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GENNEP. Als je de afgelopen weken, alleen als het weer mee zat natuurlijk, 
met de fiets hier in de buurt er op uit trok, kon je ze niet missen: de uitge-
strekte gele velden vol met koolzaadplanten. Een lust voor oog en neus, je 
ruikt de nectar. Altijd gedacht dat die geplant werden om een door intensieve 
verbouwing uitgeputte bodem zo weer wat voeding te geven. Klopt gedeelte-
lijk, maar ook de zaadopbrengst is de moeite waard. En die krijg je o.a. door 
een goede bestuiving. Boeren zijn al lang blij als imkers hun bijenkasten in de 
buurt van zo’n veld zetten. En dan snijdt het mes aan twee kanten. De imker 
bijv. maakt er koolzaadhoning van, een honing met een hoog natuurlijk sui-
kergehalte. En die honing…

HOOIKOORTS
Wist u dat honing helpt tegen hooikoorts. Er geldt wel één strikte voorwaar-
de, nl. dat de honing die je gebruikt afkomstig moet zijn uit je directe omge-
ving en niet te oud. Dus geen honing uit Zuid-Limburg of honing van lente-
bloemen bijv. die helpt niet in de zomer. En de imker mag de honing niet te 
veel filteren en hij mag de bijen geen suikerwater voeren. Ken zo 1-2-3 hier in 
de buurt geen imkers, maar zou zeggen; hebt u last van hooikoorts en u wilt 
hier iets aan doen, stap op de fiets en stop bij het eerste het beste bordje met 
‘honing te koop’.
Koolzaadhoning bevordert ook een vrijere ademhaling en is ook heel geschikt 
als slaapmutsje. Een eetlepel honing in een beker warme melk, drink die voor 
het slapen gaan op met kleine slokjes en je slaapt als Doornroosje.
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Al 10 jaar
dé specialist
bij u in
de buurt!

10JAAR

Ga naar UwCartridgeWinkel.nl
en plaats uw bestelling. 

Gebruik ‘ INKT-G ‘
als kortingscode en geniet van
10% korting op uw bestelling!
Deze code is geldig t/m 30-09-2021.
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10% korting
op cartridges & toners
Vanwege ons 10-jarig bestaan geven wij 
10% korting op onze cartridges & toners. 
Gebruik de kortingscode ‘ INKT-G ‘ in onze 
webshop om uw 10% korting te verzilveren.

Heeft u vragen over deze actie? Neem dan 
contact op met onze klantenservice.
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Zie onze website voor de actievoorwaarden.
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GENNEP. (jn) Liep al lang rond met de ge-
dachte om me ook te mengen in de discus-
sie over ‘de Genneper Meule’. Maar dat is, 
om in het spoor van de Gennepenaar te 
blijven, een gebed zonder einde. Toen de 
streng katholieke familie Brenninkmeijer 
(C&A) begin jaren 80 besloot van leve-
rancier te veranderen was dit het begin 
van het einde van de Genneper Molen als 
meubelmakerij. Ondanks de uitstekende 
naam en garantie voor kwaliteit.
Alle plannen die daarna gepresenteerd 
zijn, hebben één ding gemeen: dat ze ver-
schrikkelijk veel geld gekost hebben en de 
gemeenschap (wij dus) hiervoor opdraait. 
Ik schat dat de totale kosten eerder de 
twee miljoen aantikken dan het miljoen. 
En waar staan we nu?
Voor de brandweerkazerne is gelukkig con-
crete belangstelling om er horeca in te be-
ginnen en als straks de appartementen ‘op 
de markt’ komen zal daar best wel belang-
stelling voor zijn. Die gaan hoogstwaar-
schijnlijk allemaal naar niet-Gennepenaren 
die dan na een jaar of twee jaar geheid be-
ginnen te nölen over het uitzicht of het ge-
raas van al die campers op zoek naar hun 
plaats in de Maaskemp. Maar voor het zo-
ver is, zijn er heel wat liters water door de 
Niers gegaan. We laten ons verrassen.

VADERDAG
Vaderdag wordt altijd op de derde zondag 
in juni gevierd. Dit jaar dus op de 20ste. 
Vroeger, de keus was niet zo groot, koos je 
tussen een flesje after-shave, een fles foezel 

of je kocht bij Gommers of Joep van de Loo 
twee pakjes Lexington, Pall Mall of Roxy die 
dan ook nog mooi ingepakt werden.
Voor dit jaar heb ik een tip die u serieus 
moet nemen. Vorige week is nl. met veel 
tam-tam een nieuw boek gepresenteerd 
dat nu al een absolute bestseller is: Het 
Grote Ouwe Lullen Boek. 
Het gaat niet alleen over 
wat u nu misschien denkt, 
neen het gaat meer over 
hoe je vanaf een bepaal-
de leeftijd een gezond li-
chaam en een gezonde 
geest houdt en hoe je 
dat bereikt. Minder zit-
ten, meer fietsen, de trap nemen i.p.v. de 
lift, opletten met eten en ga zo maar door.  

Of er ook iets in staat over minder drin-
ken? Zover was ik nog niet in het boek! 
Las wel, dat een keer zondigen wel 
mocht, bijv. met Vaderdag. Te koop bij 
BRUNA voor € 20,99. Ze liggen al feeste-
lijk ingepakt voor je klaar. En wil je echt 
een apart exemplaar, bijv. de eerste druk, 
wees er dan snel bij.
En leest vader niet of heeft er geen tijd 
voor, een heel goed alternatief is een 
mooie fles wijn en koop daar dan meteen 
een eerlijk stuk kaas bij bij Het Kaashuis. 
Wedden dat ie na de 20e uitkijkt naar de 
volgende vaderdag. Maak er een mooie 
dag van en blijf gezond!

Sjang Noy
Uitgever

VOORWOORD

COLOFON
De Gennepenaar is een maandelijkse, 
gratis uitgave van Printmarkt.eu 
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T (0485) 51 83 48
E redactie@printmarkt.eu

Vormgeving: 
Printmarkt.eu
De Poel 12, 6591 BV Gennep
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het databankrecht.
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GENNEP/HEESWIJK-DINTHER (MvM)  
In 1121 stichtte Sint Norbertus van Gen-
nep de Norbertijnen kloosterorde, dit jaar 
dus 900 jaar geleden. Vele abdijen werden 
gesticht en zo ontstond in 1134 Abdij van 
Berne in Heeswijk Dinther, nu de oudste 
nog actieve abdij van Nederland. 

“De Norbertijnen kloosterorde bestaat bij-
na 900 jaar, kan dat niet worden gevierd 
met een nieuw Berne Abdijbier voor dit bij-
zonder jubileum?”, zo daagde abt Denis 
Hendrickx van Abdij van Berne, de brou-
wers van Berne Abdijbier vorig jaar uit. 
“Dat gaan we regelen!” was het antwoord 
van Berne Abdijbier.
Dat het monnekenwerk was, zal je niet 
verrassen. Kosten nog moeite werden na-
melijk gespaard bij de totstandkoming van 
dit bijzondere bier. Maar eindelijk is het 
zover. Sinds het afgelopen Pinksterweek-
end is het 7e Berne Abdijbier klaar om ge-
proefd te worden: het Jubileumbier!
Na de Kerkdienst is rond 12:00 uur de 
eerste fles Jubileumbier overhandigd 
aan niemand minder dan presentatrice 
en schrijfster Hella van der Wijst.

Een 1,5 L magnum fles amberbier van 
7,5% is het resultaat. De fles is mooi 
aangekleed in een witte mantel en sym-
boliseert de Norbertijnenpij. De fles be-
vat uitleg over Sint Norbertus en elke 
fles heeft een eigen uniek nummer. De 
prijs per fles bedraagt € 29,50 en je 
kunt maximaal 1 fles per persoon be-
stellen. Wil je dit unieke amberbier 
proeven, wees er dan snel bij want dit 
jubileumbier is slechts in een beperk-
te oplage verkrijgbaar. Berne Abdijbier 
heeft namelijk maar 900 flessen ge-
brouwen voor de verkoop! 

Het jubileumbier is (als het nog voor-
radig is) te bestellen via de website: 
www.webwinkelberneabdijbier.nl.

900 JAAR NORBERTIJNEN
MAAR WIE WAS 

SINT NORBERTUS 
VAN GENNEP EIGENLIJK?

Over heel de wereld vieren de Norber-
tijnen dit jaar het leven van hun stichter 
Norbertus van Gennep. Norbertus werd 
in 1075 in ons mooie Gennep geboren 
en leefde in een agrarische samenleving, 
waarin adel en geestelijkheid de dienst 
uitmaakten. Hij was een zoon van Heri-
bert, heer van Gennep. Hij kreeg zijn op-
leiding bij aartsbisschop Frederik I van 
Keulen. Daarna is hij enige tijd als kanun-
nik verbonden geweest aan de Sint-Vic-
torkerk te Xanten. 
Vervolgens werd hij aalmoezenier aan 
het hof van keizer Hendrik V. In 1114 
ging hij naar de benedictijnenabdij van 
Siegburg, waar hij in 1115 door de aarts-
bisschop van Keulen tot priester werd 
gewijd. Hij reisde naar Antwerpen, waar 
grote godsdienstige onrust heerste sinds 
het optreden van de predikant Tanchelm. 
Norbertus keerde zich fel tegen diens 
volgelingen. 

Daarna ging hij terug naar Xanten, waar 
hij zich bleef inzetten voor het strikt na-
komen van de kloostergeloften, waaron-
der die van de armoede. Men vond hem 
schijnheilig, aangezien hijzelf van rijke 
komaf was. Daarop gaf hij zijn bezittin-
gen aan de armen en ging naar Frank-
rijk, waar hij enkele jaren rondzwierf als 
rondtrekkende prediker. Daar kwam hij 
in contact met de bisschop van Laon, die 
hem grond schonk voor de bouw van een 
klooster.

Op aandringen van paus Calixtus II ves-
tigde hij zich in 1120 met zijn volgelingen 
in het Franse Prémontré, 10 km ten wes-
ten van Laon. Daar legde hij in de kerst-
nacht van 1121 met enkele van zijn eer-
ste volgelingen in het dal van Prémontré 
de religieuze geloften af en daarmee was 
de orde der Prémonstratenzers, ook Nor-
bertijnen of witheren genaamd geboren.
Hij besloot de kloosterregel van Augus-
tinus als uitgangspunt voor hun religi-
eus bestaan te nemen. De abdij van Pré-
montré vormt samen met de Abdij van 
Floreffe en de Abdij van Sint Maarten in 
Laon de basis van de door Norbert ge-
stichte orde. Volgens de overlevering is 
de altaarsteen in het hoogaltaar van de 
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De Norbertijnen in de Abdij van Berne in 
Heeswijk Dinther proosten in ieder geval 
op het 900 jarig jubileum van de Norber-
tijnen kloosterorde en dat doen ze uiter-
aard met hun eigen speciaal gebrouwen 
Jubileumbier. 

Om de rijke geschiedenis van Norbertus 
levend te houden, verscheen op 6 mei 

j.l. een jubileumboek 
onder de naam 'Als 
de bliksem - 900 jaar 
Norbertijnen en Nor-
bertinessen'. 
Dit 224 pagina’s tel-
lende boek is voor  
€ 45,- verkrijgbaar via 
bernemedia.com.

Het jubileumjaar, dat startte op 29 no-
vember 2020, zal nog duren tot 10 januari 
2022 (feest van de doop van de Heer).

Woensdag 1 augustus 2018 werd er in 
ons mooie Niersstadje al uitgebreid stil-
gestaan bij Sint Norbertus van Gennep. 

Toen ontvingen wij als stad 120 geeste-
lijken die graag de geboorteplek van Nor-
bertus wilden bezoeken. 
Of er dit jaar ook in de Gennepse Norber-
tusparochie of elders in Norbertus' ge-
boortestad nog stil word gestaan bij dit 
jubileum, is op dit moment niet bekend. 
Gelukkig hebben we de foto's nog en kun-
nen we op deze manier, misschien wel 
onder het genot van zo'n biertje, toch 
even stilstaan bij dit heugelijke feit.

voormalige abdijkerk de steen waarop 
Norbertus in 1121 de Eucharistie heeft 
gevierd.

In 1124 werd hij naar Antwerpen gezon-
den om het tanchelisme te bestrijden. Hij 
verving het seculier kapittel van de Sint-
-Michielskerk aldaar, dat nog van Chro-
degang dateerde, door een regulier ka-
pittel en stichtte zo de Sint-Michielsabdij.

In 1126 werd hij tot aartsbisschop van 
Maagdenburg aangesteld. Hugo van Fos-
ses volgt hem op als abt van Prémontré. 

Hij overleed op 6 juni 1134 in Maagden-
burg, waar zijn lichaam werd bijgezet in 
de OLV Kerk. Op dat moment telde zijn 
nieuwe beweging al heel wat klooster-
gemeenschappen. In zijn sterfjaar werd 
ook de abdij van Berne gesticht, niet in 
Heeswijk, maar in Berne bij Heusden aan 
de Maas. In 1857 gingen Norbertijnen 
na jaren in beslotenheid geleefd te heb-
ben op verschillende pastorieën in Den 
Bosch en in het Belgische Vilvoorde, in 
Heeswijk wonen: De abdij van Berne in 
Heeswijk-Dinther.

Norbertus werd in 1582 door paus 
Gregorius XIII heilig verklaard (naam-
dag 6 juni). Naar aanleiding van de Der-
tigjarige Oorlog brachten de Norbertij-
nen zijn relieken in 1627 over naar de 
Strahovabdij in Praag, omdat ze bang 
waren dat anders de protestanten de 
relieken zouden vernietigen.

Op verschillende plekken in Gennep zie 
je de beeltenis van Norbertus terug zo-
als bijvoorbeeld in het kunstwerk van 
Hay van Arensbergen in de fietstunnel 
bij de Weverflat, zie bovenstaande foto.

900 JAAR NORBERTIJNEN
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In liefdevolle herinnering aan 
Willy Sanders-NagelsWilly Sanders-Nagels

echtgenote van
Frits Sanders

* Gennep, 10 april 1959    
† Nijmegen, 26 april 2021

Lieve schat, mama en oma,

Je was een prachtige vrouw, zorgzame 
moeder en liefdevolle oma. Behulpzaam,
creatief, een beetje eigenwijs, een door-
zetter, een vechter. Je zorgde voor ie-
dereen die je dierbaar was. Van je va-
der en moeder, je man, je kinderen en 
kleinkind tot aan de gezinnen waar je in 
de zorg voor gewerkt hebt. Je stond be-
kend als het kaasmeisje van Jan Linders, 
een titel die je altijd met trots hebt ge-
dragen. Je werkte hier met groot plezier 
en werd door iedere klant gewaardeerd. 
Hier leerde je ook je grote liefde kennen 
waarmee je 36 jaar lief en leed hebt ge-
deeld. Altijd het positieve halen uit het 
leven wat je gegeven is. Lekker knutse-
len, fietsen en wandelen met de hond-
jes. Een praatje hier, een praatje daar. Al-
tijd “Ja, ’t gaat wel” en “We gaan gewoon 
door”. Nooit klagen over wat je te verdu-
ren hebt gehad. Altijd blijven knokken 
en zorgen dat je zoveel mogelijk nog zelf 
kon doen. 

