doende om de officiële ingebruikname van onze
rolstoelbus vorm te geven. Een (voorlopig)
programma hebben we op de afgelopen
bestuursvergadering van 15 juni in de
grondverf gezet. We willen dit evenement
laten plaatsvinden op het terrein van
Norbertushof. Onze sponsoren en donateurs willen we dan ook uitnodigen. Ook
moet er een PR campagne worden opgezet. Al met al nog genoeg te doen. Overi-

gens is de vermelding op de rolstoelbus
van sponsoren erg mooi geworden vinden wijzelf. Aangezien er nog geen zicht
is op goedkeuring van de zorginstelling
Pantein om met het vervoer te mogen beginnen is de voorlopige datum voor officiële/feestelijke ingebruikneming van
onze bus vastgesteld op vrijdagmiddag
24 september a.s. We hopen dan ook dat
dan de coronamaatregelen voor de verpleeg- en verzorgingshuizen in Gennep
kunnen/zijn (worden) opgeheven. Onze
vrijwilligers/chauffeurs hebben intussen
testritten gemaakt om zich alle snufjes en
mogelijkheden van de nieuwe rolstoelbus
eigen te maken. Zij waren erg enthousiast

over de ruimte, de veiligheidsmaatregelen en uitrusting van de bus en staan in de
startblokken om weer op pad te gaan. Intussen, dank voor jullie medewerking en
intersse in ons doen en laten.
Als alles goed is zal de prachtige nieuwe rolstoelbus dus vanaf september
a.s. weer met regelmaat door de omgeving van Gennep rijden. Zo kunnen de
vrijwilligers weer doen wat ze het liefste doen en de gebruikters weer genieten van een dagje weg. Wij wensen de
stichting, de vrijwilligers en de gebruikers van de bus alvast heel veel veilige
kilometers toe.

ROLSTOELFIETS VOOR NORBERTUSHOF
Ook rolstoelafhankelijke bewoners van
zorgcentrum Norbertushof in Gennep
kunnen voortaan een fietstochtje maken. Mede dankzij subsidies van het Ouderenfonds en stichting Ab Laane kon
het zorgcentrum onlangs een elektrische rolstoelfiets aanschaffen.

Leverancier Gerard Kocken
(links) en vrijwilliger Jo Baens.

Karin Cornelissen, coördinator informele zorg Norbertushof: “Beweging en
buitenlucht heeft een positief effect op
het welbevinden van de bewoners. Vanuit Norbertushof organiseren we veel
beweeg- en buitenactiviteiten. We zijn
heel blij dat medewerkers en vrijwilligers nu ook met rolstoelafhankelijke
bewoners op pad kunnen gaan. De kantelbare oprijplaat maakt het mogelijk

de rolstoel eenvoudig zonder tilhulp of
krachtsinspanning op de rolstoelfiets te
rijden en goed vast te zetten. En dankzij
de comfortabele trapondersteuning kost
het fietsen met de rolstoelfiets geen extra energie.”

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Heeft u zin om als vrijwilliger af en toe
met een bewoner van Norbertushof te
gaan fietsen? Nieuwe vrijwilligers zijn
altijd van harte welkom. U kunt voor
meer informatie of aanmelding contact
opnemen met Karin Cornelissen, coördinator informele zorg van Norbertushof,
tel. 06 – 37467065. Zij is bereikbaar op
maandag, dinsdag en vrijdagochtend.
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IETS
VOOR
JOU?
Eén keer per maand vrijwillig DE GENNEPENAAR bezorgen,
zorgt voor lichaamsbeweging, waardering en sociaal contact...

INTERESSE?

Neem dan contact op met Riet Graat-Janssen
T (0485) 51 22 01

VITAAL 50PLUS ZWEMMEN
Een gezellige les voor de 50+ en senioren

Een gezellige les voor de 50+ en
senioren. Zwemmen met anderen,
lekker actief bewegen in het water.
Tijdens Vitaal 50plus zwemmen
hebben we heerlijke oldiemuziek
op staan en trainen we afwisselend
met attributen. De zweminstructrice geeft opdrachten die je op
je eigen niveau mag uitvoeren.

WAT DOE JE ZOAL IN EEN LES
VITAAL 50PLUS ZWEMMEN?

Je traint samen in een groep in het ondiepe deel van het diepe bad
waar je gemakkelijk kan staan. Gezamenlijk voeren we zwemoefeningen uit en we maken ook wel eens gebruik van de slangen of halters. De instructeur doet een oefening voor en daarna
voer je in groepsverband de oefeningen zelf uit.
Na de les kan je nog een paar baantjes zwemmen en is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de andere faciliteiten die
Pica Mare Gennep biedt. Zo kun je lekker ontspannen in de jacuzzi
of gebruik maken van de stoomcabine. En afsluiten met een
heerlijke kop koffie of een smoothie in het sportcafé is natuurlijk ook gezellig.

