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GENNEP MOOISTE VESTINGSTAD 
VAN NEDERLAND?

GENNEP.(JN) Half maart werd ons (de 
inwoners) gevraagd om op Gennep te 
stemmen als mooiste vestingstad van Ne-
derland. De ANWB had deze verkiezing ge-
organiseerd. Begin mei schreef de ANWB 
dat er bijna 70.000 stemmen waren uitge-
bracht en Gennep tot de Top 50 allermooi-
ste en misschien zelfs tot de Top 5 behoorde 
of zelfs dé allermooiste vestingstad van Ne-
derland zou kunnen worden.
Helaas is van dat laatste niet veel terecht 
gekomen, wel zijn we ergens tussen de 
veertigste en vijftigste plaats geland. En… 
we zijn als Gennep opgenomen in ‘De aller-
mooiste vestingsteden van Nederland’. Het 
boek kan besteld worden bij de ANWB. Ik 
zou u echter willen adviseren te wachten 
tot de tweede druk, want in dit boek staan 
over Gennep nogal wat storende fouten. Je 
kunt de Martinitoren.nl opzoeken, van Nij-
megen met Arriva – lijn 84 Gennep berei-
ken en Jan Linders is de lokale held. Nou 
heb ik niks tegen Jan Linders, verre van 
dat zelfs, maar wat te denken bijv. van Nor-
bertus van Gennep. Daar wordt al 900 jaar 
over gepraat. En het aanbod restaurants/
cafés komt er ook bekaaid vanaf. 

VESTING- 
STAD. En dat kunnen we van die andere 
stadse namen niet zo 1-2-3 zeggen.
OOIEVAARSTAD bijv. Als je tegenwoordig 
als stad of dorp in Nederland geen ooie- 
vaarsnest hebt, tel je niet meer mee. 
WIELERSTAD. Om voor € 25.000.- de 
subtop van het dameswielrennen hier een 

noemen, weet niet of dat niet wat overdre-
ven is. Kijk, als Annemiek van Vleuten en 

Anna van der Breggen, de resp. nr. 1 en nr. 
3 van de wereldtop hier aan de start had-
den gestaan, was dat eerder op z’n plaats 
geweest, maar nu! En dan hebben we nog 
KERAMIEKSTAD en NIERSSTAD. Als het 
aan de ANWB ligt is het met die laatste ook 
zo afgelopen, want die hebben op geen ene 
kaart meer de Niers ingetekend. Zie kader 
op pagina 30.

Half juli was ik er vast van overtuigd 
dat we uitgenodigd zouden worden om 
onze mening te geven over: "GENNEP 

– ALD IEZERSTAD". Rond het Jan Lin-
dersplein stonden plotseling vier, moet 
ook gezegd worden, prachtig gevulde 
bloembakken. (Vervolg op pag. 3)
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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.

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 085-001351010JAAR

Zie onze website voor de actievoorwaarden.
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Vervolg   PAGINA 1

‘Oh’, dacht ik nog toen ik het materi-
aal van dichtbij kon bekijken, dit is 
een tastbare herinnering aan de na-
oorlogse periode toen Gennep een 
toonaangevend centrum was in de 
inzameling en verwerking van oud ij-
zer. En die 4 bloembakken staan dan 

Weber, Kraus en Louter. Niet dus, 
want nog geen week later stond het 

hele centrum vol, het leek wel di-
arree. Niet minder dan 20 van die 
bakken sieren het centrum. En dat 
wil ik bij deze best nog een keer 
herhalen: Ere wie ere toekomt, het 
is een prachtig gezicht en een genot 
als je door het centrum wandelt.  
Chapeau!

GENNEP. (JN) Wat is het ’n zooitje hé hier aan ’t Straat-
je. Onder het mom van Gennep VESTINGSTAD zijn 
er jaren geleden een aantal plannen ontwikkeld om 
Gennep op de (toeristische) kaart te zetten. Daarop 
is o.a. het Bolwerk gebouwd en was een belangrijk 
thema het herstel van de slotgracht, omgedoopt tot 
Groene Gracht. Die zou lopen vanaf de Niers, langs 
het Melkstraatje tot aan de Zandstraat, lees Jan Lin-
dersplein.
Hij is uitgegraven, de omgeving prachtig beplant 
(foto boven) en was een lust voor het oog, echt een 
visitekaartje voor Gennep. En toen kregen we een 
nieuw maaibeleid (foto onder).
De gevolgen zijn inmiddels zichtbaar, af en toe ook 
al goed te ruiken en als ik mag afgaan op de berich-
ten uit bijv. Bedburg-Hau duurt het niet lang of de 
ratten lopen je hier over de schoenen. Daar zijn ze 
nl. 2 maanden geleden, na klachten uit de burgerij, 
van de ene op de andere dag gestopt met dat z.g. mi-
lieuvriendelijke maaibeleid en teruggekeerd naar 
het oude zo verzorgde maaibeleid. Als het op over-
tuigen aankomt, had ik ook nog een foto kunnen 
plaatsen van de zitbank bij Norbertushof. Daar wil 
en kun je echt niet gaan zitten vanwege ‘de knoei’. 
Breng op z’n minst hier in het centrum de zaken 
weer op orde en u zult hier heel veel mensen een 
plezier mee doen. Nu kan het nog voor het te laat is.

P.S.: waarom geldt dat maaibeleid eigenlijk niet voor 
het voormalige Vitesse sportpark waar wel  regel-
matig gemaaid wordt?

VOORWOORD
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IN MEMORIAM 

* Gennep, 17 februari 1939
† Boxmeer, 12 januari 2020

echtgenote van 
Gerhard Papen

Sterven is 
verhuizen 

naar 
het hart van 
degene die 

jou herinnert 

DIE VERRÈKTE CORONA

GENNEP.(JN) In onze laatste uitgave heb-
ben we een gedicht afgedrukt ‘Van ’n Gen- 
nepse dèn’. Ik wist dat dat van Diny van 
Griensven was en bij het indelen van de 
krant dacht ik nog: ‘och die zal binnenkort 
wel een keer binnenlopen, want dat waren 
we zo van haar gewend. Minstens een keer 
per maand stond ze aan de balie, want dan 
had ze weer iets van vroeger gevonden en 
vroeg ons dit te bewaren en waar nodig la-
ter nog eens te gebruiken.

Toen ik maar niks hoorde, ben ik op onder-
zoek uitgegaan en toen bleek ze vorig jaar 
februari, net voor corona uitbrak, plotse-
ling te zijn overleden. En door die corona, 
waar heel veel contacten zijn verwaterd, 
was ons dit niet direct opgevallen.
Zo kon ze ook pas een paar weken geleden 
op d'n Balkan, waar ze heel actief was, her-
dacht worden. Dat gebeurde op het jaar-

heerlijke taart voor bakte.
Wij vonden het op z’n plaats haar hier nog 
eenmaal in herinnering te roepen als de 
vrouw die niet alleen door de buurt gemist 
zal worden maar ook een bijdrage leverde 
aan een stukje Gennepse geschiedenis.

Het is bevrijdend voor Leo, maar zeer ver-
drietig voor ons. Gesterkt door het Heilige 
Sacrament der Zieken is overleden mijn 
geliefde Leo, onze zorgzame en trotse pa, 
schoonvader en opa

LEO VAN SCHAIJIK

* Haren, 7 maart 1944
† Gennep, 21 juli 2021

Leo werd op 7 maart 1944 in Haren, een 
dorp bij Oss, als 4e kind van de familie van 
Schaijik geboren. Zijn ouders hadden een 
smederij en verkochten huishoudelijke 
artikelen. Leo leerde samen met broers 
Ruud en Jan paarden beslaan, vandaar 
ook de bedrijfsnaam ‘Harense Smid’.

Na de lagere school ging Leo naar het 
klein seminarie ‘de Ruwenberg’ in St. 
Sint-Michielsgestel, gevolgd door de Bis-
schoppelijke Nijverheidsschool in Voor-
hout. Toch koos hij al vroeg voor de han-
del. Vanuit huis werd er samen met Ruud 
van alles verkocht in Oss e.o. waarbij bij-

vijftig en nog wat later werd dat een tien-

het geld terug naar huis, naar moeder.

In 1965 leerde Leo op het verpleegsters-
bal in Oss, Wies kennen, waar zij in het 
ziekenhuis werkte. Het was liefde op het 
eerste gezicht en ze trouwden in 1968. 
Broer Ruud nam de zaak over van zijn va-
der en Leo en Wies openden hun eerste 
zaak in Ravenstein. 

IN MEMORIAM 
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IN MEMORIAM

 In liefdevolle herinnering aan

PIET BIJLARD

in liefde verbonden met 
Tiny Bijlard-Koster †

Geboren in Hilversum op 5 januari 1933
Overleden in Gennep op 30 juli 2021

“Hey maatje… ’t is goed zo...” 

Piet, onze lieve pap en opa is niet meer. 
Je was een innemende, charmante en 
levenslustige persoonlijkheid die alles 
op z’n eigen manier deed. Geboren in 
Hilversum in 1933 in een gezin met één 
zus en temidden van enkele duizenden 
boeken; de bibliotheek van z’n vader.

Op jonge leeftijd was hij al heel geïn-
teresseerd in hoe dingen in elkaar sta-
ken aangezien hij bijna alles uit elkaar 
probeerde te krijgen. Vandaar dat het 
techniek is geworden. Helaas was er 
voor hem geen plaats op de ambachts-

school direct na de oorlog waardoor hij 
op 14-jarige leeftijd bij zijn ome Jo te 
Utrecht in de machinewerkplaats ging 
werken. Ondertussen volgde hij nog 
wel 5 jaar lang de avondschool.