Met pijn in ons hart nemen we vandaag
afscheid van jou. Afscheid nemen is 
moeilijk, wetend dat woorden niet vol-
staan. Elk van ons zou zijn eigen verhaal 
kunnen schrijven over wat je voor ons 
was, nog voor ons bent en blijven zal.

In ons hart zal je altijd bij ons blijven.
Rust zacht lieve Willy

Het leven is vol verrassingen. Dat er 
een einde aan komt, weten we allemaal, 
maar toch verrast het ons steeds weer. 
We zijn ervan geschokken, dat pap zo 
onverwachts van ons is heengegaan.
Stiekem heeft hij ons verlaten, naar een 
oord waar zijn lichaan hem niet meer 
stoort. Moge het hem goed gaan in zijn 
nieuwe leven. Op een dag zien we el-
kaar weer.

Thieu Verhasselt Thieu Verhasselt 
Mathieu HermanMathieu Herman    

echtgenoot van 
Maria Verhasselt-Ponjee

* Nijmegen, 2 februari 1939    
† Gennep, 30 april 2021

Maria 
Jean-Pierre en Marian

Paul en Martina
Dario

In liefdevolle herinnering aan 
Piet Martens Piet Martens   

echtgenoot van 
Carola Martens-de Bruin

* 29 juni 1946    
† 30 april 2021

Waarom is het ons niet gegeven,
dat jij kon blijven in ons leven.

Waarom doet het toch zo’n pijn
dat jij niet meer bij ons mag zijn.
Waarom jij zo snel moest gaan

zullen wij misschien nooit weten,
in ons hart ben je nog steeds bij ons

en zullen we je nooit vergeten.
De herinneringen aan jou zijn fijn,

ook de gedachte dat we ooit
weer samen zullen zijn… 

Carola, kinderen en kleinkinderen

Piet was een uniek mens. Geboren in Gen- 
nep, waar hij bijna iedereen kende, was 
dat in zijn latere woonplaats Siebenge-
wald niet anders. Hij was er altijd en voor 
iedereen. Sinds 2012 was hij enorm actief 
binnen ons bestuur. Zo was hij o.a. coördi-
nator van de bezorging van het KBO-blad. 
En was er een vaste bezorger verhinderd, 
dan nam Piet (voor hem) vanzelfspre-
kend die route over. Gewoon, spontaan. 
Ook werd de inbreng van Piet ten zeerste 
gewaardeerd tijdens de vergaderingen 
van de Seniorenraad van de gemeente 
Bergen en van de KBO-Regioraad.

In gedachte blijven we bij zijn vrouw Carola 
en familie. Piet hojje wah.

Karel Janssen 
KBO Siebengewald

FAMILIEBERICHTEN IN MEMORIAM
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Onze zon, onze maan, 
onze ster, onze mama en oma

Marian de Bruijn -StruijkMarian de Bruijn -Struijk
in de leeftijd van 74 jaar 

weduwe van 
Jan de Bruin

† 19 mei 2021

Marian de Bruijn, liberaal in hart en nieren, 
was in 2010 voorzitter van onze lokale af-
deling. Met toen nauwelijks actieve men-
sen en niet meer vertegenwoordigd in de 
gemeenteraad. Het was ook het jaar waar-
in wij Marian voor het eerst ontmoetten. 
Te midden van een bont gezelschap van 
mensen, jong, oud, al jaren lid en nieuw-
komers speelde Marian een cruciale rol 
in deze nieuwe fase voor de VVD Gennep! 
Met haar levenservaring, haar netwerk 
binnen de VVD en politiek bestuurlijke er-
varing, hielp ze de nieuwe lichting om tot 
bloei te komen, een netwerk op te bouwen 
en de weg terug omhoog te vinden. Als 
voorzitter genoot ze van het enthousiasme 
en de hernieuwde energie binnen de VVD. 
Zo was ze soms ook wel de kloek over de 
jonge garde en waarschuwde ze ons meer-
maals…”jongens, jullie hoeven niet óveral 
te zijn hè?” Hoe belangrijk Marian voor de 
VVD Gennep was, blijkt wel uit het feit dat 
zij in maart 2016 door het landelijke VVD 
Hoofdbestuur onderscheiden werd met 
de Thorbeckepenning voor o.a. haar werk 
als afdelingssecretaris en afdelingsvoorzit-
ter. Maar daarnaast heeft Marian het libe-
ralisme ook politiek gezien ten volle uitge-
dragen als gemeenteraadslid van Gennep 
en burgercommissielid. Uiteraard werd 
Marian in dat jaar ook Lid van Verdienste 
van de VVD Gennep. Ons eerste contact 
moment was bij de Kroon, ons laatste con-
tact moment was ook bij de Kroon. 

De cirkel is rond, Marian is niet meer… 
Het gaat je goed meid… en duut hin! 

Janine van Hulsteijn en Holger Rodoe

In liefdevolle herinnering aan 
Annie Geulen-DrissenAnnie Geulen-Drissen

* 24 maart 1939   
† 16 mei 2021

Je was altijd vrolijk, een liefdevol mens, 
een warme persoonlijkheid met een hart 
van goud. Dat was jij. Je was de liefste 
moeder, schoonmoeder en oma in één. 
Wat genoot je samen met pap van feest-
jes, muziek en vakanties en wat gingen 
jullie graag naar Oostenrijk.
Na zoveel tegenslagen in je leven sloeg 
jij jezelf er altijd maar mooi doorheen en 
wat heb je een verdriet gehad toen pap 
stierf. Jouw kinderen en kleinkinderen 
waren jouw grote trots, je wilde hen dan 
ook niet achterlaten. 

Mam hoje wa, doei oma.
Familie Geulen

HIEPERDEPIEP... 
HOERA!

GEBOREN
Sven ToonenSven Toonen

20-05-2021

Zoon van  Paul & Laisa
en broertje van Jesper

Ottersumseweg, Gennep

FAMILIEBERICHTEN

Zondag 16 mei vierden wij dat deze 
ukkie, onze Ilse, is gegroeid naar een 
levenslustige vrouw van 40 jaar.

BERT LOEFFEN, 25 JAAR 
KBO CONTACTPERSOON

GENNEP. Op de dag van zijn 25-jarig ju-
bileum als contactpersoon werd Bert na-
mens het KBO-bestuur bedankt voor zijn 
inzet. Bert is een echte KBO-er en wil on-
danks wat gezondheidsklachten, zolang 
als het kan, in zijn wijk rond het gemeen-
tehuis met 52 leden de Nestor en de KBO-
-nieuwsbrieven blijven bezorgen.
Evenals zijn vrouw Bets kent hij zijn wijk 
op zijn duimpje. Bets heeft ook heel lang 
een KBO wijk gehad. Zij verzorgde de 
Zandstraat en omgeving. Momenteel vin-
den beiden het door corona maar een 
dooie boel. Bert doet nog wat aan tuinon-
derhoud bij de Goede Herder, want rust 
roest is zijn devies. Hij hoopt dat ieder ge-
zond blijft en dat we weer snel bij elkaar 
kunnen komen. Namens de KBO: Bert en 
Bets dank voor jullie inzet en graag tot 
ziens bij een van onze activiteiten.
En bij dat bedanken sluiten wij ons van 
harte aan, want Bert en Bets zijn al van-
af het allereerste begin toegewijde bezor-
gers van ‘de Gennepenaar’.
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HOEVEEL BAKKERS HADDEN WE  
NA DE OORLOG IN GENNEP?

GENNEP. (JN) Op onze vraag hoeveel 
bakkers er eind jaren veertig van de vo-
rige eeuw in de gemeente Gennep ac-
tief waren, hebben we ‘slechts’ één goed 
antwoord gekregen. Terwijl de vraag op 
zich ook nog misleidend was. We vroe-
gen nl. om alle bakkers in wat nu de ge-
meente Gennep is, dus incl. Milsbeek, 
Heijen, Ottersum en Ven-Zelderheide, 
terwijl we als ‘Gennepenaar’ ons alleen 
over Gennep druk zouden moeten ma-
ken. En dan komt er toch nog een ander 
probleem om de hoek kijken: hebben we 
het over de gemeente Gennep of de pa-
rochie Gennep. Bij dat laatste hoort nl. 
‘de Looi’ en daar zat aan het einde van 
de Looiseweg bakker Bäumler. Tellen we 
die er bij, komen we op een totaal van 12 
echte warme bakkers.

Gaan we van daaruit terug naar Gennep 
beginnen we in de Steendalerstraat waar 
sinds 1936 POELIE de Groot zijn bakkerij 
heeft, aan de Willem Boyeweg de Koren-
schoof van Jan Bernards en op de Heijense-
weg Wim Heijs (naast het politiebureau).  
Nu ‘het spoor’ over en dan vinden we 
aan de Spoorstraat Pierre Michels, Jans-
sen d’n bèkker en Jan van Piet d’n bèk-
ker (van Bergen). Aan de achterkant in 
de Emmastraat de winkel/bakkerij van 
Bronsink, later Piet Liebrand en dan te-

rug de Zandstraat op. Rechts Jan Thijssen 
(naast van Sambeek), links Harrie Nilles-
sen en weer rechts bijna op het einde Jan 
Gerrits, daar waar je nu de kapsalon van 
v/d Ende vindt. In de Niersstraat ten-
slotte waar nu Babbels zit, Lam Geene. 
En over die laatste had ik nog een anek-
dote voor u in petto.

"Eind jaren vijftig ben ik bij Tante Door 
en tante Bet Mooren van de bekende ij-
zerwinkel in de Niersstraat uitbesteed 
en dan werd er van je verwacht dat je 
hier en daar ook een handje mee helpt. 
Voor het door haar, elke vrijdag, zelf 
voorbereidde krentenbrood had ze na-
tuurlijk ook krenten/rozijnen nodig. En 
die mocht ik dan vrijdag ’s middags na 
school gaan halen bij Jetten van Dijk, dat 
was een paar huizen verderop. Het was 
toen nog de normaalste zaak van de we-
reld dat je daar dan achterom naar bin-

Arie de Groot

Pierre Michels

Janssen d’n bèkker 

Jan van Piet d’n bèkker

Harrie Nillessen

Jan Gerrits

Jetten van Dijk
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Vervolg  HOEVEEL BAKKERS HADDEN WE  
NA DE OORLOG IN GENNEP?

nen ging en via het magazijn de winkel 
inliep. Dat had tante Bet vroeger ook al-
tijd zo gedaan en zo wist ze dat het met de 
verschillende kwaliteiten van de rozijnen 
niet zo’n vaart liep. Ik kreeg dan ook stee-
vast de waarschuwing mee, dat ik me ‘nie 
bèj de peu.t mos laote neeme en gewoon de 
allergoedkôpste kri.nte mit mos brènge…’
Want wat was het geval; als je in de win-
kel voor de toonbank stond, zag je voor 
je drie verschillende, door glas afgeschei-
den vakken. Links kostten de rozijnen 5 
cent, in het midden 7 en helemaal rechts 
9 cent per ons. Als je achter de toonbank 
liep zag je onder die vakken één grote kist 
met daarin één grote schep en ook maar 
één soort rozijnen. KASSA DUS!
Als tante Bet de rozijnen  door het deeg 
had gerold bracht ik dat, in een handdoek 
gewikkeld, naar buurman Geene waar het 
’s nachts gebakken werd. En dan zater-
dag ’s avonds smullen van een flinke snee 
krentenbrood met dik de boter er op. Van 
TV hadden we toen nog nooit gehoord. 
Wat we dan wel deden? Radio luisteren. 
Vast pandoer elke zaterdagavond: een 
spannend hoorspel van Paul Vlaanderen."

En dan zijn we u nog de winnaar van de 
aardbeienvlaai met slagroom verschul-
digd. Dat is iemand met een boekenkast 
vol boeken over Gennep. Hoe kan het ook 
anders! Leny Westgeest-Albers, gefelici-
teerd en geniet ervan.

In 1950 bestond Zeelandia, 
producent van ingrediënten voor 
brood- en banketbakkerijen 50 jaar. 
Bij gelegenheid hiervan ontvingen 
alle klanten deze speciaal gebakken 
wandtegel. In menig huishouden in 
Gennep hangt deze tegel nog steeds
bij een van de kinderen aan de muur.

<

1133::3300--1188::0000
0099::3300--1188::0000
0099::3300--1177::0000

UIT DE OUDE DOOS
Gennep: De Niersstraat in vroeger tijden. Gezien vanaf de Markt. 
Geen idee hoe oud de foto is, wel een heel verschil met de heden-
daagse activiteiten die de ondernemers daar ontplooien. 
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zondag
20 juni

VADERDAG!
Hét cadeau voor

ALLE FEITEN EN FABELS 
OVER HET OUDER WORDEN ALS MAN
Dit is dan 'Het grote ouwe lullenboek' van mede ouwe lullen 
Jerry Goossens en Frank van Hellemondt! Want al blij� de man 
in zijn hoofd aljd een rockende kwajongen, ook in een 
mannenleven verandert er veel bij het bereiken van een zekere 
lee�ijd. In dit boek komen alle feiten en fabels over het ouder 
wordende mannenlichaam en -brein aan bod.

Hoe zit het met haaruitval, een beginnend buikje, minder 
uithoudingsvermogen en impotene? Komen we allemaal in 
een midlifecrisis terecht of worden we alleen maar knapper 
naarmate we ouder worden (ondanks de kaalheid)? Moet je 
echt gezonder gaan eten en meer bewegen als je eenmaal een 
middelbare lee�ijd hebt bereikt? In dit boek vind je weten-
schappelijk onderbouwde antwoorden, interviews met des-
kundigen en herkenbare ervaringsverhalen.

20.99
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Elke maand zetten we een ondernemer 
of vrijwilliger in de spotlight. Daar-
mee geven we een kijkje in de keuken 
van een maatschappelijk betrokken 
bedrijf of laten we zien wat een vrij-
williger eigenlijk allemaal voor onze 
gemeenschap doet. 
Dit maal een persoon die zijn vrijwillige 
taken verricht, om de historie van zijn 
familie levendig te houden! Maar eerst...

REACTIES OP DE 
VORIGE ‘GENNEPENAAR’
GENNEP. Dat we op onze puzzelpagina 
heel wat reacties krijgen is inmiddels wel 
bekend. Maar die van Anita van der Ven uit 
Oeffelt sloeg alles. Elke laatste donderdag 
van de maand  halen we ’s morgens na de 
koffie de kranten op bij Janssen Pers en na 
eerst bij de bezorgers langs te zijn geweest, 
worden de supermarkten van Albert Heijn 
en Jan Linders bevoorraad. Zo rond de klok 
van half twaalf zitten we dan weer aan het 
bureau. Meestal horen we die dag zelf niks, 
wel op de vrijdag daarna. De laatste keer 
was dat duidelijk anders. Het was nog geen 
twee uur (13.57u) toen de eerste mail via 
redactie@printmarkt.eu binnenkwam met 
de juiste oplossingen van zowel de woord-
zoeker als de rebus. We waren aangenaam 
verrast, niet in de laatste plaats dat ‘de Gen- 
nepenaar’ zelfs ook  in Oeffelt wordt gele-
zen en dan al zo vroeg.

FOTO VITESSE VETERANEN
Jan Bindels riep mij vanaf het balkon toe, 
dat hij wist wie de persoon was die wel 
op de foto stond, maar zonder naams-
vermelding. Dat blijkt dus Chris Weren 
te zijn, jarenlang vaste doelman van het 
eerste elftal. Als ik me niet vergis opvol-
ger van Gerrit de Jong.

