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VANAVOND GAAN WE NAAR
DE KERMIS IN DE STAD...

GENNEP.(MvM) Na een jaar van afwezigheid, is het eindelijk weer zover: de Gennepse 
kermis is terug. Vroeger ging men dan met wat kwartjes op zak naar het Wilhelmina-
plein waar het 'pindamenneke' al op je stond te wachten, maar eerst op de foto! Die tijd 
komt nooit meer terug, maar gelukkig schreef Diny Papen - Van Griensven er in 1986 
een mooi gedicht over, dat haar zoon Marko ons kwam brengen naar aanleiding van 
het bericht over haar overlijden in de vorige editie van 'De Gennepenaar'. 

Ciska Peters en Ronnie Tober zongen 1975 een liedje over de kermis: "Vanavond gaan 
we naar de kermis in de stad, van de schiettent gaan we naar het reuzenrad. Op de 
kermis daar is altijd wat te doen, en boven in dat reuzenrad krijg jij een zoen". Ook 
zoals in die tijd zal het nooit meer worden. Maar wij zijn er van overtuigd dat het nog t/m 
17 oktober een ouderwets gezellige Gennepse Kermis zal zijn, met oliebollen, botsauto's 
en 'de Mallemeule' van Johan Paashuis... Aan de gezichtsuitdrukkingen van deze kinde-
ren te zien, genieten ze met volle teugen, al is het soms misschien een beetje spannend... 
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Huis&Hans is een initiatief van 
Hans de Makelaar uit Gennep. 
De onstuimige wereld die de 
woningmarkt nu is, vraagt vol-
gens Hans een andere benade-
ring. Wij zijn actief op zoek naar 
mensen in onze regio die ‘n huis 
willen kopen of verkopen. 
Daar willen we heel graag mee
in gesprek. Wij begrijpen als 
geen ander dat er heel wat men-
sen zijn die (nog) niet moeten 
denken aan het verkopen van
hun huis.  Maar… er is ook zeker een categorie die daar wel eens 
over nadenkt. Met deze mensen wil Hans graag aan tafel, vrijblijvend 
uiteraard!
We komen langs, hebben een goed gesprek, maken een gratis 
waardebepaling van het huis en laten een toepasselijke attentie achter. 
Aan de hand van het gesprek weet Hans de Makelaar naar wat en waar 

hij moet uitkijken als eventuele nieuwe 
bestemming. Kleiner, traploos, wel of 
geen tuin, appartement? Misschien 
wel huur? Regionaal zijn er de nodige 
plannen als het om woningbouw gaat. 
Met veel verschillende mogelijkheden 
en in diverse interessante prijsklassen. 
Hans de Makelaar weet wat er te koop
is in deze regio. Op dit moment maar 
zeker ook in de nabije toekomst.
Met die wetenschap komt Hans, na 
gedegen ‘huis’werk, met een op maat 
gesneden vervolgplan, specifi ek ge-

richt op jouw/jullie situatie. Dus van de verkoop van de huidige tot aan 
de afronding van de nieuwe bestemming, alles in 1 hand. 
De deskundige begeleiding van Hans en zijn team staan garant voor 
een persoonlijke, regionaal betrokken (ook Duitsland!) samenwerking 
in een van de belangrijkste beslissingen van het leven. 
Zeker nu!   

Volg ons op www.hansdemakelaar.nl 

Kleineweg 28
6591 CR Gennep
Telefoon: 0485-820 202
E-mail: info@hansdemakelaar.nl

Ga het gesprek aan en neem contact op met Hans de Makelaar via mail (info@hansdemakelaar.nl) of bel 0485 820202

in huis
Haal Hans 

eens in huis
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GENNEP.(JN) Donderdag 9 september is 
een hele mooie dag. De zon schijnt uit-
bundig, het is aangenaam warm en aan de 
Zandstraat hebben de meeste winkeliers 
de deuren uitnodigend open staan. Als 
Joke mij dat vertelt, besluiten we om, i.p.v.
‘s avonds, nu maar meteen samen ‘de 
Gennepenaar’ te gaan bezorgen in onze 
krantenwijk, de Zandstraat en omgeving. 
Zij pakt de rechterkant, vanaf Blokker en 
ik begin bij het pand van vroeger Dr. Gun-
neweg.
Zo heeft ze dus wat voorsprong en als ik bij 
Rob Takken ‘de Gennepenaar’ op de toon-
bank heb gelegd en Rob, die voor de zaak 
staat, nog even ‘goeiedag’ zeg, komt over-
buurman Dion van de Hakkenbar op ons 
afgelopen. In de hand een opengeslagen 
‘Gennepenaar’ met goed zichtbaar de pa-
gina’s 4 en 5 en nog voordat hij bij ons is, 
hoor ik hem zeggen: ‘Hé Rob, moet je hier 
zien, alweer twee klanten kwijt. Vroeg me 
al af waar ze bleven, maar nu weet ik het: 
zijn allebei overleden!’
Ik kijk hem aan en realiseer me op dat mo-
ment dat we dus echt nieuws brengen dat 
er toe doet. Nieuws dat je misschien liever 
niet zou willen lezen, maar toch.
Achter me hoor ik dat de moeder van Rob 
Takken onze kant op komt en nog voordat 
ik iets kan vragen, hoor ik haar aan Rob 
vragen: ‘Rob deze man hier, die kwam toch 

-

ben we al een hele poos niet meer gezien. 
Zijn die klant dus ook kwijt!’ In haar han-
den ook, u raadt het al: ‘de Gennepenaar’.
Een week later zit ik bij Van der Ende voor 
de spiegel als Janny binnenloopt en mij 
vraagt: ‘Sjang, die Dicky Tomasila, is dat een 
broer van Jan? Herken hem zo 1-2-3 niet 
van de foto.’ ‘Klopt’ zeg ik, 'was al een wat 
oudere foto die ooit tijdens een vakantie is 
gemaakt.’ Janny: ‘zie je wel Jan, hij was het 
toch, zijn we weer een klant kwijt.’

We hoeven hier geen groot en/of duur on-
derzoek op los te laten om de conclusie te 
trekken, dat de wat oudere Gennepenaar 
de lokale middenstand een warm hart toe-
draagt. Koop lokaal, dan winnen we alle-
maal! Dachten er maar meer zo over… En 
de andere conclusie: die mag u zelf invullen.

Het is dit jaar ook 70 jaar geleden dat de 
eerste Ambonezen naar Gennep kwa-
men. We hadden hier graag ook aandacht 
aan willen besteden, bijv. de presentatie 
van het kinderboek dinsdag 5 oktober j.l. 
maar als je hier geen informatie over krijgt, 
waarom weet ik ook niet, wordt het alle-
maal wat moeilijker.
Kan me zo bijv. nog als de dag van gisteren 
herinneren dat ik samen met Arie Sahertian 
onze eerste dag op de kleuterschool door-
bracht. En dat Arie, op zijn spierwitte gym-
pies en met dat prachtige gebit van hem 
op het eind van de dag door zuster Benita 
werd uitgenodigd om iets in het Moluks te 
zingen. Ik heb het er dagen lang over gehad 
thuis, wat was dat een ervaring. Misschien 
krijgen we nog een keer de kans; hopelijk 
verandert er snel iets wat dat betreft!!!

Nog een mooie kermis.

Sjang Noy
uitgever

VOORWOORD
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IN MEMORIAM 

CHRIS CORNELISSEN
* Elst, 12 maart 1946

† Gennep, 14 september 2021

Heel bijzonder, heel gewoon, 
een heel bijzonder persoon.

Een heel bijzonder mens is niet meer. Op 
dinsdag 14 september is Chris Cornelis-
sen, Witje, om 21.35 uur overleden in het 
bijzijn van zijn dierbaren. Chris is gebo-
ren als 7e kind uit een gezin van twaalf. 

leeftijd polio, mazelen en hersenvliesont-
steking. Hierna kwam het leven met ge-
breken. Zijn leven liet het niet toe thuis te 
blijven wonen, hij ging naar Maria Roe-
paan en het latere Dichterbij in Gennep, 
waar hij een prachtig leven heeft gehad. 
Met de bewoners en de begeleiders heeft 
hij dikke pret gehad en veel plezier beleefd. 
Chris en twee bewoners gingen met hun 
rolstoel naar buiten en beleefden op hun 

in ’t buurthuis, wie het snelste met de rol-
stoel ergens was en de dieren voeren. On-
danks dat Chris niet gemakkelijk kon zeg-
gen wat hij bedoelde, had hij zo zijn eigen 
woorden. Hij zei dan bijvoorbeeld: “Ome”, 
dan moest de monteur komen om iets te 
repareren, “Witje”, de naam voor Chris zelf. 
Ook zei hij: “EnJijOok”, dat was zijn stop-
woordje voor vele dingen.

Wij zijn dankbaar dat Chris zo lang in ons 

leven heeft gehad, ondanks zijn beperkin-
gen. Liefdevol is hij meer dan 67 jaar ver-
zorgd, verpleegd en heel veel geknuffeld 
door begeleiders en vrijwilligers van Dich-
terbij in Gennep.

Familie Cornelissen
Huisgenoten, begeleiders en vrijwilligers 
Boomheide 25A

IN MEMORIAM 

MATH HENDRIKS 
* Ottersum, 30 juli 1957

† Ottersum, 15 september 2021

Math is geboren in 1957 in Ottersum en 
samen met zijn broers opgegroeid in ’t 
Swaantje wat toen dancing Modern heette. 
Het was er toen al druk; op vrijdag en za-
terdag bruiloften en op zondag dansen. Ze 

heel wat kattenkwaad uitgehaald.
Op zijn 16e leerde hij Dina Janssen kennen 
en kregen ze verkering. De vader van Math 
kocht de oude kroeg van de dames Jacobs 
in Milsbeek. Math moest eigenlijk in dienst. 
Hij is toen met Dina getrouwd, het beste en 
mooiste ‘moetje’ van zijn leven. Een relatie 
die voor altijd bleek te zijn.
Op hun 20e begonnen Math en Dina met 
restaurant-café ’t Töpke in Milsbeek. Open 
van 12 uur ‘s-middags tot ‘s-nachts 2 uur. 
Lange dagen – kamerbewoners – kaarten 
– moppentappen – dobbelen – Oud&Nieuw 
– barbecueën, je kon het zo gek niet beden-
ken of het gebeurde in 't Töpke. Net als er 
vriendschappen voor het leven werden ge-
sloten. In het restaurant was het in het be-
gin niet zo druk als in het café. Na verloop 
van tijd werd het restaurant steeds drukker 
en waren de rollen omgedraaid. Al gauw 
werden er bij de keuken en het restaurant 
een stuk aangebouwd. Zo werd ’t Töpke een 
groot succes; een goed lopend restaurant 
en een begrip in de regio. 

Toen Math 38 jaar was werd ’t Töpke aan de 
huidige uitbaters Gertie en Petra verhuurd. 
Dina runde inmiddels 2 kledingzaken waar-
bij Math de nodige ondersteuning bood: hij 
hielp bij het inkopen en bij de organisatie 
van de modeshows. Verder kookte hij thuis 
en verzorgde de pony’s en de honden. Tus-

sendoor bouwde hij ook nog appartemen-
ten boven ’t Töpke. Math’s moeder zei het 
zo: ‘onze Math heeft gouden handen’. Hij 
deed bijna alles zelf en kon moeilijk stil zit-
ten. Als er bijv. iets de doen was in ’t Swaan-
tje hielp hij daar gewoon mee. Samen met 
zijn broers koken bij bruiloften of stamp-
potten maken tijdens de carnaval en dan 
‘s-avonds weer achter de bar.

