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GENNEP. (JN) Tot maandagmiddag hadden we een heel andere voorpagina op de ‘te-
kentafel’ liggen. Met aandacht voor de a.s. verkiezingen en uiteraard een terugblik op 
carnaval 2022 in onze stad.
De gebeurtenissen van afgelopen weekend in Oekraïne die ons allemaal raken en echt 
niet onberoerd laten, stonden in een te schrille tegenstelling met deze voorpagina. I.p.v. 
het ‘wa hèt ’t d’r wèr gekröld’, is met dank aan en hulp van Iris Janssen maandagavond 
deze geheel in de kleuren van de Oekraïense vlag opgemaakte pagina ontstaan.
Verderop in deze uitgave een bijdrage van haar vader Marc-Jan die afgelopen weekend 
persoonlijk al de eerste hulpgoederen in Polen heeft afgeleverd en nu een dringend be-
roep op u doet om goederen te spenderen c.q. voor hem in te zamelen die het hardste 
nodig zijn. Zijn lijstje komt rechtstreeks van het front en als je de argumentatie leest 
van het hoe en waarom lopen je de schuivers over de rug. U kunt/mag ook geld schen-
ken, waar met een fikse korting medicijnen van worden gekocht waar de meeste vraag 
naar is. Verdere info hieromtrent vindt u op pagina 3.

Ontwerp: Iris Janssen
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HELP OEKRAÏNE
GENNEP. (EB) Marc-Jan Janssen, in het Ottersumse (in Gennep trou-
wens ook) geen onbekende als het gaat om lokale gebeurtenissen in 
de vorm van een cartoon vast te houden, is ook een fervent 4x4 dri-
ver. En deze hobby combineert hij met vakanties waar de prestaties 
van zo’n wagen uitgetest worden, bij voorkeur onder omstandigheden 
waar een normaal mens graag een andere weg zoekt. Ploeteren in de 
modder, bergachtige streken, als het maar zo goed als onbegaanbaar 
lijkt. Bijv. in het gebied van de Pools/Oekraïense grens. Daar waar je in 
combinatie ook prachtige paardenvakanties kunt houden onder bege-
leiding van, zoals hij ze noemt, ‘mijn Poolse moddervrienden’. En juist die vrienden deden direct 
na de inval van de Russische troepen in Oekraïne een dringend beroep op hem om de inwoners 
van de dorpen daar niet in de steek te laten. Bepakt en bezakt is hij afgelopen weekend aan die 
1200km lange tocht begonnen en zondagavond teruggekeerd met ervaringen, indrukken en een 
pakket vragen om hulp waar we niet aan voorbij mogen gaan.

REALITEIT
Zijn Poolse (modder)vrien-
den hebben het lef om via 
vaak voor de leek onbe-
gaanbare wegen/paden 
etc. door de bergen in de 
Oekraïense grensstreek  te 
rijden. Daar komen ze in 
dorpen waar de bevolking 
juist nu hele specifieke vra-
gen/verzoeken heeft om te 
kunnen overleven. Bij de 

boeren is er een grote behoefte aan stevig touw om tijdelijke afra-
steringen te maken om zo hun vee te verstoppen. Inwoners kun je 
een groot plezier doen met zeilen in niet al te opvallende kleuren. 
Daaronder kunnen ze in de bossen huisraad verstoppen die an-
ders door de plunderende Russische troepen wordt vernield. En 
meestal gaat het zo: zo’n dorp wordt omsingeld, gas, water en elek-
triciteit worden afgesloten en het minste wat je dan nodig hebt is 
schoon water om te drinken. Vandaar bijv. de indringende vraag 
om chloortabletten en norit. U kunt dat afgeven bij Achter de Ho-
ven 9 in Gennep. Maar er kan nog veel meer gebruikt worden:

EERSTE LEVENSBEHOEFTES
MEDISCH:
Chloortabletten, norit en pijnstillers (paracetamol)
Verbandmateriaal (tape, pleisters, verschillende maten
verband, gazen etc..)
ETEN en DRINKEN:
Energy drinks, snacks, siroop, verband en oploskoffie
Houdbaar eten zoals soep (blik, gedroogd), 
baby flesvoeding (poeder)
KLEDING(*):
Warme, waterdichte schoenen/laarzen
en warme sokken
GEREEDSCHAP:
Zeil, liefst groen, géén felle kleuren!!!
Pionierstouw, schoppen, hamers,  grotere maten spijkers,
schroeven en schroevendraaiers etc
ENERGIE:
Gasflessen, gas kooktoestelletjes en verwarming op gas
batterijen, power banks, zaklampen,  hoofdlampen en
motorolie
OVERIG:
Dikke slaapzakken (het is er -10 graden Celcius),
dekens, slaapmatjes light, baby campingbedjes en
stretchers
(*) Andere kleding dan hierboven vermeld, staat niet op de eerste 
plaats, omdat deze massaal aangeleverd wordt door andere hulp-
organisaties!!!

VERTREK EERSTVOLGENDE KONVOOI
Dat staat gepland voor vrijdag 
18 maart a.s. Rond de klok van 
10:00u is vertrek vanaf ‘Achter 
de Hoven 9’. Daar kunt u trou-
wens ook uw spulletjes kwijt. 
Normaal gesproken is hier altijd 
iemand aanwezig en zou er toe-
vallig niemand thuis zijn, staat er 
een aanhangwagen op de oprit 
waarin u uw bijdrage kwijt kunt.

Mocht U financieel een bijdrage willen leveren, bijv. voor de 
aanschaf van broodnodige medicijnen tegen gereduceerd ta-
rief, neem dan rechtstreeks contact op met Marc-Jan Janssen, 
tel. 06-14354070.
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VOORWOORD

GENNEP. (jn) In onze vorige uitgave had-
den wij u beloofd met een stemadvies 
te komen als er geen ontwikkelingen 
waren te melden m.b.t. het mantelzorg-
compliment. Dat hadden we klaar liggen 
incl. wat opmerkingen over de verde-
ling mannelijke en vrouwelijke raadsle-
den. En hoe die in Gennep steeds verder 
naar een kant uitslaat. En wat die man-
telzorgcompliment-ontwikkelingen be-
treft: we hebben de indruk dat de zaak 
aan het kantelen is, maar… dan moet 
er hier en daar nog wel wat geschoven 
worden. Als we een verkiezingsuitslag 
krijgen zoals hierboven voorspeld, gaat 
het de goeie kant op.

Van de andere kant: ik vraag me af in hoe-
verre we hier onze lokale politici nog seri-
eus moeten nemen. Neem nou bijv. de af-
faire omtrent de sandwichborden van de 
PvdA. Die partij,  - wie niet sterk is, moet 
slim zijn -  krijgt het in Maastricht voor el-
kaar om een vergunning los te peuteren 
om aan de provinciale wegen in de ge-
meente Gennep sandwichborden te plaat-
sen. Dat doen ze woensdag en donderdag 
na carnaval en wat is er vrijdagmorgen 
aan de hand? Huilie, huilie van wat ande-
re partijen bij de griffier, vergezeld van het 
verzoek de borden weg te laten halen en 
een flinke boete uit te delen…
Wat een stelletje blagen zeg. Zo in de 
trant van: Mamma, hij heeft het ge-
daan, ik ben braaf geweest!

Afgelopen maandag zijn alle borden ver-
wijderd, (schade voor de partij zo’n 2000 
euro) en kan/kon de gevestigde orde 
weer gerust adem halen en achterover 
leunen. Ik kan niet tegen zulk onrecht!

Als iemand anders slimmer is dan jij, 
moet je proberen daarvan te leren en 
niet zoals op dit moment ergens in 
Oost-Europa gebeurt, de mond snoeren. 
Een gezonde competitie mijne dames en 
heren dat is waar het om draait. Zie voor 
meer info pagina 17.

Zoals u al las, ik kan niet tegen zulk on-
recht. Vandaar, dat we de PvdA, waar-
voor we trouwens als enigste partij alle 
drukwerk hebben mogen verzorgen, 
meenden tegemoet te moeten komen. 
Bij hen staat het Gennepse echt voorop, 
zonder dat van de daken te schreeuwen. 
Ik houd daar van!

Vandaar bij deze mijn oproep om, als u 
plaats hebt en ook niet tegen onrecht 
kunt, een van de leden te bellen dat u be-
reid bent een bord bij u aan de schutting 
te hangen of in de tuin te plaatsen. Ze 
hebben er nog genoeg over.

OEKRAINE
Al dit lokale gekrakeel valt compleet in 
het niet als we het hebben over de situ-
atie in Oost-Europa. Marc-Jan Janssen 
deed zondagavond op facebook verslag 
van zijn missie naar Polen afgelopen 
weekend, vergezeld van een hartstoch-
telijke oproep om toch vooral te geven. 
En dan met name spullen waar men daar 

met smart op zit te wachten. Voor ons 
aanleiding om maandagmorgen deze ‘Ge-
nnepenaar’ compleet ‘om te gooien’ en 
aandacht te schenken aan die rampzalige 
situatie in Oekraïne. Vandaar dat u die op-
roep helemaal voorin  op pagina 3 vindt. 
Helpt u ook hen?
Voordat ik het vergeet, de tel. nrs. van de 
PvdA zijn:

Luc Brouwers (Milsbeek)
06-38667940

Joy Hillebrand (Gennep)
06-27239989

Tom Bögels (Heijen)
06-83335542

Heel veel wijsheid gewenst volgende week 
als u voor het stembiljet staat! Gelukkig is 
de lente in aantocht en kunnen we straks 
weer genieten van mooie avonden!

Sjang Noy
Uitgever
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‘De Gennepenaar’ behoudt zich ten aanzien van de inhoud 
van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform 
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.
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IN MEMORIAM 

TOON AARNOUTSE

* Gennep, 11 februari 1944
† Gennep, 30 januari 2022

Toon groeit op in een gezin met zes kinde-
ren: Jacques, Jan, Cor, Diets, Toon en Ans. 
Na de Mulo gaat hij naar de HBS in Box-
meer, samen met zijn jongste zus. In die 
tijd is hij vaak in de Maasweien, waar de 
koeien van zijn vader, Rob Aarnoutse, gra-
zen. Het is waarschijnlijk dat daar zijn lief-
de voor dieren is ontstaan. Na HBS-B gaat 
hij naar Utrecht om dierenarts te worden. 
Hij is leergierig en specialiseert zich zowel 
in grote als kleine (huis)dieren.              
 Na zijn studie in 1971 werkt hij enkele 
jaren in verschillende dierenartspraktij-
ken. Als hij in de weekenden thuis is, loopt 
hij met zijn vader door de weien en in-
specteert alle  koeien op mogelijke kwa-
len en ziektes. Het plotselinge overlijden 
van zijn vader in 1975 is  een grote klap 
voor hem. Nu zijn moeder alleen is, besluit 
Toon terug naar huis te gaan en een die-
renartspraktijk in Gennep te beginnen. Hij 
bouwt in de tuin van zijn moeder een gro-
te praktijk en voelt zich weer thuis. 
In het begin verloopt de communicatie 
tussen moeder en zoon niet helemaal 
vlekkeloos. Als Toon een papegaai on-
derzoekt en constateert dat het dier niet 
lang meer zal leven, gaat de bedroefde ei-
genaar nog even bij de moeder van Toon 
langs. Als zij de papegaai ziet, roept ze 
spontaan: “Ik zie dat de papegaai het al 
beter maakt”. Toon is een dierenarts van 
de oude stempel. Hij heeft niet veel ap-
paratuur nodig om een diagnose te stel-
len. Vaak ziet hij in één oogopslag wat een 
hond of poes mankeert. Als een hond of 
poes veel last van de alvleesklier, dan ad-
viseert hij steevast om kippensoep te ge-
ven of op zijn Genneps ‘kiepensoep’.     
Het aantal klanten groeit gestaag, niet al-
leen omdat Toon een goede dierenarts is, 
maar ook omdat hij uit een bekende Gen-

nepse familie komt en niet veel voor een 
bezoek vraagt. Mensen die het financieel 
moeilijk hebben, hoeven niets te betalen. 
Toon gaat ook naar de boeren om dieren 
in te enten of verlossingen te doen. Als 
een schaap in Oeffelt met spoed geope-
reerd moet worden, zet hij het zenuwach-
tige dier naast zich neer in zijn Mercedes 
en rijdt spoorslags naar zijn praktijk in 
Gennep. Tijdens een carnavalszitting is 
veel gelachen om de scène van Toon met 
zijn schaap, en niet met een vrouw.
De wereld staat stil als Toon in 1984 een 
ernstig ongeluk krijgt. Een zware vracht-
wagen botst frontaal op zijn auto. Toon 
ligt maanden in het ziekenhuis. Na een 
jaar hervat hij zijn werk en komen zijn 
oude klanten weer terug. Hij geniet op-
nieuw van de dieren en hun baasjes. Daar-
naast schaakt hij veel, doet allerlei spellen 
met zijn broers en zussen en discussieert 
hij graag met de deken over het wel en 
wee van de kerk. In de buurt is steeds zijn 
trouwe Duitse staander Waldi. Hij zorgt 
goed voor zijn bejaarde moeder en drinkt 
‘s avonds met haar een borreltje. Als hij 
65 wordt, stopt hij van de ene op de an-
dere dag met werken en stort zich op de 
boeken die hij in de loop der jaren verza-
meld heeft. Ook gaat hij verder met zijn 
andere hobby: schrijven. Elke dag noteert 
hij een aantal wijsheden die hem die dag 
zijn ingevallen. Meer dan 40 schriften 
schrijft hij vol. Die moeten later, zo voor-
spelt hij met de nodige humor, niet naar 
De Bezige Bij maar naar De Luie Wesp.   
Het leven van Toon verandert als hij pro-
blemen krijgt met zijn korte termijn ge-
heugen. Dat beseft hij als arts maar al te 
goed. Als een psycholoog op bezoek komt 
en vraagt welke dag het is, reageert hij  
met de woorden: ‘’Daar ligt me niks aan 
gelegen”. Uiteindelijk wordt hij in zorg-
centrum Libermannhof opgenomen. Daar 
komt hij tot rust. Vier jaar lang geniet hij 
van de liefdevolle zorg van het verplegend 
personeel. De foto van Toon met de koe- 
ien, die een half jaar geleden door een ver-
pleger is gemaakt, spreekt voor zich.  
Elke dag leest zijn zus of één van zijn broers 
voor uit de boeken van Wiel van Dinter, 
Han Albers of Ger Holtermans over Gen-
nepse mensen van vroeger. Toon geniet 
daar met volle teugen van; hij volgt nauw-
lettend het verhaal en corrigeert als een 
naam of woord verkeerd wordt uitgespro-
ken. Zijn zorgeloze bestaan houdt plot-
seling op als een ernstige vaatziekte zich 
openbaart. Uiteindelijk sterft hij in de ar-
men van zijn lieve en altijd zorgzame zus. 

Een goede en bescheiden man is van ons 
heengegaan. Hij ruste in vrede. 

FAMILIEBERICHTEN

IN MEMORIAM 

JOS FRANKEN 

* Milsbeek, 10 maart 1969
† Ven-Zelderheide. 11 februari 2022

Heel bijzonder, heel gewoon
Gewoon een heel bijzondere man!

Jos werd op 10 maart 1969 geboren als 
benjamin in het gezin Franken-Wijnho-
ven. Zijn vader had samen met een oom 
een bloempottenfabriek. Jos werd meu-
belma-ker en vond werk in een meu-
belfabriek. September 1986 ontmoet-
te hij zijn grote liefde: Carlijn Knapen. 
Sindsdien waren Jos en Carlijn onaf-
scheidelijk. Toen zijn vader begin jaren 
90 vanwege ziekte de bloempottenfa-
briek niet meer kon runnen nam hij die 
samen met zijn broer over. Na ruim 10 
jaar nekten aangescherpte milieuregels 
die fabriek. Toen ging Jos als timmer-
man aan de slag en werkte hij vervol-
gens ruim 10 jaar als verkoopmede-
werker in een bouwmarkt. Dat laatste 
ging hem goed af: klanten spraken vol 
lof over zijn vakkennis en creatieve ad-
viezen. Steeds meer echter droomde 
hij ervan om een eigen bedrijf starten. 
Dat lukte oktober 2019. Hij huurde een 
grote loods  en toverde de kale ruim-
te snel om tot een bedrijfsruimte met 
winkel, werkplaats (met alle benodig-
de apparatuur), magazijn, kantine en 
directiekamer. Tegelijkertijd werkte hij 
aan voorraadvorming, zodat de winkel 
eind 2019 al stampvol verkoopspullen 
stond. Zijn ideaal was verwezenlijkt: 
een eigen bouwkringloop De Loods. De 
omzet steeg naar tevredenheid. 