KAN IEDEREEN MEE DOEN AAN DEZE LES?

Deze lesvorm is uitermate geschikt voor vijftig plussers. We bewegen op je eigen niveau in het water, waardoor je zelf je tempo
en intensiviteit kan bepalen.

DE VOORDELEN VAN DEZE LES OP EEN RIJTJE:
-

-

De volgende editie van

DE GENNEPENAAR

verschijnt
donderdag 22 juli 2021

Vitaal 50 pluszwemmen zorgt voor soepele spieren
Kans op blessures is nihil omdat je in het water
minder snel vermoeid raakt
Gezelligheid vanuit de groep
Begeleiding van een vaste instructeur
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OOK DE KINDEREN VAN GENNEP HEBBEN
DE VERNIEUWDE TOURIST INFO ONTDEKT!
Tijdens het openingsweekend van
de TOURIST INFO GENNEP op 28, 29
en 30 mei jl. konden de kinderen uit
Gennep en omstreken meedoen aan
een kleurplaatwedstrijd.
Meer dan 60(!) kinderen hebben de
kleurplaat van het Oude Stadhuis,
getekend door Marc-Jan Janssen, ingeleverd. De jury onder leiding van
Karin Peeters van de Kunstschat in
Gennep had het moeilijk. Het is toch
gelukt om winnaars te kiezen.
Kinderen van 6 -7 -8 jaar:
1e: Neeltje
2e: Owen
3e: Fayenne
Kinderen van 9 -10 - 11 - 12 jaar:
1e: Loes
2e: Semme
3e: IJfke
De winnaars hebben allemaal leuke
prijzen ontvangen, ze waren er blij mee.
Ook waren er aanmoedigingsprijsjes voor alle 4- en 5 jarigen die een
tekening ingeleverd hadden: Boaz,
Ciske, Jacqueline, Job, Juul, Levie, Noor
en Saar
Op 11 juni, een zonnige vrijdag, hebben
de kinderen hun prijs opgehaald. Ook
kregen ze allemaal wat te drinken en 2
ijsjesmunten waarmee ze een ijsje van
2 bolletjes konden halen. Heerlijk verfrissend op die warme middag. Een geslaagde actie TOURIST INFO GENNEP.
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AFSCHEID VAN MARIA GORETTI SCHOOL

GENNEP. De afgelopen weken deed het gerucht de ronde
dat het nieuwe Kind Expertise Centrum aan de Picardie
al voor de ingebruikname te klein zou zijn en dat daardoor zowel de Maria Goretti school als de Piramide nog
even niet afgebroken zouden worden. Deze week werd
bekend dat ‘naar verwachting de leerlingen en leerkrachten van de Maria Goretti na de zomervakantie het
huidige gebouw aan de Picardie voor het nieuwe KEC
GANAPJA gaan verruilen.’

Om die reden is er zaterdag 10 juli a.s. voor iedereen die
interesse heeft tussen 10:00u en 13:00u de mogelijkheid
om een laatste keer een kijkje te nemen in dat prachtige,
historische gebouw. Vergeet de gebrandschilderde ramen
niet! I.v.m. de maatregelen rondom het coronagebeuren
wordt u wel verzocht zich hiervoor in te schrijven. Belangstelling? Stuur dan een mail naar s.jetten@lijn83pro.nl
en vermeld daarin met hoeveel personen u denkt te komen
en het tijdstip dat uw voorkeur heeft.

Op de foto de derde klas uit het schooljaar 1963-1964. Vandaag de dag ondenkbaar dat je klassen hebt van 52 leerlingen.
Voor de ‘tellers’ onder ons: op de foto ontbreken 7 leerlingen!