Trouwens dit is niet dé Jan Bindels die 
u moet bellen als u ons zaterdag a.s. wilt 
komen helpen om bij de Mariakapel a/d 
Groes weer het e.e.a. op orde te brengen. 
Die mij riep was Jan van Piet Bindels van 
‘de go.lde ploeg’ bij PaGe eind 60 begin 
70er jaren.

MARECHAUSSEE
Zoals we al schreven; meestal is het vrij-
dag als we de eerste reacties krijgen. Zo 
ook deze keer. We hebben ‘koud’ de koffie 
op als Theo Holthuisen uit Milsbeek (van 
de Diepen) zich meldt. Als oud dienst-
plichtig marechaussee is hij nog steeds 
geabonneerd op ‘Marechaussee Contact’ 
en juist in die week was nr. 2.  Jaargang 
2021 verschenen. Met daarin een bijzon-
der interessant artikel over de inname 
van de Maasbrug op 10 mei 1940. Een zg. 
proces-verbaal van de dan 25jarige kor-
poraal Van Lier die die nacht midden op 
de brug dienst deed. Hoe het die man ver-
der is vergaan, leest u verderop.

Nog geen uur later meldt zich een an-
dere marechaussee (woonachtig op het 
Pagepark) met hetzelfde tijdschrift en 
de vraag of wij hier belangstelling voor 
hadden. Heb hem toen verteld dat we 
inmiddels het verzoek om van dit arti-
kel gebruik te mogen maken al hadden 
neergelegd bij de hoofdredacteur van 
dat blad en we op antwoord zaten te 
wachten.
Wil die man wel nog een keer spreken (bij 
deze uitgenodigd) omdat hij als bewoner 
van het Pagepark en woonachtig op het 
oude tracé van het Duits Lijntje hier nog 
een aardige anekdote over wist te vertel-
len. Het was iets over appelkrozen die de 
Russische tsaar bij het naderen van het 
station Gennep uit het raam had gegooid 
op de plaats waar nu enkele appelbomen 
in bloei stonden. Lijkt me iets voor een 
DNA onderzoek!

HET OORLOGSGRAF 
VAN WIM HENDRIKS
Toeval bestaat dus wel. Een paar dagen 
na verschijnen word ik gebeld door Gerrit 
Janssen uit Siebengewald. Hij had in Sie-
bengewald bij iemand ‘de Gennepenaar’ 
gelezen (!) en toen hij het verhaal van 
Wim Hendriks las, was het hem ergens 
gaan dagen. De SS Pavon dat was toch dat 
schip, dat… Inderdaad. 

Want wat blijkt, zijn schoonvader Töntje 
Berbers stond zondag 19 mei 1940 op 
de kade van Duinkerken om ingescheept 
te worden op de SS Pavon. Totdat bleek 
dat het schip overvol was en er niemand 
meer aan boord mocht. Waarschijnlijk is 
dit zijn redding geweest, want vlgs. zijn 
dagboek was hij 2 weken later weer thuis 
in Siebengewald.

Nog in diezelfde week (vrijdags) staat er 
een aankomende BG-er (bekende Gen- 
nepenaar) aan de balie en al pratende 
dacht deze persoon dat zijn schoonva-
der ook op dat schip gezeten had. Hij was 
in ieder geval oorlogsinvalide, had dat in 
het begin van de oorlog opgelopen en er 
was iets met een schip in Frankrijk. Meer 
had hij er nooit over verteld, dat deden 
de meesten niet. En van hem had hij per 
toeval eens een keer iets opgevangen als 
ze samen aan het klussen waren. Zelfs 
zijn eigen kinderen wisten van niks. Nu 
rest dus de vraag: wie weet hoe we aan 
een passagierslijst kunnen komen van de 
laatste vaart van dat schip? Kunnen we 
dat probleem misschien oplossen.

EN DAN NU DE LOCAL HERO...
Wat we in dit geval vergeten waren te 
melden in dat artikel in de vorige uitgave. 
Het oorlogsgraf van Wim Hendriks in Ot-
tersum wordt sinds jaar en dag verzorgd 
door zijn neef (zoon van een zuster van 
Wim Hendriks) Wiel Schoenmakers uit 
Ottersum. Voor ons is hij deze maand de 
Local Hero!
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De volgende editie van
DE GENNEPENAAR

verschijnt 
donderdag 24 juni 2021

OPENING TOURIST INFO GENNEP
Een tijd geleden werd al bekend dat VVV Gennep een 
nieuwe naam heeft: Tourist Info Gennep. Het informa-
tiecentrum in het oude stadhuis heeft daarnaast ook 
een frisse, nieuwe uitstraling gekregen. Hoewel het in-
formatiecentrum tijdens het afgelopen Pinksterweek-
end al geopend was, vindt de officiële opening plaats op 
vrijdag 28 mei a.s.

EEN FRISSE UITSTRALING 
EN NOG BETERE DIENSTVERLENING
Bezoekers en inwoners van de gemeente worden uitgeno-
digd om eens binnen te lopen, want alleen de locatie van Tou-
rist Info Gennep is al een bezoekje waard! 

Het vernieuwde Gennepse Informatie-
centrum heeft namelijk een frisse uit-
straling gekregen, aangepast aan deze 
tijd. O.a. fotopanelen, keramiek, kunst 
en cartoons zorgen ervoor dat je hier 
gemeente Gennep beleefd! Maar het 
is natuurlijk het allerleukste om Gen-
nep zelf te ontdekken! Daarom helpen 
de vrijwilligers van Tourist Info je op 
weg. Op weg naar het vinden van een 
leuke activiteit, een overnachting, een 
stadswandeling met gids of een fami-
lie- of groepsuitje. Als je het oude stad-
huis binnengaat, waar Tourist Info Gen- 
nep gevestigd is, de trappetjes afgaat en 
het lage deurtje doorstapt komt het gro-
te aanbod aan wandel- en fietsknoop-
puntenkaarten je tegemoet. Maar ook 
de boeken over de omgeving en de ge-
schiedenis van Gennep, ansichtkaarten 

en enkele streekproducten.  Uiteraard koop je hier ook je VVV-
-Cadeaukaart, Dinercheque of -Lekkerweg, de Nationale Bios- 
coopbon en Podium Cadeaukaart.

KLEUREN EN SPEUREN
Ter gelegenheid van de ope-
ning van het vernieuwde in-
formatiecentrum wordt er 
voor de kinderen uit de ge-
meente Gennep een kleur-
wedstrijd georganiseerd. Op 
alle scholen zijn kleurplaten 
van het mooie, historische 
stadhuis Gennep uitgedeeld. 
Deze ingekleurde tekenin-
gen kunnen tijdens het ope-
ningsweekend ingeleverd 
worden bij ‘Tourist Info Ge-
nnep’. Op een later tijdstip 
worden de prijswinnaars 
bekend gemaakt. Voor de 
kinderen die dat leuk vin-
den is er ook een speurtocht 
door het historische cen-
trum van Gennep.

De medewerkers van Tourist Info Gennep heten je van harte 
welkom met informatie, tips en inspiratie!
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VERSOEPELEN ...DAT GEEFT DE BURGER WEER MOED!
GENNEP (MvM) Vorige week woens-
dag, 19 mei, was het dan zo ver. Stap 2 
in het heropeningsplan van onze rege-
ring kon in werking worden gesteld. 
O.a. sportscholen, pretparken en die-
rentuinen mochten, onder bepaalde 
voorwaarden, eindelijk weer open. 
Ook horecaondernemers mochten een 
beetje versoepelen! Dat geeft de bur-
ger moed, want dat betekent dat we op 
weg zijn naar 'het oude normaal' en dat 
we er straks ook weer eens écht op uit 
kunnen, naar de kinderboerderij of een 
evenement bijvoorbeeld. 

KINDERBOERDERIJ
De voorzitter van Kinderboerderij Gen- 
nep, Dennis de Jager, stelde ons op de 
eerste dag van de 2e stap in het herope-
ningsplan direct op de hoogte van alles 
wat belangrijk is om te weten:

De kinderboerderij gaat aanstaande za-
terdag (22 mei) weer open. Nog wel met 
een beperking in aantal bezoekers en 
vooralsnog alleen buiten, maar het begin 
van een mooi nieuw seizoen is er.

Ondertussen zijn de meeste jonge dieren 
al geboren, liggen de laatste eieren in 
de broedmachine en kijken we uit naar 
mooi lenteweer zodat bezoekers heerlijk 
in de zon kunnen genieten op ons terras. 
Waarschijnlijk weet een ieder ook al dat 
we ons voorterrein helemaal aan het op-
knappen zijn en dat we daar -naast een 
speeltoestel- inmiddels ook al een grote 
vogelren hebben gebouwd voor de kal-
koenen, parelhoenders en ander pluim-
vee. Dat was hard nodig want de vos uit 
het bos naast ons had al heel wat kippen, 
konijnen en eenden weggeroofd. 

Enkele vrijwilligers zijn ook druk doende 
om ons kleine winkeltje weer in te rich-
ten. In dit winkeltje is altijd iets leuks 
en/of lekkers verkrijgbaar en binnen-
kort ook de speciale en unieke t-shirts die 
Printmarkt ons heeft geschonken. Hier is 
al veel vraag naar, dat terwijl we ze nog 
niet eens verkopen. Dus op=op.

Binnenkort zetten we onze activiteitenka-
lender ook weer op onze website. Natuur-
lijk nog wel onder voorbehoud; je weet 
immers niet hoe het gaat lopen. Maar we 
hebben er weer zin in om jong en oud een 
leuk uitstapje te kunnen bieden naar de 
leukste kinderboerderij van Gennep.
Laatste tip: volg onze sociale media. 
Daar komt al het laatste nieuws, activi-
teiten en leuke foto's voorbij.

Met vriendelijke groet,
Dennis de Jager, voorzitter

OSSEBRAADFEEST
Dat er buiten al veel mogelijk is nu het aan-
tal corona-besmettingen steeds sneller 
daalt en er steeds meer mensen een prik 
hebben gehad, was niet alleen ons duide-
lijk, maar ook de organisatie van het Osse-
braadfeest in Ottersum. Via De Maskotters, 
die al 53 jaar garant staan voor dit unieke 
feest rondom het braden van een Os, ont-
vingen we de volgende informatie:

"Het Ossebraadfeest gaat door. Net als vorig 
jaar organiseren we ook in 2021 een onver-
getelijke editie van het alom bekende Osse-
braadfeest, maar dit jaar is er gelukkig al 
veel meer mogelijk. Daarom zijn wij in staat 
een 3-daags programma aan te bieden 
met voor elk wat wils. We starten vrijdag 4 
juni met ' Stammtisch Freitag'. Een terras- 
feest met bier en bitterballen en volledig in 
'Beierse style'. Alle 'deelnemers' aan deze ac-
tiviteit ontvangen een leuk aandenken in de 
vorm van, hoe kan het ook anders, een unieke 
bierpul voorzien van gravure. Opgeven is 
noodzakelijk en kan tot 1 juni via de website: 
www.ossebraadfeest.nl"

Zaterdag 5 juni staat er een sportief dag-
programma gepland dat geheel binnen de 
richtlijnen van het RIVM plaats zal vinden. 
Voor de basisschoolkinderen en hun familie 
hebben we een kinderspeurtocht georgani-
seerd vol verrassingen. Ook hiervoor geldt: 
opgeven is noodzakelijk en kan tot 1 juni 
via de website van het Ossebraadfeest. Van 
10:00 - 16:00 uur kunnen speurneuzen zich 
dus uitleven in Ottersum.
Wat ook waanzinnig leuk is om te doen 
met je gezin, of misschien zelfs met je vrien-
dengroep, is peddelen over de Niers. Schrijf 
je voor 1 juni in voor de KanO'Stocht en doe 
gezellig mee. Niet alleen voor de inschrij-
ving, maar ook voor alle actuele informatie 
verwijzen we je graag naar de eerder ge-
noemde website. 
Hier kun je je ook opgeven, mits je 16+ 
bent, voor de OStatlon. 3 activiteiten van 
elk 53 min. in het park. In teams van 6 per-
sonen, bestaande uit familie of vrienden, 
ga je -coronaproof- deze sportieve strijd 
aan. Publiek is hierbij helaas niet toege-
staan, maar voor de thuisblijvers zal er 
een speciale live-stream zijn zodat ieder-
een dit spectakel kan meemaken.

Op de laatste dag, de dag dat de Os tradi-
tiegetrouw aan het spit gaat, heeft de or-
ganisatie een 'Ottersums Ossebraadfeest 
Oprit Ontbijt' voor je in petto, gevolgd door 
Ossebraad Experience. Liever thuis genie-
ten van het Ossebraadfeest, bestel dan even 
een broodje os, haal het op bij het 'Os Pick- 
up point' en proef thuis de smaak van het 
Ossebraadfeest!

10e editie NIERSDAL SURVIVALRUN!
...en dan nog zo'n prettig vooruitzicht: 
Paul Terpstra, een van de organisatoren 
van de Niersdal Survivalrun liet ons we-
ten dat de inschrijving voor de 10e editie 
van dit sportieve evenement is geopend!  
Het evenement staat gepland op zondag 
12 september 2021. Deelnemers en vrij-
willigers kunnen zich weer opgeven via  
www.niersdalsurvivalrun.nl. 

Nu nog beter weer en dan wordt het 
weer optimaal genieten de komende 
tijd in en rondom Gennep!
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VLOET WIJN
GENNEP. (MvM) Onderne-
mer Stefan Vloet zag op 31 
augustus 1990 in Boxmeer 
het levenslicht als oudste 
zoon van Toon en Wilma 
Vloet. Hij groeide op in Gen-
nep en als klein ventje van 5 
jaar ging hij al mee naar de 
groothandel om inkopen te 
doen voor zijn ooms’ café. 
Daar is de liefde voor wijn en 
horeca waarschijnlijk al be-
gonnen. 
Op 15-jarige leeftijd begon 
Stefan, naast zijn opleiding 
aan het Elzendaal College, 
met een bijbaantje in de ho-
reca. Als medewerker in de 
bediening bij Hotel-Restau-
rant De Kroon in Gennep 
en later bij De Wolfsberg in 
Groesbeek groeide zijn pas-
sie voor het horecavak meer 
en meer. Zo besloot hij dit 
werk voor altijd te willen 
blijven doen!

Zijn droom om een eigen res-
taurant te openen kwam uit 
en samen met Ankie, waarmee 
Stefan op 11 mei 2019 in het 
huwelijk trad, opende hij 6 jaar 
geleden Brasserie ‘t Geveltje. 
Vijf jaar lang stonden Ste-
fan en Ankie samen met hun 
team garant voor culinair 
vakmanschap en Limburgse 
gastvrijheid. 
Afgelopen jaar gooiden ze 
het roer om. ‘t Geveltje werd 
AARD en zo bleven zij de ciri-
sis de baas! In het karakteris-
tieke pand aan de Zandstraat 
is de ruimte te beperkt om 
anderhalve meter te waar- 
borgen, wanneer je met 
vrienden of familie heerlijk 
wilt tafelen. Daarom werd 
een Take Away concept ont-
wikkeld met een aangepas-
te kaart met als specialiteit: 
luxe burgers en homemade 
friet van echte AARDappels! 
Ook ontbreken de klassie-
kers op de kaart niet en zo 
blijft dit horecaechtpaar zich 
onderscheiden van andere 
restaria.