De wooncarrière van het jonge stel 
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IN MEMORIAM 

Verdrietig, maar dankbaar hebben wij 
afscheid moeten nemen van onze lieve, 

zorgzame moeder en trotse oma

RIA VAN DE LOGT
VAN THIEL 

weduwe van
Theo van de Logt

* Nijmegen, 1 december 1942
† Gennep, 15 februari 2022

Ria is maandag 21 februari, na de uit-
vaartdienst, naar het parochiekerkhof 
aan de Torenstraat te Gennep gebracht.

  Freek en Judith 
  Sylvester en Julia
       Janna
       Jens

Correspondentieadres: 
Familie van de Logt 
Willem Boyeweg 2 
6591 ZT GENNEP 

uitvaart@vandelogt.eu 

22021704 -  van de Logt-vanThiel - Oblong standaard  | Docraptor

IN MEMORIAM 

In liefdevolle herinnering aan

RINY WOUTERS

* Gennep, 12 februari 1959
† Boxmeer, 17 februari 2022

Daarboven tussen al die mooie sterren 
is er iemand die wij nooit 

zullen vergeten. 

Ons Riny was een bezige bij. Als kind 
het liefst buiten in de tuin met dieren 
om haar heen, paardrijden en sporten, 
een werkzaam leven van bijna 30 jaar 
bij CNC en daarnaast allerlei vrijwilli-
gerswerk vanuit een sterke behoefte 
om te helpen. 
De familie was haar ankerpunt. Daar 
voelde zij de warmte die zo kenmerkend 
voor haarzelf was terug en daar voel-
de zij zich geborgen. Voorop stond ons 
mam, de laatste jaren zorgde Riny dage-
lijks met liefde voor haar, tot het laatst. 
Bij familiebijeenkomsten was zij in haar 
element en genoot zij van de gezellig-
heid en het plezier. Zij was erg gesteld op 
haar neefjes en nichtjes en leefde intens 
mee met hun wel en wee. Ook waren de 
contacten met vrien den, collega's en bu-
ren heel belangrijk voor Riny. 

Het heengaan van Riny doet ons pijn 
maar er is ook de vreugde en de dank-
baarheid dat wij haar in ons midden 
mochten hebben. Zij was een lief, warm, 
humorvol en dapper mens. Wij zullen 
haar heel erg missen maar de mooie 
herinneringen aan haar blijven voor al-
tijd in onze harten bewaard. 

Familie Wouters 

startte met huren In Milsbeek, Midde-
laar en Bredeweg. Begin jaren 90 kon-
den ze eindelijk een circa 100 jaar oude 
boerderij ko-pen in Milsbeek. Jos knap-
te die pijlsnel op. Ze waren er content. 
Begin deze eeuw zagen ze kans om 
een andere, oude boerderij met opstal-
len en veel grond eromheen te kopen 
in Ven-Zelderheide. Hier kon Jos naar 
hartenlust zijn creativiteit en werklust 
kwijt. Elk jaar veranderde en verbeter-
de hij daar veel. Op 25 augustus 2011 
werd hun relatie bekroond met een 
zoon: Alano. Sindsdien kon hun geluk 
niet meer op. Jos en Carlijn waren gek 
op dat menneke, ze deden er alles voor.

"Als mijn Papa het niet 
kan maken, dan kan 

niemand het!"

Carlijn Knapen & Alano Franken

IN MEMORIAM 

Ter herinnering aan 

JAN TISSEN
Johannes Jacobus

 echtgenoot van 
Kesorn Tissen - Kallaya

* Afferden, 30 oktober 1931
† Gennep, 21 februari 2022

Lieve Jan,  
Altijd als we op bezoek komen  

heb je alle tijd.  
We kletsen en lachen samen  

en beleven een hoop gezelligheid.  
Ik wil je bedanken voor 
altijd een luisterend oor, 

want daar ben je de liefste voor.

Ik veeg de tranen van mijn gezicht 
je hebt nog steeds je ogen dicht 
ik zal wel uren kunnen kijken 

naar hoe jij hier nu voor me ligt
je leefde altijd al met de dag 

maar de laatste tijd als ik je zag 
had je geen zin meer om te lachen 

ik vroeg me af waar dat aan lag 
niemand wist hoe ziek je was 

en hoe je je hebt gevoeld  
wat heb je ons willen zeggen 

wat heb je toch bedoeld.

                                 Kesorn
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IN MEMORIAM 

Een hart van goud

PIET SLUITERS

* Gennep, 8 augustus 1943
† Gennep, 21 februari 2022

En ineens was je er niet meer.  
Wat fijn dat we bij je waren. 

Allerliefste schat, papa en opa, 
rust zacht. 

Jij dacht altijd aan een ander.  
Wij denken nu voor altijd aan jou.

Op vrijdag 25 februari 
hebben we afscheid genomen.

Dot van Bergen

Jetsje en Floris 
   Sofie, Daan, Sara

Rick en Carol
   Evan, Lukas

Peer en Geerte
   Stijn, Sanne

Noortje en Martin
   Lize, Sep

Maaike en Frank
  Janne, Teun, Pien

Joost en Josetta
  Cas, Tom

GENNEP. (JN) Vol ongeloof kijk ik Mat Rut-
ten aan, toen die ons maandag de 21ste op 
het eind van de morgen vertelde van het 
overlijden van Piet Sluiters. Voor ons Piet 
Sluuters, Prins Piet d’n Twèdde en spin in 
het web van weet ik hoeveel verenigin-
gen hier in Gennep. Arthur van Leeuwen 
zou van Piet gezegd kunnen hebben: ‘dat 
ie geen nee kon zeggen’. Ik kan me dat zo 
1-2-3 niet voorstellen, wel dat ik Piet nooit 
kwaad heb gezien. En hij ook niet wilde 
dat een ander kwaad werd.

Zo herinner ik me nog als de dag van gis-
teren dat we hier vanuit Gennep met een 
bus of drie van de Zuid-Ooster richting 
Druten vertrokken om bij Piet en Marij-
ke de receptie b.g.v. hun huwelijk met een 
bezoek te vereren. Daar waren dus bin-
nen de kortste keren de fusten bier leeg, 
in geen velden of wegen meer een hapje 
te vinden en als ik me goed herinner er 
op de terugweg meer bloemen in de bus 
lagen dan op de heenreis. Piet kreeg je 
niet kwaad!
Want nog geen 2 weken later werden we 
uitgenodigd om in de Steendalerstraat 
‘de meiboom’ af te komen breken. Op het 
moment dat iedereen buiten stond te kij-
ken, was een van de ‘vrienden’ zo goo-
chem om in de kelder alles wat maar te 

eten was in een tas te stoppen en daar-
mee een uur later voor aan te bellen en 
het bruidspaar excuses aan te bieden 
voor het gedrag tijdens de receptie. En 
dat we als kleine pleister op de wonde 
zelfs ook nog voor een hapje hadden ge-
zorgd. Terwijl Piet en Marijke driftig be-
zig waren in de keuken om van hun eigen 
toastjes, blikken zalm, augurkjes, uitjes 
en weet ik wat nog allemaal meer, lekke-
re hapjes te maken, werd er ondertussen 
in de woonkamer ook nog menig biertje 
‘soldaat’ gemaakt.
Toen Marijke de volgende avond voor be-
zoek een hapje klaar wilde maken, kwam 
zij tamelijk opgewonden de kelder uit en 
vroeg Piet om ff mee de kelder in te gaan 
om al die lege schappen in ogenschouw 
te nemen. Was er niet bij, maar kan me 
zo voorstellen, dat Marijke iets heeft ge-
bromd van: ‘leuke vrienden heb jij’, waar-
op Piet z’n schouders heeft opgetrokken 
en iets heeft gedacht van: “da hèdde as ge 
bèj zö’n Mètje zit!’

Ik denk dat zo’n instelling past bij het war-
me nest waar Piet uit voortkwam. Moe-
der Mia (Moeke) was, ik heb ze nooit an-
ders gekend, een schat van een mens en 
zijn vader Hendrik heeft Piet helaas nooit 
gekend. Hendrik Sluiters was 32, toen hij 
samen met een stel schildersgezellen uit 
Gennep in Oosterhout in een verschrik-
kelijk ongeluk betrokken raakte. Op de te-
rugweg van een beurs in Utrecht in 1946 
werd het busje waarmee ze onderweg wa-
ren, geramd door een militaire truck. Ben 
Slungers, 36 jaar oud, was op slag dood en 
Piet zijn vader stierf ’s nachts in het Canisi-
usziekenhuis. Piet zijn moeder bleef alleen 
achter met 2 dochters (Nelly en Truus) en 
Pietje als jongste, nog geen 3 jaar oud.

N.B.
In datzelfde naoorlogse Gennep woonde 
op dat moment ook een bijna drie jaar 
oude kleuter die anderhalf jaar eerder 
zijn moeder had verloren bij een – laten 
we het zo noemen -  vergissingsbombar-
dement in Hoogland, gemeente Amers-
foort. Daarover meer in de volgende 
‘Gennepenaar’.

HERINNERINGEN AAN PIET SLUITERS
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GEDOOPT
Zondag 6 februari is

BIBI EIKHOLT
gedoopt in onze 

St. Norbertusparochie 

GEBOREN
Donderdag 24 februari 2022 is

MAUD 
VAN DER MOOREN

geboren als dochter van 
Boyan en Sandra v/d Mooren - de Haas

Touwslagersgroes 32 
Gennep

Waardevol
Wonder

Zo bijzonder 

FAMILIEBERICHT
PLAATSEN?

Wil jij ook een geboorte, doop,
huwelijksjubileum of

overlijden laten plaatsen
in De Gennepenaar?

 
Stuur een e-mail naar:

redactie@printmarkt.eu 
of bel 0485 51 83 48

GENNEP. (sga) Wie op dit moment 
kiest voor een technische opleiding 
of richting, is gegarandeerd van een 
mooie toekomst in het werkveld. Zo 
ook voor vierdejaars PIE-leerlingen 
Gijs en Max. 

PIE staat voor Produceren, Installeren 
en Energie en omvat allerlei vormen van 
techniek, van metaal- en plaatconstructie 
tot elektro- en installatietechniek. Maar 
ook alle nieuwste vormen van techniek 
komen aan bod op het Elzendaalcollege 
in Gennep. Zo is de praktijkruimte sinds 
kort een lasersnijder rijker. Dit om de 
leerlingen zoveel mogelijk praktijkerva-
ring mee te geven. Een mooie aanvulling 
hierop is de stageperiode.
Max liep twee weken stage bij Megens en 
Seef Beveiligingstechniek uit Milsbeek: 
“De ene week heb ik samen met twee in-
stallateurs voor de klant de brandbeveili-
ging opnieuw aangelegd. De andere week 
heb ik meegewerkt aan een elektriciteits-
plan in een kantoorpand.” Gijs ging met 
zijn collega’s aan de slag in een biblio-
theek waar de brandveiligheid geoptima-
liseerd werd. Met de nadruk op collega’s, 
want Gijs is nu op zaterdagen en in de va-
kanties al bij Megens te vinden: “Tijdens 
mijn stage heb ik brandmelders en alar-
men vervangen en ook een brandproef 
uitgevoerd. Ik mocht echt veel zelf doen”. 

TOEKOMST
Max gaat na zijn examenjaar naar Horst 
voor een opleiding tot metselaar, Gijs 
kiest voor elektrotechniek in Roermond 
en gaat daarnaast bij Megens werken. 
Volgens algemeen directeur Tom Wien-
hofen zit het met de toekomst van deze 
jongens wel goed: “De behoefte aan tech-
nisch personeel is in alle bedrijfssectoren 
enorm groot en die behoefte groeit alleen 
maar. Een leerling met een technische 
opleiding heeft dan ook een mooie toe-
komst voor zich”. 

PROFIELEN
Naast Produceren, Installeren en Ener-
gie biedt Elzendaalcollege Gennep ook de 
profielen Dienstverlening en Producten 
én Zorg en Welzijn aan. Een uitgebreid 
aanbod en daarmee uniek in de regio. 

PIE-LEERLING ELZENDAALCOLLEGE GENNEP
NU AL VERZEKERD VAN BAAN

FAMILIEBERICHTEN
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Ondanks de coronamaatregelen, maar dankzij de digitale 
mogelijkheden, zijn de  spelers van toneelvereniging Ma-
tigheid en Genoegen onder leiding van Pleunie Hoving, 
zeer actief bezig geweest met de repetities voor een nieuwe 
voorstelling. Momenteel worden de puntjes op de i gezet 
voor de voorstellingen op 11, 12 en 13 maart. 
Het wordt, zoals u wellicht van deze club gewend bent, weer 
een uiterst bijzondere voorstelling. Dit keer met zang, dans en 
boordevol hilarische, hartstochtelijke en hysterische momen-
ten. Het publiek mag dit keer aanschuiven aan het diner in huize 
Addams bij een familie van op zijn zachtst gezegd, bijzondere fi-
guren en vreemde gasten. 

Zo is daar Wednesday, de in-
middels volwassen, enigszins 
macabere dochter des huizes, 
die op zoek is naar een prooi 
uh echtgenoot. En wat te den-
ken van Lurch, de zwijgzame 
dan wel grommende butler 
en zijn onnavolgbare scha-
duw, alhoewel? De schaduw 
is bij nader inzien blijkbaar 
toch behoorlijk ‘volgbaar’.
Morticia is de vrouw des hui-
zes die langzaam weg kwijnt 
vanwege het ‘achterstallig on-
derhoud’ door haar al zo lang 
afwezige eega. Verder loopt 
er de piepende en krakende 
oma rond met haar trouwe 

kater, die ook nog voor andere doeleinden wordt gebruikt en 
rijdt er de onverstoorbare overgrootmoeder, waarvan je denkt 
dat ze niets meekrijgt, maar dat is maar schijn. Gomez Addams 
verschijnt als ‘dappere oorlogsheld’ ten tonele met een schitte-
rende serenade. Vervolgens brengt hij met een prachtige balts-
dans zijn vrouw in vervoering om haar vervolgens te beminnen. 
Een vreemde jute rups kruipt over het podium, waaruit onver-
wachts nog een familielid tevoorschijn komt. Naast de vaste be-
woners zijn daar nog de bijzondere, wellustige en onafscheide-
lijke tweeling Lola en Lisa, de naar deserteurs en landverraders 
zoekende generaal Von Slush en de priester die de familie hoopt 
te bekeren met aan zijn zijde twee ‘vrome’ nonnen.

Dit bijzondere diner wordt doorspekt met bijzondere maar pas-
sende muziek. Wie durft schuift aan tafel bij: Dinner with the 
Addams Family en zal van de ene in de andere verbazing vallen. 
De regisseur Pleunie Hoving heeft dit toneelstuk op een bijzon-
dere manier herschreven speciaal voor ‘Matigheid en Genoegen’. 
Eerder was dit stuk al te bewonderen op Sonsbeek theater ave-
nue in Arnhem. 

Er is reden genoeg uw nieuws-
gierigheid gerust te stellen in 
het weekend van 11, 12 en 13 
maart en deze absurdistische 
voorstelling te gaan bijwonen.