Na hier tien jaar gewerkt te hebben, ging 
pa om zich heen kijken en heeft in 1964, 
nadat hij met Tiny getrouwd was, Hil-
versum voor Ottersum verruild waar hij 
met een compagnon TIO oprichtte. Hier-
in vond hij zijn grote uitdaging en kwam 
ook zijn handelsgeest goed van pas.

Tot hun grote vreugde werd Marcel in 
1967 geboren en twee jaar later Nancy.
In 1973 ging hij volledig zelfstandig en 
kwam uiteindelijk in Milsbeek terecht. 
Daar werd het bedrijf verder uitgebouwd 
en uiteindelijk voortgezet door Marcel.

Naast zijn werk had pa nog heel veel 
andere interesses. Hij was onder an-
dere gek op zijn kleinkinderen, Ameri-
kaanse auto’s, dieren, reizen, muziek en 
nog heel veel meer. Maar bovenal was 
hij een mensen-mens.

We gaan je missen maar in onze herin-
nering zul je altijd voortleven.

  
  Marcel en Marian

    Vera en Nick     
    Lau

  Nancy en Harrie
Willem

 Noor

FAMILIEBERICHTEN

Er kwamen twee kinderen, Paul en Yvon-
ne. Samen vormden zij een mooi gezin. 
De kinderen groeiden op in de sfeer van 
de zaak, waarbij het heel normaal was 

 
bezoekje werd gebracht aan een nieuw 

winkels in Arnhem, Nijmegen en in 1987 
in Cuijk. De toen 43-jarige Leo was nu ei-
genaar van 4 elektro warenhuizen waar-

-
lende artikelen, het mooiste en grootste 
van Zuid-Oost Nederland was. Hij was 
een échte workaholic. Leo was ’s och-
tends dan ook als eerste op het bedrijf en 
trok 's avonds, meestal samen met Wies, 
als laatste de deur achter zich dicht. 

-
lialen in Venray en Venlo en zo maakte ook 
Limburg kennis met Leo van Schaijik. Niet 
veel later kocht Leo samen met broer 
Ruud het bedrijf ‘Van Dijk’ uit Doetin-

en zo had Leo er weer 5 winkels bij, nu 
11 in totaal! Gelukkig stond Leo’s vrouw 
Wies geheel achter zijn plannen evenals 
hun kinderen Paul en Yvonne en part-
ners Anne Carin en Ron. 
De volgende generatie trad in Leo's voet-
sporen en zelf trok hij zich wat terug. Zo 
konden Leo en Wies gaan genieten van 
elkaar, het maken van prachtige reizen, 
een terrasje pikken in hun woonplaats 
Gennep en natuurlijk de kleinkinderen. 

Helaas sloeg rond 2010 dementie toe, 
maar Wies wist met alles wat in haar ver-
mogen lag, samen met goede mensen om 
haar heen, Leo tot op de laatste dag goed te 
verzorgen. Hierbij hebben ze samen veel 
steun gehad aan het katholieke geloof.

De plechtige uitvaart heeft in besloten 
kring plaatsgevonden.

Veel dank aan het thuiszorgteam van Pro-
teion Limburg, Dr. Nijst, Home Instead 
thuisservice en iedereen die voor Leo be-
tekenisvol is geweest de afgelopen jaren.

In stilte zal liefde blijven bestaan. 

Wies               Floortje en Timo
Paul en Anne Carin      Hansje en Arian
Yvonne en Ron              Lisa en Ruben
                                           Jan                          
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IN MEMORIAM 

THEO OLDENHOF

* Gennep, 8 maart 1944
† Gennep, 21 augustus 2021

Theo werd 8 maart 1944 als derde kind 
geboren uit een gezin van elf kinderen, 
in het Voorhoevepark oftewel "Op d’n 
Balkan". 
Na de kleuter- en Martinusschool ging 
hij naar de LTS in Nijmegen. Hij volgde 

-
strumentmaker. 
Voor de militaire dienstplicht was Pre-
metaal zijn eerste werkgever. Toen er 
na de dienstplicht bij de ‘overburen’ 
een plek vrij kwam als magazijnmees-
ter, hoefde hij niet lang na te denken. Het 
werd een baan voor het leven daar bij de 
Zuid-Ooster. De laatste jaren voor zijn 
pensioen was hij werkzaam als monteur. 

FAMILIEBERICHTEN

Vissen was zijn eerste grote hobby met 
als hoogtepunt, deelname aan het Ne-
derlandse Kampioenschap dat gehou-
den werd in Almere. Alleen jammer dat 
het leefnet juist die dag leeg bleef. 
Zijn andere grote hobby en passie: de 
jacht. Iedere zaterdag trouw met zijn 
maatje, jachthond Sacha en broer Henk 

-
lerlooi. Samen met zijn jachtvrienden 
maakten zij jaarlijks ook uitstapjes in 
binnen- en buitenland. 

-
dere woensdagmiddag van Pasen tot de 

de "Bitterballenclub" zijn ronde door de 
omgeving van Gennep, op zijn tijd on-

-
nish, weer of geen weer, Hotel de Kroon 
op de Markt. Daar aangekomen, werd 
er eerst gelapt en tussen het ene of an-
dere ‘natje’ werden dan de gratis door 
Toon of Marian en later Britt beschik-
baar gestelde bitterballen genuttigd. 
Zondagse vaste prik, was het voetbal-
len. Samen met onze Hans en Jan naar 
Vitesse, zowel uit als thuis. Met Theo als 
chauffeur naar de uitwedstrijden. Daar-

Marian en Hans. 

Onze Theo 

Ook al zijn we je verloren, we zijn je nog 
niet kwijt. In onze harten kunnen we je 
horen en dragen je bij ons, voor altijd

IN MEMORIAM 

Wij zijn zeer bedroefd door het plotse-
linge overlijden van onze broer, zwager 
en oom 

DICKY TOMASILA  

* 12 juli 1946
† 17 augustus 2021

Dicky is geboren in Sam pit op de Mo-
lukken. Op 5-jarige leeftijd is hij, samen 
met zijn familie, naar Nederland geko-
men en in Gennep op het Genapium 
neergestreken. Voor onze oude Gen- 
nepenaren beter bekend als het zoge-
noemde Ambonezenkamp. 

70 jaar heeft hij met veel plezier in Gen- 
nep gewoond. Na meer dan 40 trouwe 
dienstjaren in de metaal heeft hij geno-
ten van zijn welverdiende pensioen. 
Menigeen zag hem dan ook regelmatig 

-
gelijks bij de bakker te vinden was voor 
een vers brood en een boodschap. 

Hij genoot van zijn vakanties naar Flo-
rida, Hawaï en Thailand waarvan hij 
dan altijd met de mooiste verhalen mee 
thuis kwam. Ook speelde hij graag een 
potje joker en domino. 

Dicky had altijd een lach op zijn gezicht, 
was vriendelijk naar iedereen en nie-
mand tot last. En zo is hij ook van ons 
heengegaan. 

Dicky, Selamat Djalang
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FAMILIEBERICHT
PLAATSEN?

Wil je een In Memoriam,  
huwelijks- of geboortebericht 

plaatsen op deze pagina in  
'De Gennepenaar'? 

Stuur dan een bericht naar 
redactie@printmarkt.eu 

of bel 0485 51 83 48.

Dit kan ook als de uitvaart 
of huwelijksvoltrekking 

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

IN MEMORIAM
We zijn diep getroffen 

door het overlijden van

LEO FAASSEN 

* Tegelen, 31 maart 1945
† Boxmeer, 26 augustus 2021

Sinds 2013 een zeer betrokken lid van 
onze ledenraad.  Tot op het laatst stond 
het leven van Leo in dienst van zijn gezin, 
medemens en maatschappij. Hij was o.a. 
oud-directeur van het Hezeland Colle-
ge Gennep en 20 jaar lang voorzitter van 
stichting GESP.
Wij zullen hem missen, zijn toewijding en 
de blijmoedigheid waarmee hij in het le-
ven stond.

Onze gedachten gaan uit naar zijn fami-
lie, vrienden en naasten. Wij wensen hen 
veel sterkte bij het dragen van dit verlies 
en vertrouwen erop dat zij kracht kunnen 
putten uit de vele mooie herinneringen.

Met oprechte deelneming
Ledenraad, Raad van Commissarissen, 
Directie en medewerkers
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

FAMILIEBERICHTEN

Het vierde elftal van Vitesse ’08 zoekt 
voor het komende seizoen een doelman/
vrouw. Ons seizoen gaat van start op zon-
dag 26 september en thuiswedstrijden 
spelen wij om 10:00 uur. Zodoende heb 
je nog alle tijd om s ’middags iets leuks te 
gaan doen met de kinderen of naar Max 
te kijken. Uiteraard zijn wij niet vies van 
een biertje of twee en biedt Vitesse ’08 
ook de gelegenheid om nog een derde 
helft aan de wedstrijd te plakken en an-
dere teams van onze voetbalvereniging 
aan te moedigen.

Is je interesse gewekt? Mail vrijblijvend 
naar ledenadministratie@vitesse08.nl of 
scan onderstaande qr-code voor meer in-
formatie over het lidmaatschap bij onze 
voetbalvereniging en een online aanmel-
dingsformulier.

KEEPER GEZOCHT!

?