“HOE VAKER JE PROEFT 
DES TE MEER JE ONTDEKT”
Stefan Vloet, eigenaar ‘Vloet Wijn’

Advertorial
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Toch kruipt bij Stefan het bloed waar 
het niet gaan kan. Tijdens de lock-
down pakte hij zijn oude liefde weer 
op en raakte aan de fles. Welliswaar in 
de meest positieve zin van het woord, 
want Vloet heeft de wijnopleiding ge-
daan en volgt nog steeds de opleiding 
tot vinoloog. In die hoedanigheid heeft 
hij een tweede bedrijfje opgezet. Met 
‘Vloet wijn’ kan hij zijn passie voor wij-
nen weer de ruimte geven. 

Ik sprak Vloet, helaas niet onder het ge-
not van een goed glas rode wijn, maar 
met een stomende bak koffie. Gezien 
het vroege tijdstip waarop Vloet hier 
aanschoof, misschien ook een verstan-
dige keuze.

“Een mooi glas wijn, het liefst totaal on-
bekend in combinatie met seizoensge-
rechten vind ik het allermooist! Geen 
bekende Bourgogne of Bordeaux maar 
het liefst een stokoude druif uit een on-
bekend wijngebied die geniet van zijn 
tweede leven! Dat vind ik te gek” vertelt 
hij ons vol enthousiasme. 
“Hoe vaker je proeft, des te meer je ont-
dekt” zegt hij. 
Stefan selecteert nauwkeurig exclusieve 
maar toch betaalbare wijnen o.a. afkom-
stig uit Italië. Uiteraard zijn deze over-

heerlijke wijnen bij Stefan verkrijgbaar. 
“Gewoon even op mijn Facebookpagina 
(Stefan Vloet) kijken voor het actuele assor-
timent en dan even een mailtje sturen met je 
bestelling naar vloet.wijn@gmail.com, dan 
komt het allemaal goed!” (De website komt 
z.s.m. online)
 
Stefan’s wijn was afgelopen Kerst ook al 
te vinden in de borrelbox van Meat Bou-
tique, de jonge onderneming van Ilja, 
Michael en Wouter. Drie mannen met 
een heel verschillende achtergrond, die 
elkaar vinden in een gezamenlijke pas-
sie: goed koken in goed gezelschap.

Wouter Janssen, zelf ook een horeca-
man in hart en nieren en net als Stefan 
ook afkomstig uit Gennep, is een van de 
3 krachten achter Meat Boutique. Wouter 
zocht de samenwerking op met Stefan en 
dat bleek een goude combinatie!
Wouter: “Vloet én zijn wijnen passen  
perfect bij ons concept. Hij koos dé perfecte 
wijn uit voor bij de borrelbox van Meat Bou-
tique. Een mooie gastronomische wijn, een 
onbekende parel uit Italië (zie foto) van de 
Pecorino druif uit de Marken. De wijn heeft 
een mooie frisse aanzet met tropisch fruit. 
Werkelijk een smaaksensatie in combinatie 
met onze borrelbox”.

Dat de samenwerking tussen Vloet Wijn 
en Meat Boutique naar meer smaakt, mag 
duidelijk zijn. Hun passies liggen namelijk 
kort bij elkaar en matchen als geen ander! 
Meer informatie over Meat Boutique is te 
vinden op www.meatboutique.nl.

Wouter en Stefan hebben nog meer ge-
meen, want beide zijn ze experts in het 
organiseren van feestjes en evenemen-
ten. Jannsen is behalve mede-eigenaar van 
‘Meat Boutique’ ook actief als ondernemer 
in o.a. de evenementenbranche met zijn 
bedrijf ‘De Stijlwijzer’. 
Vloet organiseerde in 2016 voor de eer-
ste keer samen met zijn Ankie ‘Wijn op 
‘t Plein’ op het Jan Lindersplein in Gen- 
nep. ...en daar komen die passies van 
deze horecaondernemer dan ook weer 
naadloos samen. 

Beide heren hebben plannen genoeg voor 
de toekomst. Zo zijn Vloet en Janssen voor-
nemens om, wanneer het weer kan, samen 
een wijnproeverij en een wijnfestival te or-
ganiseren (meer info volgt t.z.t.). Tot die 
tijd kun je natuurlijk op het terras bij Aard 
of thuis in je eigen tuin genieten van die 
prachtige wijnen die Vloet Wijn voor je in 
petto heeft. Zoals bijvoorbeeld de huidige 
wijntip: een prachtige colombard en sau-
vignon blanc van het wijnhuis White and 
Sea. Deze wijn smaakt o.a. voortreffelijk bij 
asperges en lichte visgerechten.

Tot slot geeft de vinoloog in opleiding ons 
ongevraagd ook nog een wijze raad: "Be-
waar een wijn goed, maar niet te lang, want 
wijn is om te drinken!"

Vervolg VLOET WIJN

Advertorial
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GENNEPSE KRUISWOORDPUZZEL 
Dit keer geen rebus maar een kruiswoord-
puzzel. Met deze puzzel test je je kennis over 
Gennep en zijn rijke historie. Weet je de ant-
woorden op alle vragen?

HORIZONTAAL
2  Aan welk plein ligt de kerk in Gennep-Zuid

5  Locatie kinderboerderij Gennep

7  Huidige naam van de vroegere Niersbrug

VERTICAAL
1  Vroegere burcht en versterkte vesting 
 aan de monding van de Niers in de Maas

3  Achternaam van de tekstschrijver 
 van het Genneps Volkslied

4  Wijk op het voormalige terrein 
 van de papierfabriek

6  Plaats waar twee wateren samenkomen

8  Achternaam Genneps' burgemeester  
 van 1973 - 1997

PUZZELPRET!
GEFELICITEERD...

De puzzelpagina is een enorm succes. 
Ook direct na verschijnen van de vori-
ge editie van 'De Gennepenaar' stroom-
den de inzendingen van de woordzoe-
ker binnen. Het antwoord was, zoals 
velen al dachten, 'na lintjesregen komt 
zonneschijn'.
Uit de vele goede inzendingen trokken 
we één winnaar. Wij feliciteren Tineke 
Benders. Veel shopplezier gewenst bij 
Joop den Boer linnen en lingerie met 
deze mooi verpakte cadeaubon.

OOK KANS MAKEN OP ZO'N 
MOOIE PRIJS?

We horen regelmatig mensen zeggen, 
'ik maak de puzzel wel, maar stuur hem 
niet in' en als wij dan vragen waarom 
niet, dan is het antwoord vaak "ik win 
toch nooit iets!'. Toch willen we ook die 
personen eens uitdagen hun oplossing 
in te sturen. Gewoon even een mailtje 
aan redactie@printmarkt.eu (vóór 18 
juni 2021) en wie weet val jij wel in de 
prijzen. Dus los snel de woordzoeker op 
en maak kans op een waardebon t.w.v. 
€ 50,- van juwelier Van Arensbergen.

WOORDZOEKER
Als het voorjaarszonnetje schijnt en zijn stralen schitteren in het water van de be-
driegertjes op het Jan Lindersplein, dan zie je pas écht hoe mooi Gennep eigenlijk 
is! Een oude vestingstad met enorm veel historische elementen. Maar ook buiten de 
stadsmuren is het volop genieten als de zon schijnt, zoals bijvoorbeel in de Maas-
kemp of op de Genneper- of Looierheide. Daarom hebben we er dit keer voor ge-
kozen om een lijst van flora en fauna te gebruiken als basis voor de woordzoeker. 
Streep alle planten en dieren weg en vorm met de overgebleven letters een zin. Stuur 
je oplossing vóór 18 juni a.s. naar redactie@printmarkt.eu en wie weet ben jij wel de 
winnaar van die fantastische prijs!

BERENKLAUW
BOTERBLOEM
ESDOORN
FAZANT
FLUITENKRUID
FUUT
GLIDKRUID
HEKSENKRUID
HOUTDUIF
ĲSVOGELVLINDER
KERKUIL
KOOLMEES
KWARTEL
LEEUWENBEK
MONARCHVLINDER
NACHTEGAAL
OOIEVAARSBEK
PAPEGAAIENKRUID
SNEEUWKLOKJE
SPECHT
SPERWER
VROUWENMANTEL
WATERHOEN
WILG
WULP
ZWALUW
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GENNEP (MvM) Het is vrijdagmiddag 7 mei als Linda van 
Hoek hier samen met haar kroost op De Poel binnen komt 
lopen. Al snel werd ons duidelijk dat ze niet voor cadeaubon-
nen of posters voor een van de zaken van haar en haar part-
ner komt, maar voor de promotie van een burgerinitiatief 
gebaseerd op geluiden die ze in haar omgeving heeft opge-
vangen. ‘Er is behoefte aan een Pumptrack’ zegt ze. ‘Pump-
track?’ hoor ik je denken. Ons moest ze ook even uitleggen 
wat dat is hoor… 

Een Pumptrack is een aaneengesloten circuit met bulten en kom-
bochten, die elkaar ritmisch opvolgen. Je kunt het zien als een 
kruising tussen een BMX-baan en een skatepark. Daardoor is het 
geschikt voor crossfietsen (BMX), mountainbikes, stuntstepjes, 
loopfietsen, inline skates, longboards en skateboards. Dus eigen-
lijk voor alle fiets- en skatesporten.
Je maakt snelheid door op het juiste moment je gewicht te gebrui-
ken, zoals je dit bijvoorbeeld ook doet bij het schommelen. Op het 
juiste moment trek en duw je dus met je benen en armen. Na een 
beetje oefening kun je rond zonder je af te zetten of bij te trappen. 
Het rijden is dus relatief eenvoudig en snel onder de knie te krij-
gen. Niet alleen volwassenen en tieners vinden snel het ritme; ook 
jongere kinderen maken snel hun rondjes.

De pumptrack zorgt voor beweging. Het is een gezonde activiteit 
en het geeft die natuurlijke ‘kick’ waar jongeren naar op zoek zijn. 
Je gebruikt niet alleen je been- of armspieren, maar diverse spier-
groepen in je lichaam. Het is een ‘total body workout’. Een gezonde 
bezigheid in de openlucht. Daarnaast is de pumptrack een duur-
zame oplossing voor het faciliteren van vrijetijdsbesteding in de 
openbare ruimte. Het is een onderhoudsvriendelijke speelruimte 
die vandalisme-proof is.

Inmiddels zijn we zo'n drie weken verder en kunnen we conclu-
deren dat de door ons (Printmarkt.eu) ontworpen flyers en but-
tons waarvoor Linda onze (gratis) medewerking vroeg, tot succes 
hebben geleid. Het getal 550 op bovenstaande foto staat namelijk 
voor het aantal keren dat de petitie getekend is. Het doel van Lin-
da en haar promotieteam is dus ruimschoots behaald.  Nu maar 
hopen dat ook wethouder Peperzak overtuigd is, na het aanbie-
den van deze petitie!

LEUK VOOR JONG EN OUD:
EEN PUMPTRACK IN GENNEP!
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PASSIESPELEN TEGELEN GAAN DOOR

De kogel is door de kerk: de 
Passiespelen Tegelen 2021 
gaan door!

Op zaterdag 3 juli vinden in 
openluchttheater De Doolhof 
de eerste twee voorstellingen 
plaats van de 21ste Tegelse 
Passiespelen. Tot en met zon-
dag 5 september worden 36 
voorstellingen gespeeld, tel-
kens twee maal per dag, zon-
der pauze en coronaproof.

Eind maart 2020 – decor en 
kostuums waren klaar – aan de 
vooravond van de laatste repe-
titiefase gooide corona roet in 
het eten. Regisseur, artistiek 
team, de spelers en alle andere 
medewerkers staan sindsdien 
in de startblokken. Eerst uitstel 
naar 18 april 2021 en vervol-
gens uitstel naar uiteindelijk 3 
juli 2021. Meer dan een jaar la-
ter dan gepland.

Meer dan een jaar lang is – bin-
nen toegestane normen – ver-
der gerepeteerd. Eind oktober 
werd besloten om een corona-
proof voorstelling te maken 
met een herwerkt script. Pu-
bliek op ‘anderhalve meter’ en 
op 25% van de theatercapaci-
teit. Mocht er verruiming ko-
men dan kan wél worden op-
geschaald.

Allen hebben er ontzettend 
veel zin in! De motivatie is 
hoog, de beleving intens. Na 
twee keer uitstel. Eindelijk spe-
len! Drie maal is scheepsrecht.

‘Wij wilden perse de uitda-
ging aan gaan en nog dit jaar 
spelen. Tot 2025 wachten was 
geen optie. Wij voelen het als 
onze plicht om ons verhaal 
van hoop, liefde en vertrouwen 
juist in deze moeilijke bizarre 
periode te vertellen. Het is ook 
de enige mogelijkheid tot be-
houd van de Passiespelen, óók 
voor de toekomst’, aldus voor-
zitter en regisseur.
Passiespelen Tegelen maakt 
deel uit van ons nationaal im-
materieel cultureel erfgoed.
Regisseur Cees Rullens ver-
wacht, dat deze compacte 
voorstelling aan kwaliteit en 
intensiteit gaat winnen. Zeker 
doordat de voorstelling zonder 
pauze in ‘één beweging’ door-
gespeeld kan worden. Spelen 
op anderhalve meter vraagt de 
nodige regie-aanpassingen en 
dat resulteert in aangrijpende 
momenten.
Uiteraard moesten de nodige 
hobbels genomen worden. Zo 
zullen er geen 200 à 250 spe-
lers – tekstrollen enerzijds en 
koor / figuratie anderzijds – 
tegelijk kunnen optreden. Dat 

zal voor koor / figuratie beurt- 
rollen betekenen. Maar toch 
staan er straks op momenten 
nog zo’n 100 à 125 mensen op 
het immense podium in dat in-
drukwekkende decor en met 
prachtige kostuums.

Een bezoek aan de Passie-
spelen wordt een belevenis, 
ook in deze bijzondere versie 
van de passievoorstelling in 
openluchttheater De Doolhof 
in Tegelen. Omgeven met eni-
ge extraatjes om het verblijf 
te veraangenamen – corona- 
proof uiteraard - en de moge-
lijkheid om er een dagtrip of 
weekeindtrip van te maken. 
Het Limburgs Museum, Kera-
miekcentrum De Tiendschuur 
en het Limburgs Schutte-
rijmuseum presenteren tij-
dens de Passiespelen spraak-
makende tentoonstellingen 
- www.passiespelen.nl/arran-
gementen/exposities/ 

Kloosterdorp Steyl en Kasteel-
tuinen Arcen zijn, evenals Ven-
lo, een bezoek waard. Maak er 
een dag- of weekendtrip van. 
Ook zijn er enkele voorstellin-
gen met audiodescriptie voor 
blinden en slechtzienden en 
met simultaanvertaling in het 
Duits.

Omdat de organisatie ver-
wacht dat het vanwege de 
maatregelen ook rondom de 
voorstelling ietwat anders gaat 
uitzien dan anders en horeca 
volgens de nu geldende res-
tricties niet geopend kan zijn, 
wordt het publiek bij binnen-
komst getrakteerd op een ge-
schenktasje met o.a. een ver-
snapering, een drankje, een 
geïllustreerd en informatief 
programmaboek én een bij-
zonder aandenken aan Passie-
spelen 2021. Onbekommerd 
en veilig genieten voor jong en 
oud van deze bijzondere voor-
stelling staat voorop.