Toen Dina 15 jaar geleden stopte met de 
winkel gingen ze vaker met de camper op 
pad. In Spanje hebben ze uiteindelijk in 2009 
een eigen paradijsje gebouwd. Ze voelden 
zich daar thuis. Samen met Dina zette hij zich 

de gemeente Gennep staan diverse collecte-
bussen hiervoor (zie facebook).

In 2016 kreeg Math te horen dat hij maag-
kanker had. De wereld zakte onder hun 
voeten weg. De prognose was destijds nog 
4 maanden. Hij deed mee aan een studie Hi-
pec, om zo te proberen zijn leven te rekken, 
en bleef hopen dat de doktoren nog iets 
zouden vinden om zijn leven te redden. He-
laas is dat niet gelukt. 5 jaar lang heeft Math 
samen met Dina gevochten als een leeuw.  
De oncoloog verwoordde het zo: ‘Math, we 
staan met de rug tegen de muur, we kunnen 
niets meer voor je doen. Maar ik heb nog 
nooit iemand gezien die zo hard heeft ge-
vochten als jij!’

Dina en Math waren een echte 2-eenheid. 
Ze deden alles samen. Het verlies van Math 
is voor Dina dan ook heel verdrietig. Ze 
schreef op de kaart:

‘Ik hou van je’,
 was het laatste wat je zei

‘En geloof me schat, 
dat geldt ook voor mij

Ooit zie ik je weer…’

Je bent mijn liefste man, maatje en topper. 
Wat ben ik trots op jou!
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IN MEMORIAM 

CATO 
* Siebengewald, 13 februari 1932

† Gennep, 26 september 2021

Een bijzonder mens is niet meer
“Cato”, zo mocht iedereen haar aanspre-
ken, ook de jongste medewerker van het 
zorgcentrum, Norbertushof, waar ze de 
laatste maanden van haar leven verbleef. 
“Mevrouw Linders”, dat hoefde voor haar 
niet, ook al had ze er de leeftijd en de sta-
tus voor. Het tekende haar, niet alleen 
omdat ze weinig waarde hechtte aan sta-
tus - daar prikte ze zo doorheen - , maar 
ook omdat ze zich verzoend had met een 
roepnaam die ze zelf nooit prettig gevon-
den had. Er zijn nu eenmaal belangrijke-
re dingen om je druk over te maken. Het 
had ook te maken met hoe ze in het leven 
stond. Als iets haar dwars zat, liet ze het 
vaak wel merken, maar ze liet zich zelden  
verleiden tot boosheid of wrok. Misschien 
kwam dit door de lessen die ze in haar le-
ven had opgedaan. In weerwil van al haar 
vriendelijkheid en aanspreekbaarheid 
was ze in zekere zin van binnen ook ge-
harnast: een schild dat haar beschermde 
en dat ze maar al te vaak nodig heeft ge-
had. Pas heel laat in haar leven, toen haar  
gezondheid rap bergafwaarts ging, sprak 
ze daar wel eens over.

Maar tegen de grootste klappen die ze te 
verduren kreeg, was geen enkel schild of 
harnas bestand. Het overlijden van twee 
kinderen in de bloei van hun leven is het 
meest schokkende dat een mens kan 
overkomen. En toch. Ook al is dit ver-
driet er een dat nooit voorbij kan gaan, 
haar fenomenale veerkracht heeft haar 
weer overeind geholpen. Ze wilde niet 
wegzinken in haar verdriet, ze richtte 
zich stapsgewijs weer op wat de wereld 
haar te bieden had. En dat deed ze met 

overgave. Wie haar niet kende, zou niet 
geloven dat de vrouw die zo’n “schik” 
kon hebben, zoveel had meegemaakt.

Cato was een zelfstandige vrouw. Daar 
was ze trots op. In het bedrijf dat ze sa-
men met haar man Jan tot bloei heeft ge-
bracht, had ze jarenlang een eigen rol, 
die ze met overtuiging invulde én be-
waakte. Dat de buitenwereld dit later te 
weinig zag, voelde onrechtvaardig, maar 
ook dit liet ze ons pas heel laat in haar 
leven merken. Immers, met klagen en 
zeuren (“knaoien en nölen”) schiet een 
mens niks op, wist ze. Al zal het haar ook  
opgelucht hebben dat ze er - na vele ja-
ren - toch iets van gezegd  heeft.

We zijn dankbaar voor alles wat ze ons 
heeft gegeven, voor wat ze ons heeft ge-
leerd, voor het voorbeeld dat ze voor ons 
was en blijft. Haar leven was bewogen. 
Het heeft haar veel gebracht en veel van 
haar gevraagd. Vóór alles was ze een bij-
zonder mens. 

Kinderen en kleinkinderen

IN MEMORIAM 

* Ottersum, 26 november 1938
† Ottersum, 29 september 2021

Mam is geboren op 26 november 1938, 
als 3e kind in een gezin van 9 kinderen 
op de Hondsiepsebaan in Ottersum.

Mam is in de oorlog met haar gezin ge-
evacueerd naar Vinkeveen. Na de oor-
log is mam naar school gegaan en heeft 
bij de nonnen in Blerick de opleiding tot 
lerares gevolgd.

Haar carrière als lerares begon in Mils-
beek en Arnhem. In 1967 leerde ze pap 

kennen bij Piet van Nöl in Gennep, hier-
door is ze weer teruggegaan naar Mils-
beek waar ze gewerkt heeft tot Sjaak 
geboren werd in 1973.
Na Sjaak kwam Marleen en tot slot Mari-
us. Marleen is door haar vroeg geboorte 
overleden. Dit heeft een grote impact ge-
had op het verdere leven van pap en mam.
Begin jaren 80 schakelden ze om van 
gemengd bedrijf naar akkerbouw. Ter-
wijl pap achter alles regelde, was mam 

Mam heeft zich samen met pap volledig 
ingezet, tegen alle adviezen in, zodat 
Sjaak en Marius samen het bedrijf over 
konden nemen. Mam bleef altijd erg ge-

iedere dag: “Wat hebben de bonen ge-
daan? Hoeveel geleverd?” Ook had ze 
veel belangstelling voor de natuur, ge-
schiedenis, aardrijkskunde en politiek. 
Dagelijks werd het acht-uur journaal 
gekeken en de krant van a tot z gelezen. 
De puzzels werden niet overgeslagen.

Een andere hobby was de tuin. In de len-
te was het altijd een oase van bloemen. 
Ze had hele mooie hortensia’s een spe-
cialisme van haar. In de tuin kon ze haar 
rust vinden en uren doorbrengen. Mam 
genoot ook volop van haar kleinkinde-
ren als die voor het huis in de zandbak  
speelden. Hier kon ze uren naar kijken. 
Tussendoor werden ze voorzien van een 
koekje en een snoepje.
Ze was een sterke vrouw met ontzet-
tend veel wilskracht en humor. Een lie-
ve (schoon)moeder, oma en goede vrien-
din, die ontzettend kon genieten van de 
leuke dingen en daar kracht uit haalde.

Groot is de leegte die je achterlaat,       
mooi zijn de herinneringen die blijven.

Mam bedankt voor alles!

Wij willen iedereen bedanken voor alle 
steun en medeleven in welke vorm dan 
ook.

Kinderen en kleinkinderen.
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IN MEMORIAM 

FER PIJLS
Ferdy Henri Marie

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

* Geleen, 21 februari 1938
† Gennep, 29 september 2021

Pap is geboren en getogen in Geleen, Oud- 
Geleen op de Pesch om precies te zijn. Als 
derde zoon in een gezin van vier jongens 
groeide hij op met de fruitgaard in de 
achtertuin. De mooie Watersley in Sittard 
was zijn grote trots en tot vandaag een 
van zijn lijntjes naar Zuid-Limburg.
Want Pap was een Limburger in hart en 
nieren. In 1962 verhuisde hij naar Gen-
nep en ging aan de slag bij de PAGE als 
chemicus. Hier leerde hij in 1966 mam 
kennen en zij trouwden in 1968 waarna 
ze gingen wonen op de Middelweg. Hier 
wonen ze nog steeds, twee dochters en 
vier kleinkinderen verder. 

Pap had het goed naar de zin in Gennep 
en was actief op allerlei fronten. Heel veel 
inzet voor het kerkgenootschap St. Mar-
tinus waar hij zich meer dan 35 jaar voor 
inzette. Maar ook voorzitter van de buurt-
vereniging, carnaval vieren, vele jaren 
bloed geven en zingen - het liefst Gregori-
aans - kenmerken zijn leven. Zijn tuin was 
zijn passie: plantjes opkweken in de kas 
en dan planten in de tuin. Want een tuin 
moet volgens hem bloemen hebben en 

een half jaar geleden, kleine tochtjes in de 
omgeving, was iets wat pap graag deed.
Na zijn val werd het fysiek moeizamer, 
wat hij ook lastig en confronterend vond. 
Pap, je hebt ons enorm overvallen met 
jouw plotselinge overlijden. We gaan je 
enorm missen en zijn blij dat verder leed 
jou bespaard is gebleven.
Pap, bedankt voor alles!

Ria, Hanneke en Jan, Chiel, Mijke en Ramon 
Marielle en Francois, 
Eugenie en Vincent, Echica en Wesley

IN MEMORIAM 

Wilhelmina Anna Cornelia
sinds 1972 weduwe van 

Johannes Antonius Henricus Geurts

* Woubrugge, 25 juli 1924 
† Ottersum, 3 oktober 2021

Zij werd geboren te Woubrugge op 25 
juli 1924 en overleed op haar vertrouw-
de adres in de Looi op 3 oktober 2021, 
gesterkt met het Sacrament der Zieken. 
Haar lichaam werd te ruste gelegd bij 
haar Jan op het kerkhof te Gennep-Zuid 
op 9 oktober d.o.v.

Wij danken u voor uw steun en medeleven 
en dat u met ons afscheid heeft genomen 
van ons mam en oma.

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen

Beste inwoners van Gennep,

we willen jullie graag van 
harte bedanken voor jul-
lie bijdrage aan de collec-
te van de Goede Doelen 
Week Gennep 2021! Te-
gen alle verwachtingen in 
is er € 19.532,77 gedo-
neerd. In vergelijking met 
de opbrengst van 2019, € 20.442,46, is dit een resultaat waar-
mee we in deze bijzondere tijd erg tevreden mee zijn.

Daarvan is € 15.201,77 huis aan huis opgehaald door onze col-
lectanten en is er € 2.113,- gedoneerd in de bussen die bij de 
winkels stonden (113 enveloppen) -inclusief de statiegeldac-
tie- en is € 2.218,- overgemaakt via de bank (53 donaties). 
De volgende sponsoren willen we ook graag hartelijk bedan-
ken voor hun bijdrage aan de Goede Doelen Week Gennep:

Jumbo Gennep, Albert Heijn Gennep, Hubo bouwmarkt Gen-
nep, Bruna Gennep, GON, KBO Gennep, Wijkplatform-Gennep 
West, Gemeente Gennep. Hopelijk kunnen we volgend jaar 
weer op jullie steun rekenen.

De grootste dank gaat uit naar alle collectanten en andere vrij-
willigers die een berg werk hebben verzet om tot dit mooie re-
sultaat te komen. 

Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die iets voor 
onze Goede Doelen Week willen betekenen. Als collectant, of 
voor andere hand- en spandiensten, of als coördinator voor 
een van de Goede Doelen; we zoeken hiervoor nog twee coör-
dinatoren om het team weer te completeren. 

Namens alle coördinatoren van Goede doelen week Gennep, 
nogmaals bedankt!