ONZE BEZORGERS

GENNEP. (jn) In Gennep-Zuid wordt al van-
af dag één de bezorging van ‘de Gennepe-
naar’ verzorgd door Coen Ploum en echt-
genote. Tot volle tevredenheid van het 
kerkbestuur en naar wij vernomen heb-
ben, ook de bezorgers. Coen telt de kranten 
af, brengt ze bij de bezorgers aan huis en 
verspreidt ze ook nog als er eens een keer 
een bezorg(st)er uitvalt. De laatste keer 
was het echt ‘raak’. Toen vielen er zo’n 5 be-
zorgers uit en was Coen met zijn vrouw bij-
na 2 dagen onderweg om de kranten te be-
zorgen. Met als gevolg dat zijn vrouw, door 
vermoeidheid, op de avond van de tweede 

behoorlijk wat verwondingen heeft opge-
lopen. Gelukkig gaat het inmiddels weer de 
goede kant op en kunt u ze straks samen 
weer in Gennep zien wandelen.

Dit, en het bereiken van een leeftijd waar 
anderen al lang gestopt zouden zijn, heb-
ben Coen en zijn vrouw doen besluiten 
per einde dit jaar het stokje over te willen 
geven. Wij komen daar in het december-
nummer nader op terug. Voor nu is het 
zaak, dat we voor de fam. Ploum waardige 
opvolgers gaan vinden. Met zijn ervaring 
wil Coen aan die overdracht graag zijn bij-
drage leveren en als u zich aangesproken 
voelt, verzoeken wij u contact op te nemen 
met Coen Ploum of rechtstreeks met Print-
markt.eu. De telefoonnummers vindt u in 
het colofon op pagina 3. Zoals in de adver-
tentie geschreven: het zorgt voor lichaams-
beweging, waardering en het is goed als je 
van sociaal contact houdt.



Gastvrij en quality time
10.45 uur Ontvangst locatie Gennep, Kleermakersgroes 150

* Koffie/thee en iets lekkers uit eigen keuken

Informatie: * Wat wij kunnen bieden, * imago en visie, * wat kost een uitvaart, 
* ik ben verzekerd bij Dela/Monuta of Yarden, mag ik dan kiezen, wie mijn 

uitvaart regelt en verzorgt, en dan?

Met liefde en aandacht 
Genieten van een vers bereide lunch en aansluitend de rondleiding.

12.30 uur Vertrek naar Buitenplaats Zevenhutten

Geen vervoer, laat het ons weten bij je aanmelding, dan zorgen wij daarvoor! 

Informatie 

& binnen

kijken

Uitnodiging
voor de inwoners van  de gemeenten: Gennep,

Mook en Middelaar, Heumen en Malden

Schrijf je in op www.schrijen.com
of www.zevenhutten.nl

Zondag 
12 september

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

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

(Aanmelden is alleen mogelijk voor het hele programma)
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OPEN MONUMENTENDAG 2021 

GENNEP. (MvM) Zondag 12 september is het weer Open Mo-
numentendag. Het motto van dit jaar is: 'Mijn monument is 
jouw monument' Maar hoe beleef je dit motto? Door het mo-
nument te bezichtigen en te beleven natuurlijk!

BELEVEN
Vrijwilligers en informatieborden vertellen de verhalen over 
de historie van een monument. In veel gevallen kun je er naar 
binnen en worden er zelfs rondleidingen gegeven. Zo kun je dit 
rijke culturele erfgoed écht beleven.

OVER DE GRENS
De monumentenroute is dit jaar groter dan ooit, want dankzij de 
gemeente en Heimatverein Goch gaan we zelfs de grens over. Met 
het Duitse Lijntje, der Boxteler Bahn als kapstok kunnen veel mo-
numenten en cultuurhistorisch belangrijke plaatsen worden be-
zocht. Zo bezoek je dit jaar bijv. niet alleen de protestantse kerk 
in Gennep of de Gerardamolen in Heijen, maar ook de St. Petrus-
kirche in Hommersum, Langenberghaus in Goch of Graefenthal in 
Asperden.  

WANDELEN MET EEN STADSGIDS
Ook kun je door zowel Gennep als Goch een wandeling maken 
met een stadsgids. In Gennep leidt deze tocht je langs 'Stolperstei-
ne' (struikelstenen). De wandeling begint om 11:00 uur vanaf het 
Stadhuis op de Markt in Gennep. In Goch kun je deze zondag om 
13:00 en om 14:30 uur starten. De tocht begint bij Steintor 20 in 
Goch en laat je de monumenten van de binnenstad zien. 

STREETART FESTIVAL
Verder is er in Goch deze dag een StreetART festival met op 45 

kunstenaars. Ook dat is zeer zeker een bezoekje waard!

FIETSROUTES EN PROGRAMMA
In de gratis folder (o.a. verkrijgbaar bij Tourist Info Gennep) 

dat bij de diverse locaties geboden wordt. Wij wensen u veel 
plezier op uw ontdekkingstocht.
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'T BOMBAKKES 
ZOEKT NIEUW TALENT

GENNEP.(MvM) Hoewel het 'Klever Rosenmontags Komitee 
e.V.' in Kleve afgelopen maand al kenbaar maakte komend 
carnavalsseizoen geen nieuwe Prins te presenteren en ook 
geen carnavalszittingen te organiseren, zijn carnavalsver-
enigingen in ons land een stuk positiever gestemd over de 
organisatie van Carnavalsseizoen 2021-2022. Zo maakte 
Génnepse Vastelaovendclup 't Bombakkes op 31 augustus 
bekend op zoek te zijn naar nieuw Genneps talent voor 
'Zitting 2022'.

'T KRÖLT WÈR
Een jaar lang heeft 't d'r niet gekröld en dat jaar wil 't Bombakkes 
dan ook snel vergeten. Er was namelijk geen Vastelaovend en dus 
ook geen zitting. De Gennepse Vastelaovendclup kijkt dan ook al 
uit naar het nieuwe jaar waarin hopelijk weer volop Vastelaovend 
kan worden gevierd inclusief een prachtige, Gennepse Zitting! 

De Zittingscommissie is al druk bezig met de organisatie van 
'Zitting 2022' met als thema: ''t Krölt wèr'. Om de zitting, 
die  zal plaatsvinden 12 februari 2022, tot een groot succes te 
maken, zijn ze op zoek naar Gennepse talenten die mee wil-
len doen aan deze avond vol kwats en vermaak.

Talenten die hun kunsten willen vertonen op de bühne van 
't Bombakkes, kunnen zich nog aanmelden tot 20 september 
2021 via zitting@bombakkes.nl.

Laot 't d'r wèr krölle, 
van Génnep tot ien Kölle!

Meer info: www.bombakkes.nl

DONATEURSACTIES
STICHTING KINDERBOERDERIJ GENNEP
Locale stichtingen en verenigingen kunnen niet bestaan zon-
der de steun van de inwoners van Gennep. Daarom zijn de 
vrijwilligers van Stichting Kinderboerderij Gennep tussen 30 
augustus en 5 september langs de deuren gegaan voor hun 
jaarlijkse donateursactie.

Gelukkig konden zij weer rekenen op steun van vele dona-

collectebus deden. Maar, helaas troffen ze niet bij elk huis ie-
mand aan. Daarom kun je, als je de Kinderboerderij aan de 

-
drage ook overmaken. Dan kan op bankrekeningnummer: 
NL 60 RABO 0161910890 t.n.v. Stichting Kinderboerderij 
Gennep. Met jouw bijdrage kunnen de vrijwilligers er voor 
zorgen dat de dieren die hier wonen goed te eten krijgen en 
hun onderkomen goed kan worden onderhouden. Zo kunnen 
de kinderen die met hun ouders of verzorgers een bezoekje 
brengen en de boerderijdieren hier optimaal van elkaar blij-
ven genieten.

KERKELIJKE HARMONIE UNITAS ET FIDELITAS
Ook de leden van Harmonie Unitas et Fidelitas hebben een 
collecte gehouden. Hun donateursactie vond plaats van 6 t/m 
8 september j.l. Mocht je deze collectanten gemist hebben, 
maar toch willen bijdragen aan bijv. ‘The Night of the Proms’ 
2022, dan kun je jouw bijdrage overmaken op bankrekening-
nummer: NL57RABO0140623809 tnv Kerkelijke Harmonie 
Gennep. 

Met jouw bijdrage kunnen zij zo hun instrumenten onderhou-
den, concerten organiseren en zorgen voor goed muziekon-
derwijs. Zo wordt er binnenkort gestart met de BVM-cursus 
voor basisschoolleerlingen. BVM staat voor basisvorming mu-

bewegen en zelf muziek schrijven. Wil jij je kind aanmelden 
voor de BVM-cursus of heb je er vragen over? Mail dan naar 
info@harmoniegennep.nl of bel Dorien op 06-18723703.

Namens Stichting Kinderboerderij Gennep
en Kerkelijke Harmonie Unitas et Fidelitas:

hartelijk bedankt voor je steun!
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NIEUWE ROLSTOELBUS 
EINDELIJK DE WEG OP!

GENNEP. (MvM) Eind vorige maand sprak ik Vincent van Riet, secretaris van de St. 
Vrienden van Norbertus. Op de vraag hoe het nu staat met de rolstoelbus, reageerde 
hij na een diepe zucht met de woorden: "De Covid-perikelen zijn nog steeds niet over" 
vervolgd door "Voor de zorg- en verpleeginstellingen in Gennep is het nog steeds een 
hele opgave om goed en veilig beleid te maken én te handhaven." 

Niet veel later ontvingen we een e-mail van 'Vinnie' met het nieuws dat de rolstoel-

worden genomen!

In het bijzijn van genodigden, zal burgemeester Hans Teunissen deze dag, de over-
handiging van de sleutels verrichten. Dat is natuurlijk buitengewoon goed nieuws 
voor al die mensen die de afgelopen tijd nauwelijks ergens naar toe konden. 