Provincie Limburg, gemeente 
Venlo, fondsen en sponsoren 
hebben ons met extra inspan-
ningen geholpen om met min-
der voorstellingen toch finan-
ciële compensatie te hebben. 
Er waren vanaf 18 april in to-
taal 58 voorstellingen gepland, 
waarvan wij er nog slechts 36 
kunnen spelen, aangezien de 
voorstellingen in april, mei 
en juni noodgedwongen zijn 
komen te vervallen. De Pas-
siespelen zijn voor 70% af-
hankelijk van de recette op 
kaartverkoop.

Het 21ste passiespel ‘Hem 
achterna. Een passiespel’ is 
geschreven door de theater-
makers Jan-Jaap Jansen (Rot-
terdam, 1948) en Ineke ter 
Heege (Amsterdam, 1949). 
Dit schrijversduo maakte een 
spel dat toegankelijk is voor 
oud en jong, voor religieuze 
en niet-religieuze bezoekers, 
voor iedereen. Leidraad is (en 
blijft) het verhaal over de laat-
ste dagen van Jezus; van zijn 
glorieuze intocht in Jeruza-
lem en het laatste avondmaal 
tot zijn Leidraad is (en blijft) 
het verhaal over de laatste da-
gen van Jezus; Aan dit aloude 
verhaal wordt niet getornd. 
Toch mag het publiek een 
gloednieuwe theatervoorstel-
ling verwachten.
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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

Parochie H. Norbertus 
Norbertplein 1 Gennep
T (0 485) 51 51 0 0
kerk@norbertusparochie.nl
www.norbertusparochie.nl 
K.v.k.nr.: 74882643

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

Het sacrament van het Vormsel zal zaterdag 19 juni om 19.00u worden toegediend 
aan onze vormelingen. Het tijdstip is dus anders dan de reguliere mistijd, dit, om-
dat de vormheer ook een Vormselviering heeft om 17.00u in Afferden. De viering 
zal plaatsvinden in de Norbertuskerk van Gennep-Zuid, met medewerking van ons 
kinderkoor. Vanwege de coronaprotocollen mogen er slechts 30 mensen aanwezig 
zijn. Deze viering is dus alleen bestemd voor de vormelingen en hun ouders. Graag 
uw begrip gevraagd voor deze situatie. Wij willen de vormelingen en hun ouders 
een hele mooie viering toewensen!

ZATERDAG 19 JUNI: 
VORMSEL

Op de laatste zondag van juni willen we zoals gebruikelijk God bedanken voor alles 
wat Hij ons in het afgelopen jaar heeft gegeven. Met name is deze viering bedoeld 
voor alle kinderen (en hun ouders) die gedoopt zijn en die de 1e H. Communie of 
het H. Vormsel ontvangen hebben! Daarom wordt deze viering door ons kinder-
koor muzikaal opgeluisterd! Tevens is deze Dankviering bedoeld voor al onze paro-
chianen die God willen bedanken voor het afgelopen schooljaar. Van harte welkom 
aan iedereen! Opgeven is noodzakelijk voor deze viering. Dat kan via Carla Kersten: 
chpm.kersten@gmail.com

Na de Heilige Mis van 11 uur is weer de jaarlijkse Autozegening. We denken met 
name aan de (vracht-) auto’s, motoren, oldtimers, scooters, fietsen en rollators. 
Met name willen wij Martien Janssen, Hënry Hopmans, Dré Jetten en alle vrijwilli-
gers bedanken voor de hulp bij de organisatie van de Autozegening. Dat de heilige 
Christoffel ons moge beschermen wanneer wij onderweg zijn!

ZONDAG 27 JUNI 2021: 
DANKVIERING EN AUTOZEGENING

ZATERDAG 19 JUNI: 
VORMSEL

ZONDAG 27 JUNI 2021: 
DANKVIERING EN AUTOZEGENING

OPBRENGST 
VASTENACTIE 

Het is al even geleden, maar aan het be-
gin van de vastentijd heeft er heel even 
een offerblok in de kerken gestaan voor 
de Vastenactie. Namens de Vastenactie-
groep willen we alle mensen die in die 
tijd gedoneerd hebben hartelijk dank 
zeggen voor het mooie bedrag van ruim 
€ 188,05. 

HUISBEZOEK 
PASTOOR

Het persoonlijk contact blijft belangrijk. 
Dat ervaren we in deze coronatijd heel 
indringend. Huisbezoek is altijd al een 
sterke pijler geweest in het parochiele-
ven. Pastoor komt graag bij u op bezoek! 
U kunt hem bereiken via 0485-511888 
of info@parochie-martinus-gennep.nl
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WAT IS EIGENLIJK 
EEN UITVAART IN DE KERK?
Bij een kerkelijke uitvaart nemen de na-
bestaanden te midden van de parochie-
gemeenschap afscheid van hun dierbare. 
We gedenken de overledene en vertrou-
wen hem of haar toe aan God. Men vindt 
troost bij elkaar en in het geloof in Jezus 
Christus, die de dood door Zijn verrijze-
nis heeft overwonnen. Met een gelovig 
hart wordt gekeken over de grens van de 
dood heen, vanuit dat geloof ligt er meer 
toekomst voor ons, dan leven achter ons.

1. Uitvaart tijdens 
 een Eucharistieviering
De meest bekende vorm voor een uit-
vaart is die met een eucharistieviering. 
De Heilige Mis wordt opgedragen voor 
de overledene. Deze mis kent een vaste 
opbouw: Openingsritus, liturgie van het 
Woord, liturgie van de Eucharistie waar-
bij de Heilige Communie aan de gelovi-
gen wordt uitgedeeld en de laatste aan-
beveling ten afscheid (ook wel ‘absoute’ 
geheten, waarbij het lichaam van de over-
ledene wordt gezegend met wijwater en 
wordt bewierookt).

2. Uitvaart tijdens 
 een Woordviering
Een tweede vorm is een uitvaart tijdens 
een woordviering. De  mogelijkheid tot 
een persoonlijke invulling en de muziek-
keuze is hierbij ruimer dan in een Eucha-
ristieviering. Vaste onderdelen blijven 
zoals het ‘In memoriam’, lezingen uit de 

Schrift, preek, voorbede, bidden van het 
Onze Vader en laatste aanbeveling. Even-
tuele andere teksten kunnen gebruikt 
worden. Tijdens een woordviering wordt 
er geen Heilige Communie uitgedeeld.

NA DE UITVAARTPLECHTIGHEID
1.  Begrafenis op het kerkhof
Wanneer de overledene wordt begra-
ven, vindt er op het kerkhof nog een kor-
te plechtigheid plaats Dit is aansluitend 
aan de eucharistie- of woordviering in 
de kerk. Bij slecht weer vindt deze korte 
dienst in de kerk plaats

2. Crematie zonder extra 
 dienst in crematorium
Aansluitend aan de eucharistie- of woord-
-viering, na de absoute kunnen familiele-
den en aanwezigen langs de baar lopen en 
persoonlijk afscheid nemen van de overle-
dene.  De naaste familieleden mogen naar 
wens de overledene begeleiden naar het 
crematorium om daar kort, in kleine kring, 
afscheid van hem of haar te nemen.

3.  Crematie met extra 
 dienst in crematorium
Naast de kerkelijke uitvaart kan een extra  
plechtigheid   in  het crematorium plaats-
vinden. 

WELKE EIGEN INBRENG 
KAN ER ZIJN?
Een vraag die vaker gesteld wordt luidt: 
“Wat kunnen en mogen nabestaanden 
zelf doen tijdens een uitvaart?” Het ant-

woord hierop is: “veel”.  Afhankelijk,  voor  
welke  vorm van kerkelijke uitvaart men 
kiest, zijn er verschillende mogelijkhe-
den. Voorafgaande aan de uitvaart vindt 
er altijd uitvoerig overleg plaats met 
de priester of leden van de parochie. Zij 
zullen de uitvaart - eucharistieviering 
of woordviering - verzorgen. Mogelijke  
momenten  van  eigen  inbreng zijn: ont-
steken van de Paaskaars en het ophan-
gen van het gedachteniskruisje; het zelf 
vertellen van het levensverhaal (in me-
moriam), het lezen van een lezing uit de 
schrift, het lezen van een gedicht of ande-
re passende tekst, de voorbede,   het   uit-
spreken   van   afscheidswoorden. Tevens 
kunt u speciale  wensen  kenbaar  maken  
voor  de muziek. Bij een uitvaart met eu-
charistieviering dient strikter rekening 
te houden met de wereldwijde liturgi-
sche gebruiken. Dit is de reden waarom 
meestal gekozen  wordt  voor  het  paro-
chiekoor  of een ander koor. Zij kunnen 
dan met hun repertoire een Eucharistie-
viering opluisteren. We geven de voor-
keur aan live-muzikanten; maar mocht 
er een CD-lied gewenst worden door de 
familie, dan kan dit vóór aanvang van de 
eucharistieviering of tijdens de absoute 
gespeeld worden.

AANDACHTSPUNTEN
1. De kerk biedt ruimte voor ontvangst 
voor een grote groep mensen die afscheid 
willen nemen van de overledene en troost  
willen  geven aan de nabestaanden.

2. Voor de overledene wordt een gedach-
teniskruisje gemaakt dat een jaar in de 
kerk aanwezig zal blijven. 

3. Tijdens de Allerzielenviering is er bij-
zondere aandacht voor de overledenen 
van het afgelopen jaar. Nabestaanden 
ontvangen daarvoor tijdig een uitnodi-
ging.

4. De collecte tijdens de uitvaart is be-
stemd voor het onderhoud van de Kerk.

5. Na de uitvaart kan de familie op meer-
dere momenten in het jaar misintenties 
doorgeven aan de parochie die tegen de 
gebruikelijke vergoeding gelezen kun-
nen worden. De nabestaanden kunnen de 
data aangeven.

HET ABC VAN EEN KERKELIJKE UITVAART 
In de verdrietige tijd rond het overlijden van een dierbare kunnen de rituelen 
van een kerkelijke uitvaart houvast en troost bieden. Als parochiegemeenschap 
nemen we tijdens de uitvaart afscheid samen met u, in het licht van Christus die 
ons leven zonder einde heeft beloofd.

Bij het overlijden van een dierbare komt er veel op de familie af. Wij willen in deze 
moeilijke dagen heel graag pastorale ondersteuning geven en u bij staan. 
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Za 29-05 17:45 uur  Norbertuskerk   Cantor  Heilige Drie-eenheid
Zo 30-05 09:30 uur  Dionysiuskerk (Heijen) Cantor  Heilige Drie-eenheid
  11:00 uur  Martinuskerk   Cantor  Heilige Drie-eenheid

Za 05-06 17:45 uur  Norbertuskerk   Cantor  Sacramentsdag
Zo 06-06 09:30 uur  Dionysiuskerk (Heijen) Greg.koor Sacramentsdag
  11:00 uur  Martinuskerk   Cantor  Sacramentsdag

Za 12-06 17:45 uur  Norbertuskerk   Cantor  11e zondag dhj B
Zo 13-06 09:30 uur  Dionysiuskerk (Heijen) Cantor  11e zondag dhj B
  11:00 uur  Martinuskerk   Greg.koor 11e zondag dhj B

Za 19-06 19:00 uur  Norbertuskerk   Kinderkoor Vormselviering 
Zo 20-06 09:30 uur  Dionysiuskerk (Heijen) Cantor  12e zondag dhj B
  11:00 uur  Martinuskerk   Cantor  12e zondag dhj B

Za 26-06 17:45 uur  Norbertuskerk   Cantor  13e zondag dhj B
Zo 27-06 09:30 uur  Dionysiuskerk (Heijen) Greg.koor 13e zondag dhj B
  11:00 uur  Martinuskerk   Kinderkoor Dankviering met  
           aansluitend Autozegening

 DOORDEWEEKSE VIERINGEN IN GENNEP EN VOMMMM
 • 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. 

 Nota bene: Tot nader bericht zijn er geen vieringen vanuit Dichterbij en Norbertushof.

VIERINGEN IN DE PAROCHIEKERKEN VAN GENNEP E.O.

ZATERDAG 29 MEI: NLDOET
Doe je mee?  A.s. zaterdag 29 mei wordt om 10 uur de Maria-
kapel aan de Touwslagersgroes en de tuin eromheen aange-
pakt. Daar is uw hulp bij nodig. 

De Mariakapel wordt steeds vaker bezocht. Enkele omwo-
nenden doen hun best om dit mogelijk te maken en aantrek-
kelijk te houden. Maar dat kunnen zij niet alleen. DAAROM: 
Kom ook op 29 mei. Bel met Jan Bindels tel: 512872 en geef u 
op. Alle hulp is welkom. Ook op andere dagen.



22PAROCHIENIEUWS

De  gouden  draad (24) 
De onzichtbare verbinding van God met mensen

De coronacrisis is 'klein bier' 
vergeleken met de klimaat-
crisis, aldus Bert Wagendorp. 
Nou, dan zijn we dus nog lang 
niet terug bij het 'oude nor-
maal'....
De dreiging van de zeer be-
smettelijke dodelijke ziekte 
C19 gooide ons hele leven om. 
Het werd thuiswerken, zoom-
-vergaderen, scherm-onder-
wijs, mondkapjes, beperkt 
winkelen, vaccinaties, testen 
enz. Maar ook ontdekten we de 
schoonheid van ons eigen land, 
hoe weldadig stilte en natuur 
kan zijn. Deze al bijna twee jaar 
durende wereldwijde 'retrai-
te' of lockdown, zal ons gedrag 
blijvend beïnvloeden.

We hebben ervaren wat echt 
nodig is om mens te kunnen 
zijn. Hoe belangrijk het is, 
om te kunnen vertrouwen op 
de deskundigheid van men-
sen, die doen wat er gedaan 
moet worden. En hoe de-
sastreus en slecht het leven 
wordt, wanneer dat vertrou-
wen beschaamd wordt. Wan-
neer mensen wegkijken en 
de kantjes er vanaf lopen en 
niet echt in gesprek gaan: zie 
de toeslagen affaire, het ban-
kentoezicht. De schaalvergro-
ting, de machtsconcentratie, 
de multinationals als Big Tech, 
Big Pharma, de veel te hoge 
bonussen voor de top, de po-
litieke pikorde, het groeiende 
verschil tussen arm en rijk, dat 
alles wordt slechts in statistie-
ken en cijfers gepresenteerd. 
Die systeem-wereld staat te-
genover de werkelijkheid, en 
openheid is heel wat anders 
dan transparantie.