Inmiddels zijn twee voorstel-
lingen helaas uitverkocht. U 
heeft nog de gelegenheid aan 
te schuiven op zaterdag 12 
maart om 13.30 of 16.00 uur, 
en op zondag 13 maart om 
13.30 uur.

Reserveren is mogelijk via 
www.matigheidengenoegen.
nl of 0485-513321. Tot dan!

De voorstellingen vinden plaats bij 4events Zaal Pica Mare, Picardie 
36 te Gennep

ZATERDAG 12 MAART: STADSKWIS GENNEPS GEWIEKSTE
Zoals we in de vorige uitgave van 
'De Gennepenaar' al schreven, 
hebben de deelnemers en organi-
satoren er even op moeten wach-
ten. Maar nu gaat het toch écht 
gebeuren. Zaterdag 12 maart strij-
den Gewiekste Gennepenaren in 
teams tegen elkaar en op vrijdag-
avond 1 april wordt tijdens de 
feestavond bekend gemaakt welk 
team het aller, aller Gewiekste is!

DINNER WITH THE ADDAMS FAMILY EN STADSKWIS

Wat houdt Wednesday in haar zak 
verborgen?

Matigheid en genoegen 
presenteert

Dinner with the 
Addams Family

regiePleunie Hoving
Maart 2022

?
4Events
Printmarkt

Albert Hein
Buurthuis van Ons

Mede mogelijk gemaakt door:
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WANDELEN TUSSEN 
MAAS EN NIERS

GENNEP. (ck) Wij zijn er weer en gaan de avondwandelingen 
weer organiseren. Afgelopen jaren is er steeds meer nadruk 
gelegd op meer bewegen. Hoe fijn zou het zijn om dit met 
meerdere wandelaars te gaan doen. En die mogelijkheid wil-
len wij jullie bieden. Door mooie routes te maken door de ge-
hele gemeente Gennep, en vooral op plaatsen waar u mogelijk 
nog nooit  bent geweest. Wij als comité doen er alles aan om er 
weer een mooie week van te maken.

Noteer alvast de datums, wij zorgen dat de organisatie weer tip 
top in orde is.

De startplaats: MFC De Goede Herder in Gennep.
Inlichtingen: C. Kersten
Tel:    06-55925833
E-mail:  chpm.kersten@gmail.com 

Tot ziens tijdens de avondwandelingen tussen Maas en Niers

WA HÈT 'T 
D'R WÈR GEKRÖ.LD!

GENNEP.(MvM) De laatste serpentines dwarrelen nog over de 
Markt voor het stadhuis en waarschijnlijk heeft nog niet ieder-
een zijn stem terug. Maar 'wa hèt 't d'r wèr gekrö.ld!' Gennep 
vierde 4 dagen lang een ouderwets gezellig carnavalsfeest. 
Weliswaar zonder Stadsprins, maar met Baron Marcel en 
Barones Britt en alleen voor genodigden: Gemeenteprins 
Hans d'n Urste! 

Misschien is het je nog niet direct opgevallen, maar zowel de  
Gemeenteprins als de Barones zijn met regelmaat te vinden 
'aan het Eellenhoffmannplein', maar dan resp. als burge-
meester en zijn secetaresse!

Het had even geduurd, maar we konden eindelijk weer lek-
ker 'op de lappe!' Maar nu is het feest weer gedaan en moe-
ten we het doen met een hoofd vol herinneringen en tal van 
prachtige foto's, zoals deze, en die op de pagina hiernaast! 

't zal d'r altied blie.ve krölle!
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't Was een ongeorganiseerde carnaval dit jaar, zonder 
(nieuwe) Prinsen en Prinsessen... althans; hier en daar 
werd toch nog een hoogheid geïnstalleerd, zoals bijvoor-
beeld bij de 'Openbare Klapsigaren' op Openbare Jenaplan-
school Elckerlyc.

V.l.n.r.: Prinses Maud I, Prins Cas I en Adjudant Roan

Ook in Ottersum werd een 
Prins uitgeroepen. Jeugdprins 
Gijs I (kleinzoon van Paul Smits 
van De Pub) sprong daar vrij-
dagavond 18 februari tevoor-
schijn om er vervolgens een 
prachtig feest van te maken 
met alle Niersotters en Maskot-
ters. Aangezien we ook steeds 
vaker positieve reacties ont-
vangen op 'De Gennepenaar' 
vanuit 't Ootersómse, nemen 
we deze stralende Jeugdprins 
ook graag mee op deze pagina.
 

Jeugdprins Gijs I (Cöp)

Hetzelfde geldt voor de Prin-
ses van 'De Waldkrekels'. Een 
ludieke actie, maar zeker niet 
minder gewaardeerd. Prinses 
Evi mocht in 't Ven de scep-
ter zwaaien tijdens het ‘Groot 
Vens carnavalsspektakel’ op 
27 februari.

Prinses Evi

En dan waren daar natuurlijk nog, zoals op de pagina hier-
naast al te zien, de Baron en Barones van 't Bombakkes en 
Gemeenteprins Hans d'n Urste.

Kortom, een bijzondere carnaval die ons nog lang bij zal blij-
ven. Nu maar weer wachten tot 'D'n 11de van d'n 11de'.

IN THE (CARNAVALS)PICTURE
DANSGARDES VAN 'T BOMBAKKES

Dansgardes zijn natuurlijk onlosmakelijk verbonden met car-
naval. In de Bombakkeskra.nt stonden deze talentvolle meiden 
al met een foto afgebeeld, maar dit waren de foto's van 2020(!). 
Dankzij de inspanning van Frank van Ginkel (ere wie ere toe-
komt) zijn er toch nog nieuwe foto's gemaakt en kunnen wij 
deze hier alsnog plaatsen.

(v.b.n.o & v.l.n.r.)
Kim, Saar, Pippa, 
Jolien, Elynn, Izzi, 
Marisol, Elyn, Nine, 
Imme, Ninthe en Evy

(v.b.n.o & v.l.n.r.)
Aukje, Nina en Nyale 
Noor en Indy, Janske 
en Fede

(v.b.n.o & v.l.n.r.)
Demi, Lisa en Nina
Lotte, Isa, Pam, Trix, 
Marloes en Noa
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BEPPIE BOSTEN, EEN ÉCHTE GENNEPSE
Advertorial

Wie kent haar niet? Eigenaar van Foto Bosten in hartje Ge-
nnep. Hoffotograaf van onze carnavalsverenigingen. En in-
middels een van de boegbeelden van VVD Gennep. Beppie 
Bosten dus. Maar wie is die spontane vrouw, met dat ken-
merkend blonde kapsel, nu echt?

Beppie is een dochter uit een puur ondernemersgezin. Gebo-
ren in de Maasstraat groeide ze op in de Zandstraat, het adres 
waar haar ouders John en Tiny hun fotozaak, Foto Bosten, al in 
1962 openden. ‘Werken voor je centen’ en ‘eigen verantwoor-
delijkheid dragen’ werd er dan ook met de paplepel ingegoten. 
Zo stond Beppie als 11-jarig meisje al foto’s te drogen en met 
haar 16e in de donkere kamer filmrolletjes te ontwikkelen. In 
de zomervakanties hielp ze in de zaak, als vakantiebaantje. 

Vanaf het prille begin stond fotografie dus al centraal in haar 
leven. Logisch dus dat Beppie ook fotografe wilde worden. Een 
ander beroep is eigenlijk nooit bij haar opgekomen. En dus 
ging ze na de middelbare school naar de Fotografieschool in 
Den Haag. Een paar jaar na het voltooien van deze opleiding, 
werd dochter Kim van der Windt (nummer 13 op de VVD-kies-
lijst) geboren.
Het ondernemershart klopte steeds luider en zo kwam het dat 
Beppie in 1989 in de zaak van haar ouders stapte. Vanaf dat 
moment stonden twee generaties Bosten met veel plezier aan 
het roer van de fotozaak. Gaandeweg zetten John en Tiny een 
stapje terug en droegen uiteindelijk het bedrijf over aan hun 
dochter. Die de zaak ook nu nog steeds voortzet, samen met 
haar partner Charles (nummer 15 op de VVD-kieslijst).

Binnen de Gennepse carnaval staan Beppie en haar vader al ja-
ren bekend als hoffotograaf. Al vanaf 1962 worden de Prinsen 
uit de hele regio op de foto gezet, bij Foto Bosten in de studio. 
Eerst door John, later door Beppie. In het diepste geheim komt 
zo’n aanstaande Prins aan in de studio. Waar hij samen met 
de leden van de prinsen-commissie met de nodige hapjes en 
drankjes wordt voorbereid op de fotoshoot. Gezellige avonden 
die soms wel een uur of 3 kunnen duren. En dat wordt gewaar-
deerd.  Beppie is niet alleen de hoffotograaf, in 2018 werd ze 
door de Gennepse carnavalsverenigingen ook nog eens uitge-
roepen tot Vrouw van het Jaar. 

Naast al deze beroepsactiviteiten, is Beppie nu al een aantal jaren 
actief voor VVD Gennep. In die hoedanigheid zet ze zich met hart 
en ziel in voor een bruisend winkelhart, heeft ze regelmatig con-
tact met de centrummanager en altijd een luisterend oor voor de 
lokale ondernemers. Die inspanningen voor het centrum van Ge-
nnep zijn gezien haar achtergrond natuurlijk niet vreemd. Coro-
na is voor alle ondernemers 
dan wel een moeilijke tijd, 
Beppie ziet nog volop mo-
gelijkheden voor een mooie 
toekomst voor onze onder-
nemers. ‘Op initiatief van 
de VVD is de centrumma-
nager enkele jaren geleden 
gestart. Samen met de win-
keliers werkt hij enthousiast 
en succesvol aan het leven-
dig en aantrekkelijk houden van onze winkelstraten. Die koers 
gaat de VVD voortzetten, in het belang van de ondernemers, maar 
net zo goed ook voor onze inwoners! Want een gemeente leeft 
pas echt als het in het centrum lekker bruist.’ 

Beppie Bosten:  spontaan, liberaal, ondernemend, gezellig en 
bovenal gastvrij. Gennepse waar we trots op kunnen zijn.
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  Eindelijk gaat het weer gebeuren!
ST. VRIENDEN VAN NORBERTUS 

ORGANISEERT WEER 
DE NORBERTUS  WANDELTOCHT

Graag nodigen wij ieder-
een uit mee te doen aan 
onze Norbertus Wandel-
tocht op zaterdag voor Pa-
sen, 16 april aanstaande. 
U kunt kiezen uit wande-

lingen van 5, 10, 15, 20, 25 of 40 kilometer. Onderweg 
zijn er een aantal rustplaatsen waar u desgewenst iets 
kunt drinken of van een versnapering kunt genieten.

STARTPLAATS EN TEVENS EINDPUNT:
Restaurant van Norbertushof, Kleermakersgroes 20 in Gennep

STARTTIJDEN:  
40 en 25 km vanaf 07.00 uur
20 en 15 km vanaf 08.00 uur
10 en 5 km  vanaf 10.00 uur  tot 13.00 uur 
  (5 km tocht is ook geschikt voor rolstoelen)
EINDTIJD WANDELTOCHT: 
16.30 uur
KOSTEN DEELNAME:
5 euro per persoon

De opbrengsten van de wandeltocht en de verkopen op de rust-
plaatsen komen ten goede aan onze rolstoelbus. Met deze rol-
stoelbus kunnen bewoners van de verzorgings-/verpleegcen-
tra en dagverpleging in Gennep uitstapjes maken. Chauffeurs en 
begeleiders zorgen voor een gezellige ochtend of middag. Voor 
meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze website.

Wij houden rekening met de CORONAvoorschriften.

RAADPLEEG ONZE WEBSITE 
VOOR HET LAATSTE NIEUWS HIEROVER 

MET BETREKKING TOT DE WANDELTOCHT

EERLIJK LOKAAL 
SOCIAAL SAMEN STERK

Advertorial

In Gennep is een nieuwe lokale politieke partij opgericht. ELsss, 
Eerlijk Lokaal sociaal samen sterk. Volgende week, maandag 
14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart zijn de gemeenteraads-
verkiezingen. Inwoners van Gennep kiezen dan de vertegen-
woordigers die de gemeente de komende 4 jaar gaan besturen.
ELsss heeft een sterke kandidatenlijst en zet zich in voor de 
lokale belangen. Misschien bent U de mensen van ELsss (nog) 
niet op straat tegenkomen. ELsss weet dat er nog veel mensen 
zijn die het (nog) niet prettig vinden om ongevraagd aange-
sproken te worden. En er zijn relatief nog veel corona-besmet-
tingen en ELsss kiest voor voorzichtigheid.

Andy Meerwaldt (nr 3), Frank Pubben (lijsttrekker), Danny Artz (nr 2), 
de eerste drie kandidaten op de lijst.

ELsss wil samen met de inwoners een lange termijnvisie gaan 
maken. Hoe zien we de toekomst van onze voorzieningen. 
ELsss is bang dat als we nu niet snel werk maken van   renova-
tie van het zwembad Pica Mare of van wijkgebouw ’t Hökske 
deze gebouwen niet meer te behouden zullen zijn. ELsss ziet 
dat er veel bouwplannen zijn in Gennep. Maar weinig bouw-
plannen voor de mensen die een gewone baan hebben of voor 
jongeren die zelfstandig willen gaan wonen. Wij hebben idee-
en om snel en voortvarend woningen te realiseren.

Maar ook kleine zaken hebben aandacht nodig. Zo ziet ELsss 
dat er steeds meer containers en vuilnisbakken permanent 
aan de straat staan. Mede omdat er appartementen in bijvoor-
beeld de oude kern komen. ELsss wil dat er voorzieningen ko-
men zodat deze containers aan het oog worden onttrokken en 
de uitstraling van de straat netjes is. 
ELsss wil dat jongeren actief ondersteund worden als ze acti-
viteiten en evenementen willen organiseren. Er is te weinig te 
beleven voor deze groep en als ze iets willen, worden ze be-
dolven onder de regelgeving. Initiatieven moeten ondersteund 
worden.

ELsss wil dat XIEje weer terugkomt in Gennep. Eventueel sa-
men georganiseerd met INTOS. En ELsss wil dat er een wethou-
der Veiligheid komt. Die moet aanspreekpunt zijn voor kwes-
ties die de leefbaarheid onder druk zetten. ELsss wil daarmee 
minder protocol en regels en meer samenspraak, overleg en 
vooral samenwerking. ELsss wil een eerlijk bestuur. 

Op de website ELsss.eu is het complete verkiezingsprogram-
ma te downloaden. 
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GENNEP. (JN) Ongetwijfeld zitten er hier en daar op dit mo-
ment nog wat van onze volksvertegenwoordigers in hun 
vuistje te lachen. ‘Hebben we toch maar weer mooi geflikt’ 
moeten die gedacht hebben toen ze maandag hoorden  van 
het verwijderen van de sandwichborden van de PvdA langs 
de provinciale wegen. Dat zijn de rondweg van Heijen tot 
Plasmolen, de Nijmeegseweg, Ottersumseweg, St. Janstraat 
en de Kleefseweg tot aan de grens.

Die borden zijn vorige week donderdag geplaatst; vrijdag werd 
er van gemeentewege al actie ondernomen richting de partij 
dat dit allemaal wel erg slinks was, onfatsoenlijk en illegaal. En 
met name dat laatste daar gaat het om. Zoals uit onderstaande 
print blijkt, heeft de provincie in juni 2021 toestemming ver-
leend om langs eerder genoemde wegen borden te plaatsen. 
Wel met de nodige opmerkingen zoals, ze mogen het zicht niet 
belemmeren, automobilisten mogen er geen hinder van on-
dervinden etc.

Aan al die criteria is voldaan en toch zijn de borden maandag 
zonder ook maar iemand van de partij hiervan in kennis te 
stellen, door medewerkers van de gemeente verwijderd. Op de 
vraag bij de gemeente wie hiertoe opdracht had gegeven, kon 
tot op heden nog geen antwoord worden gegeven.