Omdat de ingebruikname helaas in besloten kring zal moeten plaatsvinden i.v.m. de 
huidige corona-regels, zullen we in de volgende editie van "De Gennepenaar" een 
mooi verslag van deze middag publiceren.
De redactie wenst St. Vrienden van Norbertus, de vrijwilligers en passagiers van de 
rolstoelbus, nu alvast heel veel veilige kilometers toe!

TOTAL WORKOUT 
GENNEP 

Nieuwe seizoen 
is gestart

Deze total workout is een gevarieerde, in-
tensieve training op muziek voor je hele 
lichaam. De workout bestaat uit conditie-
training en spierversterking. Het condi-
tionele gedeelte is een dynamische car-
dio workout waarin je kunt kiezen voor 
de high of low impact versie (je kunt dus 
springen maar het hoeft niet). Het spier-
versterkende gedeelte bestaat uit oefe-
ningen voor buik en rug (core-training), 
benen, billen en armen. Om deze verschil-
lende spiergroepen te versterken maken 
we gebruik van dyna-bands en het ge-
wicht van je eigen lichaam.

Kortom in deze total workout ben je ac-
tief bezig op leuke muziek, verbeter je 
je conditie en werk je aan een steviger 
lichaam. Maar natuurlijk is het ook ge-
woon leuk om samen met anderen te 
doen; lekker bewegen op muziek; in-
spannen en daarna heerlijk loslaten en 
ontspannen. Je kunt op je eigen niveau 
meedoen. Deze workout is dan ook voor 
iedereen en elke leeftijd geschikt.

Wil je weten of deze total workout ook 
iets voor jou is? Doe dan mee met een 

woensdag van 20.00 tot 21.00 uur  in 
de gymzaal van Mikado, Stiemensweg 
44 in Gennep. 

Voor meer informatie of om je aan te 
melden: Patricia 06 28 14 82 82 



12

DE BIBLIOTHEEK ROEPT: 
“WE MOGEN WEER!”

De corona-maatregelen versoepelen en daardoor kunnen de 
deuren van de bibliotheek steeds een stuk verder open. Er 
zijn weer meer activiteiten mogelijk, we hebben een gloed-
nieuwe Speelotheek en we kunnen gaan verruimen in onze 
openingstijden. 

In de Speelotheek mogen we Kobi verwelkomen, een vrolijk 
beestje dat je uitnodigt om naast boeken ook speelgoed te komen 
lenen. Het speelgoed en speelleermateriaal is in diverse catego-
rieen ingedeeld, waaronder Taal/Rekenen, Bouwen, Fantasie en 
Digitaal. Ook is er nieuw buitenspeelgoed aan de collectie toege-
voegd. Ook hebben we een nieuw Digiprentpunt, een tablet waar 
educatieve spellen op staan en prentenboeken. Puck Senders, 
klantadviseur in de vestiging Gennep: “Het Digiprentpunt is een 

hun kinderen die als vanzelfsprekend de tablet bedienen. Vaak ont-
staan er leuke gesprekken tussen ouder en kind.”

Als je als kind gek bent op computers en techniek, als je graag wilt 
ontwerpen en robots super interessant vindt, dan kun je hier lek-
ker mee aan de slag tijdens de Techlab Club. De eerste les start op 
21 september en in dit blok van zes weken zullen we aan de gang 
gaan met Robotica. Kun jij jouw robot programmeren zodat deze 

Ook de volwassen activiteiten mogen weer plaatsvinden. Een 
voorbeeld daarvan is de Walk en Talk bijeenkomst op woensdag-
ochtend 15 september. Tijdens de week van de loopbaan is Erie 
Loman te gast. Zij gaat met de aanwezigen in gesprek over com-
petenties en hoe goed je jezelf kent. Want des te beter jij jezelf 
kent, des te beter kun je jezelf verkopen bij een werkgever. Om 
jezelf te leren kennen kan het maken van testen soms enorm hel-
pen. Voor meer informatie kun je terecht in de agenda op de web-
site van BiblioPlus. 

-
den moeten schrappen. Gelukkig kunnen we melden dat we van-
af oktober weer een ochtend open gaan. De vrijdagavond komt 
per 1 september te vervallen. In plaats daarvan openen we onze 
deuren op donderdagavond tot 19u. Ook zal per 1 oktober de bi-
bliotheek op vrijdagochtend de deuren openen. Kijk voor de actu-
ele openingstijden op onze website. 

DE GENNEPENAAR
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MAAK KENNIS MET 
FIT DISTRICT

GENNEP.(MvM) Eind augustus 2016 opende sportschool 
Fit District haar deuren aan De Poel 14 in Gennep. Nu, zo'n 
5 jaar later, hebben ze al 4 keer de Dutch Fitness Award 

uitgebreid. Zo is Fit District o.a. aangewezen door Milon 
als 1 van de 100 premium clubs van Nederland en België. 

-
trum allemaal te bieden heeft, heeft het team van Bob van 
Nisselrooy een aantal leuke acties voor je in petto.

Ik breng een bezoekje aan het bedrijf van Bob en wordt direct 
vriendelijk verwelkomd. Hij geeft me een rondleiding en ver-
telt enthousiast over de werkwijze die Fit District hanteert ter-
wijl we richting de 'Milon cirkel' lopen. 

zegt 
hij. 

ver-
volgt hij. 

Je mag dus, als je voor 4 oktober a.s. een abonnement afsluit 
bij deze Gennepse sportschool, een cadeau uitkiezen. Zo kun je 

bijv. zonder verplichtingen 4 weken lang 
gratis de Milon cirkel, uitproberen. Maar 
ook 2 personal trainingssessies, gratis Life- 
style coaching t.w.v. 50,- en 4 weken gra-

mogelijkheden. -
-

ment bij ons afsluit, krijgt ook nog een mooie 

maar op = op" vult Bob aan.

Een mooie kans dus om eens te ervaren of de  Milon Cirkel, be-
dacht door een fysiotherapeut en sportwetenschapper uit Duits-
land, of juist sporten met een personal trainer iets voor jou is. Maar 

de advertentie op pagina 20/21 van deze editie van 'De Gennepe-
naar' snel in en lever het voor 4 oktober in op De Poel 14 in Gen-
nep. -

 vult Bob aan vlak voordat 
ik zijn sportschool verlaat. 

Hopelijk brengen de acties van Fit District veel Gennepenaren in 
beweging de komende tijd!

Advertorial

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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Rabo 
ClubSupport
Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt  

Iedereen verdient een plek waar je altijd welkom bent. Waar je
jezelf kunt zijn en elkaar sterker maakt. Clubs en verenigingen 
zijn zulke plekken. En dat moet zo blijven. 
Daarom helpt Rabo ClubSupport verenigingen met kennis, 
netwerken en geld.

Wil je meer weten? Kijk dan op rabobank.nl/clubsupport 
 

Doe mee! 
Rabo Club-

Support 

STEUN GENNEPSE CLUBS, STICHTINGEN EN 
VERENIGINGEN TIJDENS DE RABO CLUBSUPPORT

Rabobank is als coöperatie ánders dan andere banken. De 
bank heeft geen aandeelhouders, maar leden. En in plaats 
van dividend te betalen aan aandeelhouders, investeren 
ze een deel van de winst terug in de maatschappij. Onder 

-
voorbeeld om muziekinstrumenten te kopen of speelvel-
den aan te leggen.  

Rabobank LvCM gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en 
verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samen-
leving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen leden van 
de Rabobank hun stem uitbrengen op vereniging(en) of stich-
ting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn 
geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stich-
ting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of 
stichting ontvangt. 

Clubs, stichtingen en verenigingen uit gemeente Gennep heb-
ben nog tot 27 september a.s. de kans om zich in te schrijven. 
Als lid van de Rabobank kun jij dan van 4 t/m 24 oktober a.s. 
je stem uitbrengen via de Rabo-App of op de speciale website 
www.rabo-clubsupport.nl.

Op deze website zie je ook direct welke Gennepse clubs zich 
hebben aangemeld en zo dus t/m 24 oktober kans maken op 

club krijgt, hoe meer geld deze club ontvangt.

Vorig jaar ontving KBO Gennep door middel van deze actie maar 
liefst € 1.018,08 en Génnepse Vastelaovendclup 't Bombakkes 
kreeg € 760,04 uitgekeerd. Zo zie je maar, met deze korte hande-

voor het verenigingsleven in onze stad. Allemaal stemmen dus!



15

GENNEP. Padel groeit hard in Nederland. Steeds meer mensen 
ontdekken hoe leuk padel is en raken er aan verslingerd. Op dit 
moment zijn er al ruim 500 padelbanen op 200 verschillende lo-
caties. En de verwachting is dat er in 2024 op zo'n 400 locaties 
1100 padelbanen zijn en dat over tien jaar zo’n 500 tennisvereni-
gingen de keuze hebben gemaakt voor een of meerdere padel-

banen. En daar wil de Gen-
nepse tennisvereniging er 
ook een van zijn. De komen-
de maanden wordt er aan de 
Kalboerstraat daarom hard 
gewerkt om de vergunnin-
gen rond te krijgen, de juiste 
keuze van de leverancier te 
maken en als dan alles zover 
in kannen en kruiken is, is de 
verwachting dat er vanaf vol-
gend jaar zomer op het ten-
nispark op drie banen ook 
gepaddeld kan worden.

WAT IS PADEL EIGENLIJK?
Padel is een racket- en balsport voor twee spelers (enkelspel) of 
voor paren (dubbelspel), waarbij een bal, gelijkend op een tennis-

bal, met een racket over een net gespeeld dient te worden. Het is 
een mix van tennis en squash. Bij padel gaat de bal elke keer weer 
net anders dan je verwacht. In de kooi moet je op alles voorbereid 
zijn. De bal gaat telkens weer anders, en net als je denkt verslagen 
te zijn, krijg je onverwacht toch weer een tweede kans, bijvoor-
beeld door hulp van de wanden. Maar ook het hekwerk van de 
kooi doet mee in het spel en je mag zelfs helemaal buiten de kooi 
de bal nog terugspelen. 