Het gaat nu meer dan ooit om 
de wérkelijke waarden in ons 
leven. We hebben hoop, ver-
trouwen en perspectief nodig. 
Maar hoe dan, waar dan?
'In nood leert men bidden' is 
een oud gezegde, en inder-
daad zie je dat mensen zich 
wereldwijd aansluiten bij het 
gebed van de Paus, of via pod-
casts zoals “Eerst dit” en “Bid-
den onderweg” e.a. We besef-
fen dat we het leven niet in de 
hand hebben, dat we kwets-
baar zijn en dat de echte waar-
devolle dingen van een andere 
orde zijn. Gelukkig komen we 
uit een traditie waaruit we in-
spiratie kunnen putten. “Bid en 
werk“ was de regel die de we-
reld heeft opgebouwd. Bidden 
is niet vrome teksten prevelen, 
maar allereerst 'luisteren', je 
durven toe te vertrouwen aan 
een zachte stem, een intuïtie, 
die je uitnodigt om je open te 
stellen voor het geheim van het 
leven: Gods gunnende Liefde. 
Als je dat durft, als je eigen re-
deneringen durft loslaten, zo-
dat de Geest van waarheid je 
kan helpen, aanvullen en bijstu-
ren, dan zul je zien dat alles an-
ders en nieuw wordt! Dan ont-
staat er spirit, een aanstekelijke 
geestdrift en zin om samen iets 
moois van ons leven te maken. 
Zonder geweld, zonder oorlog, 
zonder armoede, maar kleur-
rijk, verschillend en prachtig, 
net zoals de natuur is, om heer-
lijk van te kunnen genieten.
Een hele mooie zomer staat 
ons dan te wachten! Het is ons 
van harte gegund!

Annette Jetten-Sevriens
E: annettjetten@gmail.com

DAUWTRAPPEN
In tegenstelling tot vorig jaar, ging het dauwtrappen op Hemel-
vaartsdag dit jaar gelukkig wél weer door. Samen met een groep 
belangstellenden maakte pastoor Kessels een wandeling van-
af de Niersdijk  door de prachtige natuur richting de Gennep-
se Looi, alwaar ze andere kerkgangers uit de verre omtrek ont-
moetten. In een wei van Mat Janssen’s boerderij ‘de Ysheuvel’ 
vond een mooie openluchtmis plaats. De foto’s, met dank aan 
Herman van de Water, geven een prachtig beeld van deze mooie 
Hemelvaartsdag!

TERUGBLIK HEMELVAART 2021
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KLOKKEN…
GENNEP. In het kader van deze serie kre-
gen we onderstaand artikel aangeleverd 
door Mieke Hoogkamp. We hebben dat 
aangevuld met het verhaal van Eef Schut 
hoe die de klok van de protestantse kerk 
terugvond en de perikelen rond de be-
taling van de laatste 300 gulden in 1950 
door de ondernemersvereniging aan het 
carillonfonds.

ALS DE KLOKKEN LUIDEN
Toen keizer Constantijn de Grote vrijheid 
van godsdienst afkondigde in het jaar 313 
begonnen monniken met instrumenten 
de godsdienstoefeningen aan te kondigen, 
eerst met trompet, later met bellen. Om-
streeks het begin van de zesde eeuw nam 
de klok de plaats van de bel in en een eeuw 
later hoorde de klok tot de gewone inven-
taris van de kerk. Elke dag begon met klok-
gelui van de zgn. Angelusklok of ‘engel van 
de Heer’, daarna luidde de klok om twaalf 
uur en om zes uur ’s avonds. Tijdens de 
kerkdiensten luidde men bij de eucharistie 
en tijdens het bidden van het ‘Onze Vader’. 
Mensen die thuis waren of voorbij kwa-
men, konden dan meebidden. 

Angelusklok (gebroeders Hémony, 1646)

Bij de Reformatie en de Beeldenstorm in 
de 16e eeuw is in Nederland de Angelus-
klok verwijderd uit de kerken die door 
protestanten zijn overgenomen. De Ange-
lusklok werd gezien als een ‘rooms’ attri-
buut en paste daarom niet in de reforma-
torische eredienst. In de meeste landen 
(ook in Nederland) is de Angelusklok ook 
in veel rooms-katholieke kerken in onbruik 
geraakt. Bij de eucharistieviering gebruikt 
men tegenwoordig meestal een bel. 

De protestanten in Gennep luiden de klok 
vooraf aan de kerkdienst om de mensen 
op te roepen en altijd bij het bidden van 
het ‘Onze Vader’. Dat vindt zijn oorsprong in 
de lokale geschiedenis. Gennep lag tot 1815 
in het Hertogdom Kleef (deel van het Heili-
ge Roomse Rijk der Duitse Naties) en was 
een toevluchtsoord voor geloofsvluchtelin-
gen. De hertog van Kleef propageerde dat 
het beter was de overeenkomsten tussen 
godsdiensten te zien dan de verschillen uit 
te spelen. Vanaf 1530 stroomden duizen-
den protestanten, die vervolgd werden in 
Nederland, België, Noord-Frankrijk en En-
geland, naar het hertogdom Kleef. Later, 
na 1581, toen in Nederland het rooms-ka-
tholicisme verboden werd, vluchtten ook 
rooms-katholieken uit Nederland en Bel-
gië naar het Hertogdom Kleef.  
Hier waren geen vervolgingen, geen oorlo-
gen en geen Beeldenstormen, want de ver-
standhouding met de rooms-katholieken 
was goed. Aan het hof in Kleef werden ge-
zamenlijke kerkdiensten in goede harmo-
nie gehouden. Zo ook in Gennep: rooms-ka-
tholieke en protestantse gelovigen gingen 
op zondagmorgen samen naar de Sint Mar-
tinuskerk, waar eerst de pastoor en daar-
na de dominee voorging. Oecumenischer 
kon men het niet bedenken. Pasgeborenen 
werden gedoopt door de pastoor of de do-
minee, al wie maar bereikbaar was. Tijdens 
die gezamenlijke kerkdiensten in de Sint 
Martinuskerk werd traditiegetrouw de 
klok geluid bij het bidden van het ‘Onze 
Vader’ en de protestanten in Gennep heb-
ben die traditie als vanzelf behouden toen 
hun eigen kerk gebouwd werd en luiden tot 
de dag van vandaag bij het ‘Onze Vader’. 

Op 250 m van de protestantse kerk staat 
de Martinustoren, de toren van de voor-
malige Sint Martinuskerk. Op die plaats 
stond waarschijnlijk in de 9e eeuw al een 
houten kerkje, dat later is vervangen door 
een stenen kerk. Bij de stadsbrand in 1597 
is de kerk beschadigd en in 1648 is de kerk 
gedeeltelijk ingestort. In 1655 is de kerk 
gerestaureerd. Ruim twee eeuwen later 
(1864-1869) is de kerk vergroot en is er 
een nieuwe toren (de huidige) gebouwd. 
Bij de beschietingen in 1944 is het groot-
ste deel van de kerk verwoest, alleen de 
toren bleef staan.

In 1954 is de ‘nieuwe’ Sint Martinuskerk 
aan de Niersdijk gebouwd. In die toren zijn 
de klokken aangebracht van de verwoeste 
oude kerk.

KLOKKENGIETERS
De klokken van Gennep hebben een ge-
zamenlijke geschiedenis. Ze zijn gegoten 
door vier beroemde klokkengieters uit de 
families Van Trier, Hémony, Julien en Petit. 
Van Trier kwam oorspronkelijk uit Aken. 
De families Julien, Petit en Hémony wa-
ren telgen van reizende klokkengieters-
families uit Lotharingen. Zij trokken mee 
met de legers tijdens de 30-jarige oorlog 
(1618-1648) om klokken en geschut te 
gieten. François en Pierre Hémony vestig-
den zich later in Amsterdam en bekwaam-
den zich vooral in het gieten en stem-
men van klokken en carillons. Zij hebben 
veel beroemde carillons gegoten zoals in 
Utrecht (Domtoren), Amsterdam (Stad-
huis, nu Paleis op de Dam) en Maastricht 
(stadhuis).

Julien en Petit waren familie van elkaar 
en goten vooral klokken in België, Lim-
burg en Brabant. Zij woonden dan enke-
le weken in de plaats waar ze een klok 
moesten gieten, groeven een gietkuil bij 
de kerk of het stadhuis en goten de klok-
ken ter plekke. 
Vaak werkten de klokkengieters samen 
en goten klokken voor dezelfde opdracht-
gevers. In diverse kerken hangen klokken 
en beiaarden of carillons van  twee of 
meer van hen. Ook waren ze elkaars leer-
meester of leerling. 

KLOKKEN IN GENNEP
Sint Martinuskerk
In de toren van de ’nieuwe’ Sint Martinus-
kerk hangen drie klokken: de oudste klok 
(850 kg) werd in 1434 gegoten door Peter 
van Trier, de stamvader van de klokken-
gietersfamilie Van Trier. Deze klok heeft 
de status van monument en is gemerkt 
met een M. De Angelusklok (680 kg) en de 
derde klok (250 kg) zijn resp. uit 1646 en 
1652 en werden gegoten door de broers 
Pierre en François Hémony. Op de klok uit 
1652 staat: “Martinus vocor et cives Gen-
nepienses ad ecclesiam S. Martini tempo-
re suo voco”, vertaald: “ik heet Martinus en 
ik roep de Gennepenaren op tijd naar de 
kerk van Sint Martinus”.

Protestantse kerk
In de toren van de protestantse kerk han-
gen twee klokken die gegoten zijn door 
Alexis Julien. Hij kende de broers Hémo-
ny goed en leerde van hen het stemmen 
van een klok. Alexis goot onder meer de 
klokken voor kerken in Maaseik, Weert, 
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Lier, Roermond, Eindhoven en Brugge en 
maakte ook carillons en de speeltrommel 
voor de Sint Rombouttoren te Mechelen. 
De grootste klok in de protestantse kerk 
weegt 144 kg en heeft de inscriptie NA-
VEM TUAM CHRISTE TUERE’ (Christus, 
bewaar uw schip), de kleinere klok weegt 
100 kg en daarop staat: TURRIS FORTIS-
SIMA NOMEN DOMINI’ (de naam van de 
Heer is de sterkste burcht). 

Op beide klokken staan het jaartal 1695, 
de naam van Ds. Aegidius Engelen en het 
stempel van Julien. Voor de klokken was 
een inzamelingsactie gehouden door ds. 
Engelen en zijn kerkrentmeester Johan 
von Berghsum, van wie de grafsteen in de 
kerk te zien is.

Carillon in het Stadhuis

Tot de leerlingen van Alexis Julien be-
hoorden ook zijn petekinderen, zonen 
van zijn zuster, Jean en Joseph Petit. Jo-
seph Petit was arts en hij en zijn vrouw 
overleden tijdens een pestepidemie. 
Jean en Joseph bleken betere klokken-
gieters dan de eigen zonen van Alexis. 
De kinderen Petit volgden hem op en 
vestigden zich in Brabant. De klein-
dochter van Jean Petit trouwde in 1815 
met Isaac Fritsen, ook een klokkengie-
ter. Hun nakomelingen zijn tot op he-
den bekende klokkengieters in Neder-
land (Koninklijke Klokkengieterij Petit 
& Fritsen in Aarle Rixtel). Zij goten ook 
het carillon van het Stadhuis in Gennep 
in 1950.

De klokken en de Tweede Wereldoorlog
Op 30 november 1942 zijn de klokken 
van de protestantse kerk in Gennep 
door de Duitse bezetters meegenomen. 
Klokken van minder dan 150 kg werden 
niet omgesmolten voor de wapenindus-
trie, maar gebruikt als alarmklokken in 
plaatsen waar de grote klokken waren 
weggehaald. Eén klok werd na de oor-
log teruggevonden in Maarsen door de 
Gennepse organist Eef Schut, die op  
familiebezoek was en het voor hem be-
kende klokgeluid hoorde. De andere 
klok was in Schinveld in Zuid-Limburg 
terecht gekomen, maar duidelijk her-
kenbaar qua herkomst door de inscrip-
ties op de klok. Beide klokken zijn in 
1950 opnieuw in het torentje geplaatst.
Ook op 30 november 1942 werden de 
klokken uit de toren van  de Sint Martinus-
kerk gehaald om omgesmolten te wor-
den voor wapentuig. De oudste en zwaar-
ste klok zakte daarbij door de zoldering, 
viel naar beneden, werd achtergelaten, 
maar ’s avonds weggehaald en verborgen. 
De twee andere klokken werden op trans-
port gezet, maar de schipper die de klokken 
moest vervoeren liet het schip met zijn last 
bij Urk zinken. Na de oorlog werd het schip 
met de klokken geborgen en ook de oudste 
klok dook weer op. De klokken hangen nu in 
de toren van de nieuwe Sint Martinuskerk.

Oudste klok (Peter van Trier, 1434)

VALSE KLANKEN

GENNEP. (ha) In 1950 wordt bij gele-
genheid van de viering dat 1000 jaar 
geleden voor het eerst de naam Gen-
nep genoemd werd door ‘de dankbare 
burgerij’ een carillon aangeboden. Dit 
moest een plaats krijgen in het geres-
taureerde stadhuis. Maar wat blijkt. Die 
burgerij is niet zo goedgeefs als Gen- 
neps vroede vaderen hadden gedacht 
en dreigt er gezichtsverlies. De eerste 
oplossing komt van de klokkengieters 
van Petit & Fritsen uit Aarle-Rixtel. Zij 
stellen voor om voorlopig geen bronzen 
maar ijzeren klepels te nemen. Een aan-
zienlijk goedkopere oplossing, die in de 
jaren die volgen regelmatig voor een val-
se noot zullen zorgen!

Ondernemend Gennep is van mening 
dat zij niet achter kunnen blijven en 
besluiten 175 gulden uit de kas ter be-
schikking te stellen voor de aanschaf 
van een van de 24 klokken. Aangezien ze 
ook nog behoorlijk wat extra omzet rui-
ken, zeggen ze staande de vergadering 
nog eens 525 gulden toe. En in ruil voor 
de feestversiering die de gemeente moet 
bekostigen en ophangen komt er uit de 
‘feestpot’ nog eens 200 gulden bij. 

Totaal 900 gulden. Een heel mooi be-
drag voor die tijd. En met dat geld heeft 
het Carillonfonds voldoende geld in kas 
voor de aanschaf van de grootste klok 
van het carillon.
En dan blijkt in de praktijk dat toezeg-
gen iets anders is dan met klinkende 
munt over de brug komen. Een jaar later 
zijn ruim 300 gulden nog steeds niet be-
taald en als de aanmaningen van het Ca-
rillonfonds steeds onvriendelijker van 
toon worden, besluit de vergadering uit-
eindelijk in 1952 op voorstel van Dries 
Smeets het openstaande bedrag alsnog 
te betalen uit de verenigingskas…
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In de St. Norbertuskerk hangen vijf 
klokken (1986) in de kerktoren. De 
toren is niet sterk genoeg om de klok-
ken te laten luiden en daarom klept 
één klok op alle uren. Bij het kleppen  
hangt de klok stil en slaat de klepel te-
gen de wand. De vijf klokken zijn ook 
naar heiligen genoemd: OL Vrouw van 
Smarten, Martinus, Norbertus, Augus-
tinus en Maria Roepaen

Alle klokken uit de kerken van de kerk-
dorpen Ottersum, Milsbeek en Heijen 
zijn in november 1942 tijdens de Twee-
de Wereldoorlog door de bezetters op-
gehaald en nooit meer terug gevonden. 
Voor alle kerken, evenals voor de naoor-
logse St. Norbertuskerk in Gennep en de 
Antoniuskerk in Ven-Zelderheide zijn 
nieuwe klokken gegoten door de klok-
kengieterij Petit en Fritsen

Op bovenstaande foto's zien we 
een impressie van het gieten van zo'n kolk 

t/m het stemmen, zoals dat vandaag de 
dag nog steeds gebeurt bij  Petit & Fritsen

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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EYECATCHERS VAN OOGVANGERS!
Sinds maart is de gemeente Gennep een 
creatieve ondernemer rijker. Met haar 
bedrijf OOGvangers richt Debbie de 
Kleijne zich op het ontwerpen van pro-
ducten voor de aankleding van interieur, 
tuin en zakelijk pand. 
Alle stappen van brainstorm tot uitein-
delijke realisatie van het product worden 
door Debbie zelf uitgevoerd. De wensen 
van de klant en duidelijke communicatie 
staan hierbij altijd centraal. OOGvangers 
maakt gebruik van de lasertechniek om 
haar producten te produceren en be-
schikt daarvoor over een hoogwaardige 
lasermachine.