Datzelfde geldt de activiteit van onze politieagenten. Toen de 
partij maandagmiddag aangifte wilde doen van deze diefstal, 
bleek het bureau aan het Europaplein al gesloten te zijn. Toen 
uiteindelijk de een of andere dienstdoende agent telefonisch be-
reikt werd, adviseerde die dinsdagmorgen nog maar een keer 
te bellen. Dat gebeurde dus als eerste dinsdagmorgen en toen 
beloofde oom agent zelf terug te bellen. Wat daar gebeurd is, is 
geen vinger achter te krijgen; tot dit moment, het is nu woens-
dagmorgen 9 maart 10:30 uur, is er nog steeds niet gebeld!
En zo zal er hoogstwaarschijnlijk maar één oplossing zijn, de 
landelijke pers inschakelen om zo het e.e.a. vlot te trekken en 
te achterhalen wie de opdracht heeft gegeven deze borden zo-
wel letterlijk als figuurlijk ‘weg te halen’.

En nu mag u zelf beslissen wie hier in zijn recht staat.

Uit de beleidsnota Wegenverordening van de provincie Limburg:

Is dat duidelijk, of is dat duidelijk? Ik ben bang dat we straks 
weer een landelijke primeur hebben waar we helemaal niet op 
zitten te wachten. Of wel soms…

TERZIJDE
Gennep. (jn) Het is welis-
waar alweer een paar jaar 
geleden, maar toch. Op uit-
nodiging van de gemeente 
zitten we in ons buurthuis 
in Gennep-West waar we bij-
gepraat worden over de ont-
wikkelingen in de buurt en 
ondertussen zo’n hobbyta-
fel in elkaar mochten knut-
selen. Daar hoort ook een 
rondvraag bij. Zo krijgt de 

toenmalige burgemeester de Koning de vraag op zijn bordje, of 
er iets aan de snelheid kan worden gedaan in de Brugstraat, de 
rotonde en de Brabantweg. Zijn glasklare, heldere antwoord: 
‘excuus mevrouw, dat zijn allemaal provinciale wegen en 
daar hebben wij als gemeente NIKS over te zeggen, daar 
gaat de provincie over’.
Vraagje nu: zijn de bevoegdheden aangepast, weet de ene bur-
gemeester het beter dan de ander of zit, bij wat hierboven ge-
schetst is, toch een addertje onder het gras?            

PVDA WIL AANGIFTE DOEN! 

---------- Forwarded message --------- 
Van: Schlicher-Tegels, Mariet <mam.tegels@prvlimburg.nl> 
Date: do 10 jun. 2021 om 14:01 
Subject: Aanbrengen van verkiezingsborden langs de provinciale weg N271 Venlo-
Nijmegen 
To: tombogels@gmail.com <tombogels@gmail.com> 
 
 
Geachte heer Bogels. 
  
Wij ontvingen uw bijgaande aanvraag voor het mogen plaatsen van verkiezingsborden langs een 
provinciale weg. 
Voor het plaatsen van verkiezingsborden op de daarvoor binnen uw gemeente bedoelde locaties, 
heeft u geen verdere vergunning van de provincie nodig. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
M.A.M. (Mariet) Schlicher | medewerker Wegbeheer                                     
T +31 (0)6 54 31 40 91  
E mam.tegels@prvlimburg.nl 
  
Postadres Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht 
Bezoekadres Limburglaan 10 | 6229 GA Maastricht 
Kijk ook op  www.limburg.nl 
 

Borden die niet onder de Wegenverordening vallen
Ad 1: Ideële reclame
Ideële reclame (bijvoorbeeld reclame voor verkiezingen, 
onderwijs, hartstichting enz.) valt onder de vrijheid tot 
het openbaren van gedachten en gevoelens zoals be-
doeld in artikel 7 van de Grondwet. Ondanks dat voor 
deze aanduidingen geen vergunningplicht geldt, kunnen 
wel beperkingen worden verbonden aan de afmetingen 
en de bevestigingsplaats op/aan de weg.

Ontmoeten
 Meedoen

Ondersteunen

Zorg, werk en welzijn in de gemeente Gennep
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Met deze krant informeren we u over actuele zaken op het gebied van zorg, werk en welzijn. 
Ook kunt u in deze uitgave lezen over initiatieven van inwoners en verenigingen die bijdragen 
aan een prettige leefomgeving.

In Gennep-West is afgelopen 
juni gestart met het program-
ma ‘Accent op ieders Talent.’
Met dit programma wil Wijk-
platform Gennep-West, als 
pilot financieel gesteund door 
de gemeente, het meedoen 
in de wijk vergroten. Daarbij 
gaat het om zowel bewoners 
als ondernemers en partners. 
Roos van Otterdijk trekt het 
programma als professional, 
gesteund door veel vrijwilli-
gers die graag meewerken. 

Roos: “We willen MEEDOEN 
voor iedereen stimuleren. En 
we proberen vraag en aanbod 
in de buurt op elkaar af te stem-
men. Of het nu gaat om het 
wegbrengen van post voor ie-
mand die slecht ter been is, sa-
men sporten en bewegen, voor 
iemand koken of gezellig samen 
een visje eten op de markt. De 
dingen ontstaan spontaan als je 
mensen bij elkaar brengt.”
Roos woont zelf in de wijk, was 
actief in de wijkraad en heeft een 
zorgachtergrond. Een slimme zet 
dus, dat Wijkplatform Gennep-
West haar vroeg om deze pilot te 
trekken.

Talentenbank: 
vraag en aanbod matchen
Roos: “Door actief langs te gaan 
bij wijkbewoners en door het 
organiseren van verschillende 
bijeenkomsten, zijn we op zoek 
naar deelnemers voor onze Ta-
lentenbank. In die Talentenbank 
staan mensen met specifieke ta-
lenten, zoals klusjes doen, koken 

en bakken, organiseren, vervoer 
en zorg. Wanneer een wijkbewo-
ner op zoek is naar hulp, kan ik in 
de Talentenbank kijken of er een 
match is. Zo kunnen we verbin-
dingen leggen tussen talenten en 
hulpvragen van bewoners en on-
dernemers uit onze wijk. Er staan 
ondertussen al 115 mensen in 
de Talentenbank en er zijn al 
75 matches gemaakt. Dat is meer 
dan we hadden verwacht!”

Maandelijks koffie-uurtje
Het maandelijkse koffie-uurtje op 
de eerste vrijdag van de maand 
(vanaf 10.30 uur), is mogelijk 
dankzij de gastvrijheid van mul-
tifunctioneel centrum de Goede 
Herder en is een vast onderdeel 
van het programma. Hier kan ie-
dereen terecht voor een praatje, 
gezelligheid, een luisterend oor en 
gratis koffie. Ook kan men er te-
recht met ideeën en vragen over 
de (leefbaarheid in de) wijk. 

Roos: “Er komen elke maand 
gemiddeld 28 mensen, een 
gezellige boel dus. Vaak zijn er 
ook medewerkers van woning-
corporaties of bijvoorbeeld de 
gemeente aanwezig. Vanwege 
het tijdstip komen er op dit on-
derdeel veel ouderen af, maar 
er zitten zeker ook jonge men-
sen bij. En de mensen waarde-
ren het enorm. De lieve koffie-
dames helpen daar natuurlijk 
aan mee! Vriendschappen en 
matches ontstaan ter plekke. 
Zo rijdt het busje van de Vrien-
den van Norbertus nu ook even 
om, om iemand op te halen die 
ergens anders woont.”

Lees verder op pagina 3 >

Accent op ieders Talent
in Gennep-West

Samen aan tafel met het college
Afgelopen maanden hebben de burgemeester en wethouders van gemeente Gennep een ronde ge-
maakt langs alle dorpen en wijken. Met als doel: in gesprek gaan met de inwoners over wat hen 
zoal bezighoudt in hun buurt. Voor elk bezoek - in totaal acht - ontvingen 250 willekeurige dorps- of 
wijkbewoners een uitnodiging. Per keer konden telkens 25 inwoners aanschuiven. Zij werden door 
loting geselecteerd. Het programma bestond uit een gezamenlijke maaltijd, voorafgegaan door een 
‘speciale’ activiteit.

Rust en ruimte
Zo gingen de afgelopen tijd twee-
honderd inwoners ‘aan tafel’ met 
het college. In een ongedwongen 
sfeer werden ervaringen uitgewis-
seld over het leven in de dorpen 
en wijken. 

Vrijwel alle deelnemers lieten we-
ten dat ze zich hier thuis voelen. 
Ze zijn trots op de mooie groene 
omgeving, de rust en de ruimte. 
Ook de rijke historie van deze 
streek wordt gewaardeerd, net als 
het bloeiende verenigingsleven en 
de onderlinge saamhorigheid.

Zorgen 
Er zijn ook onderwerpen waarover 
de deelnemers bezorgd zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan het woningaan-
bod voor jong en oud, de verkeers-

situatie op een aantal plaatsen in de 
gemeente, overlast door honden-
poep en zwerfvuil, leegstand in het 
winkelgebied en de voorzieningen 
voor ouderen. 

Unieke tafels
Tijdens de bezoeken werd niet 
alleen veel gesproken, maar ook 
gewerkt! De deelnemers kregen 
namelijk de opdracht om samen 
met het college een tafel te ma-
ken. Geen gewone tafel, maar een 
speciale tafel voor de buurt. On-
der leiding van Gerrit Snijders van 
de ‘Bijzondere Tafel’ werd er flink 
gezaagd, gepast en gemeten. Met 
resultaat! De bijeenkomsten heb-
ben acht unieke tafels opgeleverd, 
gemaakt met plankjes en stukjes 
hout van de deelnemers. 

Ontmoetingen
Elke tafel krijgt een plekje in zijn 
‘eigen’ dorp of wijk. Bijvoorbeeld 
in het dorpshuis, de bibliotheek, de 
Huuskamer of een andere plaats 
waar inwoners samenkomen. Zo is 
de tafel, die bewoners van de Vo-
gelwijk en Roofvogelbuurt hebben 
gemaakt, te bewonderen in buurt-
huis ’t Hökske. En in de bibliotheek 
staat de tafel, die is gemaakt door 
inwoners uit het historisch cen-
trum. Het college hoopt dat de 
tafels gaan zorgen voor nóg meer 
ontmoetingen en zo een steentje 
bijdragen aan de saamhorigheid 
in de dorpen en wijken.
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Vrijwilligersvacaturebank
Op zoek naar vrijwilligerswerk?
Wilt u vrijwilligerswerk doen, maar weet u niet goed waar ze uw hulp kunnen gebruiken? Kijk dan eens 
op www.vrijwilligersgennep.nl. Dit is een online vacaturebank, gemaakt voor en door vrijwilligers. Op dit 
moment vindt u hier bijna vijftig vacatures van diverse verenigingen, instellingen of particulieren in de 
gemeente Gennep, die op zoek zijn naar vrijwilligers. Van fiets-, zwem- of wandelmaatje tot aan assistent-
webmaster of medewerker van een kringloopwinkel. Er is voor iedereen wel een match!

Op zoek naar vrijwilligers?
Andersom werkt het natuurlijk ook. Bent u als vereniging, instelling of particulier op zoek naar een 
vrijwilliger? Plaats dan een gratis vacature op de website en zie direct een overzicht van alle beschikbare 
en passende vrijwilligers. 

Op www.vrijwilligersgennep.nl vindt u meer informatie en kunt u uw vacature of uzelf als vrijwilliger 
aanmelden.

Vrijwilligers gezocht
Gehandicapten Platform Gennep
Stichting Gehandicapten Platform Gennep is een vrijwilligers-
organisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een 
functiebeperking en voor chronisch zieken. Het platform heeft 
regelmatig overleg met dienstverlenende instellingen om onze 
gemeente toegankelijk te maken en te houden. De leden geven 
ook informatie en advies aan mensen met een beperking. 

Diverse projecten
Het platform houdt zich elk jaar met verschillende projecten 
bezig. Denk aan voorlichting op scholen, scootmobiel-tochten 
en -checkdagen. Een ander aandachtspunt is de toegankelijkheid 
van winkels en openbare gebouwen. Voorzitter Mimi van de 
Kamp: “Vooral de scholenprojecten zijn erg belangrijk en leuk. 
We gaan jaarlijks langs de groepen 8 van de basisscholen in onze 
gemeente. Daar laten we zien hoe het is om met een beperking 
te leven. Geestelijk of lichamelijk. Hoe is het als je je bijvoorbeeld 
niet zo goed kunt uitdrukken? Of als je niets kunt zien, welke 
obstakels kom je dan zoal tegen? Ook geven we kinderen mee 
dat veel mensen een beperking hebben. Dat is niet altijd even 
zichtbaar en kan ook tijdelijk zijn, bijvoorbeeld na een ongeluk. 
Na de voorlichting hopen we dat de kinderen begrip hebben 
voor mensen met een beperking. En dat ze ook wat sneller gaan 
helpen of een praatje maken wanneer ze zien dat een kind of 
volwassene het wat moeilijker heeft.”

Nieuwe leden gezocht
Het platform zoekt nieuwe leden die zich willen inzetten voor een 
goed gehandicaptenbeleid en die kunnen helpen bij de verschillende 
projecten. Heeft u interesse? Neem dan contact op met het platform. 
Dat kan telefonisch: 06-46 34 12 57 of via mail: gogennep@planet.nl. 
Zie ook www.gehandicaptenplatformgennep.nl.

Huiskamer in Milsbeek: bouw gestart!
Al lange tijd zijn er plannen voor 
een huiskamer in Milsbeek. Ein-
delijk gaat het er van komen. 
Op 16 februari is aan de Plateel 
een start gemaakt met de bouw. 
Woningcorporatie Destion, de 
vrijwilligers van Stichting BLOM 
(Bevordering Leefbaarheid Ou-
deren in Milsbeek) en gemeente 
Gennep gaan er samen voor zor-
gen dat hier straks een gezellige 
ontmoetingsplaats ontstaat voor 
de inwoners in Milsbeek.

Sarine van der Klis (voorzitter Stichting BLOM) en Wilbert Pothoff (directeur-bestuurder 
Destion) bij de start van de bouw.

Dit is een uitgave van gemeente 
Gennep. De OMO-krant verschijnt  
enkele keren per jaar en wordt 
huis-aan-huis bezorgd.

Opmaak en druk: 
Printmarkt Gennep

Heeft u vragen over de informa-
tie in deze krant? Neem contact 
op met de gemeente:

T: (0485) 49 41 41
E: omo@gennep.nl
www.gennep.nl/zorgenwelzijn 

Aan de inhoud van deze krant kunnen geen rechten worden ontleend.

Colofon

Team Toegang eerste aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning

Voor al uw vragen over zorg, welzijn, opgroeien en opvoeden is Team Toegang het eerste aanspreekpunt in 
de gemeente Gennep. Het team bestaat uit professionals, die speciaal zijn opgeleid om u goed te helpen 
bij het oplossen van uw zorgvraag. 

U kunt Team Toegang bereiken:
• Telefonisch: (0485) 49 41 41
• Per mail: gemeente@gennep.nl
• Via de Poort van Gennep in het gemeente-

kantoor, Ellen Hoffmannplein 1, Gennep.

Het team staat voor u klaar op:
• Maandag t/m donderdag: 8.30 – 12.30 uur

Vrijdag: 8.30 – 12.00 uur
Belt u in de middag, dan maakt de telefoniste een
terugbelnotitie en wordt u later teruggebeld.

Stichting

Bevordering Leefbaarheid Ouderen Milsbeek
 Huiskamer Milsbeek

Adviesraad Sociaal Domein
Sinds enkele jaren is de gemeente verantwoordelijk voor de 
jeugdzorg, de zorg en ondersteuning aan ouderen en aan inwoners 
met een beperking. Daarnaast ondersteunt de gemeente  inwoners 
die kunnen werken, maar daarvoor een steuntje in de rug nodig 
hebben.

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) geeft de gemeente gevraagd 
én ongevraagd advies over deze onderwerpen. Om deze belangrijke 
rol goed uit te kunnen voeren, is de ASD op zoek naar versterking.