RESULTAAT GOEDE DOELEN WEEK GENNEP
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Gennep, vrijdag 24 september 2021. Voor de Vrienden van 
Norbertus was het tijd voor een feestje! Want de nieuwe rol-
stoelbus stond al een tijdje klaar, maar pas toen de corona-
maatregelen waren versoepeld mocht hij ook weer worden 
ingezet voor het doel waarvoor hij is aangeschaft: om bewo-
ners van de Gennepse verzorgingshuizen een ontspannen en 
comfortabel uitstapje te bezorgen.

Lange tijd was dat niet mogelijk. De oude bus was in decem-
ber 2019 door brandstichtende vandalen vernield. En nadat, 
door de geweldige hulp van sponsoren, de gemeente en heel 
veel gulle gevers een nieuwe bus kon worden aangeschaft, 
was het de Covid-19 pandemie die roet in het eten gooide. 
De veiligheid van de ouderen die verzorgd of verpleegd wor-
den in één van de Gennepse instellingen liet het niet toe om 
uitstapjes met de bus te maken. In totaal zijn de gebruikers 
van de bus zo ongeveer een jaar en 10 maanden verstoken 
geweest van deze zo gewaardeerde voorziening.

Maar nu mag het weer! In aanwezigheid van tal van genodig-
den, waaronder de vrijwillige chauffeurs (13 in getal), spon-
soren, gemeenteraadsleden en de burgemeester, werd de bus 

-
le en gezellige bijeenkomst, waarin voorzitter Mieke Dekkers 
terugblikte op de afgelopen periode, maar waarin zij ook, met 
een blik op de toekomst, het belang van de rolstoelbus nog 
eens benadrukte. Burgemeester Hans Teunissen zei trots te 
zijn op de Gennepse gemeenschap die er in slaagt deze mooie 
voorziening voor ouderen in stand te houden. Hij memoreer-
de met instemming de bijdrage die de gemeenteraad had ge-
leverd om de aanschaf van de bus mogelijk te maken. Vervol-
gens onthulde hij symbolisch de bus door een strik van de 
motorkap af te trekken, waarna voorzitter Mieke Dekkers de 
autosleutels overhandigde aan een van de chauffeurs.

NIEUWE ROLSTOELBUS 
EINDELIJK IN GEBRUIK GENOMEN

CULTUREEL CENTRUM GENNEP 
Het idee is er al een tijdje... Maar, zoals vaker met goede ideeën, 
krijgt het plots behoorlijk snel een groter draagvlak. We hebben 
het hier over het realiseren van een plek, waarin lokale onder-
nemers op kunstzinnig en cultureel vlak, kunnen werken. Door 
het aanbod op een centrale plek te verzamelen, ontstaan er voor 
zowel de inwoners van Gennep-,   de creatief ondernemers-,  de 
scholen en de Gemeente - ontzettend veel nieuwe mogelijkheden. 

Als locatie, wordt door de deel-
nemers van de werkgroep, Ma-
ria Goretti als mogelijkheid 
genoemd. Wellicht als pilot, ge-
zien het gebouw misschien op 
termijn gesloopt gaat worden. 
"Door het als pilot te gebrui-
ken, krijgen we de kans om het 
idee goed te onderzoeken en 
uit te werken, het netwerk te 
versterken en een gedegen op-
zet te maken voor een toekom-
stig Cultureel Centrum Gen-

nep op een andere plek. " zegt Lieneke van TSP Gennep en 
Viltwerk Lieneke Holtermans. Enkele samenwerkingen zijn 
al duurzaam en waardevol gebleken: 4Events, de toneelver-
eniging Matigheid en Genoegen en TheaterSpeelPlaats ver-
enigden hun krachten regelmatig in de afgelopen jaren. 

Op dit moment bestaat de werkgroep uit TSP Gennep, SG pro-
ducties, Dansstudio 49, Kunstkriebels, 4Events en Studio Kar-
line. Steven (TheaterSpeelPlaats en SG producties) benadrukt 
dat ook kleinere initiatieven welkom zijn zich aan te melden 
via info@sg-producties.com. "De hoge huurprijs voor een 
ruimte zorgt ervoor dat veel creatief ondernemers niet kun-
nen starten of doorgroeien. Ook voor nieuwe, kleine initiatie-
ven zou er een plek zijn in het Cultureel Centrum Gennep.
Ruimtes worden bovendien slim en handig gedeeld met ande-
re ondernemers, waardoor onnodige stookkosten etc. voorko-
men worden." Je kunt meer informatie vinden via Facebook en 
Instagram @cultureelcentrumgennep. 
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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 21-11-2021.

1

2

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.

St. Janstraat 14
6595 AC  Ottersum

E info@uwcartridgewinkel.nl
T 085-001351010JAARR

Zie onze website voor de actievoorwaarden.
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GENNEP. (MvM) Weet je nog... Vorst Maarten die aftelde, 

de hele gemeente Gennep die hun steken weer op moch-
ten zetten om vervolgens letterlijk de Vastelaovend af te 
trappen. Rode, gele en groene 'ballen' vlogen over een 
bomvolle en sfeervol verlichte Markt in Gennep. Dat was 
de start van het Vastelaovendseizoen 2019-2020. Veel 
carnavalisten zullen hier het afgelopen jaar met wee-
moed aan terug hebben gedacht. 
Maar, vanaf nu gaan de rood, geel, groene harten weer 
sneller kloppen, want de Génnepse Vastelaovendclups 
openen niet één, niet twee, maar drie keer het nieuwe Vas-
telaovendseizoen. 

ZONDAG 7 NOVEMBER: 

OPENINGSMIS CARNAVAL EN ST. MARTINUSFEEST
Volgens goed gebruik wordt het Vastelaovendseizoen rond de 
11e  van de 11e geopend met een feestelijke Eucharistieviering. 
Deze vindt plaats op zondag 7 november om 11:00 uur in de Sint 
Martinuskerk.  De Coloradokevers, 't Bombakkes en de Wagge-
laars zullen tijdens deze H. Mis gezamelijk het nieuwe Vastelao-
vendseizoen openen. Hierbij krijgen ze muzikale ondersteuning 
van diverse Gennepse Joekskapellen. Iedereen, van jong tot oud, 
is hierbij van harte uitgenodigd voor deze bijzondere Mis.

DONDERDAG 11 NOVEMBER:
'D'N AFTRAP' OP DE MARKT IN GENNEP
"De eerste editie van d’n Aftrap was een onverwacht groot 
succes! Dat schreeuwde om een vervolg en dat komt er nu! 
Eindelijk" lezen we op de website van dit carnavalsevenement. Dit 
evenement, dat in 2019 voor de eerste keer werd georganiseerd 
door de Génnepse Vastelaovendclup 't Bombakkes, Hotel 'De Kroon' 
en Swingcafé 'De Typhoon', krijgt op donderdag 11 november een 
vervolg. Vanaf  19:00 uur kan er, na een coronacheck met identi-

teitsbewijs bij de entree, weer volop gehost, gezongen, geproost 
en gedanst worden terwijl top-artiesten uit de Limburgse Vaste-
laovendwereld op het podium hun beste hits ten gehore brengen. 
Maar eerst is het, net als in 2019, aan de Prinsen van de gemeente 
Gennep én aan Vorst Geert van 't Bombakkes om met alle aanwe-

Niet de minste artiesten bezoeken deze avond Gennep om de boel 
eindelijk weer eens op stelten te zetten. De Toddezèk (3-voudig 
LVK-winnaars), Spik en Span (4-voudig LVK-winnaars), Pruuf 

voor zorgen dat de Markt van 19:00 - 00:00 uur the place to be is 
voor iedereen die houdt van Limburgse muziek. Ze krijgen daar-
bij ondersteuning van DJ Hans!
De organisatie vraagt je i.v.m. de nog geldende coronamaatrege-
len de consumptiebonnen zoveel mogelijk met pin te betalen en 
kijkt er naar uit je weer te mogen begroeten.

ZATERDAG 13 NOVEMBER:
'GAON!', HET GEZAMELIJKE OPENINGSBAL
Binnen onze gemeentegrenzen pakken ze de opening van het 
nieuwe seizoen groots aan, want behalve de Openingsmis en 
'D'n Aftrap' staat er nog een mooie, grote activiteit op de agenda. 
'Gaon!' De carnavalsclups uit de gehele gemeente Gennep heb-
ben de handen in elkaar geslagen en hebben het 'openingsbal' 
zoals dat in het verleden gehouden werd, omgetoverd tot een 
waar tentfeest. Dit jaar in Ven-Zelderheide. O.a. Bjorn & Mieke 
en Anderkovver zullen deze avond optreden. Meer informatie 
over dit evenement is te vinden op www.gaon.website. Uiter-
aard zal ook hier getest moeten worden voor toegang. 

'T ZAL D'R BLIEVE KRÖLLE!!!
'De Waggelaars' hebben 't d'r tijdens het afgelopen kermisweek-

en De Coloradokèvers maken zich dus weer op voor een fantas-
tisch Vastelaovesfeest in Gennep. "'t Krölt d'r dus wèr en 't zal d'r 
a.ltied blieve krölle!"

VASTELAOVESSEIZOEN WORDT AFGETRAPT!
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GENNEP KRIJGT EEN BIZ!
GENNEP. Ondernemend Gennep gaat de krachten bundelen. 
D.w.z. in het centrum. Afgelopen maandag is de uitslag bekend 
gemaakt van een draagvlakmeting waarin de vraag centraal 
stond: willen we het centrum van 
Gennep op de kaart zetten en de 
aantrekkelijkheid versterken en 
willen we daaraan allemaal mee 
betalen? Een ruime meerderheid 
van 81% stemde voor de komst 
van de BIZ. En daarmee kan er 
structureel worden geïnvesteerd 
in het centrum en krijgt de pro-
motie van Gennep een stevige 
impuls. In de volgende ‘Gennepe-
naar’ komen we hier uitgebreid 
op terug.
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Het boek ‘Noij en Noijen’ van Jan Noij uit Westervoort geeft een be-
schrijving van negen generaties Noij die tussen 1660 en 1996 in 

Gennep en omstreken hebben ge-
leefd. Het boek bevat een belang-
rijke tabel namelijk de genealogie-
-verwantschap-tabel. In die tabel 
worden de verwantschappen en 
verbanden tussen de verschillen-
de generaties in een schema weer-
gegeven. Omdat de schrijver alle 
generaties van Noij uit Gennep en 
omgeving heeft willen beschrij-
ven, kost het de lezer veel moeite 
om de gedachtegang te volgen. Het 
gevaar om door de bomen het bos 
niet meer te zien is dan ook groot. 

In het volgende heb ik voor een an-
dere opzet gekozen, namelijk de 
stamreeks. Bij een stamreeks gaat 
men uit van de jongste generatie 
en volgt men de weg terug in de 
tijd waarbij men zich strikt houdt 
aan de volgorde vader, grootvader 
overgrootvader, betovergrootvader 
et cetera. Omdat bij een stamreeks 
geen zijpaden of zijwegen worden 
ingeslagen, is de beschrijving van de 
generaties terug zonder veel moeite 
te volgen. Natuurlijk komen er in een stamreeks ook de nodige 
namen en jaartallen voor, maar dat is onvermijdelijk.  

We beginnen de stamreeks met Johannes Noij, de vader van ons 
mam Antonetta Noij. Op basis van de gegevens uit het boek ‘Noij 
en Noijen’ volgen we dan de weg terug in de tijd. Aan de orde ko-
men achtereenvolgens Johannes Noij, Antoon Noij, Michael Noij, 
Joannes Noij, Peter Noij, Theodorus Noij en Peter Noij.    