Een valse sms, e-mail, WhatsApp of
nep-telefoontje, wees alert op fraude.
Criminelen gebruiken steeds creatievere manieren om je
gegevens te ontfutselen en zo geld te stelen. Zo zijn er
tegenwoordig oplichters actief die klanten bellen en zich
voordoen als een medewerker van de bank. Ze vragen in deze
nep-telefoontjes om je geld veilig te stellen voor fraude door het
tijdelijk over te boeken naar een kluisrekening. Deze nieuwe vorm
van fraude heet 'spoofing' en komt helaas steeds vaker voor. Maar

Houd je geld veilig,
laat je niet oplichten!
Veilig bankieren

rabobank.nl/particulieren/veiligbankieren
Vertrouw je het niet? Neem direct contact op met de bank.

ook vindt er nog altijd veel fraude plaats via WhatsApp, e-mail, sms
en valse betaalverzoeken. Rabobank vraagt nóóit - onder welke
omstandigheden dan ook - om je registratie-, inlog- of pincode.
Doe ook nooit telefonisch op verzoek een overboeking.
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SUBSIDIES & ZO
GENNEP.(JN) Twee maanden geleden, een ronkend persbericht
van de stichting Dynamic Borders:
‘Vlak voor het einde van het project Dynamic Borders en
precies op tijd voor de lente hebben de projectpartners een
knooppuntkaart uitgebracht, met ondersteuning van de
Stichting Toeristisch Platform Maasduinen Venlo. De kleine opvouwbare kaart omvat het gehele Nederlands-Duitse knooppuntennetwerk in de projectregio. Zo worden
de provincies Limburg en Noord-Brabant verbonden met
Kreis Kleve en de regio Niederrhein. Deze kaart is kosteloos verkrijgbaar bij het Toeristisch Informatiepunt Boxmeer in de bibliotheek. Fietsers in de grensregio wacht een
prettige verrassing, want de kaart bevat ook horecatips
voor onderweg.
Bovendien zijn op de kaart de
locaties van vijf laadstations
voor e-bikes te vinden, die in het
kader van het project geplaatst
zijn. De nieuwe kaart vormt
het nieuwste product binnen
het project en is een nuttige
aanvulling op de al bestaande
producten, zoals de grensoverschrijdende themaroutes, de
arrangementen en het kleuren puzzelboek voor kinderen
uit de regio. Allemaal producten en activiteiten die de aandacht vestigen op de veelzijdige toeristische mogelijkheden
en het prachtige, afwisselende
landschap in de grensregio’. Tot
zover dus dit persbericht.

Wat er niet bij staat, is dat deze stichting de afgelopen 4 jaar
niet minder dan zo’n € 720.000.- uit mocht geven om o.a. de
aandacht te vestigen op de veelzijdige toeristische mogelijkheden in deze prachtige grensregio. En vooruit, eerlijk is
eerlijk, daar zijn bijv. ook die 28 ‘Wings of freedom’ herdenkingsborden incl. fietsroutes
van betaald en uiteraard (zie
ook artikel Ellen Hoffmannplein) een brainstormsessie
waarin plannen gemaakt zijn
om een foodtruck te ontwikkelen incl. receptenboekje hoe
een zelf bedacht belegd broodje met streekproducten aan de
man/vrouw te brengen. Van
die € 720.000.- kwam ruim 5
ton uit Brussel en de rest werd
opgehoest door o.a. de 6 deelnemende gemeentes, waarbij
door Gennep bijna € 24.000.moest worden afgetikt.

Geen idee wat die opvouwbare kaart hiernaast gekost heeft,
maar dat geld hadden ze beter aan iets anders kunnen besteden. Voorbeelden te over. Dat is echt haast en knip- en plakwerk geworden van de bovenste plank.

BESTAANDE ROUTES WORDEN OPGEWAARDEERD

Was een van de uitgangspunten van de stichting. Ik heb de grensroute bekeken die loopt van de Wellsche Hut tot De Diepen in
Milsbeek. Inclusief de uitnodigende tekst: ’ontdek hoe uniek
de natuur is en geniet van de Bourgondische gastvrijheid en
schuif aan voor een diner of een streeklunch in een van de
vele horecagelegenheden’. Speciaal voor de fietsers worden
er ook nog vijf horecagelegenheden met name genoemd die
de moeite van het bezoeken waard zijn. Van schrik of was het
ongeloof ben ik naast de stoel gaan zitten toen ik las dat daar
ook Gaststätte Peter Thönnissen, Am Zollamt, Kessel bij hoorde. Dat is dat café aan de grens in ’t Ven waar ’s zomers altijd
van die ijzeren stoeltjes buiten stonden met daarop van die
dunne, rood en geel geverfde plankjes. Ik geloof alweer zo’n
drie jaar geleden is daar het laatste biertje getapt en op dit
moment staat het onkruid daar bijna net zo hoog als hier bij
ons in Gennep!