LEDEN TV GENNEP GEVEN GROEN LICHT 
ONDERZOEK AANLEG PADELBANEN
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Niersstad Gennep bruist als nooit tevo-
ren! Groeters heten je van harte welkom 
in het historische centrum. Je vindt hier 
een mooie mix van sfeervolle speciaal-
zaken die hier soms al meer dan een 
eeuw gevestigd zijn en nieuwe, moder-
ne winkeltjes met mode, kunst, snuiste-
rijen en nog veel meer. Uiteraard tref je 

-
kelketens aan, maar een bezoekje aan 
een lokale speciaalzaak is zeer zeker de 
moeite waard. 

Proef de nostalgische sfeer in de Niers-
straat, vlij neer op een van de terrassen 
op de eeuwenoude Markt of struin de 
Zandstraat en Spoorstraat af, op zoek 
naar een nieuwe jeans of een stoere zon-
nebril. Van bloemen tot sieraden en van 
mode tot meubels. Gennep heeft het alle-
maal voor je in petto. 
Het winkelgebied heeft de afgelopen tijd 

 
vaars 'vliegen' tussen de karakteristie-
ke winkelpanden door, bloemenpracht 
in cortenstalen bloembakken sieren 
het straatbeeld en wie door de Niers-
staat loopt  wordt verrast door de kleu-
renpracht van lampions. Zeker tegen de 
avond ziet dit er prachtig uit. 

Een bezoekje aan Gennep is dus zeker 
de moeite waard en al helemaal op zon-
dag 12 september tijdens het Open Mo-
numentenweekend. Zo bezoek je niet 
alleen tal van winkeltjes om je garde- 
robe of interieur van een nieuw jasje te 
voorzien, maar kun je ook nog cultuur 
opsnuiven in de Sint Martinuskerk, de 
Protestantse Kerk of bezoekerscentrum 
Martinustoren.

Je dagje Gennep is natuurlijk pas écht 
compleet wanneer je afsluit met een 
hapje en drankje in een een van de vele 
restaurants die het centrum rijk is!

Advertorial

FUNSHOPPEN IN BRUISEND GENNEP!

INVERSTERINGSZONE
Ondernemers in het winkelgebied 
van Gennep ontvangen in week 38 
een stembiljet waarmee zij kenbaar 
kunnen maken of dat zij voor of te-
gen de komst van een BIZ zijn. Maar 
wat houdt die BIZ eigenlijk in?!

KRACHTEN BUNDELEN
Samen het centrum van Gennep op de 
kaart zetten en de aantrekkelijkheid 
van het centrum versterken, dat is wat 
bereikt kan worden wanneer Gennep 
een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) 
krijgt. Door vóór de invoering van de 
BIZ te stemmen betaalt straks iedere 
ondernemer in het winkelgebied mee 
aan de economische versterking van 
het centrum van Gennep. De BIZ kan 
worden ingevoerd als de helft van de 
stemgerechtigden hun stem uitbrengt 
en als daarvan 2/3 zich uitspreekt voor 
de komst van de BIZ. 

Voor jou als inwoner of bezoeker van 
Gennep betekent dit, dat Gennep de 
komende jaren nóg meer zal bruisen, 
want de activiteiten zoals die in het 
verleden door de OVG werden georga-
niseerd, worden in de toekomst opge-
pakt door de BIZ. Ook sfeer en beleving 
wordt door de BIZ verzorgd.
Ondernemers die (vóór vrijdag 8 ok-
tober) voor de komst van een BIZ heb-
ben gestemd, zijn te herkennen aan een 
sticker op de winkeldeur!



18

COMMUNICATIE EN ZO…

UIT ‘DE LIMBURGER’ 
VAN 30 SEPTEMBER 1950

GENNEP. Ondanks krant, radio en tele-

-
zen, gaat in Gennep nog steeds een man 
met een bel rond om de gemeentenaren 

-

H. Thijssen.

klingelbel rond en hij vervult het stads-

Proefondervindelijk is uitgemaakt, dat 

-
boven nog een roephoorn aan zijn mond, 

meter afstand de moeders nog in pani-
-

-
meente aangesteld. Burgemeesterlijke 
en gemeentelijke mededelingen roept 
hij om zonder daarvoor een beloning te 

-
komsten trekken uit de diensten, die hij 

-
-

voor men zijn hulp inroept zijn zeer ver-

Na de bevrijding heeft Thijssen zijn druk-
ste oproeptijd gekend. Toen moest hij 

-

-
porties teruggelopen. De vermiste – en 

-

-
rug. Gedurende de zomermaanden is dit 

de vele vreemdelingen, die dan in Gen- 
nep pleisteren of het stadje doorkruisen.

DOOD EN BEGRAVEN
Wanneer ik de uitdrukking ‘het nieuws 
gaat als een lopend vuurtje door de 
stad’ hoor of lees, moet ik altijd aan 
Gerrit Weijers denken. Hij was wat 
men tegenwoordig een begrafenison-
dernemer noemt, maar wat in Gennep 
kortweg met de term doodgraver werd 
aangeduid. Wij, misdienaars, noemden 
hem oneerbiedig ‘Pietje de Dood’. Dat 
had niet alleen met zijn vak te maken, 
maar meer nog met zijn verschijning.

Naast het begraven (letterlijk: hij dolf de 

voorop in de stoet) was hij ook belast 
-

lijk van de status van de dierbare over-
ledene – de straat, de wijk en in heel uit-
zonderlijke gevallen heel Gennep door. 
Dan ging de huisbel en de deur was nog 
niet open of Gerrit nam de hoge hoed af 
en begon meteen zijn verhaal op te dreu-
nen:

Altijd dat tot diepe droefenis en altijd 
dierbaar, hoewel ik minstens drie ge-
vallen kan opnoemen waarbij de diep-
bedroefde familie het liefst de vlag zou 
hebben uitgestoken. En bepaald niet 
halfstok! 

GENNEP.(JN) Ergens vorig jaar is ‘Visit Gennep’ gelanceerd, een site die de inwo-
ners (U en ik) moesten informeren over evenementen, activiteiten etc. die er in 
onze gemeente zoal te doen zijn. Tevens zou het een informatiebron zijn voor 
de toeristen die Gennep een of meerdere dagen bezoeken. De regie, onderhoud 
en bijhouden van die site werd uitbesteed aan een bedrijf uit… (hoe kan het ook 
anders!) Boxmeer.  u kunt ook lezen: 

 De inhoud van die site en het niveau van de agenda is 
van een dermate treurig stemmend niveau dat ik eigenlijk nu al teveel woorden 
hieraan heb vuilgemaakt. En dan vraag je je af: ‘hoe deden ze zoiets vroeger, hoe 
werden de inwoners geïnformeerd? Ik ben op zoek gegaan en kwam uit bij de 
stadsomroeper, de doodgraver, kerkklokken, sirenes en de M&Nbode.



19

Vervolg   COMMUNICATIE EN ZO…
Erg goed verstaanbaar was de bood-
schap doorgaans niet. Maar dat hoef-
de ook niet, want iedereen in Gennep 
kende de tekst inmiddels uit zijn hoofd. 
Wel was het een hele kunst om uit die 
woordenstroom de naam van de dierba-
re overledene op te pikken. Want zoals 
de stadsomroeper regelmatig ‘aanlegde’ 
om zijn keel te smeren, had ook Gerrit 
onderweg zo zijn adresjes om zich moed 
in te drinken.

KERKKLOKKEN
Tot voor enkele jaren was het in Lim-
burg  gemeengoed dat bij een over-
lijden, als het kon nog diezelfde dag 
en anders direct de volgende dag om 
11:00u de klokken werden geluid. De 
meeste parochies hebben dit gebruik 
afgeschaft, alleen in Ottersum gebeurt 
het nog steeds.

En dan wordt er gebeld hè. 

Iemand die al wat lan-
ger meeliep wist op d’n duur wie hij/zij 
moest bellen; -

zien. Vraag is nu hoe lang dit gebruik 
nog in stand gehouden kan worden.

SIRENES
Die zijn helaas geen onderdeel meer van 
de huidige moderne crisiscommunicatie-
middelen. Wat was dat vroeger gemakke-
lijk als je wilde weten waar er ergens een 

nog huilden, naar de brandweerkazerne 
bij Page of aan de Genneperhuisweg en 
dan achter de brandweer aan. Kon je later 
thuis in geuren en kleuren vertellen wat er 
allemaal gebeurd was. Vandaag de dag kan 
het zomaar gebeuren dat het bijv. ergens 
bij je in de straat gebrand heeft, zonder dat 
je er ook maar iets van gemerkt hebt

Toen Paul Janssen in 1972 uit Ameri-
ka terugkwam van een bezoek aan een 
grote krantenpersfabrikant wist hij het. 
Dit gaan we in Gennep/Nederland ook 
doen. Kranten drukken in rotatie, in 
grote oplages en deze GRATIS huis-aan-

-huis bezorgen. En daarmee werd het 
(gemeentenieuws) voortaan (1973) in 
een nog uitgebreidere vorm voor ieder-
een bereikbaar. In menige kantine en op 
kantoor hoorde je er donderdag ’s mor-
gens gewoon niet bij als je de Maas- & 
Niersbode niet had gelezen. Daar stond 
al het  lokale nieuws in, las je wie er 
dood was en wie geboren. Ook dat is 
door de tijd ingehaald, alhoewel…

Inderdaad; alhoewel. Ik heb de in-
druk dat onze pagina’s familieberich-
ten de best gelezen pagina’s zijn van 
‘de Gennepenaar’. En als we zien hoe-
veel van die berichten er direct door 
familie en zo hier aangeleverd wor-
den, en ze ons dan vertellen hoe zeer 
ze dat allemaal waarderen, is er toch 
duidelijk behoefte aan zoiets als een 
‘Gennepenaar’.
Maar daar denken ze hier iets ver-
derop dus héél anders over. Een van 
onze bezorgers stond vorige week 
donderdag nl. al vroeg bij ons aan de 
balie met de vraag waarom ‘de Gen-
nepenaar’ niet vermeld stond in de 
Gemeentegids Gennep 2021/2022. 
Wel het Dorpsblad Ven-Zelderhei-
de en de VIA Gennep. Ik heb de goeie 
man geen antwoord kunnen geven en 
ook zijn vermoeden, dat hij wel wist 
waar dat aan lag, kunnen/willen be-
vestigen. Het zij zo!
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BIJEENKOMST OVER 
TOEKOMST BUURTHUIS 'VAN ONS'

Gennep. Eind dit jaar stopt 4Events met het beheer van 
Buurthuis Van Ons in Gennep. Wijkraad Gennep-Zuid orga-
niseert daarom op maandag 20 september een bijeenkomst 
over de toekomst van het buurthuis. Deze vindt plaats in 
Buurthuis Van Ons en duurt van 19.30 tot 21.00 uur.