Bent u betrokken bij de Gennepse samenleving en spreken 
de bovengenoemde onderwerpen u aan? Wilt u meedenken 
over actuele thema’s en bent u enkele uren per maand beschik-
baar? Neem dan contact op met de ASD! Dat kan via e-mail:  
asdgennep@outlook.com. Kijk ook eens op www.gennep.nl/asd.
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lijst 5

Wat heeft de PvdA Gennep voor U gedaan de afgelopen 4 jaar?
Het huishoudelijk tientje is dankzij de PvdA behouden. Mantelzorgers en mensen met een 
huishoudelijke hulp indicatie kunnen tegen gereduceerd tarief (extra) huishoudelijke hulp inkopen.  

De Lob van Gennep hangt als het zwaard van Damocles boven ons hoofd. Waar Burgemeester & Wethouders,
gesteund door de coalitiepartijen, mooie verhalen vertelden, legde de PvdA de vinger continu op de zere plek;
de waterbergende status moet van het gebied!   

De aandacht van het onderwijs richt zich meer en meer op taal en rekenen. Heel belangrijk, 
maar net zo nodig voor de ontwikkeling is culturele vorming. Dankzij de PvdA heeft muziekonderwijs
op alle basisscholen een plaats gekregen.   

Wanneer mensen geen gehoor vonden binnen het gemeentehuis bij een aanvraag (jeugd)zorg 
of schuldhulpverlening, boden wij hun ondersteuning.  

Wij hebben ons ingezet om onafhankelijke cliëntondersteuning bij zorgvragen de standaard te maken.  

In het centrum van Gennep zijn op ons initiatief openbare toiletten gerealiseerd en wordt 
het hele gemeentekantoor rolstoelvriendelijk gemaakt. 

Om het vrachtverkeer weg te leiden van de Zwarteweg in Milsbeek komt er een verbindingsweg. 
Dit juichen wij toe, maar we sluiten de ogen niet voor de impact op de natuur. Daarom heeft de PvdA 
het initiatief genomen om de natuur in de omgeving te versterken. 

Op het gebied van jeugdzorg en arbeidsparticipatie hebben wij het college gedwongen allereerst te kijken 
naar de behoeftes van onze inwoners en niet naar de financiële positie van de gemeente en de Intos.  

Onze leefomgeving versteent. Op ons initiatief worden straten groener ingericht 
(door bomen en struiken te planten).  
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Luc Brouwers 

Joy Hillebrand 

Elly Gijsbers 

Tom Bögels 

Elly van Lieshout 

 Nicole Wuestenenk 

Ruud van den Bos 

Jan Vernooij 

Peter Fransman

Jan Willem Wesseldijk 

Carolien Koomen-Coppes 

Milsbeek

Gennep

Heijen

Heijen

Gennep

 Gennep

Milsbeek

Gennep

Ven-Zelderheide

Gennep

Milsbeek

(m)

(m)

(v)

(m)

(v)

 (v)

(m)

(m)

(m)

(m)

(v)

Doorgaand (vracht)verkeer door kernen waar mogelijk weren.

Bij regelingen en subsidies voor het stimuleren van duurzame energieopwekking en energiebesparing
 richten we ons vooral op mensen met een smallere beurs.

Wij houden niet van pappen en nat houden in de zorg. Als een oplossing toevallig wat 
duurder is, dan moet dat maar.  De kwaliteit van de zorg staat voor de PvdA voorop.

Heeft u een klacht over de gemeente met betrekking tot uw zorgvraag dan kunt u 
terecht bij een onafhankelijke instantie. 

Geld bestemd voor de zorg, gaat naar de zorg. Jaar na jaar blijft budget over en éénmaal is 
zorgbudget benut voor andere doeleinden. De PvdA wil hier een einde aan maken. 

Bij nieuwbouw van woningen moet veel beter worden gekeken naar de behoefte van onze inwoners. 
Sociale huurwoningen,  starterswoningen en levensloopbestendige woningen zijn hard nodig. 
Bij voorkeur gaan we in zee met Destion en Mooiland.  

Bij een zorgvraag wordt gekeken naar wat u en uw naasten, zoals uw kinderen, vrienden en buren, kunnen 
doen. Uw naasten bieden natuurlijk steun, maar het beroep op hen moet reëel zijn. Zij zijn geen zorgverleners.    

Nog altijd wachten mensen met schulden veel te lang op hulp. De wet bepaalt de tijd waarbinnen 
de schuldhulpverlening gestart moet zijn. Op zijn minst gaan we die behalen.   

Ook al wordt digitale communicatie belangrijker; we zorgen ervoor dat persoonlijk en laagdrempelig 
contact  met de gemeente thuis of op het gemeentekantoor mogelijk blijft. 

Mogelijk krijgt de gemeente minder budget van het Rijk om haar taken uit te voeren. De PvdA maakt 
keuzes waarbij  zorg, sport en kunst en cultuur beschikbaar blijven voor iedereen.  

En wat gaat de PvdA Gennep voor U doen de komende 4 jaar? 
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WORD LID VAN KBO GENNEP!
Dat vindt u allemaal op:
www.kbolimburg.nl en 
www.kbo-pcob.nl/vereniging/
uw-voordeel/ of plaatselijk. 

De contactgegevens zijn: 
MFC ‘de Goede Herder’, 
Europaplein1, 
6591 AV Gennep. 
T:   517489. 
E:   secretaris@kbogennep.nl 
W:  www.kbogennep.nl

N.B.
Met al die rap stijgende prij-
zen, o.a. voor een kop koffie, 
zou het inmiddels al wel zo 
kunnen zijn, dat we de zin: 
‘voor de prijs van amper één 
kop koffie’ met een gerust ge-
weten kunnen veranderen in: 
voor nog minder dan de prijs 
van één kop koffie!
Waar wacht u nog op!

Aan Jos bijvoorbeeld, actief en betrokken,
ondernemend en zelfstandig. Maar…
samen met partner Annie vraagt hij zich
toch af waar ze over een jaar of tien goed
en verzorgd kunnen wonen en leven. 
Wie komt er eigenlijk op voor hun belang?
De KBO!

En aan Bert, die graag wil reizen maar ook
van betekenis wil zijn. Want dat voelt
goed. Voor de ander, maar ook voor 
hemzelf!  En waar kan dat? Bij de KBO!
Tot slot Els, zij wil zich blijven ontwikkelen,
maar houdt ook van voordeel. 
Dat vindt zij bij… de KBO! 

Jonge senioren, groeiend in aantal, op weg naar een welverdiend pensioen en vol
plannen. Leuke dingen doen en genieten, maar ook omzien naar elkaar. Een prima
match met de KBO!  Wat biedt de KBO allemaal?

Ontdek wat de KBO allemaal te bieden heeft op www.kbolimburg.nl 
en www.kbo-pcob.nl/vereniging/uw-voordeel/   

Word ook lid!  
Vul de bon, op de achterzijde, in en lever die in bij onderstaand adres. 

voor de prijs van amper 
één kop koffie per maand

Contactgegevens 
MFC 'de Goede Herder' 

Europaplein 1, 6591 AV Gennep
telefoon 0485 51 74 89

mailadres secretaris@kbogennep.nl
website www.kbogennep.nl

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

U kunt bij ons terecht voor vakkundige 
hooradvies.

ZANDSTRAAT 47, GENNEP • T 0485 - 244 244
DI T/M VR 9.00 - 17.30 • ZATERDAG 9.00 - 17.00

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

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland
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BRAM NIJST, HET JONGSTE RAADSLID VAN GENNEP
Advertorial

De naam Nijst is zeker geen onbekende in de gemeente Gen-
nep. De afgelopen jaren echter vooral door de inzet en passie 
die Bram Nijst heeft voor zijn dorp Ottersum. Maar de mees-
te mensen in Gennep zullen hem kennen als jongste lid van 
de gemeenteraad. 

‘Ik ben een liberaal met een sociaal hart’ zo omschrijft Bram 
zichzelf wel eens. Hij wil graag vooruit maar heeft tegelijkertijd 
altijd oog of ook de zwakkere in de samenleving mee kunnen. 
Dat Bram uit een maatschappelijk betrokken gezin komt is ze-
ker geen verrassing, met vader Titus als de Gennepse huisarts 
en moeder Sabine als dorpsondersteuner in Ottersum. Bram 
zegt daar zelf over: ‘thuis werden altijd veel gesprekken over de 
maatschappij en politiek gevoerd.’ 

Zijn betrokkenheid bleek al tijdens zijn tijd aan het Merletcolle-
ge in Cuijk waar hij voorzitter van het leerlingenparlement was. 
Onder die vlag organiseerde hij met een groepje scholieren gro-
te feesten in de Cuijkse schouwburg, maar ging ook in gesprek 
met de schoolleiding om de belangen van de scholieren te be-
hartigen. Inmiddels is Bram bijna klaar met zijn master bedrijfs-
kunde aan de universiteit van Nijmegen.

Die maatschappelijke inzet is voor Bram dé drijfveer om actief 
te zijn in Ottersum. Samen met een groep jongeren is hij niet al-
leen betrokken bij de Vrijdagavond bij Koos, als een van de ini-
tiatiefnemers is hij tegenwoordig ook voorzitter. Met vrijwilli-
gers organiseren ze al jaren feestjes en kroegavonden. Geld dat 
ze overhouden wordt benut om initiatieven in het dorp te on-
dersteunen. En dat zijn flinke bedragen… Zo kreeg de nieuwe 
Ottersumse huiskamer € 1.000 sponsoring, steunden ze de aan-
koop van een duo-fiets waarmee voornamelijk ouderen weer 
een rondje kunnen fietsen met € 2.500 en werden voor € 1.000 
pinautomaten aangeschaft waarmee de lokale verenigingen bij 
hun activiteiten geld kunnen innen. Door leuke activiteiten te or-
ganiseren bijdragen aan praktische oplossingen voor dorp, een 
mooi voorbeeld van betrokkenheid.

Deze insteek staat ook centraal bij Bram als het gaat om de loka-
le politiek: niet meteen naar de gemeente kijken maar kijk naar 
wat je zelf voor de gemeenschap kan doen. Sinds 2018 is Bram 
voor de VVD lid van de gemeenteraad. Daar nam hij het initiatief 
voor Right to Challenge, een nieuwe manier van werken door 
de gemeente waarbij inwoners meer te zeggen krijgen. Men kan 
de kans krijgen om met budget van de gemeente een van de ge-
meentelijke taken op te pakken. Mooi voorbeeld is de Konnect-
Kever, hierbij worden inwoners in contact gebracht met organi-
saties voor zorg, welzijn en leefbaarheid.

Dat hij het jongste lid van 
de raad is, dat geeft ook 
wel een bijzondere dyna-
miek: zijn frisse en af en 
toe ook kritische blik is 
waardevol. Vooral als het 
gaat om woningbouw: 
‘Met de wens naar meer 
woningbouw in mijn dorp 
ging ik in 2018 de strijd 
aan voor de verkiezingen, 
dat ik me vervolgens als 
raadslid heb kunnen in-
zetten voor juist die wo-
ningbouw is bijzonder. Dat 
de huizen op het Hoen-
derpark er aan het eind 
van de raadsperiode bijna 
staan is echt pas gaaf. Nu 
wil ik vooruit, de komende jaren moeten we doorpakken, bijvoor-
beeld in Gennep met betaalbare starterswoningen en levensloopbe-
stendige woningen voor met name senioren.’ 
Voor de Ottersummer staat binnenkort nog iets gaafs te ge-
beuren… hij steekt de Niers over en gaat samenwonen met zijn 
vriendin Britt Van Arensbergen. Samen met de jongens van Jara 
Multibouw en zijn schoonvader Hay is het appartement de afge-
lopen maanden flink opgeknapt. Nog even de verkiezingscam-
pagne, dan kan de verhuizing komen. Bram, mede namens alle 
lezers van de Gennepenaar, zeggen wij: welkom in ons stadje.

Bram met de vrijwilligers van de Vrijdagavond Bij Koos, 
toen met Prins Maikel I van de Maskotters

Bram met de vrijwilligers van de Vrijdagavond Bij Koos, 
toen met Prins Maikel I van de Maskotters
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OVER DE GRENS/KAN HET NOG ACTUELER?
Schermutselingen in de grensregio 1930-1940

GROESBEEK/GENNEP. In deze grensstreek kennen de Neder-
landse en Duitse buren elkaar goed. Ze verstaan elkaars dia-
lect en er is dagelijks druk grensverkeer voor werk, familie-
contacten én een beetje smokkel. Dat hoort nu eenmaal bij 
het leven aan de grens. Vanaf 1933 veranderde de gemoede-
lijke omgang met de Duitse buren: de grenssamenleving po-
litiseerde snel na de machtsovername door de nationaalso-
cialisten in Berlijn en de onderlinge verhoudingen werden 
killer. Historicus Jan Brauer vertelt meer over deze spannen-
de tijd tijdens zijn lezing op 15 maart a.s. in het Vrijheidsmu-
seum in Groesbeek. 

GRENSVERHALEN UIT DE GESTAPO-DOSSIERS
In 1933 verschenen vrijwel meteen Duitse vluchtelingen aan 
de grensslagboom in Beek-Wyler en in de bossen in de regio 
Kleef-Nijmegen. Ook fanatieke en brutale aanhangers van het 
nationaalsocialisme, afkomstig uit Kleef, meldden zich en zorg-
den voor onrust en knokpartijen in de grensdorpen. Dit zorgde 
voor ongekende politieke grensincidenten. Aan de Nederlandse 
zijde van de grens organiseerden Duitse emigranten hun verzet 
tegen het naziregime. Zij werden echter achtervolgd door Ge-
stapo-agenten uit Duitsland. Grenshistoricus Jan Brauer opent 
tijdens zijn lezing de Gestapo-dossiers en laat bijvoorbeeld zien 
hoe in 1935 een belangrijke communistische koerierslijn door de 
Duffelt werd opgerold. Hij schetst een beeld van de roerige tijd 
in onze grensregio, laat Nederlandse en Duitse grensgangers aan 
het woord en toont hoe ‘Den Haag’ en ‘Berlijn’ reageerden op de 
toenemende schermutselingen aan de grens. 

In politiek spannende tijden spelen juist aan de staatsgrens bij 
uitstek universele thema’s rondom nationaliteit en identiteit. Op 
basis van Nederlandse en Duitse archieven bracht Brauer de soci-
aal-politieke dynamiek langs de hele Nederlandse oostgrens van-

af 1930 in kaart. Zijn recente gedegen proefschrift ‘Over de grens’ 
laat zien dat de Nederlands-Duitse grensregio vanaf 1933 in rap 
tempo politiseerde en dat de eerste stappen werden gezet naar 
de bezetting van Nederland in mei 1940. Zo opereerde het vervol-
gingsapparaat van de nazistaat al vanaf 1933 zeer effectief op Ne-
derlandse bodem. De grensbewoners werden dan ook veel eer-
der dan de rest van Nederland geconfronteerd met ruwe dreiging 
van het Derde Rijk, zeker rond Groesbeek en in de regio.

De lezing start om 19.30 uur en is uiterlijk om 21.30 uur afgelopen. 
Inloop is vanaf 19.00 uur en het programma is inclusief een pauze. 
De prijs is € 6,50 p.p. en kan alleen per pinbetaling worden voldaan 
bij aankomst in het Vrijheidsmuseum. De Museumkaart is geldig.

Reserveren is noodzakelijk. U kunt u reservering doorgeven via 
welkom@vrijheidsmuseum.nl of telefonisch via 024-3974404. 

Foto's: Notgeld van de Stadt Goch
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AGENDA
Vr. 11 en za. 12 maart 
NLdoet!