SUBSIDIE VOOR EEN DORPSCAFÉ

Waarom de gezusters Thönnissen hun café gesloten hebben,
weet ik niet, zal wel iets met kosten en opbrengsten te maken
hebben. En een heel ander subsidiebeleid daar in Duitsland
dan hier bij ons.
Ik ken een geval hier in de gemeente daar werd jaren geleden zomaar € 200.000.-, u leest het goed ja, een eenmalige
provinciale subsidie van 2 ton verleend voor de aankoop van
een dorpscafé omdat het concept bij droeg aan een versteviging van de leefbaarheid van het platteland. Daar was ook
nog een ander programma voor: Investeren in Steden en Dorpen
(ISD) en daar bleek nog een potje beschikbaar waar ruim
€ 80.000,- uit werd gehaald.
Dus, beste mensen van de Stichting Erfgoed Gennep, probeer
eens in Maastricht je licht op te steken, daar kijken ze niet op een
tonnetje meer of minder. Hoor wel of en wanneer het gelukt is.
Succes!
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Geen vervelende
verwensing in deze regio.
En al helemaal niet meer met
de producten die wij speciaal
hiervoor hebben ontwikkeld!
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Altijd de juiste route
bij de hand!
Ons land telt honderden ﬁetsroutes,
vaak aangegeven door ﬁetsknooppunten. Inmiddels hebben fervente
ﬁetsers natuurlijk een hele stapel
van die kaarten met dit soort routes
thuis in de kast liggen. Handig om de
route uit te stippelen, maar minder
handig wanneer je deze kaart moet
lezen tijdens het ﬁetsen.
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STARTKNOOPPUNT
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Daar hebben wij iets
op gevonden!
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Om te voorkomen dat je telkens je
ﬁetstocht moet onderbreken om die
grote, onhandige kaart uit te vouwen
en de volgende knooppunten moet
zoeken, hebben wij iets handigs
ontwikkeld. Een ’knooppunt label’!
Een goed beschrijfbaar strookje waarop 17 knooppunten ingevuld kunnen
worden, waarna u het eenvoudig aan
het ﬁetsstuur kunt bevestigen.
Binnenkort vind je deze knooppunt
labels bij diverse horecagelegenheden en VVV-kantoren in De Kop
van Limburg.
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0485-51 83 48
info@printmarkt.eu
www.printmarkt.eu

Opvallende ﬁetsreclame
Je onderneming onder de aandacht brengen of op zoek naar
een ludiek aandenken aan een ﬁetstocht voor je bedrijf of
vereniging? Met onze ’FIETSWIELDECORATIE’ word je gezien!
Informeer gerust naar de mogelijkheden of kijk in onze webshop: welovetoprint.nl

WE LOVE TO PRINT
De Poel 12
6591 BV Gennep
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info@welovetoprint.nl
www.welovetoprint.nl
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AAN HET ELLEN HOFFMANNPLEIN
GENNEP. (jn) Kan het ook niet helpen, maar
afgelopen week was het weer raak. En hoe!
Ik heb het over het ophalen van het oudpapier in de kern van Gennep. Is het nou
echt zo’n probleem om in de betreffende
week op de gemeentepagina in de Maas& NIersbode een mededeling of advertentie te plaatsen dat vrijdag a.s. daar en daar
oud papier opgehaald wordt. En als het
dan toch mis gaat, laat dan maandag - liever zaterdag natuurlijk - effe een wagentje
rondrijden en hier en daar dat papier opruimen. Nu is het een hele week blijven liggen. Meest prominente plaats was de hoek
van de Houtstraat en de Niersweg. Een geluk dat CenterParcs deze weken gesloten
is en er dus weinig fietsers onderweg waren. Die hadden anders een indruk van dat
‘bruisende’ Gennep mee naar huis genomen, daar zeg je U tegen.

BURGEMEESTERLOOS

Het zal waarschijnlijk met de hitte te
maken hebben gehad, maar afgelopen
week kreeg ik een mededeling van de
afd. communicatie van de gemeente dat
onze burgemeester zich ingeschreven
had als inwoner van de stad Gennep.

In dat zelfde bericht was ook te lezen
dat we tussen 2002 en 2012 een burgemeesterloos tijdwerk hebben gekend in
Gennep! De afdeling daarop gewezen,
waarop later een gecorrigeerd bericht
op de gemeentelijke facebookpagina is

verschenen. En toen dacht ik zoiets van:
‘krijgen we straks zeker een bloemetje
of zo, niks hoor, nog geen bedankje.

SUBSIDIE

Zou wel eens een keer vlieg willen zijn als
er in die gemeentekantoren over subsidies
wordt gesproken. Laten we het hier niet
meer hebben over die kapellenbaan waar
laatst zelfs nog een minister haar tijd aan
heeft opgeofferd, neen iets dat lokaal speelt
en héél, héél belangrijk is voor de geschiedenis en het vastleggen daarvan van ons
aller Gennep. De Stichting Erfgoed Gennep, kortweg de SEG.