Voorbeelden van mogelijke producten zijn 
houten wanddecoraties, vilten sfeerpane-
len en tuindecoraties. Ook producten die 
een meer functioneel of communicatief 
doel dienen behoren tot de mogelijkheden. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan belettering, 
bedrijfslogo's voor binnen of buiten of met 
bedrijfslogo gegraveerde producten.

Verder kun je bij OOGvangers ook terecht 
voor op maat gemaakte aandenkens of 
geschenken bij speciale gebeurtenissen 
zoals geboorte, bruiloft, pensionering of 

overlijden. Omdat er heel veel soorten 
materialen bewerkt kunnen worden met 
een lasermachine zijn de mogelijkheden 
oneindig.

Neem eens een kijkje op oogvangers.nl 
voor meer informatie en de mogelijkhe-
den voor maatwerk. Daar is tevens een 
webshop met een aantal vaste collecties 
wand- en tuindecoratie voor particulie-
ren te bezichtigen.

Volg OOGvangers op Facebook en In-
stagram. Daar worden regelmatig leuke  
updates, nieuwe producten en bijzon-
dere ontwikkelingen gedeeld, zoals bij-
voorbeeld de prachtige decoraties die 
door Karline Linsen zijn ontworpen 
en door OOGvangers zijn vervaardigd. 
Deze zullen er binnenkort voor zorgen 
dat 'je ze ziet vliegen' in het centrum 
van Gennep. Een prachtige samenwer-
king tussen 2 creatieve ondernemers 
uit onze eigen gemeente.

WORD VRIJWILLIGER 
IN DE BIBLIOTHEEK 

Vind jij het leuk om met mensen in ge-
sprek te zijn en zit je graag met je neus 
in de boeken? Dan is een handje hel-
pen in de vestiging zeker iets voor jou. 
In deze rol ben je een van dé gezichten 
van onze vestiging en help je bezoekers 
met het vinden van boeken, materialen 
en andere informatie. Ook zorg je er-
voor dat de bibliotheek er aantrekke-
lijk en opgeruimd uitziet en dat de ma-
terialen en boeken goed vindbaar zijn. 
Jouw enthousiasme zorgt voor een 
prettige sfeer in de bibliotheek. 

Zelfs in Coronatijd is de bibliotheek 
een bruisende plek om te zijn. “De deu-
ren van de bibliotheken in de regio zijn 
gesloten, maar gelukkig kunnen onze 
leden bij de Afhaalbieb terecht, om 
hun gereserveerde boeken op te halen. 
We hebben op deze manier al heel veel 
klanten blij gemaakt, maar we kijken 
ook ontzettend uit naar het moment 
dat we weer enthousiaste leden fysiek 
in onze vestiging mogen ontvangen!”, 
aldus Medy Postma, klantadviseur in 
bibliotheek Gennep.  “Met zicht op de 
heropening en verruiming van onze 
openingstijden zijn leuke, enthousias-
te mensen die ons willen komen hel-
pen in de bibliotheek van harte wel-
kom.” Als vrijwilliger bij BiblioPlus 
bieden we je een zinvolle functie in een 
plezierige en inspirerende werkom-
geving. Hierin word je altijd begeleid 
door een professionele medewerker. 
Als vrijwilliger ontvang je een gratis 
lidmaatschap, waarmee je naast fy-
sieke boeken ook e-books kunt lenen, 
gratis online cursussen en workshops 
kunt volgen en korting ontvangt op 
activiteiten van de Bibliotheek. De in-
vulling van uren is altijd in overleg, we 
verwachten dat onze vrijwilligers zich 
minimaal één dagdeel in de week in-
zetten. Kom voor meer informatie eens 
langs bij de Bibliotheek in Gennep, of 
bel met 0485 – 583 500. Je kunt ook te-
recht op onze website op www.bibliop-
lus.nl/vrijwilligers, hier vind je ook het 
online aanmeldformulier.  
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 VAN PANTSERTREIN TOT TUCHTHUIS

Op 10 mei 1940 draait korporaal van de 
Politietroepen Van Lier (25) vanaf 00.00 
uur zijn dienst op de spoorbrug over de 
Maas tussen Gennep aan de oostzijde en 
Oeffelt aan de westzijde. Hij staat daar 
midden op de brug alléén op post, belast 
met het ontsteken van de lont.

MAASLINIE BIJ GENNEP
De Maaslinie moet de vijand vertra-
gen zodat de daar achtergelegen Peel-
-Raamstelling in gereedheid kan wor-
den gebracht. Ter hoogte van de brug bij 
Gennep wordt de Oeffeltse kant verde-
digd door een compagnie van het 26e 
Regiment Infanterie (26 RI) in loopgra-
ven en kleine kazematten aan de rivier. 
Hun commandopost is in Oeffelt gesitu-
eerd, overigens zonder telefoonverbin-
ding met de brugbewaking. 
Bij deze compagnie is een detachement 
Politietroepen ingedeeld onder com-
mando van sergeant Lute (51). De po-
litietroepen bemannen het kanon in de 
twee rivierkazematten en zijn belast 
met het vernielen van de brug en de 
vlakbij gelegen veerpont.

Aan de Gennepse kant van de brug 
wordt het treinstation van Gennep en 
omgeving – de grens is slechts luttele 
kilometers oostwaarts – bewaakt door 
Brigade Gennep van de Koninklijke Ma-
rechaussee, versterkt met hulpmare-
chaussees. ‘s Nachts wordt op het sta-
tion de wissel op dood spoor gezet en 
afgesloten. De marechaussee heeft een 
waarschuwingstaak en beschikt over 
een telefoonverbinding vanaf het stati-
on met de brugwacht aan de Gennepse 
kant. Na het volbrengen daarvan zal de 
brigade conform opdracht met de veer-
pont de Maas oversteken.

Tweemaal maakt Gerard van Lier het strijdgewoel van nabij mee. Eerst op 
10 mei 1940 als politietroeper op de Maasbrug bij Gennep tijdens de Duitse 
overval op Nederland en vijf jaar later als dwangarbeider bij de bevrijding 
van Bonn op 8 en 9 maart door Amerikaanse troepen. 

Gerardus Johannes van Lier wordt ge-
boren op 10 september 1914 in Oss, zoon 
van een metselaar, klompenmaker en 
landbouwer. Gerard groeit op in Oss als 
oudste in een rooms-katholiek gezin met 
twaalf kinderen, waarvan twee meisjes 
als klein kind overlijden. Na de ambacht-
school gaat hij werken als timmerman.

In zijn vrije tijd dient hij vanaf zijn acht-
tiende bij de Vrijwillige Landstorm 
(Landstormverband ’s-Hertogenbosch) 
totdat hij nog twee maanden als soldaat 
zijn dienstplicht moet vervullen bij het 
18e Regiment Infanterie in Amersfoort. 
Met verleend groot verlof gaat hij in au-
gustus 1934 weer aan de slag als tim-
merman.

Het leger blijft trekken en wellicht ook de 
vastigheid van een baan bij de Rijksover-
heid. Gerard solliciteert bij het Korps Po-
litietroepen en wordt medio april 1936 
aangenomen als soldaat bij het Depot 
Politietroepen. Hij komt op bij de De-
potcompagnie in de Mauritskazerne te 
Doesburg en verhuist na twee maanden 
voor verdere opleiding naar de Koning 
Willem III-kazerne in Nieuwersluis. Na 
vier maanden is de opleiding voltooid 
en meldt korporaal Van Lier zich voor 
de dienst bij de commandant van Groep 
Helmond. In oktober 1937 volgt over-
plaatsing naar Groep Grave en in januari 
1939 naar Groep Haps.

OPBOUW NEDERLANDSE 
VERDEDIGING

De Nederlandse defensie is in mei 1940 
statisch ingericht in stellingen en linies 
(met inundaties) om zo de Vesting Hol-
land te beschermen. Van noord naar 
zuid: Wonsstelling voor de Afsluitdijk, 
Q- en O-linie in Groningen en Drenthe, 
vanaf het IJsselmeer de Grebbebergli-
nie (ook wel Valleistelling genoemd), de 
Betuwestelling, de Maas-Waalstelling en 
aansluitend de Peel-Raamstelling. Ach-
ter de grens staan grenswachtdetache-
menten en vernielingsploegen. 

Om een Duitse opmars te vertragen 
zijn langs de IJssel en Maas linies inge-
richt met op de westoever infanterie in 
veldversterkingen en kleine kazemat-
ten, een dunne verdedigingslijn en dan 
ook nog zonder artillerie. De bruggen 
zijn versperd, ondermijnd en door grote 
kazematten beschermd. Het Korps Poli-
tietroepen bedient het kanon in die ri-
vierkazematten en is belast met de ver-
nieling van de bruggen en veerponten.

Maasspoorbrug bij Gennep 

Marechaussee Van Lier
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Op de brug is de situatie in de vroege 
morgen van 10 mei als volgt: aan de 
Oeffeltse kant op het talud bij het pi-
kethuisje o.a. sergeant Lute, midden op 
de brug bij het wachthuisje van de ver-
nielingsploeg korporaal Van Lier, aan de 
Gennepse kant bij het pikethuisje een 
viermanspost van 26 RI. Op deze plek is 
het spoor afgesloten met een zwaar ij-
zeren hek, dat elektrisch vanuit het sta-
tion op slot kan worden gedaan. Lute 
heeft telefoonverbinding met de rivier-
kazematten en met de posten op en aan 
de andere kant van de brug. 

Vanaf 03.00 uur wordt voor het Neder-
landse leger volledige strijdvaardigheid 
bevolen.

DUITSE AANVALSPLAN
Het aanvalstijdstip is door de Duitsers 
gesteld op 03.55 uur (Nederlandse 
tijd). Bij de aanval worden verscheide-
ne pantser- en troepentransporttreinen 
gebruikt. Om de spoorbruggen onbe-
schadigd in handen te krijgen, worden 
speciale overvalcommando’s ingezet 
die al eerder de grens oversteken. On-
der deze Duitse manschappen ook 
Nederlandse vrijwilligers, valselijk 
in Nederlandse uniformen van mare-
chaussee, politietroepen en andere.

AANVAL OP MAASBRUG GENNEP
Bij Gennep doet een ploeg van acht 
Duitsers en twee Nederlanders lijken 
alsof twee marechaussees een groep 
krijgsgevangen Duitsers westwaarts 
willen brengen. De ‘krijgsgevangenen’ 
dragen lange, niet dichtgeknoopte jas-
sen met daaronder verborgen machi-
nepistolen en handgranaten. De wacht 
bij de brug ziet hen aankomen en op 
dat moment komt daar telefonisch be-
richt binnen van de marechaussee op 
het station: “Overval station Gennep. 
Doorgeven!” Te laat, een wachtheb-
bende vuurt nog een schot af en raakt 
een van de overvallers, maar ze wor-
den overrompeld. Dit wordt niet opge-
merkt aan de Oeffeltse kant, noch door 
Van Lier midden op de brug, want er 
zijn vliegtuigen in de lucht en er vallen 
meerdere schoten uit de richting van 
de grens. De pseudo-marechaussees 
krijgen telefonisch toestemming van 
de Oeffeltse kant om de krijgsgevange-
nen over de brug te brengen.

Hierna volgt een bijna onvoorstelbare 
reeks aan gebeurtenissen, maar eerst: 
wat ziet koporaal Van Lier voor zijn 
ogen gebeuren? Daarna een samenvat-
ting van de gebeurtenissen.

WAT OVERKOMT 
KORPORAAL VAN LIER?
“Het eerste wat ik zag, waren twee ma-
rechaussee’s, die met vier Duitsche 
krijgsgevangenen uit de richting Gen-
nep over de brug kwamen. De krijgs-
gevangenen zijn gebracht naar serge-
ant Lute. De twee marechaussee’s zijn 
terug gegaan in de richting van station 
Gennep. Ik heb niet met hen gesproken; 
bij het voorbijgaan hebben wij elkaar 
alleen goedenmorgen gezegd.” 

“Om 3.15 à 3.30 zag ik een locomotief 
uit de richting Gennep komen; deze 
hield stil vóór de versperring (ijzeren 
hek, dat gesloten was). Ik heb toen da-
delijk getelefoneerd naar sergeant Lute 
en medegedeeld: ‘Sergeant, ik zie een 
locomotief aankomen; wat is dat voor 
locomotief? Is dat wel in de haak?’ 
Ik wist, dat het verboden was, dat ’s 
nachts in Gennep locomotieven ston-
den. Ik kon alleen de vóórzijde van de 
locomotief zien en niet wat daarachter 
volgde. Sergeant Lute antwoordde: ‘Af-
wachten; brug niet laten springen.’ De 
slagsnoerleiding en ontsteking waren 
aangebracht; alleen was de lont met 
een wind-lucifer aan te steken, tenein-
de de brug te laten springen.”

“Daarna zag ik, dat het hek van de ver-
sperring werd geopend door twee per-
sonen in de uniform van marechaus-
see. Toen dacht ik zeker, dat het een 
Hollandsche locomotief was, die terug 
kwam, daar Gennep steeds door ma-
rechaussee was bewaakt. Tijdens dat 
openen van het hek, heb ik weder naar 
sergeant Lute gebeld en hem medege-

deeld: ‘Sergeant, het hek wordt door 
marechaussee geopend. Wat moet ik 
doen?’ De sergeant zeide: ‘Afwachten, 
niet laten springen.’”

“Onderwijl kwam de trein de brug op-
rijden. Het eerste bijzondere, dat ik 
toen zag, was dat de locomotief werd 
voorafgegaan door twee platte wagens. 
Meteen, dat ik naar de goederenwagens 
keek, kwamen uit die wagens Duitsche 
helmen omhoog. Deze militairen had-
den plat op den wagen gelegen en au-
tomatische geweren lagen op den wa-
genrand.”

“Eén van die militairen beduidde mij, 
dat ik de handen omhoog moest steken. 
Ik heb dat gedaan, omdat ik toen onmo-
gelijk de brug nog kon laten springen, 
want doordat ik bij de telefoon stond, 
was ik circa 5 m van de lont verwijderd 
en ik zou mij dan nog moeten bukken 
om deze aan te steken. De pantsertrein 
is mij toen voorbijgereden. Toen hij 
voorbij was, werd mij de mogelijkheid 
tot het ontsteken van de lont benomen, 
doordat op 2 m daarachter een tweede 
trein volgde, enkel bestaande uit trans-
portwagens. Deze stopte op de brug, 
een luitenant gelastte mij, mij dreigen-
de met een pistool, dat ik moest instap-
pen. Ik ben ingestapt en zag, dat de wa-
gen met Duitschers was bezet.”