Za. 12 maart 
Genneps Gewiekste 
Stadskwis

Ma. 14 t/m wo. 16 maart 
Gemeenteraadsverkiezing

Vr. 1 april 
Genneps Gewiekste 
Feestavond  
met prijsuitreiking

Za. 16 april 2022
Norbertus wandeltocht

Di. 26 april 2022
Presentatie fietsroute
'Rondje Gennep'

Wo. 27 april 2022 
Koningsdag
Jan Lindersplein

Do. 26 mei 2022 
Flamingo's Volleybalfeesten 
De Groes

14 t/m 17 juni 2022
Wandelen tussen  
Maas en Niers
V.a. MFC De Goede Herder

Za. 02 juli 2022 
Niersdal Survivalrun
Niersdal Gennep

16 juli t/m 27 aug. 2022
Elke zaterdag 
Summmertime 
Centrum Gennep

FIETSEN (VOOR OUDEREN) HET MEDICIJN 
VOOR EEN VERBETERD IMMUUNSYSTEEM

GENNEP. Misschien hebt u er al iets over ge-
hoord. Zo niet, dan bij deze: dinsdag  26 april 
– daags voor Koningsdag – presenteren wij 
‘Rondje Gennep’ een 48km lange fietstocht 
door en rond de gemeente Gennep. 

We doen alle kerkdorpen aan, komen vanuit ’t 
Ven in Duitsland terecht, dat we via Hommer-
sum weer verlaten om zo in Heijen te komen. Als 
het nog allemaal op tijd lukt, kunnen we straks 
onderweg zo ook nog heel wat kennis op doen 
over de gewassen waar we langs fietsen en waar 
op tijd van een ‘natje’ en/of ‘droogje’ kan wor-
den genoten. Allemaal eigenlijk te veel om hier 
op te noemen. In onze volgende ‘Gennepenaar’ 
gaan we hier verder uitgebreid op in. Nu alvast 
wel wat meer informatie over het hoe en waar-
om van deze fietstocht. Laten we het simpel hou-
den: uw en onze gezondheid! En die bestaat voor 
een groot gedeelte uit bewegen, bewegen en nog 
eens bewegen. Fietsen bijv.
Ben je op leeftijd en fiets je regelmatig? Dan ben je 
goed bezig met je gezondheid. Het is geen nieuw 
recept. Regelmatig zie je onderzoeken voorbij 
komen die dit keer op keer bevestigen. Onlangs 
weer zo’n onderzoek waarbij de krant kopte: 
”Trappende tachtigers hebben een immuunsys-
teem van twintigers”. Het gaat over een onder-
zoek uit 2018 door Britse wetenschappers. Door 
regelmatig te fietsen hadden deze ouderen weer 
het immuunsysteem van een jong volwassene.

BEWEGEN IS ALS EEN MEDICIJN
De onderzoekers merkten ook op dat het effect 
van bewegen op oudere leeftijd nog groter is 
dan gedacht. Toelichting van de BBC: “Als bewe-

gen een pil was, dan zou iedereen hem nemen. 
Het heeft zo veel voordelen voor het lichaam, 
de geest, onze spieren en ons immuunsysteem.” 
Fietsen is bovendien een laagdrempelige ma-
nier om meer te bewegen, je hebt er niet veel 
voor nodig en het is eenvoudig in je leven in te 
passen.

HOGERE EFFECTIVITEIT 
VACCINS DOOR FIETSEN
De 125 gevolgde ouderen waren aangesloten 
bij een club die langeafstandsfietstochten orga-
niseert. Bij hen werd gekeken naar het aantal 
T-cellen in het bloed vergeleken met hun inac-
tieve leeftijdsgenoten. T-cellen vormen een be-
langrijk onderdeel van het immuunsysteem. Ze 
speuren ziektes op zodat ze bestreden kunnen 
worden, maar daar krijgt het menselijk lichaam 
er met de tijd normaal steeds minder van. “Het 
immuunsysteem wordt vanaf je 20ste ieder jaar 
zo’n 2 tot 3 procent slechter”, aldus onderzoeker 
Janet Lord. “Hierdoor zijn ouderen vatbaarder 
voor infecties en aandoeningen als bijv. artri-
tis. Fietsers hebben betere bescherming tegen 
al deze problemen, doordat ze het immuunsys-
teem hebben van iemand van 20 in plaats van 
iemand van 70 of 80.” De wetenschappers be-
argumenteren ook dat door de hoge mate van 
T-cellen, vaccins beter zouden moeten werken 
en houden tegelijkertijd een pleidooi voor vol-
doende beweging van ouderen: “Constant blij-
ven zitten gaat tegen onze evolutie in. Mensen 
zijn gemaakt om fysiek actief te zijn.” Volgens 
hen hoef je echt niet iedere dag 100 kilometer 
te fietsen om verbetering te zien. Ook een dage-
lijks fietstochtje naar de supermarkt kan al hel-
pen. “Alles wat je maar aan het bewegen zet en je 
conditie verbetert, helpt.”

FIETSINSPIRATIE
Wil je ook werken aan jouw immuunsysteem, 
maar kun je wel wat inspiratie gebruiken? Het 
aanbod fietsroutes in Nederland is ongekend. 
En daar komt er dus binnenkort een bij. Een 
route die gegarandeerd past bij jouw wensen.
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   1e avond  15-03-2022
   2e avond  22-03-2022
   3e avond  29-03-2022
   4e avond  05-04-2022
   5e avond  12-04-2022
   6e avond  19-04-2022
   7e avond  26-04-2022
   8e avond  03-05-2022
   9e avond  10-05-2022
 10e avond  17-05-2022
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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

VEERTIGDAGENTIJD: EVEN WAT MÉÉR!
De Veertigdagentijd is voor ons een tijd van voorbereiding op Pasen. Wat be-
treft het eten/drinken en onze vrije tijd mag het misschien wat minder, maar 
eigenlijk betekent de Vastentijd juist “even wat méér”! Probeer in deze 40 
dagen wat méér stil te zijn, wat méér te bidden, wat méér te beseffen wat God 
je  allemaal wil zeggen! 

SACRAMENT VAN VERGEVING

Net zoals wij in het voorjaar onze tuin 
en ons huis op orde willen hebben, zo 
mogen wij ook onze binnenkant in orde 
maken. Want wij dragen soms een bal-
last met ons mee die deze relatie kan 
belemmeren of zelfs verbreken. Dan 
hebben we het over datgene wat we 
niet hadden moeten doen, maar ook 
over datgene wat we juist wél hadden 
moeten doen. Als we eerlijk zijn dan 
moeten we bekennen dat we tekort-
schieten tegenover God en onze naas-
ten. In het sacrament van vergeving wil 
God deze ballast van ons wegnemen en 
een nieuw begin maken. Daarom is er 
tijdens de hele Veertigdagentijd de ge-
legenheid om het sacrament van verge-
ving te ontvangen. Maak gerust een af-
spraak met pastoor, welkom! 

PALMPASEN
Op Palmpasen, zaterdag 9 april, knutse-
len we met de kinderen om 16.00 uur 
de Palmpasenkruisen in ons parochie-
zaaltje van de Norbertuskerk. Daarna 
eten we samen een broodje en vieren 
we om 17:45 uur de gezinsmis, die na-
tuurlijk gezongen wordt door het kin-
derkoor. De uitnodigingen volgen nog, 
maar noteer het alvast in je agenda. Van 
harte welkom!

VASTENACTIE IN ONS DEKENAAT: 
Guatemala, Syrië en Brazilië
De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat 
dit keer in het teken van het bescher-
men van landrechten van inheemse vol-

ken. Hun recht op land raakt aan grote 
uitdagingen als voedselzekerheid, biodi-
versiteit, milieu en klimaat. Wereldwijd 
leeft één op de drie mensen van de op-
brengst van hun land. Het meeste voed-
sel wordt kleinschalig geproduceerd, 
met hulp van natuurlijke hulpbronnen. 
Inheemse gemeenschappen bescher-
men op deze manier tachtig procent van 
de biodiversiteit. Helaas worden dage-
lijks mensen met geweld uit hun huizen 
gezet, omdat overheden of grote onder-
nemingen deze kostbare grond willen 
exploiteren. Wat doet Vastenactie? De 
afgelopen jaren heeft Vastenactie zo’n 
28.000 mensen geholpen bij hun strijd 
voor landrechten. In 2022 ondersteunt 
Vastenactie drie Maya-gemeenschappen 
in Guatemala bij conflicten over land-
rechten. In Libanon krijgen 250 gezin-
nen van Syrische vluchtelingen hulp bij 
het opbouwen van een menswaardig be-
staan en in Brazilië ontvangen zestig fa-
milies materialen en begeleiding bij het 
opzetten van een tuinbouwproject. Hoe 
kunt u helpen? In onze kerken staan col-
lectebussen waarin u uw bijdrage kunt 
deponeren.  U kunt ook zelf via de web-
site van Vastenactie doneren: www.vas-
tenactie.nl/doneer-nu

Onze communicanten 
hebben de spaardoosjes al klaar. 

Zij leveren hun bijdrage! 
Doet u ook mee? 

Pastoor G. Kessels

SAMEN  OP BEDEVAART 
NAAR WITTEM

Wat is de mens alleen, zonder de mede-
mens; we hebben elkaar nodig. 
Jezus zelf zei het al: waar twee of meer in 
Mijn Naam aanwezig zijn, daar ben Ik in 
hun midden.
Zaterdag 14 Mei  2022 gaan we vanuit 
de regio Nijmegen voor de 80e keer op 
bedevaart naar het heiligdom van H. Ge-
rardus in Wittem. Het thema voor de ko-
mende bedevaart is:  ”Geloven met heel 
je Hart”. Een dag van gebed en ontmoe-
ting en de mogelijkheid om onze inten-
ties – ook schriftelijk – aan de H. Gerar-
dus kenbaar te maken.Al velen vonden 
kracht en steun op voorspraak van deze 
heilige kloosterling, die ruim 250 jaar ge-
leden in Mater Domini in Italië is overle-
den. U ging nog niet eerder mee? Gewoon 
een keertje doen! U ging al eerder mee? 
Wees van harte welkom! Eenieder die 
graag deze pelgrimstocht mee wil maken 
kan zich aanmelden bij: 
Mevr. N. Lamers Ketelhuis 90, Gennep 
Tel: 0485-511195
Mevr. C. Kersten Fazantstraat 33,  Gennep
Tel: 06 55925833
Email: chpm.kersten@gmail.com 
De laatste dag van aanmelding is: 
Goede Vrijdag 15 april a.s. 
Kosten € 25.- p.p., 
kinderen t/m 15 jaar € 10.-
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De H.Missen in Norbertushof gaan weer beginnen!
Vanaf 18 maart zal er iedere week op vrijdag een heilige Mis zijn om 15:30 uur in Norbertushof.

Van harte welkom!

VIERINGEN IN DE PAROCHIEKERKEN VAN GENNEP EN HEIJEN

Doordeweekse vieringen in Gennep en VOMMMM 
• Vrijdag (vanaf 18 maart): H.Mis om 15.30u in Norbertushof Gennep.

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

• Dinsdag: Rozenkransgebed om 18.30u en H.Mis om 19.00u in de kerk van Molenhoek.

• Woensdag: H.Mis om 9.00u in de kerk van Milsbeek.

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

• Vrijdag: H.Mis om 9.00u met aansluitend de barmhartigheidsrozenkrans in de kerk van Mook. 

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

Za 12-3  17.45 uur Norbertuskerk  Cantor  2e zondag Veertigdagentijd (C)
Zo 13-3  09.30 uur Dionysiuskerk   Herenkoor 2e zondag Veertigdagentijd (C)
  11.00 uur Martinuskerk  Kinderkoor Presentatieviering communicanten

Za 19-3  17.45 uur Norbertuskerk  Koor Zuid 3e zondag Veertigdagentijd (C)
Zo 20-3  09.30 uur Dionysiuskerk   Cantor  3e zondag Veertigdagentijd (C)
  11.00 uur Martinuskerk  Herenkoor   3e zondag Veertigdagentijd (C)

Za 26-3  17.45 uur Norbertuskerk  Herenkoor 4e zondag Veertigdagentijd (C)
Zo 27-3  09.30 uur Dionysiuskerk   Cantor  4e zondag Veertigdagentijd (C)
  11.00 uur Martinuskerk  Cantor  4e zondag Veertigdagentijd (C)

Za 2-4  17.45 uur Norbertuskerk  Cantor  5e zondag Veertigdagentijd (C)
Zo 3-4  09.30 uur Dionysiuskerk   Herenkoor 5e zondag Veertigdagentijd (C)
  11.00 uur Martinuskerk  Cantor  5e zondag Veertigdagentijd (C)

Za 9-4  17.45 uur Norbertuskerk  Kinderkoor Palmzondag (C) - gezinsmis
Zo 10-4  09.30 uur Dionysiuskerk   Cantor  Palmzondag (C)
  11.00 uur Martinuskerk  Herenkoor Palmzondag (C)

GOEDE WEEK
Do 14-4  19.00 uur Martinuskerk  Dameskoor Witte Donderdag
Vr 15-4  15.00 uur Martinuskerk  Cantor  Goede Vrijdag - kruisweg
  19.00 uur Martinuskerk  Cantor  Goede Vrijdag – herdenking 
           lijden en sterven 
van de Heer
Za 16-4  20.00 uur Martinuskerk  Dames/herenk. Paaswake
Zo 17-4  09.30 uur Dionysiuskerk   Gezinskoor Pasen
  11.00 uur Norbertuskerk  Gem. koor Pasen
Ma 18-4 11.00 uur Martinuskerk (dagkapel) Cantor  Tweede Paasdag
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VIER PASEN WEER IN DE KERK
Op Aswoensdag 2 maart ging de website 
www.vierpasen.nl online. Met deze web-
site roepen de Nederlandse bisschoppen 
samen met de parochies op om Pasen 2022 
weer in de kerk te vieren. De coronamaat-
regels zijn zo ver versoepeld dat de paro-
chies met Pasen hun parochianen weer 
vrijuit kunnen verwelkomen in de kerk. De 
website vierpasen.nl helpt daarbij en geeft 
tips en inspiratie, ook voor de Veertigda-
gentijd, de periode in voorbereiding op 
Pasen. Een belangrijke link op www.vier-
pasen.nl gaat naar de webpagina ‘zoek pa-
rochie’. Door op die pagina enkele gegevens 
in te vullen vindt men het adres en de web-
sitelink van de eigen parochie. Op de pa-
rochiesite is vervolgens onder meer in het 
vieringenrooster te zien waar en wanneer 
er wordt gevierd. Met name voor kerkgan-
gers die niet regelmatig naar de kerk ko-
men, kan dit heel behulpzaam zijn.

VEERTIGDAGENTIJD
Met de oproep Vier Pasen onderstreept de 
Rooms-Katholieke Kerk het belang om sa-
men dit hoogfeest van de Verrijzenis van 
Christus te vieren en ook de periode van 
voorbereiding bewust te beleven. De Veer-
tigdagentijd, die begint op Aswoensdag, is 
van oudsher een tijd van bidden, vasten en 
boete doen. Voorbereiden op Pasen kan 
bijvoorbeeld door mee te doen met het 
project van de Vastenactie: ‘Wandel voor 
een Ander’ maar ook door de boodschap 
van paus Franciscus voor deze periode te 
overdenken en te bespreken met anderen. 
Voor kinderen is er op www.vierpasen.
nl een kleurplaat te downloaden en ver-
der helpt de site om de uitzending van de 
Eucharistie via en op internet te vinden, 
evenals het Paasevangelie op RKbijbel.
nl. Gedurende de Veertigdagentijd wordt 
de site nog verder aangevuld met nieuwe 
links en downloads. Houd daarom ook de 
komende tijd www.vierpasen.nl in de ga-
ten en doe mee: Vier Pasen!