Tijdens de bijeenkomst gaan de deelnemers, samen met kar-
trekkers uit de wijk, in gesprek over de toekomst, het beheer 
en de exploitatie van Buurthuis Van Ons. Rob van der Wijst 
van Dorpslab begeleidt de avond. Wilt u ook meedenken? 
Meld u dan aan via info@wijkraadgennep-zuid.nl.

GENNEP/MILSBEEK. In het kader van 900 jaar Norbertijnen 
bezochten een aantal Norbertijnen en Norbertinessen van de 
Orde donderdag 26 augustus jl. Gennep. Zij werden bij het 
Theehuisje in Milsbeek ontvangen en welkom geheten door 
burgemeester Hans Teunissen waarna gezamenlijk de ge-
boorteplaats van Norbertus van Gennep, het Genneperhuys, 
werd bezocht.

BEZOEK NORBERTIJNEN
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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

Woensdag 8 september zijn we begon-
nen we met onze Alpha-cursus. Dit is een 
manier om opnieuw kennis te maken met 
het geloof. Een bijeenkomst begint altijd 
met een gezamenlijke maaltijd. Dat is een 
ontspannen manier om elkaar wat beter 
te leren kennen en je raakt eigenlijk van-
zelf al in gesprek. Na de maaltijd houdt ie-
mand een korte inleiding over een onder-
werp dat over ons christelijk geloof gaat. 
Van harte welkom bij een of meerdere 
avonden! Voor aanmelding: stuur een be-
richtje naar alpha.gennep@gmail.com

De gezondheidssituatie Harrie Smeets 
blijft ernstig. De bisschop, die aan een 
hersentumor lijdt, kan door verlam-
mingsverschijnselen nauwelijks meer 
lopen. Het bisdom Roermond roept alle 
gelovigen in Limburg op om te bidden 
voor een spoedig herstel van bisschop 
Harrie Smeets, die ernstig ziek is. Hier 
het gebed…

ons vraagt elkaar lief te hebben: wij 
bidden U voor onze bisschop, monseig-
neur Harrie Smeets. Met de woorden 
van de apostel Jakobus beveelt U ons 
aan: “Is iemand onder u ziek? Laat hij 
de priesters van de gemeente roepen: 
zij moeten een gebed over hem uitspre-
ken en hem met olie zalven in de naam 
des Heren. En het gelovige gebed zal de 
zieke redden en de Heer zal hem op-

richten. En als hij zonden heeft begaan 
zal het hem worden vergeven”. Wij bid-
den U voor onze bisschop: bekommer U 
om uw dienaar, heb medelijden en be-
scherm hem. Wij vragen om genezing 
naar lichaam en geest. In uw Naam is 
hij gezalfd met de heilige olie: richt hem 
op door uw kracht, troost hem met uw 
steun, zodat hij – zo U het wilt - herstelt 
en zijn ziekte overwint. Sterk hem en 
ons allen in het geloof dat wij geborgen 
zijn in uw liefde. Blijf hem nabij, en laat 
ons zien, ook in ziekte en bij verdriet, 
dat U uiteindelijk alles ten goede keert, 
en wij niet kunnen vallen uit uw hand. 
Zo bidden wij U voor onze bisschop en 
voor alle zieken en mensen in nood, op 
voorspraak van Maria, Sterre der Zee, 
op voorspraak van Sint Jozef in dit jaar 
dat bijzonder aan hem toegewijd is, op 
voorspraak van de heilige aartsengel 

-
nezer, in wie de bisschop zijn vertrou-
wen heeft gesteld, op voorspraak van 
Sint Christoffel en van de heilige N., 
patroonheilige van onze kerk en deze 
plaats. Wij vragen het U door Hem die 
U hebt gezonden, om de mensen te ver-
lossen en de zieken te genezen, die ons 
menselijk bestaan heeft willen delen 
om ons op te nemen in zijn goddelijk le-
ven, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. 
Amen. Onze Vader... Wees gegroet... Eer 
aan de Vader…

GEBED VOOR MGR. HARRIE SMEETS

Ieder tweede weekend (zaterdag en zondag) van september vinden de 'Open Mo-
numentendagen' plaats in Nederland. Meer dan vierduizend monumenten zijn dan 
gratis toegankelijk voor iedereen. 'Open Monumentendag' wordt in 2021 gehouden 
op zaterdag 11 en zondag 12 september. Het Thema is: ‘Mijn monument is jouw mo-
nument’. Ook de St. Martinustoren is dit weekend  geopend voor bezichtiging.

OPEN MONUMENTENDAG 
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Om te beginnen de mensen van Buiten-
Werk. Die komen de woensdag daarvoor 
langs om de heggen te knippen en gaan 
het onkruid te lijf. Henk Janssen van de 
tennisclub doet een extra rondje met de 
grasmaaier, terwijl Henk Arnoldussen al 
begin van de week de entree van de ka-
pel had aangepast door de stoep te ver-
hogen en een loopbrug aan te leggen zo-
dat rolstoelen en rollaters gemakkelijk 
de kapel kunnen bezoeken.

Zondagmorgen was het ook al vroeg een 
drukte van jewelste. Vele handen maken 
dan licht werk. Kabels uitrollen, zorgen 
voor een elektrische aansluiting, water, 
het altaar opbouwen en ga zo maar door. 

Ik weet niet meer alle namen, maar twee 
wil ik er nog wel uitlichten. Riet Graat en 

-
-

ben. Want daar komt toch wel iets meer 
bij kijken dan op een knopje drukken.

J.N.

PAROCHIENIEUWS

GEDOOPT
THIRZA ERCAN,

dochter van 
Richard Ercan en 

Wendy Ercan-van der Rijt.

ONDERSTEUN ONZE 
ARDENNENTOCHT! 

-

-
-

-

-

-

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

 

VRIJWILLIGERS BEDANKT!VVVVVVVVVVVVVVRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIJJJJJJJJJJJJJWWWWWWWWWWWWWWIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSS  BBBBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNKKKKKKKKKKKKKTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!VRIJWILLIGERS BEDANKT!

Zondag 15 augustus j.l. vierden we om 11:00 een eucharistieviering bij de 
Mariakapel aan de Touwslagersgroes. Het was prachtig weer en was het mis-
schien mede daardoor aardig druk. Van de 120 klaar gezette stoelen bleven 
er uiteindelijk slechts 2 onbezet. Voordat het echter zo ver was dat de pas-
toor, in dit geval pastoor Reintjes (vroeger in Heijen) aan zijn openingswoord 
kon beginnen, is er aardig wat werk verzet. 
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Wat is de mens alleen, zonder de mede-
mens; we hebben elkaar nodig. Jezus zelf 
zei het al: waar twee of meer in  Mijn Naam 
aanwezig zijn, daar ben Ik in hun midden.
Op zaterdag 16 Oktober 2021 gaan we 
vanuit de regio Nijmegen voor de 80e 
keer op bedevaart naar het heiligdom 
van H. Gerardus in Wittem. 

Het thema voor de komende bedevaart 
is: ”Leven in de Liefde”.

Een dag van gebed en ontmoeting en de 
mogelijkheid om onze intenties – ook 
schriftelijk – aan de H. Gerardus ken-
baar te maken. Al velen vonden kracht 
en steun op voorspraak van deze heilige 
kloosterling, die ruim 250 jaar geleden 

U ging nog niet eerder mee? Gewoon 
een keertje doen! U ging al eerder mee? 
Weer van harte welkom!

Eenieder die graag deze pelgrimstocht 
mee wil maken kan zich aanmelden bij:
 
Mevr. N. Lamers 
Ketelhuis 90, Gennep
Tel: 0485-511195

Mevr. C. Kersten 
Fazantstraat 33, Gennep
Tel: 0485-517420 
Email: chpm.kersten @gmail.com  

Kosten € 25,00 p.p. 
Kinderen t/m 15 jaar € 10,00 

De laatste dag van aanmelding is: 
vrijdag 17 September 2021.  

Een hartelijke groet aan  u allen.