Johannes Noij wordt in 1873 in Gennep geboren en trouwt in 
1905 met de negen jaar jongere Hendrina Holtermans uit Otter-
sum. Johannes of Jan is de eerste slager en veekoopman in de fa-
milie van de Noijen en heeft zijn zaak aan zowel de Zandstraat als 
de Oliestraat. Uit het huwelijk worden zes kinderen geboren:

Het prachtige handschrift van Tante Door, op een zelfgemaakte felicitatiebrief, 
zoals vele Gennepenaren destijds van haar ontvingen wanneer ze iets te vieren 
hadden. 

Antonetta (1907), Theodora (1908), Anthonius (1909), Johannes 
(1911), Hermanus (1912) en Elisabeth (1917). Antonetta of To-
nie trouwt met Rob Aarnoutse, Theodora (tante Door) -die van de 
stomerij en dat mooie handschrift- en Anthonius (ome Toon) blij-
ven vrijgezel, Johannes (ome Jan of Fas) trouwt met Wilhelmina 
Ardts (tante Willie) uit Beugen, Hermanus (Herman) overlijdt na 
een half jaar en Elisabeth (tante Bets) trouwt met Sebastiaan van 
Bree (ome Ai) uit Cuijk. 

Jan Noij bezit weilanden en grond in de Looi en Maaskemp en 
heeft huizen in de Molenstraat, Zandstraat, Emmastraat en Groe-
ne Kruisstraat. Hij overlijdt in december 1943 en zijn vrouw in 
1966. Alle kinderen van Jan Noij zijn overleden. 
De vader van Johannes Noij (1873) is Antoon Noij die in 1844 in 
Gennep wordt geboren. Antoon is landbouwer en heeft land op 
de Tuylacker (deze akker ligt ten zuid-oosten van de Duivenak-
ker) en de Duivenacker. Hij woont in de Molenstraat en trouwt 

JAN NOIJ EN ZIJN VADEREN Door Cor Aarnoutse

Jan Noij uit Westervoort

Wim Noij alias d'n Billige en zijn vrouw (omringd door familie) tijdens hun 50-jarig huwelijksfeest in 1956
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met Theodora Jansen uit Ottersum. Antoon en Theodora krij-
gen zes kinderen: Michiel (1869), Geertruida (1870), Geertruida 
Elisabeth (1871), Johannes (1873), Elisabeth (1877) en Bernar-
dus (1879). Geertuida (1870) overlijdt na tien dagen. Geertruida 
Elisabeth, tante Trui voor ons mam, trouwt met Antoni uit Cuijk, 

die samen een slagerij hebben. Jo-
hannes begint een slagerij aan de 
Zandstraat (zie boven). Elisabeth 
is Bets van de burgemeester ofwel 
tante Betje. Ze woont jarenlang op 
de Markt in Gennep en overlijdt in 
1950. Haar jongste broer is Ber-
nardus (1879), Wim Noij of d'n 
Billige. Wim woont evenals zijn 
zuster op de Markt, is net als zijn 
broer Jan slager en veekoopman 
en overlijdt in 1956. Er wordt niets 
verteld over Michiel!!

Vooroorlogse foto van de slagerij op de Markt. 2e van links 'de Piechem' met daar-
naast waarschijnlijk Martien Meussen. 

De vader van Antoon Noij (1844) is Michael Noij die in 1795 in 
Gennep wordt geboren. Hij is landbouwer en woont in de Pot-
tenhoek. Hij trouwt in 1829 met Clara van Kempen, dochter van 
Johannes van Kempen en Mechtildis Kamps uit Gennep. Ze krij-
gen zes kinderen: Johanna (1829), Johannes (1837), Jan Willem 
(1839), Petronella (1841), Peter (1843) en Antoon (1844). Een 

van de kinderen van Michael is Johannes Noij (1837), die even-
als zijn vader zes kinderen krijgt. Het jongste kind is Gerardus of 
Grad Noij (1894), de vader van Jan Noij de melkboer (den titser) 
en Hans Noij de pianist. Hier kunnen de kinderen van Jan Noij 
worden ingevoegd, bijv. Grad Noij en Anneke Noij en zo verder. 
Een ander kind van Michael is Peter Noij ofwel Pet Noij (1843). 
Hij heeft verschillende beroepen zoals landbouwer, voerman 
of vrachtrijder, herbergier en handelaar in kolen en hout. Peter 
koopt het grote huis met boerderij aan het einde van de Nijmeeg-
seweg, vlak bij de Ouwe Tol. Hij is met zijn zoons de grondlegger 
van wat nu transportbedrijf  Noy Logistics in Heijen is. In het boek 
‘Noij en de Noijen’ (1996) wordt veel aandacht besteed aan de 
activiteiten en handelsgeest van Peter Noij. De schrijver van het 
boek stamt rechtstreeks af van Peter Noij. Vandaar. 

Peter Noij (met het glas aan de mond) tijdens de Gennepse kermis in 1948

De vader van Michael Noij (1795) is Joannes Noij die in 1768 
in Ottersum wordt geboren. Hij trouwt in 1788 met Petro-
nella Tunnessen uit Ottersum en krijgt tien kinderen onder 
wie de eerder genoemde Michael. Joannes is landbouwer ‘op’ 
de Milsbeek en in Gennep. Verder is hij bakker, klompenma-
ker en herbergier. In de Franse tijd is hij eerst agent, verte-
genwoordiger van het Franse gezag, en daarna van 1801 tot 
1804 burgemeester (maire) van Ottersum. (Denk aan de dis-
cussie in het Maashotel in Arcen met Ria Aarnoutse-Wollen-
berg). Hij overlijdt in 1833 in Gennep, in de Pottenhoek, later 
om misverstand te voorkomen Bleekstraat genoemd. Het is 
bekend dat Jan Noij of op zijn Frans Jean Noij jarenlang bij het  
gemeentebestuur van Ottersum en bij de gouverneur van de 
provincie Limburg heeft moeten bedelen om het traktement 
van acht jaar agent- en burgemeesterschap. In het boek ‘Noij 
en de Noijen’ staat een mooi verhaal over deze oud-grootou-
der (vierde generatie, inclusief de ouders, in de stamreeks 
van Johannes Noij).
De vader van Joannes Noij (1768) is Peter Noij die in 1729 in 
Gennep wordt geboren. Hij is landbouwer ‘op’ de Milsbeek en 

Vervolg  JAN NOIJ EN ZIJN VADEREN

Bets van de burgemeester 
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De volgende editie van
DE GENNEPENAAR

verschijnt 
donderdag 11 november 2021

in Gennep en trouwt in 1753 met de Ottersumse Joanna Aen-
genendt. Uit dit huwelijk worden vier kinderen geboren: Ma-
thijs (1754), Michael (1756), Henricus (1760) en Joannes 
(1768). Omstreeks 1800 wonen Peter en Joanna in Gennep in 
de omgeving van de Houtstraat / Pottenhoek. 

De vader van Peter Noij (1729) is Theodorus Noij (Didericus, Die-
trich of kortweg Derck) die in 1686 in Gennep wordt geboren. Hij 
trouwt in 1721 met Mathia Jansen uit Asperden in Duitsland. Uit 
dit huwelijk worden elf kinderen geboren. Na het overlijden van 
Mathia hertrouwt hij met Hendrina Gerrits uit Gennep en wor-
den er nog acht kinderen geboren. Toen het laatste kind geboren 
werd, was Theodorus of Derck 75 jaar. Derck was landbouwer 
van beroep en woonde op de Tuylacker, het gebied ten zuid-oos-
ten van de Duivenacker (het huidige Voorhoevepark). Derck van 
de Tuylacker had twee akkers, een op de Tuylacker en een op de 
Duivenacker. Derck is bijna honderd jaar geworden.

De vader van Theodorus Noij (1686) is Peter Noij die rond 1660 
in Gennep wordt geboren. Hij is de stamvader van eenieder die in 
het Noordlimburgse land de naam Noij draagt. Peter trouwt met 
Petronella Dinisse en krijgt vier kinderen: Johannes, Theodorus 
(1686), Hendrikus, en Catharina (1704). Peter was landbouwer 
en woonde waarschijnlijk in Gennep en ‘op’ de Milsbeek. Van Pe-
ter is verder weinig bekend.

Uit de bovenstaande beschrijving 
blijkt dat Jan Noij en zijn vaderen
A.   voor het merendeel landbouwer of boer zijn,
B.   in de Molenstraat en Pottenhoek wonen,                                 
C.   land in Gennep en Milsbeek hebben,
D.   vaak met Ottersumse meisjes trouwen,
E.   veel kinderen krijgen. 

Schilderij van Jan Noij, Westervoort. De kapot geschoten Maasbrug met gezicht op 
Gennep, met op de voorgrond het Mariakapelletje op de Groes en daarnaast het 
woonhuis van dierenarts Seegers.

Nijmegen, september 2021

Vervolg  
 JAN NOIJ EN ZIJN VADEREN
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Binnen

kijken 

Uitnodiging
OPEN DAG

Buitenplaats Zevenhutten

Schrijf je in op
http://zevenhutten.nl/open-dag

Zondag 
17 oktober

Gastvrij met passie
We laten zien hoe we met liefde en aandacht werken aan één van de belangrijkste 

herinneringen die we mensen kunnen geven. Laat je meenemen langs onze 
sfeervolle Buitenplaats Zevenhutten. Proef de koffie en kom kijken, 

hoe we alles tot in de puntjes verzorgen.
We nemen je mee, hoe we met onze ervaring alle zorgen uit handen nemen, 

zodat er tijd en aandacht overblijft voor vrienden en familie.

Zeker weten dat je alle informatie krijgt om je te ontzorgen, meld je aan voor de 
rondleidingen die worden gegeven om: 11.30 uur, 13.30 uur en

15.30 uur. Je kunt die dag ook vragen te stellen over 
wat een uitvaart kost, de uitvaartverzekering of speciale wensen.

Hoenderberg 9,
5431 PC Cuijk
info@zevenhutten.nl
www.zevenhutten.nl

Hollesteeg 1a, 
5831 TH  Boxmeer
info@schrijen.com
www.schrijen.com

Dag en nacht bereikbaar via: telefoon 0485 52 11 11
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GENNEPSE KÈRMIS
(van 'n Gennepse dèn)

As de hérftstzon lacht tège de lètste rozeknöpkes
en 's mèrreges hange én de gekleurde blöör de douwdröpkes, 

de zwaaluwe zich gaôn verzaamele 
en de zón oons vroeg verlèt, 

dan weet Ik, dat ’t wèr tègge de Gennepse kèrmis én gèt.

Mien gedachte gaon wér uut naor die kermisse van toen, 
toen alles nog op ’t Wilhelminaplein (kèrmisterrein) was té doe.n.

As de hoogmis uut was en alles ging oope, 
en gè 's middags ôvver de köp ko.nt loope. 

Oons vader slachtte dan 'n knient en 'n kiep vör ien de soep, 
want ‘s zondags stoond bezuuk uut Nimwège 

bèj oons òp de stoep. 

Alles kòste toen 'n döbbeltje of 'n kwartje, 
ge miek daor mit blèj ieder kienderhartje. 

En dat d'r 'n circustent stoond tusse de Edah en Heijs ien die weie,
wèj hadde zön schik mit da kloontje en mochte op d'n ezel réjè.

Gullie ziet da pindamenneke (pinda Willy) toch vergète, 
dén stoond altied òp de stoep.