BLOEMENVERZORGER 
MARTINUSKERK GEVRAAGD

Al heel wat jaren mogen we rekenen op de trouwe dienst van Dorien in 
onze parochie. Zij verzorgt de bloemen in de Martinuskerk; het jaarlijks co-
ordineren van het opzetten van de Kerststal; het in orde maken en houden 
van het priesterkoor bij uitvaarten; en wat al niet meer. Dorien wil op ter-
mijn wel graag het stokje doorgeven aan iemand anders. Bij deze aan jullie 
de vraag: wie wil Dorien helpen met het verzorgen van de bloemen in onze 
kerk? Graag wil zij u wegwijs maken in het werk dat zij doet. Heeft u inte-
resse, neem dan even contact op met pastoor Kessels. 
Tel.nr 0485-511888 of info@parochie-martinus-gennep.nl 

WIE WIL ONS KERKBESTUURSTEAM 
KOMEN VERSTERKEN?

Per 1 januari 2022 werken we binnen onze nieuwe parochiefederatie met 
enkele kerkbestuursleden minder. Dat betekent dat we hetzelfde werk met 
minder mankracht moeten doen. Dat gaat even goed….maar u zult begrij-
pen dat we dit niet blijvend kunnen doen. 

Daarom onze dringende vraag: 
Wie wil ons kerkbestuursteam komen versterken?

We hebben iemand nodig die als penningmeester wil fungeren 
en iemand die de portefeuille 

‘Gebouwen en onderhoud’ op zich wil nemen.

Wat houdt dit concreet in? Als kerkbestuur vergaderen we zo’n acht keer per jaar. 
Deze vinden normaliter in de avond plaats van 19.30u-21.30u. Het kerkbestuur 
bestaat uit vrijwilligers, parochianen die zich met hart en ziel inzetten voor de 
kerkgemeenschap. Mensen met verschillende achtergronden die hun kennis en 
kunde ter beschikking stellen, opdat onze parochies met zorg bestuurd worden. 
Een kerkbestuurslid “zit” enkele jaren; daarna kan de functie eventueel worden 
verlengd.

Als iedereen denkt: 
“Dat doet een ander wel,” 

dan doet uiteindelijk niemand het.

Heeft u interesse, laat het dan even weten aan een van de kerkbestuursleden of aan 
pastoor Kessels. Laten we samen de schouders eronder zetten! Hartelijk dank!

Namens de kerkbestuursleden, 
pastoor Kessels
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Onvergetelijk

Uitvaartcentrum
Kleermakersgroes 150 
Gennep

T Dag en nacht 0485 52 11 11
E info@schrijen.com
schrijen.com

Kantooradres
Hollesteeg 1a
5831 TH Boxmeer

Uitvaartcentrum Gennep

Neem voor meer informatie 
vrijblijvend contact met ons op. 

Al meer dan 75 jaar persoonlijk en écht betrokken in de Regio 

NOG MEER VERSOEPELINGEN IN DE R.-K. KERK 
Vrijdag 25 februari vervielen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand 
te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie 
zijn versoepeld. ‘We zijn dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof in Gods huis te kunnen 
vieren,’ zeggen de bisschoppen. ‘We weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.’

COMMUNIE
Sinds 25 februari zijn de beperkende regels voor het uitrei-
ken van de communie, met uitzondering van de regel dat de 
priester vooraf zijn handen goed reinigt, vervallen. Ook het 
ontvangen van de heilige communie op de tong is weer moge-
lijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in 
de kerk waar de handcommunie en de tongcommunie wordt 
uitgereikt fysiek van elkaar te scheiden. Op de plaats van de 
uitreiking van de tongcommunie wordt gevraagd een bidstoel 
te plaatsen zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan 
worden. Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. 
Ook samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven 
daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen ge-
ven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren ge-
beurt op een andere manier dan het doorgeven van de collec-
teschaal van hand tot hand.

REKENING HOUDEN MET ELKAAR
Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om 
zich nog steeds aan de adviezen te houden die de versprei-
ding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiënere-
gels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elle-
boog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen 
met verkoudheidsklachten enzovoort.
‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand 
willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in 
verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar 
ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee 
kan vieren’, aldus de bisschoppen.

PAROCHIENIEUWS
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Gebed voor Oekraïne, voor Rusland, voor 
Europa, voor de wereld. “Hij zal rechtspre-
ken tussen de volken, over machtige naties 
een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden 
omsmeden tot ploegijzers en hun speren 
tot snoeimessen. Geen volk zal meer het 
zwaard trekken tegen een ander volk, geen 
mens zal nog de wapens leren hanteren. O! 
laten wij toch samen wandelen in het licht 
van de Heer”. Jeremia 2:4-5

Hoe reageerde jij toen je het nieuws 
hoorde dat Russische troepen de Oekra-
ine waren binnen getrokken? Hoe voelde 
je je sindsdien en wat dacht je terwijl je 
op de televisie of via internet de sirenes 
hoorde en zag hoe jonge kinderen en hun 
gezinnen in metrostations schuilden ter-
wijl anderen hun land uitvluchten? (uit 
“Bidden onderweg”).

Wie geeft een klein kind een scherp mes 
om mee te spelen? Niemand, want dat is 
levensgevaarlijk. Wie geeft jonge mannen 
kalasjnikovs in handen? Niemand zou je 
hopen, want dat is levensgevaarlijk. Wie 
geeft een mens de rode knop in handen 
om atoomwapens te activeren? Een mens 
is niet in staat om daar mee om te gaan, 
het is levensgevaarlijk.
Het bizarste idee dat de mens ooit be-
dacht heeft is, dat je een een stukje grond 
kunt bezitten, aldus George Monbiot. 
Stervende ecosystemen, uitbuiting, oor-
log, al die grote problemen zijn ontstaan 

door het idee, dat ‘land’ iets is wat je privé 
kunt bezitten. Willen we de planeet leef-
baar houden en een échte vredige samen-
leving, dan moeten we beginnen met de 
grond onder onze voeten. Waarom vin-
den wij het normaal dat als je veel geld 
hebt, dat je dan bergketens kunt kopen, 
complete vlaktes, hele stadsdelen, zoveel 
mineralen en andere natuurlijke hulp-
bronnen als je maar wil? En dat anderen 
daardoor tekort komen? Toch zetten we 
daar zelden vraagtekens bij. Het is een 
diepgewortelde en nooit bevraagde aan-
name. Dat geld niet alleen voor land maar 
ook voor de lucht en water. Waarom mo-
gen sommige mensen zoveel meer bezit-
ten dan anderen? Het heeft ook te maken 
met wat we eten. Waarom vinden som-
mige mensen dat ze het recht hebben om 
elke dag biefstuk te eten of schaarse vis-
soorten, ook als dat ecosystemen vernie-
tigt die we nodig hebben om in leven te 
blijven? Het is niet te geloven dat we deze 
vragen niet stellen… En nu zitten we in 
een levensgevaarlijke situatie.

Paulus schrijft in de bijbel:”Ik ben ervan 
overtuigd dat dood noch leven, engelen 
noch machten of krachten, heden noch 
toekomst, hoogte noch diepte, of wat er 
ook maar in de schepping is, ons zal kun-
nen scheiden van de liefde van God, die 
hij ons heeft bewezen in Christus, Jezus 
onze broer. God is de Heer van alles en 
Hij brengt het goede voort uit de slecht-
ste omstandigheden”. Laten wij elkaar ze-
genen in plaats van bevechten. Zegen be-
tekent: de ander het goede gunnen. Het 
Latijnse woord voor zegen is benedicere. 
bene betekent het goede, dicere betekent 
spreken. Letterlijk goed spreken dus. Ie-
mand goede woorden toespreken. Iets 
goeds zeggen. Het goede zeggen. Goed 
van iemand spreken. De ander zegenen. 
De ander het goede gunnen. Er is – als het 
goed is – sprake van wederkerigheid. De 
ander zegent jou ook. Die gunt jou ook 
het goede. Zo kun je elkaar tot zegen zijn 
en is er geen oorlog meer nodig….

Ik wens jou van harte:
Vrede met wat was
Vreugde met wat is
en alle goeds voor de toekomst!

Annette Jetten-Sevriens 
(e: annettejetten@gmail.com)

De gouden draad (32)  
 De onzichtbare verbinding van God met mensen

PAROCHIENIEUWS

IN WAT VOOR EEN GEKKE  
WERELD LEVEN WE EIGENLIJK!

GENNEP.(JN) Afgelopen maandag heb ik 
een afspraak in Kleef en let onderweg op 
de prijzen van benzine en diesel. In ’t Ven 
is dat € 2,349 voor benzine en bij de eerste 
de beste pomp in Kleef is dat € 194,9. Voor 
diesel wordt ook € 194,9 gevraagd. Uiter-
aard is dat ook onderdeel van het gesprek: 
de prijsverschillen met Nederland en de 
idioot hoge prijzen voor o.a. diesel. ‘Nou’ 
zegt mijn Stb. ‘ik heb nog geluk gehad, dat ik 
vrijdagavond nog voor € 187,9 heb kunnen 
tanken, want zaterdagmorgen stond ie op  
€ 194,9. Zo maar, in één keer 7 centen er-
bij. Wat schetst mijn verbazing toen ik 
anderhalf uur later terug reed en voor 
de zekerheid nog even de prijzen wilden 
checken. Op de Ring (de weg naar Emme-
rich) kostte de diesel toen € 201,9 en on-
der in Materborn € 202,9. Oftewel diesel 
werd tussen vrijdagavond en maandag-
ochtend 11:30u maar liefst 14 cent duur-
der per liter. Ik houd mijn hart vast als al 
die ZZP-pakketbezorgers met hun vaste 
vergoedingen eind van de maand zien wat 
er onder de streep nog is overgebleven.  

MET EEN BEETJE OPLETTEN:
vorige week de moeite genomen om aan 
de h-a-h folders weer eens wat meer aan-
dacht te besteden. Twee aanbiedingen 
vielen me daarbij op. Bij de ene betaal je 
voor 2 pakken Roodmerk DE à 500 gram:  
€ 9,99, terwijl je voor diezelfde pakken iets 
verderop slechts € 8,50 betaalt.

Daar staat tegenover dat als je in datzelf-
de boodschappenkarretje een 4-pack 
Coca Cola had gedaan je weer € 1.- teveel 
had betaald. Maar daar kwam je alleen 
achter als je de kleine lettertjes had gele-
zen. Want wat blijkt? Beiden bieden een 
4-pack aan met dat verschil, dat er bij de 
laatste aanbieder 4 flessen à 1,75 liter in 
het pack zitten. 6 liter of 7 liter Coca Cola 
voor dezelfde prijs. Is toch de moeite van 
het nakijken waard, zou ik zo zeggen.



JACQUES VAN BERGEN

YANICK CILLESSEN

TREN WEIJERS
TWAN REINTJES

LOKAAL EN VITAAL  |  CDA LIJST 1

FRANCIEN VAN DE VEN 
- SNELLEN

NR. 1

NR. 2

NR. 5

NR. 9

NR. 8
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SPROKKELMAAND-PUZZEL
De oplossing van de woordzoeker uit de vorige editie van 
'De Gennepenaar' was natuurlijk 'lichtmis donker maakt 
de boer tot jonker'. Uit alle goede inzendingen trokken we 
weer een winnaar en dit maal is dat mevr. T. Roosenboom uit 
Gennep. Van harte gefeliciteerd!  Zij mag gaan shoppen bij 'de 
Lange Tafel'.

ZEG HET MET BLOEMEN!
Ook dit keer hebben we voor de winnaar weer een mooie, 
fleurige prijs in petto: een waardebon t.w.v. € 50,- van bloe-
misterij P. Lucassen in Gennep. Zeker de moeite waard dus 
om de woordzoeker hiernaast op de lossen en vóór vrijdag 
1 april a.s. je antwoord, naam en adres te sturen naar 
redactie@printmarkt.eu.

Succes!

POLITIEK
Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, was het thema 
voor deze opgave snel bedacht: politiek! Onderstaande woorden 
hebben daarmee alles te maken. Streep ze weg en vorm met de 
overgebleven letters de oplossing. Denk je te weten wat de juiste 
oplossing is? Stuur dan vóór 1 april 2022 een mail met je naam, 
adres en de oplossing naar redactie@printmarkt.eu en wie weet 
val jij dit keer wel in de prijzen! 

PPUUZZZZEELLPPRREETT!!PUZZELPRET!PUZZELPRET!
BELOFTE
COLLEGE 
DEMOCRATIE
GEMEENTEHUIS
GEMEENTERAAD
GENNEP
GRIFFIER
MOTIE
POSTERBOXEN
POTLOOD
STEMBILJET
STEMLOKAAL
STEMMEN
UITSLAG
WETHOUDER

Oplossing:
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BEZORGERS	GEZOCHT!

VOOR GENNEP-ZUID!

Eén	keer	per	maand	vrijwillig	 	bezorgen,DE	GENNEPENAAR
zorgt	voor	lichaamsbeweging,	waardering	en	sociaal	contact...

Interesse?						Neem	dan	contact	op	met	Frans	Welles:	frans@welles.nu

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Dag en nacht bereikbaar op 0485 523 043
2e Dwarsweg 54, 6591 XR Gennep

www.goemansuitvaartzorg.nl

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Dag en nacht bereikbaar op 0485 523 043
2e Dwarsweg 54, 6591 XR Gennep

www.goemansuitvaartzorg.nl
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KENNISMAKEN MET NIEUWE GEZICHTEN VAN D66 GENNEP

Advertorial

Dennis de Jager woont aan de rand van 
Gennep-Zuid en is in het dagelijks leven 
docent en mentor in het voorgezet spe-
ciaal onderwijs. Vanuit deze passie is 
hij ook betrokken bij de medezeggen-
schapsraad van de Ratel en bij de Stich-
ting Lijn83. Dennis is medeoprichter 
maar ook voorzitter en actief vrijwilliger 
bij de Kinderboerderij. Daarnaast zet hij, 
samen met een groep inwoners uit Gen-
nep-Zuid, de schouders onder de herstart 
van Buurthuis Van Ons. “Als inwoner van 
Gennep-Zuid merk ik hoe waardevol bur-
gerparticipatie en de wijkraad is” geeft 
Dennis aan. “Samen meer maken van je 
omgeving, elkaar ontmoeten en samen 
genieten dat is waar ik het voor doe.”

Dennis de Jager (nr. 5 op de lijst van D66)

Mariska van den Hoogen, een geboren 
en getogen Milsbeekse die sinds 2005 
in de oude kern van Gennep woont, is 
ondernemer in de zorg. Zij coacht en 
begeleid jongeren die vastgelopen zijn 
op hun weg naar de toekomst en helpt 
hen hun plek in onze maatschappij te 
vinden. Sinds jaar en dag zet zij zich in 
binnen het sportieve verenigingsleven 
in onze gemeente waarvan de laatste 
jaren als voorzitter bij de volleyballers 
van Flamingo’s ’56. Ze staat mee aan de 

wieg van de Sportraad, is betrokken bij 
lokale sportprojecten en heeft zich ja-
renlang ingezet binnen de ouderraad 
van Jenaplanschool Elckerlyc.

Mariska van den Hoogen (nr 2. Op de lijst van D66) 

Twee mensen die besloten om, in een 
tijd waarin er weinig vertrouwen in de 
politiek is, zich beschikbaar te stellen als 
kandidaat-raadslid voor D66. Zij willen 
zich gaan inzetten om te zorgen dat de 
mening van onze inwoners er weer toe 
doet. Informeren, betrekken en in proce-
dures meenemen van inwoners die -als 
geen ander weet hebben van hun eigen 
dorp, wijk of straat- moet weer de norm 
worden vinden deze Gennepenaren.

Samen met D66 willen zij zich ook hard 
maken voor een ander subsidiebeleid 
voor verenigingen en stichtingen, welke 
nu gebaseerd is op ledenaantallen. D66 
wil beleid waarbij subsidie verstrekt 
wordt op basis van activiteiten die het 
gemeenschapsbelang dienen en waar 
samenwerking en inclusiviteit centraal 
staan. Een subsidie gebaseerd op kwa-
liteit in plaats van kwantiteit. 