SAMEN  OP WEG MET DE BEDEVAART NAAR WITTEM

PAROCHIENIEUWS

Za 11-09 17.45 uur  Norbertuskerk   Cantor  24e zondag dhj B
Zo 12-09 09.30 uur  Dionysiuskerk (Heijen)  Greg. koor 24e zondag dhj B
  11.00 uur  Martinuskerk   Cantor  24e zondag dhj B

Za 18-09 17.45 uur  Norbertuskerk   Cantor  25e zondag dhj B
Zo 19-09 09.30 uur  Dionysiuskerk (Heijen)  Cantor  25e zondag dhj B
  11.00 uur  Martinuskerk   Greg. koor 25e zondag dhj B
 
Za 25-09 17.45 uur  Norbertuskerk   Cantor  26e zondag dhj B
Zo 26-09 09.30 uur  Dionysiuskerk (Heijen)  Cantor  26e zondag dhj B
  11.00 uur  Martinuskerk   Cantor  26e zondag dhj B

Za 02-10 17.45 uur  Norbertuskerk   Cantor  27e zondag dhj B
Zo 03-10 09.30 uur  Dionysiuskerk (Heijen)  Greg. koor 27e zondag dhj B
  11.00 uur  Martinuskerk   Cantor  27e zondag dhj B

Za 09-10 17.45 uur  Norbertuskerk   Cantor  28e zondag dhj B
Zo 10-10 09.30 uur  Dionysiuskerk (Heijen)  Cantor  28e zondag dhj B
  11.00 uur  Martinuskerk   Greg. koor 28e zondag dhj B

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

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. 
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“We moeten niet denken dat we 
ons uit de milieu-crisis kunnen 
organiseren”, aldus de Engelse 
schrijver Paul Kingsnorth. “We 
hebben een machts-machine 
opgetuigd, die alles vernietigt, 

culturen, onze relaties. We zit-
ten midden in een uitstervings-
golf”. Nou... daar ben je dan 
mooi klaar mee. Wat moet, wat 
kan ik daar mee? Het is te groot 
voor een mens. Want Corona 
dachten we eronder te krijgen, 
niet dus. Armoede dachten we 
eronder te krijgen, niet dus. 
Oorlogen zullen wel stoppen, 
niet dus. Vluchtelingen in hun 
thuisland opvangen, niet dus. 
Vervuilende industrie, corrup-
tie, enorme rijkdom tegenover 
enorme armoede. Politici en 
beleidsmakers regelen het wel, 
niet dus. Follow the money, fol-
low the weapens, follow the 
drugs: dan zie je het mechanis-
me dat mensen uitbuit en tegen 
elkaar opzet. Dan ook nog de 
felle en vaak onfatsoenlijke taal 
die je in de politiek en overal 
hoort. Iedereen strooit zijn me-
ning rond, vaak niet gehinderd 
door kennis! Zelfs wetenschap-
pers die het toch beter zouden 
moeten weten, katten elkaar af. 
En toch, het kleinste woord in 
de bijbel staat er als er zich iets 
iets nieuws ontwikkelt. En zie, 
God sprak: ook zo'n bijbelse uit-
drukking. En zie: Wijze rechters 
geven (klimaat-)activisten gelijk: 
regeringen, machthebbers, grote 
bedrijven, zúllen worden aange-
sproken op hun verantwoorde-
lijkheid. Zij zullen aangeklaagd 
worden! Want we beginnen te 
beseffen dat álle mensen, dieren 
en natuur récht hebben op leven! 
Jonge mensen nemen overal het 
voortouw in klimaat beheersing. 
Alle mensen ter wereld willen 
uiteindelijk gewoon samen een 
goed, vrij en mooi leven. En zie: 
Er is een grote omslag gaande! 

Het is onomkeerbaar! De na-
tuur leert ons nu echt iets. Want 
wat heb je aan wapens als alles 
overstroomt? Wat heb je aan 

je aan grote auto's als er tor-
nado's of aardverschuivingen 
zijn? Wat heb je aan veel mooie 
kleren als het overal bloedheet 
is? Wat heb je aan nutteloze 
spullen als er geen zuiver water 
meer is? Wat heb je aan alles als 
je allemaal ziek wordt ?
Paul Kingsnorth is katholiek 
geworden:”De boodschap van 
Christus was en is nog steeds 
revolutionair! Jezus had niks te 
maken met machtspolitiek. Hij 
daagde de macht juist uit! Niet 
met wapens, maar met verbon-
denheid, met de ander te hel-
pen, elkaar te vergeven en het 
leven lief te hebben”. We zullen 
wel móeten! Eenvoudiger le-
ven, minder gebruiken, gezon-
der leven.
Paul zegt: “Ik heb echt het ge-
voel, dat er een Heilige Geest 
in beweging is in onze we-
reld, juist in deze tijd van gro-
te crises”. Jezus zegt:”Wees niet 
bang!” Want angst maakt je 
klein. Als je angstig bent kun je 
niet meer nadenken. Hoe kun 
je van slachtoffer, deelnemer 
worden? Hoe kun je het heft in 
eigen hand nemen? Zoek naar 
vertrouwen, in je eigen kun-
nen, je eigen aanvoelen, je eigen 
kracht. Laat je niet klein krij-
gen! We zijn van Goddelijke af-
komst! Dus neem geen genoe-
gen met alle kortzichtigheid en 
dom egoïsme, maar zorg voor 
je gezondheid, voor je geluk, 
voor elkaar! Wat je echt nodig 
hebt komt op je toe, alles is aan-
wezig: IK BEN ER!

Zoek! En je zult het vinden!

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

De  gouden  draad (27)  
 De onzichtbare verbinding van God met mensen

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 Kessels komt graag bij u op 
bezoek! U kunt hem telefonisch bereiken  
via 0485-511888 of per e-mail op 
info@parochie-martinus-gennep.nl
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KBO GENNEP KON EINDELIJK WEER OP REIS

GENNEP. Dinsdag 17 en woensdag 25 augustus vertrok vanaf 
het Europaplein telkens een volle bus met zo’n 60 deelnemers 
richting Maastricht voor de 4-sluizentocht. Na een tussenstop 

thee en een stukje Limburgse vlaai werden genuttigd, bereikte 
men kort voor 11.00u de Maasboulevard in Maastricht. Daar 

-
hout, waarna klokslag 11.15u de boot vertrok. 

Op de 17e werd de route linksom gevaren – dus eerst naar het 
noorden, terwijl men op de 25e zuidwaarts vertrok. Tijdens de 
vaartocht werden 4 sluizen gepasseerd. Een in Nederland: de 

sluizen in Neerhalen en Lanaken met beide 9 meter hoogtever-
schil en de sluis in Ternaaien met 15 meter hoogteverschil. Met 
een gemiddelde schuttijd van 4-6 minuten werden de hoogte-
verschillen in korte tijd overwonnen. Indrukwekkend was de 
hoeveelheid water die daarbij door de sluiskolken stroomde.  
Op het Albertkanaal passeerden we de Sint Pieterberg of liever ge-
zegd voeren we er dwars doorheen! Het kanaal heeft daar lood-
rechte wanden van wel 80 meter hoogte. Op de 17e moesten we – 
linksom varend – een uur in de motregen bij de sluis van Ternaaien 

wachten. Hierdoor viel de stadswandeling in Maastricht letterlijk 
e was het niet alleen zonniger 

maar werd ook geen tijd verloren met het wachten voor de sluis. 
Hierdoor was de boot al om 15.30u terug en kon iedereen nog even 
de stad in om bijvoorbeeld een terrasje te ‘pikken’ op het Vrijthof. 

Alle deelnemers waren zeer te spreken over de verzorging aan 

een goed verzorgde lunch. Om 17.00 uur vertrok de bus richting  
Velden waar nog van een heerlijk diner werd genoten. Om 20.30u 
zette de bus koers richting Gennep waar we kort na 21.00u arri-
veerden. Terugkijkend stellen we met genoegen vast dat de deelne-
mers hebben genoten van deze eerste gemeenschappelijke activi-
teit na een periode waarin zoveel zaken noodgedwongen stil lagen.

Als u nu zoiets denkt van: ‘hèj daar had ik ook graag aan meege-
daan', meld je dan aan bij de KBO (inschrijfformulier vindt u op 
kbogennep.nl) en voor slechts € 20.- per jaar bent u lid en wordt u 
voor allerlei leuke tochtjes zoals deze bijv., bijeenkomsten etc. uit-
genodigd.
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REALISTISCH SCHILDEREN
Vanaf 7 september a.s. is het mogelijk om in MFC "De Goede Her-
der" te Gennep, realistische schilderlessen te volgen. Dit onder 
leiding van kunstenaar Jamshid Haji Rasoul. Iedere dinsdagoch-
tend van 9.00- 12.00 uur.
Heeft u interesse, dan kunt u voor verdere informatie contact 
opnemen met Riky: 06-18112500 of Harrie: 06-48700457

GERARDUS KALENDER 2022
ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT

Kosten: € 8,50
De Gerarduskalender  is een scheurkalender en geeft je elke dag 
een beetje spirit! Op de voorkant: elke dag een spreuk om de dag 
goed mee te beginnen. Op de achterkant: moppen, gedichten, be-
zinningsteksten, puzzels of informatie. 

De opbrengst uit de ver-
koop van de kalender 
komt ten goede aan alle 
activiteiten die vanuit 
Klooster Wittem worden 
georganiseerd (zie ook: 
www.kloosterwittem.nl).  

 
Verkoop adressen:
Mevr. Kersten 
Fazantstraat 33, Gennep 
Tel: 0485-517420/ 
    06 55925833  
Mevr. Lamers 
Ketelhuis 90, Gennep 
Tel: 0485-511195
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NA REGEN, KOMT...
Helaas waren de weergoden ons over het algemeen niet zo gun-

dan om je terug te trekken met een leuke puzzel. En aan het aantal 
inzendingen te zien, deden onze lezers dat dan ook massaal. Vlak 
nadat de eerste kranten op de Gennepse deurmatten waren ge-
vallen kwamen de eerste oplossingen al binnen en tot op de dag 
van de trekking, bleven mensen nog hun antwoorden insturen! 