Da was zö prachtig um te heure, da "pinda-pinda" geroep.
Op de Mèrt de mallemeule en de pòppekaast

en Elemans stoond te jouwe ovver zien druuve, 
vör Bekkers ziene gaast.

Dries Smeets zien mallemeulekes vör de raam liet drèjje, 
gemakt van marsepein,

Ien ‘t café bèj pa Gartse zè mit de been d'r uut hinge,
as ‘t volk op de stuul en toffels “Marina, Marina” stoo.nd te zinge.
Bèj Dinnes Gosses brocht Theo Diepenbrock mit zien Pipo's de 

ballade óvver de motte ien de jas van Doris,
wèj koonde d'r mar gèn genoeg van kriege, ja ’t was toch kèrmis.

As ge naor huus ging ko.chte nog ènne nogablok 
of kaneelstok vör oons Moe,

want 's àovends ginge wèj as de lèmpkes én waare, 
nog mit hör naôr de kèrmis toe.

Ènnen ijs bèj Miemie en 'n böske paoling bèj Sjèn Niekesse, 
of ’n viske ien d’n èak,

ze môs de cènte môj iendèle, 
want de kèrmis duurde hóst de hele wèèk.

Vergeliek mien nie mit Guido Gezelle,
mar zó af en toe duuj ik ullie wel 

wat uut de vèrtiger en vieftiger jaore van Gennep vertèlle.

Gennep, 25-09-1986
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RUIM 100 JAAR
GENNEPSE KERMIS

Gennep.(JN) Zo'n acht jaar geleden publiceerden we on-
derstaand artikel in het blad 'STRAKS in Gennep' dat we 
destijds maandelijks uitgaven. De herinneringen aan de 
Gennepse kermis van weleer die hierin worden beschre-
ven, brengen ons terug naar het Wilhelminaplein. 

Grad van Dijck, geboren 
en getogen Gennepenaar 
en na de oorlog vaste co-
lumnist van de Maas- en 
Niersbode. Hij schreef 50 
jaar geleden in diezelfde 
krant over de Gennepse 
kermis anno 1913:

“Wel enkele weken voor het 
grote feest werd het hele 
huis grondig schoonge-

gehanteerd, er werd behangen, geschrobd, gegriezeld en me-
teen ook van de keuken naar de kamer verhuisd en daar ver-
toefde de familie dan tot Pasen. Een week voor de aanvang 
werd er vanaf de Niersbrug tot bij café Nagels druk opgebouwd 
en de jeugd was er niet bij weg te slaan. ’s-Zondagsmorgens, 
elf uur, als de herfstzon haar stralen over het Marktplein voor 
het stadhuis uitspreidde, ging het kermisgebeuren van start en 
was het daar reeds een ware mensenzee…”
Op het moment dat Grad van Dijck dit schreef, was ik de cake-
walk ontgroeid, zat ook al regelmatig “in de kroeg” en door-
dat we midden in Gennep woonden, kregen we wel bijna al-
les mee. En als Grad van Dijck nu nog geleefd zou hebben zou 
hij - denk ik - over de kermis van toen nu als volgt geschreven 
hebben: “Gennep had toen nog een duidelijke regiofunctie die 
zich o.a. uitte in de jaarlijkse kermis die niet alleen de laatste 
was in de regio maar ook de grootste én het langste duurde. 
Van zondag tot zondag m.u.v. de vrijdag. De attracties werden 
in de week voor de kermis opgebouwd en vaak nog per spoor 
aangevoerd. Het overladen van de botsauto’s en het Lunapark 
van de fa. Janvier bijv. van wagon op vrachtwagen, meestal op 
de woensdagmiddag, was voor de jeugd een hele belevenis. Ver-
derop in Gennep werden o.a. bij café Nagels, Piet van Nöl, van 
Arensbergen, de Stadsherberg en de Kastanjeboom van Mien-
tje Bouman de danstenten opgezet en bij de sigarenzaken van 
Gommers, Aj van Bree en niet te vergeten Joep van de Loo wer-
den de spaarkassen gelicht en de zakjes met spaargeld gevuld. 

Joep van de Loo

KERMIS
OORSPRONG VAN DE KERMIS
Bijv. de jaarlijkse plechtige herdenking van het inwijdings-
feest van een nieuwe kerk. Voor een dergelijke gelegenheid 
kwamen van heinde en verre de bewoners van omliggende 
plaatsen en het platteland, wat een welkome gelegenheid 
bood aan handel en nijverheid tot zaken doen, alsmede aan 
muzikanten, goochelaars, kwakzalvers e.a. om hun praktij-
ken uit te oefenen. De Hervorming was oorzaak van het ver-
dwijnen van de oorspronkelijke betekenis, waardoor niets 
anders dan een soort jaarmarkt overbleef. In de 20e eeuw 
ontwikkelde de kermis zich tot een zuivere amusementsge-
legenheid, verzorgd door rondreizende kermisgezelschap-
pen. Zij bestaat meestal uit een min of meer uitgebreide 
lunaparkinrichting  krachtmeettoestellen, kramen voor eet-
waren, bezienswaardigheden, loterijen en kansspelen.

Kermis op het Wilhelminaplein (de bongerd van de Tulakker)

KERMISGEBRUIKEN
Het verband tussen de kermis en de R.K. Kerk blijkt ook nog 
uit de processie bij de kermisopening, welke processie een 
gekerstende voortzetting is van de heidense ommegang door 
de velden, die tot doel had vruchtbaarheid te bewerken. In de 
voorjaarskermissen zijn verschillende voorjaarsgebruiken 
opgenomen: het planten van een Meiboom, het rond voeren 
van de reuzen, vroegere vruchtbaarheidsgeesten en het ven-
delzwaaien. Deze voorjaarsgebruiken bleven met de kermis 
verbonden, ook nadat deze, wellicht vanwege de behoefte aan 
ontspanning, waar de boer na de zware seizoensarbeid naar 
uitkeek, naar het najaar werden verlegd. Aan het wegbren-
gen van de meiboom, toen deze een paal was geworden, die 
jaarlijks met fris groen werd versierd, herinnert het kermis 
begraven, in de vorm van de stropop, kermiskindje genoemd. 
Ook de vroegere vermakelijkheden van een boerenkermis, als 
haan-slaan, ganstrekken en katknuppelen, zijn waarschijnlijk 
te verklaren uit dergelijke vruchtbaarheidsoffers.

Het oogstbrood, gebakken van de nieuwe roggeoogst en ge-
zamenlijk genuttigd door allen, die daarbij werkzaam wa-
ren, is in diverse plaatsen in Nederland verandert in jaar-
marktbrood of zoals in Limburg de vlaaien kermisgebak zijn. 
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Ook in bijna ieder café hing in die tijd nog een spaarkas. Vrij-
dags was dan uitbetalen en vervolgens deden zaken als Ver-
hasselt, Harrie Fransen, Henk Heijs om er maar een paar te 
noemen, weer goede zaken, want Gennepse kermis moest je er 
pico-bello op staan.

Bij de Wapentjes-winkeliers had je (ook toen al!) weken wa-
pentjes kunnen sparen, en per volle kaart kreeg je kermisbonnen 

jarig bestaan van zijn eerste supermarkt hier in Gennep in 1988 
nam Jan Linders deze tra-
ditie over en spendeerde 
duizenden guldens om de 
jeugd in de mallemolen te 
krijgen. Die afspraak werd 
jaarlijks met de fam. Ver-
molen, op zaterdag voor 
de kermis, achter “op kan-
toor” bij Joop den Boer be-
klonken onder het genot 
van een goed glas wijn en… 
men elkaar op het laatst 
bijna niet meer kon zien 
zitten vanwege de dikke 
walm van pijp en sigaret.

In de dagen voor de kermis kwamen trouwens de overige za-
ken ook niks tekort. Sjaak Noy  bracht zijn originele Gennepse 
knakworst (kent u ze nog; als je er in prikte spoot het vet er 
uit!) onder de aandacht, de bakkers adverteerden met vlaai en 
broodjes en ook een goed stuk kaas (voor de blokjes!) en slag-
room vonden gretig aftrek.

-
tje Bouman langs om te vragen welke muziek er in de tent 
speelde. En als Mientje dan antwoordde, luisterde hij nauwe-
lijks en zei alleen maar: “Mikt eigeluk nie uut Mientje, as ze 
mar Hohe Tannen kunne speule!”

Zaterdagavond was de aftrap en “ko.nde öm tien uur ôvver de 
köp loope”. De hele regio kwam naar Gennep, want buiten de 
vijf danstenten had bijna ieder café, schrik niet, 6 soms 8 dagen 
lang muziek “zitte”. 

Bij de Kroon The Lucky-Stars, de Stadsherberg bood onderdak 
aan The Sunstreams en bij Van Arensbergen afwisselend the 
Show-Stars en niet te vergeten de in die tijd tot het kermismeu-
bilair behorende Romantica’s.
’s-Zondags was van 11:00-15:00 uur matinee en dan werd er 
(meestal alleen de mannen) al menig glas genuttigd. Aanslui-
tend wachtte dan thuis moeder de vrouw met de zondagse soep 

aansluitend werd een uurtje of zo “èkkes de noore gehaalde” en 
daarna werd opnieuw de kermis opgezocht. 
Al vroeg werden tafels gereserveerd die hele families dan de 
hele avond in beslag namen. Op tafel: grote asbakken, sigaren 
en sigaretten en de in de tijd razend populaire drankjes als ci-
troentje suiker, bessen en cognac.

Jan Linders

Familie Venhovens
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favoriete stops. Bij Sjèn Nikkessen werd voor een tientje paling 
ingepakt, ondertussen verdwenen twee of drie Hollandse Nieu-
we achter de kiezen en wie niet van vis hield, kon tot drie uur 
’s-nachts terecht bij Balle Trien voor een frietje of kroket.

De volgende dag was Gennep als gewoon weer vroeg aan het 
werk alsof er niks aan de hand was. Tot twaalf uur. Dan werd 

danstent of in het café. Het voltallige personeel van bijv. gara-
ge Jetten, machinefabriek Paes onder aanvoering van Jacob van 
Tankeren, de Genneper Molen, de Zuid-Ooster, het kantoorperso-
neel van Page, maar ook velen van buiten Gennep zorgden dan 
voor “afgelaoie” cafés. 

Bij de Kastanjeboom was dat al eer-
der het geval, want vanaf een uur 
of tien hadden Willie van Bergen en 
Herman Holla, inclusief de metse-
laars, timmerlui en voegers, daar al 
kwartier gemaakt. Alle winkels wa-
ren gesloten en moeder was met de 
kinderen op de kermis te vinden, on-
derweg bij Gommers of Trienekens 
de etalage afspeurend om te zien of 
haar kermis(statie)foto er bij stond. 
Want daar begon de kermis mee. 
Voor je het terrein op ging eerst op 
de foto. Ook dat was toen nog een 
hele gebeurtenis.” 

Vandaag de dag is dat allemaal heel anders. Er wordt niet 
meer naar toe geleefd. Vroeger was de kermis hier in Gen-
nep een afsluiting. Tot carnaval kwam je dan bijna nergens 
meer. Niet voor niks was de donderdagavond de drukste dag 
van de hele kermis. Heel Haps was dan in Gennep te vin-
den en ook Groesbeek was die avond uitgestorven. Verder 
uitgaan op bijv. zaterdagavond deed je bij een buurtfeest of 
jubileum. In december had je dan nog de zittingsavond van
’t Bombakkes en dat was het. 