“Aan goede plannen zonder de juiste 
mensen heb je niets” geeft Mariska aan 
“Veel van wat Gennep zo mooi maakt 

komt omdat we zoveel mensen hebben 
die echt betrokken zijn bij hun omge-
ving. Of het nu gaat om sport, carnaval, 
de Revue, de Kinderboerderij, ons erf-
goed of mantelzorgers ... zonder men-
sen die bereid zijn zich in te zetten voor 
hun (leef)omgeving zou onze samenle-
ving instorten. Daar moeten we ons al-
tijd bewust van zijn.”

D66 Gennep vernieuwt. Met een soci-
aal maar vooral ook groen en duurzaam 
programma, keuzes maken die niet al-
leen goed zijn voor ons maar ook voor 
toekomstige generaties. Gemeentelij-
ke plannen willen we toetsen op par-
ticipatie en duurzaamheid. Maar voor-
al willen we meer gebruik maken van 
de kracht van onze inwoners door hun 
kennis, kunde en ervaring te betrekken 
bij initiatieven vanuit de samenleving. 

Dus, durf ook te vernieuwen en breng 
op 14,15 of 16 maart je stem uit op D66 
Gennep. Kijk voor ons hele programma 
en meer informatie over onze mensen 
op www.d66.nl/gennep.

Opvallend veel nieuwe gezichten in de top van de kieslijst bij D66 in de komende gemeenteraadsverkiezingen. We laten je 
kennismaken met twee van hen. Veertigers met kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs, die zich al jaren op verschil-
lende manieren inzetten voor Gennep. We stellen ze graag aan je voor.
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Grad Gerrits zou zich 
omdraaien in zijn graf!

NIEUWBOUWPLAN ‘DE HEIKANT’
GENNEP.(jn) Als het aan de gemeente ligt, of is het de wethou-
der, worden er de komende jaren In Gennep-Zuid zo’n 270 wo-
ningen gebouwd. 100 daarvan zijn voor Dichterbij en de rest voor 
de ‘reguliere markt’. Allemaal leuk en aardig, maar wat je nergens 
leest bij de presentatie van zo’n plan, is dat het weleens het einde 
zou kunnen betekenen van de Kinderboerderij. Daar wordt in het 
huidige plan geen rekening meer mee gehouden, erger nog, vol-
gens de gebruiksovereenkomst zou het zomaar kunnen zijn, dat 
de kinderboerderij na opzegging, binnen 6 maanden moet slui-
ten. En dat is een hard gelag. Niet alleen voor al die vrijwilligers 
die hier – hopen ze – dit jaar hun 10jarig bestaan kunnen vieren, 
maar ook de vele bezoekers waarvan heel veel (opa’s en oma’s) 
zo’n bezoekje als een wekelijks uitje beschouwen. Wat ik begre-
pen heb, is er inmiddels een ‘brandbrief’ richting gemeente en 
Dichterbij gestuurd met de vraag om mee te mogen praten over 
de plannen. Hoe dat verder afloopt? We gaan proberen u op de 
hoogte te houden…

Trouwens als Grad Gerrits, de eerste bewoner van de boerderij 
en eigenaar van aardig wat bunder grond daar omheen, weet zou 
hebben van deze plannen en hoeveel tig miljoenen hiermee ge-
moeid zijn, zou hij zich zomaar nog eens in zijn graf om kunnen 
draaien!

HET ORANJEFONDS ORGANISEERT 
DIT WEEKEND NLDOET
Op de site van het Oranjefonds von ik 
deze mededeling: Kinderboerderij Gen-
nep bestaat dit jaar 10 jaar. Om dit jubi-
leumseizoen goed te starten, willen we 
dit weekend een grote schoonmaak van 
het buitenterrein en onze binnenruimte 
organiseren. Hiervoor willen we – met 
nadruk – nieuwe vrijwilligers werven die ons helpen ons jubileum-
jaar tot een succes te maken. Voor de diverse activiteiten die we dit 
jaar willen organiseren kunnen we een heleboel extra handjes goed 
gebruiken. En dan hopen we van harte dat deze vrijwilligers ook na 
ons jubileumjaar blijven ‘hangen’. Als alles opgeruimd is willen we 
natuurlijk ook een fleurig en feestelijk tintje geven aan de boerderij. 
Slingers, bloemen en aankleding zorgen er dan dit weekend voor 
dat we na NLdoet kunnen beginnen aan ons feestjaar. 

U kunt zich noch opgeven als vrijwilliger via: 
www.nldoet.nl/activiteit/schoon voor een feestje

VOORBEREIDING REVUE 
WEER BEGONNEN!

GENNEP. Afgelopen maandag 7 
maart was de aanmeldingsrepeti-
tie van de Revue 'Brand Meester'. 
Het was een mooie en energie-
ke avond. Aankomende maandag 
14 maart is daar het vervolg op. 
Mocht je alsnog interesse hebben 
om aan te sluiten bij de Revue die 

gaat plaatsvinden in juni 2023 dan ben je van harte wel-
kom vanaf 19:00 uur bij 4Events in zaal Pica Mare.
Kijk voor meer informatie op revuegennep.nl
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MANTELZORGCOMPLIMENT
GENNEP. (JN) Ja hoor, daar gaat ie weer. Ik heb een kopie gekregen 
van de brief waarin het college laat bevestigen dat volgend jaar 
(dit jaar dus) het mantelzorgcompliment weer in de vorm van te-
goedbonnen wordt uitgekeerd. Mits… afspraken kunnen worden 
gemaakt met BIZ Centrum Gennep. Met alle respect geacht Col-
lege, maar hier worden weer alle ondernemers uit de kerkdor-
pen incl. Ven-Zelderheide (daar hebben ze sinds kort geen kerk 
meer!) en de wijken in Gennep uitgesloten. Dat kan toch nooit de 
bedoeling zijn.
Mag ik u iets voorstellen? Na alle ellende van de afgelopen maan-
den hebben zich hier een tiental vrijwilligers gemeld die vanaf 
september dit dossier gaan volgen en waar nodig bijsturen. Zo 
hebben WIJ bijv. aangeboden om het aanvraagformulier in ‘de  Gen- 
nepenaar’ af te drukken, zodat iedere Gennepenaar zonder veel 
omwegen en barricades hiervan in het bezit kan komen. Moet 
toch een hele opluchting voor u zijn… En voor ons ook. Weet u 
waarom? Door die handtekening aan de linkerzijde van die be-
wuste brief. Ik heb die man - van horen zeggen de best betaalde 
ambtenaar in uw organisatie – een jaar of zes geleden mogen le-
ren kennen. Op het moment dat ik op die bewuste woensdagmor-
gen zijn kamer, zo heet dat toch bij u hè, kantoor is zo ouderwets, 
binnenkwam had mijnheer zijn knöök op het bureau liggen en ge-
noot van het prachtige uitzicht. Als ik me goed herinner keek hij, 
tussen zijn schoenen door, tot bij Piet d’n Bèkker, daar waar u nu 
De Buren vindt.
Bijna drie jaar geleden kom ik hem weer tegen. Nu als architect 
van dat rampzalige plan/contract met een looptijd van 10 jaar 
dat er in Gennep buiten alleen nog maar reclame mag worden 
gemaakt via die zg. lantaarnpaalboxen. Ik zou uitleg krijgen. Ui-
teraard neemt de wethouder als eerste het woord en voordat die 
uitgesproken was, stond mijnheer op, de wethouder verontschul-
digde zijn korte aanwezigheid, gaf hem nog een knuffel en wenste 
hem veel succes. En dan moeten we ons nu dus hieraan vastklam-
pen. Ik hoop op betere tijden…

DE PANTA ALIAS DE BALZAK
Op de pagina hiernaast kunt u lezen hoe onze burgemeester zoal 
over dit soort kunst denkt. Stadsdichter Piet Tunnesen stuurde ons 
zijn visie. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over, dacht ik zo.

PANTA      KAPELLENBAAN 
Nog even terugkijkend op het gebeuren rond Panta. Laat ik voor-
opstellen dat onvrede over bepaalde zaken nooit ofte nimmer op 
een dergelijke manier kan en mag worden opgelost. In die zin ver-
bijstering. Waar ik aanvankelijk veel meer verbijsterd over was. De 
plaats. Hoe kun je nou op de rand van dit prachtige landschap, ons 
Niersdal, zo’n gedrocht neerzetten. Ik gebruik met opzet dit woord. 
Velen met mij dachten er precies zo over maar durfden het waar-
schijnlijk niet te zeggen. Dit was de tang op het varken. Kunst met 
een grote Ka is iets waarvan slechts enkelen denken verstand te heb-
ben. Het gewone volk, waaronder ik, moet zich daar liefst niet mee 
bemoeien.  Je bent al gauw een cultuurbarbaar. De zg. inspraak, zie 
de discussie met buren aan de Veedijk in dit geval, was een wassen 
neus. Tot plaatsing was op voorhand al besloten. Als we achteraf 
het hele drama bezien, was het misschien verstandiger geweest om 
toch wat meer rekening te houden met de gevoeligheden rond dit 
onderwerp. Het is ook hier weer de bekende olifant in de porselein-
kast. Dat blijkt ook nog eens uit het ongenuanceerde, domme ver-
weer richting simpele intolerante rechtsen zoals ik in de Belgische 
krant ‘de Standaard las. Blijkbaar hebben de zg. kunstkenners lan-
ge tenen als je niet in hun straatje praat. Als je echt af wilt gaan, 
kom je met een dergelijk nietszeggend verweer. Snobisme ten top. 
Was getekend
Piet Tunnesen, Stadsdichter

BOUWPLANNEN
We verzuipen er bijna in. Als we alles bij elkaar optellen, (o.a. de 
Poel, de Duivenakker, Moutstraat, de Heikant en de CDA flat) zit-
ten we eerder aan 900 eenheden dan 800. Moeten we hier toch 
geen last meer hebben van woningnood  en kunnen de huizenprij-
zen weer terug naar een normaal niveau. Mijn volle neef Hay van 
Arensbergen maakt zich al jaren druk over het plaatje als je straks 
via de Nijmeegseweg Gennep binnenkomt. De torens worden on-
zichtbaar en op het eerste gezicht lijkt het alsof Gennep weer om-
muurd is. Dat nieuwe, megalomane bouwplan heeft trouwens al 
een naam hè. De BAJES. Straks is Gennep een van de weinige ves-
tingsteden zoals bijv. Grave en Sittard met een eigen bajes, maar 
dan wel een zonder gratis kost en inwoning. In de volgende ‘Gen-
nepenaar’ komen we hier uitgebreider op terug. Interesse gewekt? 
Kijk eens op: gennepnu.nl/gennepermolen, ‘daar zetten ze de za-
ken op een rijtje’

NOG FF DIT...
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AAN HET ELLEN HOFFMANNPLEIN
DE GEMEENTE EN KUNST…
GENNEP. (JN) Ik weet ook niet wat het is, maar het schijnt 
dat ze het daar aan het Ellen-Hoffmannplein wel nooit meer 
zullen (af)leren. Althans, zolang we met dit college zitten op-
gezadeld. Want wat hebben we de afgelopen 4 jaar wel niet 
allemaal over ons heen gekregen. En dan heb ik het hier al-
leen nog maar over kunst in de openbare ruimte. Kunst die 
niemand verstaat, niemand begrijpt en waar ons bijna de 
ogen uit de kassen rollen als we horen wat die meuk allemaal 
gekost heeft. Sinds de sleuteloverdracht van vrijdag voor de 
carnaval is wel duidelijk geworden dat onze nieuwe burge-
meester zich schijnbaar ook groen-en-geel ergert aan al die 
‘kunstobjecten’. Tijdens zijn memorabele inaugurele rede 
als gemeenteprins Hans d’n Urste in zaal Pica Mare (zie ook 
pagina 12) noemde hij met name de inmiddels opgeruimde 
balzak, de grenskapel en die hoop oud ijzer aan de rondweg 
als uitingen waar de gemiddelde Gennepenaar helemaal niks 
mee heeft en al helemaal niet op zit te wachten. Wat ‘de Gen-
nepenaar’(U en wij dus!) mooi vindt en een aanwinst voor de 
stad en de gemeente, zijn de ooievaars en het bijenhotel op 
de rotondes aan de Brabantweg. 

Als u die uitzending nog een keer wilt bekijken kan dat via:  
https://www.youtube.com/watch?v=43a6Z8lUoi0&t=1305s 
Grote kans dat u net als ik denk: ‘was het maar iedere week 
een keer carnaval!’ Heerlijk toch hoe je – het is en blijft welis-
waar carnaval – op zo’n grandioze wijze je eigen wethouder 
eens een keer flink de levieten kunt lezen… En dan ook nog in 
het openbaar. Openheid in optima forma.  

MUSEUM AAN HUIS
Misschien komt het ook wel daardoor dat we maar liefst twee 
wethouders hebben die ‘kunst en cultuur’ in hun portefeuille 
hebben en aldus proberen elkaar vliegen af te vangen of juist 
bij de ander de afdeling ‘meuk’ op het bordje te deponeren, 
ik weet het niet! Waar ik wel héél zeker van ben, is dat bij 
het laatste project: ‘Musea in eigen huis’ de nog wethouder 
van het CDA hier even niet goed heeft opgelet, want anders 
had je dat plan toch direct in de prullenbak gesodemieterd, 
net als vroeger wel eens gebeurde met een verzameling pro-

test-handtekeningen waarvoor de een of andere partij/orga-
nisatie zich het vuur uit de sloffen had gelopen…
Wat dit project inhoudt? Inwoners worden opgeroepen ‘op zol-
der of in de schuur’ te kijken of ze daar materiaal hebben staan 
of liggen waarmee ze een kunstwerk kunnen maken dat een 
verhaal vertelt. De bedoeling is dan dat alle werken op de ven-
sterbank komen te staan en dat iedereen die vanaf straat kan 
zien. Op die manier worden mensen gestimuleerd verhalen te 
delen en erop uit te gaan.
Tot zover de argumentatie van gemeentewege om ook hier 
weer een niet onaanzienlijk bedrag over die bekende balk te 
smijten. U weet hoe we zoiets in Gennep noemen hè. Spien-
sen of spè.lleke (als ik het mis heb, hoor ik het wel, of niet 
Wiel?). Je moet er toch niet aan denken, dat je straks, het is 
mooi weer om te wandelen, de hele zondagmiddag van die 
gapers voor het raam hebt staan, die zich afvragen wat dat 
kunstwerk ook alweer voorstelt. En nu ik het over ramen heb, 
schiet me een antwoord te binnen van een lokale VVD-cory-
fee van een jaar of vier geleden. Op mijn vraag, aan welk for-
maat posters hij had gedacht, kreeg ik als antwoord: ‘zo groot 
mogelijk’. Ik wilde daarop met hem in discussie over bla-bla-
bla, maar hij voorkwam een discussie door alvast zelf het ant-
woord te geven. ‘VVD-ers hebben bijna allemaal hele grote 
ramen en daar past geen klein postertje op…’ Benieuwd of 
we daar eind van de zomer voor het raam kunnen gaan staan 
‘spiensen’. Als collegepartij moet je tenslotte elkaar steunen 
en tonen dat je eensgezind achter zo’n beleid staat.

VERSTAND VAN KUNST…
Zoiets overkomt mij nu altijd. Drie jaar geleden bezoeken we, 
zondags met de Ossebraadfeesten, de manifestatie ‘Kunst in 
de kerk’. Bijna aan het einde staat de vrouw van de toenmali-
ge burgemeester Peter de Koning met een verzameling schil-
derijen, waarvan er een me bijzonder beviel. Een paneel met 
daarop een veelkleurige bos bloemen. Formaat 30 bij 40 cm. 
Aangezien ik geen prijskaartje of zoiets kon vinden, vraag ik 
naar de prijs van dat schilderij. ‘Tweehonderd euro’ krijg ik als 
antwoord, waarop ik haar – netjes, zoals altijd – antwoord dat 
ik niet naar de vierkante meterprijs had gevraagd maar naar 
de kale prijs van het schilderij. Die mevrouw heeft me sinds die 
tijd nooit meer aangekeken. Waarom, snap ik nog steeds niet!

De volgende editie van 'DE GENNEPENAAR' verschijnt donderdag 14 april 2022
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