EERDERE/VERDERE 
GEBEURTENISSEN
De grenswachtdetachementen werden 
overrompeld zonder alarm te kunnen 
geven en de pantsertrein passeert op 
het gestelde aanvalsuur de grens. Hoe-

Vervolg  VAN PANTSERTREIN TOT TUCHTHUIS

Maasspoorbrug bij Gennep, mei 1940; op de voorgrond de spoorversperring met 
het opengedraaide hek met daarachter het pikethuisje; door de Duitsers is het spoor met 

planken geschikt gemaakt voor voertuigen
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wel vijf minuten later de trein op stati-
on Gennep op dood spoor loopt, is dat 
daarna weer snel verholpen. Ook we-
ten de overvallers de elektrische ver-
grendeling van het spoorhek ongedaan 
te maken. 

Na het oversteken van de brug worden 
de ‘krijgsgevangenen’ niet goed ge-
fouilleerd, hun verborgen wapentuig 
wordt niet ontdekt. Zij worden afge-
voerd naar de commandopost in Oef-
felt, maar weten onderweg hun bege-
leiders te overweldigen. Ze keren terug 
en vallen – inmiddels versterkt met in-
fanterie die van de tweede trein is af-
gestapt – de onverdedigde achterzijde 
van de kazematten aan. De manschap-
pen geven zich over.

Sergeant Lute verbood niet alleen Van 
Lier om de brug te laten springen, ook 
mogen de rivierkazematten niet vuren. 
Commandant kazemat Zuid ziet ech-
ter duidelijk dat het een Duitse trein is 
en vuurt enkele malen op de trein. Wel 
wordt de veerpont tot zinken gebracht.

De beide treinen rijden verder west-
waarts. De versperringen op de spoor-
lijn in de Peel-Raamstelling bij Mill 
zijn echter nog niet gesteld en de trei-
nen kunnen de stelling passeren. Voor-
bij de stelling stijgt de infanterie uit 
en valt die van achteren aan. De twee 
treinen rijden door naar halte Zeeland 
waar een omloopspoor is. De pantser-
trein wordt teruggestuurd naar Gen-
nep, maar ontspoort nu wel in de stel-
ling. Er breken zware gevechten uit die 
tot in de vroege morgen van 11 mei 
zullen duren. 

Voor korporaal Van Lier komt in het dorp 
Zeeland een einde aan de tocht en met 
vele anderen wordt hij krijgsgevangen 
genomen. Op 9 juni keert hij terug uit 
Duitsland en wordt bij de demobilisatie 
van het Nederlandse leger eervol ontsla-
gen uit de vrijwillige militaire dienst. 

IN DIENST BIJ MARECHAUSSEE
Van Lier tekent in augustus 1940 een 
verbintenis als marechaussee te voet. 
Veel oud-politietroepers volgen deze 
weg door dienst te nemen bij de Ma-
rechaussee. Hij wordt geplaatst bij 
Brigade Ossendrecht, aan de Neder-
lands-Belgische grens. Op 30 augus-
tus 1941 trouwt hij met Maria van 
de Veerdonck uit Oss en het echt-
paar gaat wonen in de Dorpstraat in 
Ossendrecht. In juli 1942 wordt hun 
dochtertje geboren.

De bezetter kondigt in 1941 steeds 
meer anti-Joodse verordeningen af. In 
januari 1942 worden joodse mannen 
opgeroepen naar werkkampen te gaan 
om op het land te werken en vanaf april 
1942 moet de Jodenster worden gedra-
gen. Vooral in het voorjaar van 1942 
proberen joden uit Nederland te vluch-
ten naar België of verder. Zij worden op 
veel plaatsen aan de grens, zo ook in Os-
sendrecht en omgeving, door bewoners 
en ook door personeel van douane en 
marechaussee over de grens gebracht. 
Zij kennen het gebied immers op hun 
duimpje, ook in het donker. Marechaus-
see Van Lier is een van hen, maar of hij 
dit doet in georganiseerd verband, als 
eenling of samen met collega’s? We we-
ten het niet.

Echter, op 28 juli 1942 wordt Van Lier 
door de Sicherheitspolizei gearresteerd. 
Is hij onvoorzichtig geweest, is hij ver-
raden, of is zijn naam door later weer 
opgepakte joden genoemd? Hierover 
zijn geen bijzonderheden bekend. Hij 
wordt op 10 augustus overgebracht 
naar de Polizeigefängnis Scheveningen, 
het ‘Oranjehotel’.

De politie in Nederland wordt in maart 
1943 door de bezetter gereorganiseerd, 
waarbij de Marechaussee wordt op-
geheven. Van Lier wordt ontslagen als 
marechaussee en aangesteld als wacht-
meester der Staatspolitie, ingedeeld bij 
de ‘Marechaussee (Gendarmerie)’, ter 
standplaats Ossendrecht. Ook al zit hij 
in de gevangenis, zonder veroordeling 
blijven de ambtelijke procedures ge-
woon doorlopen.

ZUCHTHAUS RHEINBACH
Wanneer zijn zaak voor een Duitse 
rechtbank komt, krijgt hij wegens het 
overbrengen van joden over de Neder-
lands-Belgische grens, tuchthuisstraf 
opgelegd. Dat zal op 30 augustus zijn 
geweest, de dag van zijn ontslag bij de 
Staatspolitie. Tien dagen later wordt hij 
overgebracht naar Zuchthaus Rheinbach, 
ten zuiden van Bonn. De gevangenen 
moeten daar werken in allerlei gevange-
niswerkplaatsen voor de oorlogsindus-
trie. In april 1944 krijgt hij ontslag uit 
het tuchthuis, maar dat wil niet zeggen 
dat hij naar huis mag. Hij wordt overge-
dragen aan een Duits arbeidsbureau, dat 
hem inzet voor gedwongen tewerkstel-
ling (arbeitseinsatz).

De bevrijding nadert wanneer de Ame-
rikaanse 1st Infantry Division vanuit 
Aken de rivier de Roer oversteekt en 

oprukt naar Bonn, gelegen op de wes-
telijke oever van de Rijn. 16th en 18th 
Infantry Regiment vechten zich op 8 
maart 1945 de stad in en de volgende 
middag is Bonn in handen van de Ame-
rikaanse troepen. Die dagen is arbeiter 
Van Lier in Bonn, naar verluidt op weg 
naar het distributiekantoor. Hij wordt 
door granaatscherven in de borst ge-
troffen en is volgens de sterbeurkunde 
op 9 maart overleden.

Gerard van Lier wordt begraven op 
Friedhof Poppelsdorf in Bonn en in 
1951 herbegraven te Oss. Sinds 1981 is 
Ereveld Loenen zijn laatste rustplaats.

Vervolg  VAN PANTSERTREIN TOT TUCHTHUIS

De spoorlijn Boxtel-Wesel (het ‘Duits 
Lijntje’) werd geëxploiteerd door de 
voormalige ‘Noord-Brabantsch-Duit-
sche Spoorweg-Maatschappij’. Het 
spoortraject is vanaf de jaren 1960 in 
fasen gesloten en afgebroken, maar 
nog steeds zijn delen van de spoorlijn 
aanwezig. 

Bronnen: o.a. NIMH gevechtsversla-
gen, ‘Het spoorwegbedrijf in oorlogs-
tijd’ door C. Huurman, website Zuid-
front Holland.

De auteur verricht historisch onder-
zoek naar de gevallenen die in de 
oorlog 1940-1945 behoorden tot de 
(Koninklijke) Marechaussee. Dit ar-
tikel is eerder gepubliceerd in Mare-
chaussee Contact 2021-2.
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AAN HET ELLEN HOFFMANNPLEIN
GENNEP (JN) Uit een gemeentelijke 
notitie van oktober 2018: "Meer geld, 
inspanningen en HET VERHAAL VAN 
GENNEP moeten recreatie en toeris-
me in de gemeente Gennep de komen-
de jaren een flinke stimulans geven. 
Minimaal 250.000 euro wil Gennep 
per jaar uittrekken. Dat is 100.000 
euro meer dan dit jaar. 
Gennep investeert onder meer in het 
versterken van de relatie Gennep – 
Goch en een kinderboekenreeks die 
de geschiedenis van Gennep vertelt. 
Ook moet het Genneperhuis beter be-
leefbaar worden". 

Om zo’n VERHAAL te kunnen vertellen 
moet je natuurlijk van goeden huize komen. 
Traditiegetrouw overheerst dan de mening 
dat de gewone Gennepenaar hier geen kaas 
van heeft gegeten en worden er voor zoiets 
experts van divers pluimage ‘ingevlogen’.
Daar is dus, dat moet gezegd worden, de 
Corona-crisis tussendoor gefietst, maar 
toch. Laten we de gebeurtenissen van de 
afgelopen weken de revue passeren.

INTERVIEW MET DE BURGEMEESTER
IN DE VISIT GENNEP STADSKRANT 
Buiten het feit dat onze eerste burger 
hier wel erg veel reclame maakt voor 
horeca en fietsen buiten onze eigen ge-
meente maakt de schrijver dezes het he-
lemaal bont als hij/zij de burgemeester 
laat zeggen, dat de wielertocht ‘Rondom 
de Totenhügel’ redelijk steil is en dat die 
tussen Gogh en Weeze ligt. In werkelijk-
heid ligt die van hieraf gezien een heel 
eind achter Uedem. Maar wat veel er-
ger is: ondanks een van de speerpunten 
van HET VERHAAL dat er aan de relatie 
Gennep-Goch moet worden gewerkt, is 
schrijver (tog!) nog in staat de naam Goch 
te verhaspelen tot Gogh. Bedenk daarbij 
dat we vorig jaar nog 500 jaar Vriend-
schap en Verbondenheid Gennep-Goch 
hebben gevierd en er nu namens de ge-
meente € 20.000 klaar staat om ‘Kunst 
met een boot-schap’ ten uitvoer te bren-
gen. Een kunstwerk bestaande uit twee 
kunstwerken, waarvan er straks één in 

Gennep en één in Goch komt te staan.
Zo de Niers uitbeeldend, gecompleteerd 
door acht ‘papieren’ bootjes, maar dan 
van keramiek. Totale kosten: € 80.000.- 
Neem aan dat er in dat budget ruimte is 
om, alvorens voor dit gebeuren schrifte-
lijk aandacht te vragen, iemand gevraagd 
wordt die én taal technisch zijn mannetje 
of vrouwtje staat én kennis heeft van de 
streek! 

GENNEPERHUIS
Volgens HET VERHAAL moet dit be-
ter beleefbaar worden. Laten we dan 
eerst eens beginnen met een en dezelf-
de schrijfwijze die straks iedereen han-
teert. Genneper Huis, Genneper Huys, 
Genneperhuis en zo zijn er nog wel meer. 
Duidelijkheid is hier wel op zijn plaats. 
U hebt het waarschijnlijk elders in deze 
‘Gennepenaar’ al gelezen dat het dit jaar 
900 jaar geleden is dat de Orde der Nor-
bertijnen is gesticht door… Juist Norber-
tus van Gennep, geboren en getogen op 
het T’HUYS te Gennep. Gennep’s grootste 
zoon aller tijden. 

Was toch een prima gelegenheid ge-
weest om het Genneperhuys en Gennep 
op de kaart te zetten. Mooi herinnerings-
glas er bij bijv. Wil je nog meer promo-
tie? Hoe zeggen we dat ook al weer op z’n 
Genneps: ‘hadde we hier van de zômmer 
ôvver de köp kunnen loope!’ Niks dus, ge-
miste kans.

GROOTSTE LIMBURGER 
ALLER TIJDEN
Ik schreef in het begin over die ‘experts’ 
die ingevlogen werden. In diezelfde eer-
der genoemde STADSKRANT ook HET 
VERHAAL over lekker shoppen in Gen-
nep. Citaat: "voor je dagelijkse boodschap-
pen kun je in Gennep terecht bij fijne filia-
len van Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Aldi."  
Of het is geen fijn filiaal of de schrijver 
heeft nog nooit van Jan Linders gehoord. 

Feit is dat hij nergens genoemd wordt en 
zo dus waarschijnlijk niet past in het gro-
te Verhaal van Gennep. En dat terwijl 
de ook in Gennep geboren en getogen 
Jan Linders nota bene, weliswaar al weer 
jaren geleden, is verkozen tot ‘grootste 
Limburger aller tijden'. Vraag me af wat je 
allemaal nog meer moet doen om in zo’n 
krant te komen! Is te hopen dat Cato dat 
artikel niet gelezen heeft, want anders…

Wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen: 
gooi niet meteen al het oude weg en ze-
ker niet dát, dat we eigenlijk zouden 
moeten koesteren. En laat de echte au-
thentieke Gennepenaar eens wat meer 
aan het woord. Die kunnen vaak meer 
dan ze daar aan het Ellen Hoffmannplein 
c.q. de experts denken…



31

     0485-51 83 48
     info@printmarkt.eu
     www.printmarkt.eu

De Poel 12
6591 BV Gennep

t

e

i

Ook geboortekaartjes
laten drukken?

RROOMMPPEERRTTJJEE
Grati 



32

Wilhelminaplein 4 - 6591 GX Gennep - T 0485 512 459

WWaanntt  bbiijj  AAllbbeerrtt  HHeeiijjnn  kkoooopp  jjee  ooppnniieeuuww  ddee  mmeeeessttee  
HHaammeerrssmmaa--wwiijjnneenn..  SSaammeenn  mmeett  wwiijjnnjjoouurrnnaalliisstt  EEssmmeeee  
LLaannggeerreeiiss  hheeee��  HHaarroolldd  HHaammeerrssmmaa  wwiijjnneenn  ggeepprrooeeffdd  
eenn  ggeesseelleecctteeeerrdd  vvoooorr  ddee  ssppeecciiaallee  AAHH--eeddiiee  22002200  vvaann  
DDee  GGrroottee  HHaammeerrssmmaa..  NNiieett  aalllleeeenn  ddee  lleekkkkeerrssttee  wwiijjnneenn  
oonnddeerr  ddee  55  eeuurroo  eenn  ddee  wwiijjnneenn  ttuusssseenn  ddee  55  eenn  1100  eeuurroo,,  
mmaaaarr  ooookk  ddee  eexxcclluussiieevvee  vvoonnddsstteenn  kkoommeenn  aaaann  bboodd,,  
zzooaallss  bbiijjvv..  ddee  PPuukkllaavveecc  &&  FFrriieennddss,,  eeeenn  mmooooiiee  ffrriissssee,,  
ddrrooggee  wwiijjnn  uuiitt  SSlloovveenniiëë..  SSttaaaatt  ggaarraanntt  vvoooorr  eeeenn  
ggeessllaaaaggddee  aassppeerrggeemmaaaalljjdd..

Ontdek 
prijswinnende wijnen
bij AH van der Laan 

Proef de 
50 prijswinnaars!

Bekroond met een 8
 Domaine de Saint Ser Rosé

Kleur, smaak:
Druivenras:
Land, streek:
Lekker bij: 

rosé, droog
grenache, cinsault
Frankrijk, Provence
salade, kip

Bekroond met een 8+
 Puklavec & Friends 

Sauvignon Blanc - Pinot Grigio

Kleur, smaak:
Druivenras:
Land, streek:
Lekker bij: 

wit, fris en droog
sauvignon blanc, pinot grigio
Slovenië
salade, vis, asperges

55..999955..999955..9999
Dé aspergewijn

bij uitstek!

Château Camplong Camplong Corbières

Kleur, smaak:
Druivenras:
Land, streek:
Lekker bij: 

rood, soepel
carignan, syrah, mourvedre
Frankrijk, Languedoc
kip, vegetarisch

55..229955..229955..2299

Bekroond met een 9
 

44..999944..999944..9999