En om de kermis, een van de oudste - nog levende - tradities 
die we nog hebben, nog verder, om in kermistermen te blij-
ven, “af te breken”, dacht men jaren geleden op het gemeen-
tehuis dat de kermis maar beter kon verhuizen van de Markt 
naar het plein op de hoek van de Brugstraat en Zandstraat.
Als Grad van Dijck nu nog geleefd zou hebben, zou hij naar 
aanleiding hiervan dit artikel afgesloten hebben met dit vaak 
genoemde gedichtje van zijn hand:

Ik zag ‘m gaon, ènnen dikke traon
kwam ongeloge, ien mien oge

P.S.
Wie kan ons helpen aan de naam van dat kereltje, 
dat helemaal links zit op de foto hiernaast.

Herman Holla

Frietkraam van Balle Trien
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GASTVRIJ MET PASSIE 

We laten zien hoe we met liefde en aandacht werken aan één 
van de belangrijkste herinneringen die we mensen kunnen 
geven. Laat je meenemen langs onze sfeervolle Buitenplaats 

in de puntjes verzorgen. We nemen je mee, hoe we met onze 
ervaring alle zorgen uit handen nemen, zodat er tijd en aan-
dacht overblijft voor familie en vrienden. 

Zeker weten dat je alle informatie krijgt om je te ontzorgen, 
meld je dan aan voor de rondleidingen die worden gegeven 
om: 11.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur. Je kunt die dag ook 
vragen stellen over wat een uitvaart kost, de uitvaartverzeke-
ring of andere, speciale wensen. 

Aanmelden kan via http://zevenhutten.nl/open-dag

OPEN DAG BIJ BUITENPLAATS 
ZEVENHUTTEN IN CUIJK

Advertorial
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-

van het ene op het andere moment ge-
confronteerd met een van die verschrik-
kelijke ziektes. In dit geval niet persoon-
lijk, maar wel heel erg dichtbij. Zo’n 2 
maanden geleden was het iemand uit 
de buurt en vorige week een goede be-
kende. Bij beiden werd de verschrik-
kelijke spierziekte ALS geconstateerd. 
En nu wil het toeval, ik spreek hem bij-
na wekelijks ’s zaterdags op of rond de 
versmarkt in Gennep, dat ik Jacques 
Aarnoutse tegenkom en die vertelt me 
over zijn kleindochter die een paar we-
ken geleden deel heeft genomen aan 
de Tour du ALS. Ik vraag hem of zij hier 
aantekeningen van heeft gemaakt en 
of we die misschien mogen gebruiken. 
Niet lang daarna stuurde ze ons onder-
staand verslag, vergezeld van een aantal 
foto’s. Lees mee…

PROVENCE/FRANKRIJK. (eg). Zaterdag 11 
september is het zover. Na maanden trai-
nen ga ik samen met een stel vriendinnen 
de Mont Ventoux beklimmen om geld op te 
halen voor de strijd tegen de ongeneeslijke 
ziekte ALS. 

Speciaal voor dit evenement hebben we al-

-
zakt met gelletjes en proteïnerepen staan 
we om 10:30u aan de start. We mogen naar 
boven en de zenuwen gieren door onze lij-
ven Na het aftellen kijken we elkaar aan en 
weten we: nu gaat het echt gebeuren. Ter-

-

righeid; iedereen met zijn eigen verhalen en 
redenen om naar boven te gaan. Onderweg 
kom ik een vader en zoon tegen, vergezeld 
door een groep vrienden. De vader heeft een 
aantal maanden geleden de diagnose ALS 

met zijn zoon op een tandem naar boven, 
want in zijn eentje gaat het niet meer luk-
ken. Terwijl we dit verhaal horen, begint de 
hele groep spontaan 'Daddy Cool' van Bo-
ney M. te zingen.  Ik denk aan twee van mijn 
vriendinnen, die ook ergens op de berg aan 
het zwoegen zijn. Ook zij hebben een aan-
tal maanden geleden, helaas, te horen ge-
kregen dat hun vader de ziekte ALS heeft. 
Een ongeneeslijke ziekte, en zoals hij het 
zelf omschrijft: 'de onvoorspelbaarheid van 
ALS maakt het zwaar'. Nadat onze vrien-
dinnen vertelden dat ze de ‘Mont Ventoux’ 
in het kader van de ‘Tour du ALS’ wilden 

we gaan mee naar boven.  Als we eenmaal 
op de top arriveren, is er veel ontlading. Het 
is mentaal en fysiek een zware klim, de hel-
lingen van 12% zijn pittig, maar we zijn bo-
ven gekomen. Als uiteindelijk ook de vader 

van mijn vriendinnen de top bereikt en zijn 
dochters in de armen valt, is de Tour voor 
mij meer dan geslaagd. Met de ‘Tour du ALS’ 
van dit jaar is bijna 1,2 miljoen euro opge-
haald voor onderzoek naar ALS. Dat is heel 
veel geld, maar het is ook nodig. Geld voor 
ALS-onderzoek moet uit dit soort initiatie-
ven komen. De ziekte is te klein voor een 
onderzoek bijdrage uit de overheidspotten, 
en als ik één ding zeker weet dan is het wel 
dat niemand deze rot ziekte meer mag krij-

het tijd voor feest, want het leven moet ook 
gevierd worden. Ik heb door deze Tour in-
gezien dat je écht iedere dag moet plukken, 
je weet nooit hoe het leven kan lopen. Dus 
leef, heb lief en maak er, als het even kan, 
een feestje van want dat maakt de wereld 
zo veel mooier.

Eline Geerts

Ook een keer mee doen?
Volgend jaar, donderdag 9 juni, vindt 
alweer de tiende TOUR du ALS plaats. 
Doel is een deelname aan deze jubi-
leumtocht van maar liefst 1500 deel-
nemers die tezamen dan zo’n 2,5 mil-

belangstelling hebben; u kunt zich 
nog opgeven tot eind deze maand via 
tourduals.nl/voorinschrijving.

HET ZAL TOCH NIET…

ALS
is een progressieve ziekte van de zenuw-
cellen waarbij de spieren geleidelijk aan 
uitvallen. Het uitvallen van de ademha-
lingsspier is vaak reden van overlijden. 
De oorzaak van de ziekte ALS is nog niet 
bekend. Evenmin bestaan er medicijnen 
die de ziekte kunnen stoppen of gene-
zen. PSMA en PLS zijn twee aan ALS ver-
wante ziekten.

Levensverwachting 3 tot 5 jaar
De gemiddelde levensverwachting van 
een ALS-patiënt is na de eerste klach-
ten slechts 3 tot 5 jaar. Nederland telt op 
dit moment ongeveer 1500 patiënten. 
Gemiddeld overlijden er elk jaar 500 
patiënten en komen er 500 nieuwe di-
agnoses bij. Hoe snel het gaat verschilt 
per persoon. Bij ALS worden geleidelijk 
steeds meer spieren aangetast, behalve 
de hartspier. Het uitvallen van de adem-
halingsspieren is meestal de oorzaak 
van overlijden van iemand met ALS.

Oorzaak onbekend
De exacte oorzaak van de ziekte ALS is 
nog steeds niet bekend. 

De Mont Ventoux is een berg in het de-
partement Vaucluse in Zuid-Frankrijk, 
gelegen op zo'n twintig kilometer ten 
noordoosten van Carpentras. Deze top 
in het Massif des Cèdres is de enige 
van deze hoogte (bijna 2000 m) in de 
Provence en hij wordt daarom ook wel 
de Reus van de Provence genoemd.
De berg is vooral bekend van wieleretap-
pes in onder andere de Ronde van Frank-
rijk. De enigste Nederlandse wielrenner 
die ooit een Touretappe met aankomst 
op de top van de Mont Ventoux heeft ge-
wonnen, was Jan Janssen in 1967.
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PAROCHIEGEMEENSCHAP:
Parochie H. Martinus, 
Martinushof 2 Gennep
T (0 485) 5118 88
info@parochie-martinus-gennep.nl
K.v.k.nr.: 74882546
Kerkbijdrage: NL95 RABO 0135 0361 19
Andere bet.: NL74 RABO 0135 0353 33

Parochie H. Norbertus 
Norbertplein 1 Gennep
T (0 485) 51 51 0 0
kerk@norbertusparochie.nl
www.norbertusparochie.nl 
K.v.k.nr.: 74882643
Kerkbijdrage: NL61 RABO 0140 6106 42

Kosten misintenties:
Door de week:  € 10 ,-
Weekend:  € 20 ,-

Dopen/huwelijken/bezoeken/
ziekenbezoek ziekenhuis: 
via de pastoor.
Pastoor: G. Kessels, 
T (0 485) 5118 88

PAROCHIENIEUWS

TIENERGROEP
Er staat weer een gezellige avond op 
de planning voor de tienergroep! Dit 
keer met een bezoek van de broeders 
van Sint Jan.

In het weekend van 30 en 31 oktober 
herdenken we onze dierbare overle-
denen, met name die van het afgelo-
pen jaar. De families zullen daarvoor 
een uitnodiging krijgen.

H. Martinuskerk:
Op zondag 31 oktober zullen in de Eucha-
ristieviering van 11.00 uur de overledenen 
van het afgelopen jaar worden herdacht. 
Aansluitend aan de H.Mis zullen de graven 
op de Oude begraafplaats (Torenstraat) 

worden gezegend. Om 14.00 uur zullen 
de graven van de nieuwe begraafplaats 
(Kampweg) worden gezegend.

H. Norbertuskerk:
Op zaterdag 30 oktober zullen in de Eu-
charistieviering van 17.45 uur de over-
ledenen van het afgelopen jaar worden 
herdacht. Het Gemend koor zal zorgen 
voor de muzikale opluistering.

H. Dionysiuskerk:
Op zaterdag 30 oktober zullen in de Eu-
charistieviering van 19.00 uur de over-
ledenen van het afgelopen jaar worden 
herdacht. Aansluitend aan de H.Mis zul-
len de graven worden gezegend. (Nota 
bene: De H.Mis op zondag 31 oktober 
om 9.30 vervalt!)

VIERINGEN ALLERZIELEN 2021

Abt D. Hendrickx van de Norbertij-
nen van de abdij van Berne bezoekt 
Gennep b.g.v. het 900 jarig bestaan 
van de orde.

Donderdag 9 december
Wie was Sint Norbertus? Over heel de 
wereld vieren de Norbertijnen dit jaar 
het 900 jarig bestaan van hun orde. Graag 
zouden we de parochianen willen laten 
kennismaken met deze bijzondere heili-
ge, patroon van Gennep en grondlegger 
van de Norbertijnenorde. Dat willen we 

graag doen op donderdagavond 9 decem-
ber van 19.00 – 21.00u in de Norbertus-
kerk. Op deze avond wordt er door André 
Vermeulen en Frans Meeuws een lezing 
met PowerPoint presentatie gehouden. 
Abt D. Hendrickx geeft dan enige uitleg 
over de hedendaagse spiritualiteit van de 
Norbertijnen.

Zondag 12 december
Zondag 12 december vieren we om 
11.00u in de Martinuskerk de H. Mis. We 
verwelkomen dan onze bijzondere gast: 
abt D. Hendrickx van de Norbertijnen 
van de abdij van Berne. Tevens zal de Nij-
meegse Schola Cantorum Carolus Mag-
nus voor de muzikale opluistering van 
deze H. Mis zorgen. Aansluitend aan de H. 