In het bestuur allemaal razend enthousiaste lui die zich stuk voor stuk het vuur uit de
sloffen lopen om ons en toekomstige generaties Gennepenaren kennis te laten/kunnen maken met onze geschiedenis. En die
gaan echt niet over een nacht ijs. Alleen, nu
het werk wat zij doen en welke waarde dat
straks allemaal heeft steeds meer wordt
gewaardeerd, wordt het ook steeds drukker bij het aanbieden van alle mogelijke
historische (familie) archieven etc. En als
dat zo doorgaat, zitten ze eind van het jaar
op 100% gebruik van hun servercapaciteit
incl. harde schijven en is het einde oefening,
want dan is ook het geld op! Zo eenvoudig is
dat. De fotopagina van Jacob van Tankeren
bijv. komt voor een groot gedeelte van dat
archief. Zou toch dood- en doodzonde zijn
als we volgend jaar hier geen gebruik meer
van zouden kunnen maken. ‘En subsidie
dan’ hoor ik u denken. Inderdaad, subsidie.
Maar zo gemakkelijk is dat nog niet.
Enkele weken geleden is er een stevig onderbouwd plan de deur uitgegaan richting
gemeentehuis met daarin het verzoek om
een éénmalige subsidie van € 4.600.- voor
aanschaf van een synology server incl. harde
schijven en werkgeheugen. Volgens de verantwoordelijke wethouder is dit geen taak
van de gemeente en is de aanvraag linea-recta in de prullenbak verdwenen. De aanvraag

om een jaarlijkse subsidie van € 3.300.- toe
te kennen voor betaling van noodzakelijke
kosten van abonnementen, hosting, verzekering etc. is gedeeltelijk gehonoreerd. Niet
minder dan € 1.500.- wordt er volgend jaar
overgemaakt. Je reinste koehandel, als je het
mij vraagt. Wat gaat hier mis?
VEEL HOGER IN DE BOOM GAAN ZITTEN
Dat is wat Harm Teunissen en consorten
moeten doen. Jongens, jullie moeten in het
vervolg een veel grotere broek aan trekken
en hoog uit de boom blazen.

HOE JE DAT MOET DOEN?

Om serieus genomen te worden moet je
om te beginnen, laten we zeggen, minimaal
€ 15.000.- aanvragen. Wat dure, liefst engelse termen gebruiken (science, on the
edge of) en wat het ook (al jaren) goed
doet, een link leggen met agro en leisure.
Dat laatste Harm, daar gaat geld naar toe,
dat wil je niet weten.
En als je hoog in een boom in een hut wilt
gaan zitten, dan weet jij wel welke ik bedoel.
Onlangs nog compleet gerenoveerd en zelfs
voorzien van ramen. Van de andere kant:
hoge bomen kunnen ook veel wind vangen!

TIP: GEM. BERG EN DAL

Daar ging de gemeenteraad een paar jaar
geleden unaniem mee met een voorstel
van het college om eenmalig een bedrag beschikbaar te stellen van € 15.000.- om het
burgerinitiatief Erfgoednet te realiseren.
En vervolgens jaarlijks nog eens € 12.000.ter dekking van lopende kosten etc.

ARGUMENTEN

Een greep uit die argumenten: antwoord geven op een dringende vraag uit de gemeenschap naar een oplossing om de analoge
(foto)archieven te redden en te bewaren,
een kwaliteitsslag maken aangezien (oude)
papieren foto’s snel aan kwaliteit verliezen
en een toenemende behoefte en interesse
van bewoners om meer van huis uit bronnen te bekijken en waar nodig te gebruiken.
En nu de hamvraag natuurlijk: waarom kan zoiets in Groesbeek wel en zegt
hier de wethouder dat zoiets geen taak
is voor de gemeente. Welke gemeente
heeft het hier bij het rechte eind? Wat
denkt U? Net als wij, Groesbeek natuurlijk. Werk aan de winkel dus voor de
wethouder, zou ik zo zeggen!
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Wat van dichtbij komt is lekker.
Daarom leveren meer dan 80 lokale bakkers,
kaasmakers en slagers uit heel Nederland
onder de naam Streeckgenoten aan AH.
Hiermee krijgen zij een podium en kan
heel Nederland genieten van ruim 250
van hun lekkernijen.
Het aantal lokale leveranciers groeit,
en daarmee ook ons brede assortiment
aan smakelijke streekproducten.
In onze schappen vindt je bijv.
al kaas uit Eindhoven, Brabantse
gehaktballen uit ’s-Gravenmoer
en worst uit het Gelderse Uddel.
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