900 JAAR NORBERTIJNEN 
WORDT OOK IN GENNEP GEVIERD! 
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VRIJWILLIGERSDAG 
ZONDAG 21 NOVEMBER

Een parochie kan echt niet bestaan 
zonder vrijwilligers. De parochies van 
Gennep en Heijen zijn trots op het gro-
te aantal mensen dat zich inzet voor de 
kerk én de medemens. Het kerkbestuur 
is blij en dankbaar voor de inzet van de 
vrijwilligers. Daarom wordt er op zon-
dag 21 november 2021 om 11.00 uur 
een Eucharistieviering gehouden in de 
H. Martinuskerk waarvoor iedereen en 
natuurlijk met name de vrijwilligers 

-
charistieviering zijn alle vrijwilligers 
uitgenodigd voor een gezellig samen-
zijn. De vrijwilligers ontvangen nog 
een persoonlijke uitnodiging, maar de 
datum van 21 november kan alvast ge-
reserveerd worden.

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 parochie-
leven. Pastoor Kessels komt graag bij u  
op bezoek! U kunt hem telefonisch bereiken  
via 0485 - 51 18 88 of per e-mail op  
info@parochie-martinus-gennep.nl

Onze kerkgebouwen zijn ooit gebouwd 
door onze voorouders als het hart van 
onze gemeenschap. En in de recente 
geschiedenis bleek de kerk die functie 
inderdaad te vervullen: alle grote mo-
menten van het leven vonden er een 
plek, maar ook in het gewone leven en 
werken van alledag speelde het kerkge-
bouw een centrale rol…

De zorg voor deze kerken komt ons 
allen toe… Of kerken open blijven is 

betrokkenheid van de mensen die 
er wonen! Het bisdom of het kerk-
bestuur sluit geen kerken: het volgt 
enkel de ontwikkelingen ter plaat-

meer redden zit er geen andere op-
lossing meer in dan te kijken naar 
een herbestemming of het bisdom te 
vragen de kerk aan de eredienst te 
onttrekken en te sluiten.  
Vele mensen denken dat de kerk wordt 

betaald door de staat of de gemeente, 
maar dat is niet waar. Een kerk leeft en-
kel en alleen van wat mensen doneren…

Huis van God, huis van mensen…

Kerken zijn huizen van God, plaatsen 
waar God huist. God is overal, maar op 
een bijzondere manier in de kerk:  een 
huis ter ere van Hem gebouwd door 
onze voorouders en Hem toegewijd. 
Tegelijk is dat huis van God ook een 
plek waar mensen God en elkaar kun-
nen ontmoeten. Dat geldt allereerst in 
de eredienst, de liturgie, die met grote 
zorg omringd wordt – met dank aan de 
mensen die de kerk vrijwillig verzorgen 
en schoonmaken, kosters, misdienaars, 
koren en vele andere vrijwilligers, maar 
ook daarbuiten, want vanuit ons geloof 
proberen we als parochies actief te zijn 
op vele vlakken. We hebben verschillen-
de koren, een tienergroep, een Alpha-
-cursus, we bereiden kinderen voor op 
de 1e H.Communie en het Vormsel, we 
bezoeken mensen thuis voor gesprek-
ken omtrent Doopsel en Huwelijk, we 
zijn betrokken bij het verenigingsleven, 
we bezoeken thuis, in ziekenhuizen en 
verzorgingshuizen onze zieken en ou-
deren. Zo proberen wij op alle grote mo-
menten van het leven er te zijn voor de 
parochianen van Gennep en Heijen. 

De zorg voor de kerkgebouwen in Gen-
nep en Heijen gaat velen aan het hart. 
Aan allen, die de parochies reeds steu-
nen, zeggen we dank je wel! Mogen wij 
ook op uw steun rekenen? God zal het u 
belonen! 

TOEKOMST KERKGEBOUWEN

De zieken hebben in het bijzonder Gods 
aandacht en zorg, en daarmee ook die van 
Zijn kerk. 
Door de zalving met de Heilige Olie van de 
zieken, wordt deze zorg van God voor het 
heil van de mens nog eens uitdrukkelijk 
uitgesproken. Daarmee is dit sacrament 
een hoopvol gebeuren, ook voor iemand 
die stervende is. 

Als een zieke dit sacrament wil ontvan-
gen, neem dan tijdig contact op met de 
pastoor Kessels. Mocht u hem niet direct 
kunnen bereiken, dan kunt u ook bellen 
met pastoor Miedema (Mook) op num-
mer 024 696 13 90.

HET SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING
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MISINTENTIE OF 
GESTICHTE JAARDIENST
Wilt u ook een misintentie of ge-
stichte jaardienst aan ons doorge-
ven? Dat kan!

MISINTENTIE
Een misintentie is een gebedsintentie, 
voor een overledene, voor een zieke, 
voor hulp in een moeilijke zaak, voor 
een vriend in problemen, uit dankbaar-
heid, enz. De intenties worden bij de 
voorbeden in een Eucharistieviering 
vermeld. Het is een gebruik om voor 
een misintentie een stipendium (be-
paald bedrag) te geven. Uiteraard kan 
men Gods barmhartigheid of het offer 
van Christus niet kopen. Het stipendi-
um is er om de parochie te helpen in het 
onderhouden van de kerkgebouwen, de 
salarissen, verwarming, enz.

GESTICHTE JAARDIENST
Bij de parochie kunt u ook een gestichte 
jaardienst aanvragen.  D.w.z dat u voor 
een periode van vijf, tien of twintig jaar 
een H. Mis bestelt voor een of meer van 
uw overleden familieleden. Het te be-
talen bedrag voor een gestichte jaar-
dienst is:

• voor 5 jaar:   € 100,-

• voor 10 jaar: € 200,-

• voor 20 jaar: € 400,-

Voor de aanvraag van een misintentie 
of een stichting neemt u contact op met 
de pastoor. 

“Spreken is zilver en zwijgen is goud”. 
Maar is dat wel zo? Want wanneer moet 
je iets stilhouden en wanneer moet je 
wél iets zeggen. Je hoort zoveel menin-
gen en tegenstellingen en fake-news. 
Waar kun je nou echt van op aan? Ik pro-
beer te zoeken naar het waarachtige, 
want ik weiger wantrouwig te leven!

Femke Halsema burgemeester van Am-
sterdam, zei in haar Abel Herzberglezing, 

-
langrijke democratische functie hebben.

“Het wantrouwen jegens de overheid, 
bestuurders, machthebbers groeit en 
dat komt niet uit de lucht vallen. De 
overheid staat ten dienste van de ge-
meenschap, de leraar ten dienste van 
de leerling, de dokter ten dienste van de 
patiënt, de pastoor, dominee, imam ten 
dienste van de gelovige en de ouders ten 
dienste van hun kind en niet andersom! 
Maar als er geïntimideerd, bedreigd, als 
er zomaar Jodensterren worden gedra-
gen of IS- vlaggen tijdens demonstraties, 
dan mag je dat niet accepteren”, aldus 
Femke Halsema.

Of kijk naar Angela Merkel die de moe-
dige woorden sprak:”Wir schaffen das”, 
toen de vluchtelingen uit de oorlog van 
Syrië kwamen. En Martin Luther King, 
die met “I have a dream” zijn hoop uit-
sprak, dat op een dag zwarte mensen 
niet meer apart hoefden te leven. Goe-
de woorden doorbreken de moedeloze 
woorden van de krant of tv, in de app-

-groep of mails. Door goede woorden 
krijgt je ziel zuurstof en ruimte en zin.

Want geld alleen helpt niet. De maat-
schappij, de politiek is in verval door de 
slechte woorden. Overal is (drugs) crimi-
naliteit, omdat we weg kijken, omdat we 
niet spreken als we iets verkeerds zien. 
Omdat we elkaar niet behoeden voor het 
kwaad. Dan gaat alles verschuiven....

Er staat geschreven:”In het begin was 
het Woord en het Woord was bij God en 
het Woord was God”. Als God 'spreekt', 
ontstaat er nieuw leven. Zo is Jezus het 
levende, het goede woord van God, te 
midden in deze luidruchtige, ingewik-
kelde wereld.

Mensen zijn de woorden waarmee God 
de geschiedenis schrijft!
Laat dus vuile, achterbakse, misleiden-
de taal achterwege. Zwijg als je niets te 
zeggen hebt en spreek als je iets goeds 
te zeggen hebt. Want dan komt er nieuw 
leven op gang!

Jezus bad altijd eerst tot zijn Vader, ging 
dan naar de mensen, keek hen aan en 
sprak tot hen. En zie, ze konden weer lo-
pen, weer, weer praten, weer zien, ze ge-
nazen van hun kwalen. Ook nu in onze 
tijd, zijn wonderen nog steeds niet de 
wereld uit! Zoek! En je zult het vinden!

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

De  gouden  draad (28)  
De onzichtbare verbinding van God met mensen
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Za 16-10 17.45 uur  Norbertuskerk    Cantor  29e zondag dhj B
Zo 17-10 09.30 uur  Dionysiuskerk (Heijen)   Cantor  29e zondag dhj B

11.00 uur  Martinuskerk    Cantor  29e zondag dhj B

Za 23-10 17.45 uur  Norbertuskerk    Cantor  30e zondag dhj B
Zo 24-10 09.30 uur  Dionysiuskerk (Heijen)   Cantor  30e zondag dhj B

11.00 uur  Martinuskerk    Cantor  30e zondag dhj B

Za 30-10 17.45 uur  Norbertuskerk    Gem. koor 31e zondag dhj B (in het teken van Allerzielen)
19.00 uur  Dionysiuskerk (Heijen)   Cantor  31e zondag dhj B (in het teken van Allerzielen)

          Aansluitend aan de H. Mis van 19.00 u 
          zegenen van de graven. 
          (Nota bene: H.Mis op zondag in Heijen vervalt!)

Zo 31-10 11.00 uur  Martinuskerk    Greg. koor 31e zondag dhj B (in het teken van Allerzielen)
          Aansluitend aan de H. Mis van 11.00 u 
          zegenen van de graven op de Oude Begraafplaats. 

  14.00 uur       Zegenen van de graven op de Algemene Begraafplaats.

Ma 1-11 11.00 uur  Martinuskerk    Cantor  Hoogfeest Allerheiligen

Za 6-11  17.45 uur  Norbertuskerk    Cantor  32e zondag dhj B
Zo 7-11  09.30 uur  Dionysiuskerk (Heijen)   Cantor  32e zondag dhj B

11.00 uur  Martinuskerk    Cantor  32e zondag dhj B (in het teken van opening 
          Carnavalsseizoen en patroonsfeest H. Martinus)

Za 13-11 17.45 uur  Norbertuskerk    Cantor  33e zondag dhj B
Zo 14-11 09.30 uur  Dionysiuskerk (Heijen)   Cantor  33e zondag dhj B

11.00 uur  Martinuskerk    Cantor  33e zondag dhj B

VIERINGEN IN DE PAROCHIEKERKEN VAN GENNEP E.O.

Doordeweekse vieringen in Gennep en VOMMMM

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

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

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

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

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

Nota bene: 
In Norbertushof wordt de H. Communie iedere maand gebracht bij de bewoners. 

Hopelijk kunnen we snel weer beginnen met de H .Mis op dinsdagavond!
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EEN PENNINGMEESTER 
BLIJ MAKEN… 

GENNEP. Dan moet je nu op 
jouw favoriete clubs, stichtin-
gen of verenigingen stemmen 
bij de Rabo Clubsupportactie. 
Als lid van de Rabobank kun 
jij nog t/m zondag 24 okto-
ber a.s. je stem uitbrengen via 
de Rabo-App of op de specia-
le website www.rabo-clubsup-
port.nl.

Hier zie je ook direct welke Gennepse clubs of verenigingen 
zich hebben aangemeld en zo dus t/m 24 oktober kans ma-

favoriete club krijgt, hoe meer geld deze club ontvangt. En 
vergeet niet: als lid mag je zelfs 3 stemmen uitbrengen. Bijv. 
een voor mama op de tennisclub, een voor de zoon op Vitesse 
’08 en een voor de dochter op SV Flamingo’s ‘56. En nu maar 
afwachten wie dit jaar als eerste eindigt. Zal waarschijnlijk 
wel weer de KBO, met ruim 850 leden de grootste actieve ver-
eniging van Gennep, worden.Haal Hans eens in huis! Kijk voor meer informatie op pagina 

2 van deze Gennepenaar.

HAAL HANS EENS IN HUIS
Advertorial
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SMAKELIJK ETEN!
In de september-editie van 'De Gennepenaar' daagden wij 
je uit om de woordzoeker 'Ons erfgoed' op te lossen. Er 
moesten 25 woorden weg worden gestreept die stuk voor 
stuk iets te maken hadden met 'Open Monumentendag'. 
Met de overgebleden letters moest de oplossing gevormd 
worden. De oplossing was, zoals ook heel vaak binnen-
kwam, 'STREETART FESTIVAL'. 

Toen we zondag 12 september dit Streetart Festival wilden 
gaan bezoeken, kwamen we echter van een koude kermis 
thuis, want behalve een 'Foodtruck festival', koopzondag en 
een aantal monumenten waarvan de deuren geopend wa-
ren, was er in Goch weinig te beleven... en al helemaal niets 
wat met enige vorm van kunst te maken had.

Wie wél van kunst kan gaan genieten, is de prijswinnaar die 
de woordzoeker juist had opgelost. Isabel van Schaijk uit 
Gennep heeft namelijk de cadeaubon t.w.v. € 50,- gewon-
nen en kan heerlijk gaan genieten van al die kunstwerkjes 
die de keukenbrigade van 'De Buren wine & dine' voor haar 
in petto heeft. Smakelijk eten!

"...ALWEER EEN WINNAARRRR!"
Deze kreet hoor je tijdens een bezoekje aan de kermis nog 
weleens voorbij komen. Je wint dan een knuffel of 'gouden' 
polshorloge. Maar, wie écht mooie prijzen wil winnen, kan 
beter de woordzoeker hiernaast oplossen, want dan maak 
je kans op een cadeaubon t.w.v. € 50,- van Mus & Co in de 
Niersstraat in Gennep.

Heb je de woordzoeker opgelost, stuur je oplossing dan vóór 
woensdag 3 november a.s. onder vermelding van 'Gennepse 
kermis' naar redactie@printmarkt.eu. Vergeet niet je naam 
en adresgegevens erbij te vermelden!

GENNEPSE KERMIS 
Gennepse kermis is altijd een grootse happing. Van van hein-
de en verre komen mensen naar Gennep om een bezoekje te 
brengen aan dit rondtrekkende spektakel. We hebben deze 
editie dan ook gekozen voor een heuse kermis-puzzel. Een 
woordzoeker met allemaal woorden die je tegenkomt of kwam 
tijdens de Gennepse kermis. Streep ze weg en vorm met de 
overgebleven letters weer een tekst die in de vakjes past en 
wie weet val jij dit keer wel in de prijzen. Succes!

OPLOSSING

AUTOSCOOTER

BOTSAUTOOTJES

CAKEWALK

CARROUSEL

KAMELENRACE

KANEELSTOK

KERMISBONNEN

KNAKWORST

OLIEBOLLENKRAAM

PALING

PINDAMENNEKE

POPPENKAST

REUZENRAD

SCHIETTENT

SUIKERSPINKRAAM

TOUWTREKKRAAM

TRAMPOLINE

VLIEGTUIGMOLEN

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

WWW.VANDERLANDENHOORTECHNIEK.NL

GRATIS
HOORTEST &
HOORADVIES

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

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

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland
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GENNEP. (JN) Ik hoor het Jacob van Tankeren nog zeggen:  
‘alles hèbbe ze verkwa.nzeld en now zien we het dekenaat ôk 
nog kwiet’. Dat was september 2007 toen er een einde kwam 
aan het dekenaat Gennep dat opging in het dekenaat Venray. 
Gemakshalve vergat Jacob op dat moment wel dat zijn cluppie 
Vitesse ’08 twee jaar op rij gedegradeerd was en gedoemd in 
de vierde klasse KNVB Zuid II tegen een balletje te trappen.
Maar het waren wel profetische woorden. Want wat zijn we 
sinds die tijd wel niet allemaal kwijt geraakt. Neem nou de 
banken. Als eerste verdween de CreditBank, vervolgens de 
ABN/AMRO, de ING is ook al een paar jaar als bank niet meer 
vertegenwoordigd in Gennep en sinds begin september moet 
je voor zaken met de Rabobank naar (andere kant van de 
Maas!) Beugen. Als ze je al willen ontvangen, want het liefst 
verschuilen ze zich achter: ‘Klanten pakken gemakkelijk de 
telefoon, kiezen voor videochat of gebruiken de app om 
snel iets te regelen’. Liever geen bezoek dus in Beugen.

Wil je je verkopen als centrum met een streekfunctie dan 
missen we t.o.v. Boxmeer en Cuijk zo nog het een en ander. 
Probeer hier maar eens een pak te kopen, een fruitschaaltje 
voor als je bij een zieke op bezoek wilt, huishoudelijke artike-
len (Blokker) of een reis boeken.
En wat de overheid betreft: vroeger hadden we een doua-
nekantoor, belastingkantoor, het hoofdkantoor van de Zuid- 
Ooster, was hier een ambulance gestationeerd, en als ik het 
goed begrepen heb verdwijnt binnenkort ook het politiebu-
reau aan het Europaplein. Aan de vlag te zien, (die hangt al 
twee weken halfstok), wordt er daar aardig om getreurd!

Bij het zien van onze Groene Gracht, moest ik denken aan hoe 
vroeger in het voorjaar weleens de ‘goeie kamer’ een verf-
beurt kreeg. Als er geen tijd was om bijv. de kast te verschui-
ven werd er omheen geschilderd. Zo is nu in de Bernhardlaan 
en in de Groene Gracht zover het oog reikt, het gras gemaaid. 
Dat is gewoon de bezoekers van de kermis ‘verneuken’ door 
te doen alsof het er hier altijd allemaal zo pico-bello uitziet. 
Eind van de maand is het weer een zooitje als vanouds. Als 
wij c.q. de politiek hier niet snel iets aan doet, zijn we die 
Groene Gracht straks ook voor goed kwijt!

ONZE TRADITIES
Begin dit jaar hebben we een planning gemaakt hoe en wan-
neer te verschijnen met ‘de Gennepenaar’. Sinds mensenheu-
genis wordt er in Gennep kermis gevierd op de eerste zondag 
na de tiende oktober en de dagen daarna. En aldus planden we 
de kermisuitgave op donderdag 14 oktober. Kunt u zich onze 
verbazing voorstellen toen we pas geleden via/via lazen dat 
de kermis gevierd wordt vanaf 9 oktober t/m zondag 17 ok-
tober. En over hoe krom zoiets gecommuniceerd wordt leest 
u verderop.

Ook sinds jaar en dag stond Gennep bekend om zijn unieke 
mallemolen. De Mallemeule van Giezen was een begrip tot in 
de verre omtrek. En moet je eens zien wat er nu staat.

Waarom, is me niet helemaal duidelijk, maar de openingsmis 
van het carnavalsseizoen en de viering van het Martinusfeest, 
beide normaal altijd op de elfde van de elfde, worden dit jaar 
4 dagen eerder gevierd, zondag 7 november a.s. Weer een tra-
ditie die zo verloren gaat.

En Summmertime dan. Bezig om een traditie te worden, werd 
dat vorig jaar in zijn toenmalige, succesvolle vorm de nek om 
gedraaid. 

En zojuist hoor ik dat het St. Martinusgilde dit jaar door om-
standigheden niks meer organiseert en de vraag blijft hangen 
of ze überhaupt ooit nog iets zullen organiseren…

Vuurwerk mogen we ook al niet meer afsteken en als straks mo-
gelijk ook nog de intocht van Sinterklaas verdwijnt, ga ik verhui-
zen. Waar naar toe? Hommersum. Daar vieren ze gegarandeerd 
over 20 jaar nog steeds op de eerste zondag in oktober hun 
Erntedankfest zoals ze dat al ruim 75 jaar doen. Uitbundig en 
vol overgave!
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AAN HET ELLEN HOFFMANNPLEIN
GENNEP.(JN) Wil/moet het hier toch nog een keer over de 
kermis hebben. De laatste weken worden we via de gemeen-
terubriek regelmatig uitgenodigd om onze activiteiten en 
evenementen toch zo veel mogelijk op vww.visitgennep.nl 
te plaatsen. Het is gratis, de site wordt in Boxmeer bijgehou-
den en daarom staat er waarschijnlijk ook bijna nooit iets op 
over Gennep, vandaar die oproep!

Dinsdag 14 september zie ik op ‘de Groes’ activiteiten die er 
op zouden kunnen duiden dat hier weer het schooltje voor de 
kermiskinderen zou komen te staan. En donderdagavond 16 
september vinden we dan eindelijk op kermisgennep.nl de 
aankondiging dat de Gennepse kermis doorgaat. ’s Zondags 
de 19de zie ik op visitgennep.nl de mededeling over de ker-
mis zoals u die hieronder ziet afgebeeld.

Buiten het feit dat m.i.v. dit jaar de laatste kermis in de regio 
voortaan in Bergen wordt gehouden, moet u eens naar de da-
tums kijken. Die kloppen voor geen meter!
Aangezien ik nog op antwoord zat te wachten op mijn vraag 
waarom wij als ’Gennepenaar’ niet in de gemeentegids ston-
den vermeld, dacht ik hier twee zaken die er echt toe doen, te 
kunnen combineren. Nog een keer beleefd vragen, naar ant-
woord op mijn e-mail van 3 september jl. en vragen of deze 
kermistekst aangepast kan worden c.q. ons te vertellen wie 
we daar dan wel voor aan moeten spreken. Wat volgde, was 
een oorverdovende stilte. Tot op de dag van vandaag.

LANTAARNPAALBORDEN
Geen idee of het u ook al is opgevallen, maar aan de rand van 
de provinciale wegen in de gemeente zijn overal de lantaarn-
paalborden verdwenen. Het betreft hier borden in Milsbeek, 

Ottersum en Ven-Zelderheide. 
Geen idee hoe lang deze situatie zo 
voortduurt, maar voor je het weet 
zijn er alweer gemeenteraadsver-
kiezingen en is er (was er sowieso 
al geweest) een probleem welke 
partij en wanneer deze borden mag 
gebruiken. Of wordt hier straks ge-
bruik gemaakt van het zg. ‘geiten-
paadje’ een ook door onze premier 
vaker gehanteerde, geïmproviseer-
de manier om toch iets tot stand te 
brengen.

KUNSTWERKEN
Hier krijgen we er maar nooit ge-
noeg van. De kapel in Hommer-

steeds zwaar onder vuur, bij de 
Maasbrug is onlangs een kunst-
werk geplaatst waarvan ik tot op 
heden nergens iets heb gelezen 
of gehoord en als de kunstenaar 
zich ergens volgende maand weer 
weet te overwinnen, zitten we in 
het voorjaar met een glas-in-lood 
raam in de Martinustoren waar 
een gedeelte van de toren-vrijwil-
ligers nu al wakker van ligt en zich 
afvragen of ze zo volgend jaar nog 
wel vrijwilliger willen zijn. Een up-
date in de volgende ‘Gennepenaar’.

Foto: Han Albers