PRIJZENREGEN 
Kinderpuzzel 'Op Safari'
We hebben heel wat prijzen te verdelen en beginnen met de 
cadeaubonnen van SnoepKado. Met deze puzzel was, speciaal 
voor kinderen, 4x een cadeaubon te winnen t.w.v. € 12,50. En 
de gelukkige winnaars zijn: Siem en Noor Hopman, Yesper van 
Hinte en Faber Knijff uit Gennep en Lieke Arts uit Milsbeek. Jul-
lie wisten allemaal dat het antwoord 'Panda' moest zijn. 

Sudoku
Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de wat oudere 
puzzelaars waren er een aantal leuke opgaves. Zo hadden we 
bijvoorbeeld een sudocu waarmee een cadeaubon t.w.v. € 50.- 
van 'De Dragonder' te winnen was. Miriam Pietz uit Afferden 
wist, net als heel veel anderen, dat het nog in te vullen cijfer 8 
moest zijn! Alvast smakelijk eten!

Kruiswoordpuzzel
'ZOMER IN GENNEP'. Dat was de juiste oplossing van de 
kruiswoordpuzzel. De winnaar van de cadeaubon van 
Grand-café STADSHERBERG' t.w.v. € 50,- is Ger Beumeler 
uit Gennep. Geniet ervan!

Raadsel
Misschien wel de moeilijkste opgave was het raadsel. Toch kwa-
men er veel goede inzendingen binnen. Het antwoord... 'neus'! 
Uit de juiste inzendingen hebben we weer een winnaar getrok-
ken. De cadeaubon van 'DE BUREN wine & dine', gaat naar Niels 
Gout uit Gennep. Wij wensen hem een culinaire avond toe.

Woordzoeker
Om tot de juiste oplossing te komen, moesten er 17 landen weg-
gestreept worden uit de woordzoeker. De oplossing, die met de 
overgebleven letters gevormd 'moest' worden, was "Maak kennis 
met Norbertus". Wij wensen Chris Willems uit Siebengewald en 
Nancy Giesen uit Gennep smakelijk eten bij AARD.

Rebus

-
beek zich als een vis in het water voelen met de door hun 
gewonnen vis-cadeaubon t.w.v. 20.-. Zij kunnen gaan smullen 
van al dat lekkers uit de speciaalzaak van Gerrit en Willeke 
Koelewijn. De oplossing die door hen ingestuurd werd, was 
natuurlijk "Kom naar buiten en proef de zomer". 

Tot slot
Wellicht krijgen we toch nog een paar mooie, zonnige dagen aan 
het eind van deze zomer en dan is het pas écht genieten in ons 
mooie Gennep, wanneer je met zo'n gewonnen cadeaubon op het 
terras van een van de horecaondernemingen plaats kunt nemen, 
die de prijzen ter beschikking hebben gesteld. Wij feliciteren alle 
prijswinnaars én voor wie niet in de prijzen is gevallen, hebben 
we weer een nieuwe opgave! Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

ONS ERFGOED
Zondag 12 september a.s. staat ons erfgoed centraal in de ge-

de historie die daarmee gepaard gaat, kunnen dan weer hun 
hart ophalen, want het is dan Nationale Monumentendag!  
B.g.v. deze grensoverschreidende editie, hebben we aller-
lei dingen, die je tegenkomt op deze dag, verstopt in deze 
woordzoeker. 
Streep de woorden weg en vorm met de overgebleven letters 
een woord. Stuur je oplossing vóór 1 oktober 2021 naar 
redactie@printmarkt.eu o.v.v. 'Ons Erfgoed' en wie weet 
kom jij dit keer wel uit de bus als prijswinnaar.

ASPERDEN
FRAUENHAUS
GENNEP
GENNEPERHUIS
GERARDAMOLEN
GOCH
GRAEFENTHAL
HOMMERSUM
KASTEEL
KERAMIEKMUUR
KERK
KESSEL
LANGENBERGHAUS

WAT KAN IK WINNEN?
Nou, ook deze keer hebben we weer een prachtige prijs gere-
geld; namelijk een cadeaubon t.w.v. € 50.- van De Buren wine & 
dine. Wij wensen iedereen veel succes en puzzelplezier!

OPLOSSING RAADSEL VAN PAUL SMITS:
"4 kilo!", waarop wij verbaasd vroegen: "hoe kan dat nou?" 
"Gewoon, dat is wel inclusief de urn".

MARTINUSKERK
MARTINUSTOREN
MILSBEEK
MOLEN
OTTERSUM
PETRUSKIRCHE

RAADHUISPLEIN
STADHUIS
STEINTOR
STEPHANUSKIRCHE
VEN

Oplossing:
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WAAR DE NIERS
LANGS KRONKELWEGEN
GENNEP.(jn) Hoeveel gedichten, liedjes 
en foto’s zijn er wel niet gemaakt over de 
Niers. De Romeinen schreven er al over, 
de Schotten hadden er een hele klus aan, 
toen ze Gennep in 1945 bevrijdden en 
een paar weken geleden werd het zelfs 
als rampgebied beschouwd. De Niers en 
haar uiterwaarden.

Ongeveer tegelijkertijd koop ik een nieu-
-

zig met zelf een ‘Rondje Gennep'-kaart 
te maken, en tot mijn niet geringe verba-
zing zie ik dat er geen Niers meer op de 
kaart staat. De kaart is weliswaar van fe-
bruari vorig jaar, maar dan nog. Alweer 
van dat drukwerk dat zo linea-recta bij 
het oud papier kan. Net als dat andere…

KERMIS EN OUD PAPIER
Het is weer september en als ik me goed 
herinner was dat vorig jaar ook de maand 
dat we ons afvroegen waarom het zo stil 
bleef aan het Ellen Hoffmannplein. We kre-
gen maar geen informatie of de kermissen 
binnen onze gemeente door zouden gaan, 
ja of nee. Over 4 à 5 weken is het weer zo-
ver en ook nu weten we nog steeds niks. 
Blijft dus afwachten, tot het de…
Wat wel opgelost is, is het ophalen van 
het oud papier in Gennep. Vorige week 
dinsdag vond ik dit bericht in de mail-
box: 

-
gevuld met routekaartjes. Zo kunt u pre-

 Heel handig en attent 
zou ik zo zeggen.

GEMEENTEGIDS
Wat u de eerste, de beste gelegenheid 
ook aan die papier ophaaljongens van 
Vitesse mee kunt geven? Tenminste als 
het aan ons ligt, de Gemeentegids 2021-
2022. Deze ‘Gennepenaar’ die u nu in de 
hand houdt, is de zevende uitgave van de 
10de jaargang, oftewel dit jaar gaan we 
door de grens van 400.000 geprinte/ge-
drukte ‘Gennepenaren’. En een vermel-
ding in diezelfde gids, vergeet het maar. 
Misschien heeft het er iets mee te ma-
ken, dat we anders tussen de rubrieken 
Jeugdzorg en Mensen met een beperking 
hadden gestaan, ik weet het niet. Maar 

als je hier iets verderop bij de controle van 
zo’n gids, want dat gebeurt daar toch neem 
ik aan, zoiets niet opvalt! En dan de min-
achting richting onze bezorgers. Vergeet 
niet, dat die de afgelopen jaren in weer en 
wind meer dan 350.000 keer zo’n klepje 
van een brievenbus hebben opgelicht om 
u te informeren, te laten puzzelen of mis-
schien ook wel eens hebben laten lachen…  

bericht dat ze hier na haar korte break in 
week 37 op terugkomt.

ERE WIE ERE TOEKOMT

-
lier. In een door BDO onlangs gepubliceerd 
rapport: 

 krijgt 
Gennep het rapportcijfer 9. Van de 127 ge-
meenten met minder dan 25.000 inwoners 
staan we op de 39ste plaats. Dat is welis-
waar 6 plaatsen lager dan de gemeente 
Bergen, maar nog altijd 34 plaatsen hoger 
dan de gemeente Mook en Middelaar. En 
de lijn is stijgende. Het is dat het door coro-
na nog steeds niet mogelijk is, anders had 

AAN HET ELLEN HOFFMANNPLEIN
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DE ZOMEREIK 

GENNEP.(jn) In de vorige ‘Gennepenaar’ 
vroegen we ons af hoe die poort in ‘de 
Looi’ aan het opschrift ‘Het Looi’ was ge-
komen. En dat dan in combinatie met de 
welkomborden zoals bijv. Looierheide 
die door KNOEST uit Afferden zijn ge-
maakt. Volgens de maker van de poort 
werkte dit verwarrend en leek het zo 
net of die poort ook door KNOEST was 

waar we uiteraard (zonder morren) aan 
voldoen. Die poort is dus gemaakt door 
De Zomereik aan de Heikantseweg in 
Middelaar. Voor ons het zoveelste be-
wijs dat ‘de Gennepenaar’ niet alleen in 
Gennep wordt gelezen!

LAST VAN MAAGZUUR

Uit het ‘Zorginstituut Magazine’ van juli 
dit jaar: "In Nederland slikken zo’n 2,8 
miljoen mensen maagzuurremmers. De 
meeste van hen gebruiken deze midde-
len langdurig. En waarschijnlijk heeft 

-
neesmiddelen niet nodig. Het vermin-
deren van overbehandeling met maag-

zuurremmers is dan ook een van de 
aandachtspunten in het verbetersigna-
lement voor Zinnige Zorg bij maagklach-
ten, net als het beperken van overbodige 

dan verderop: "goede voorgestelde ver-
betering is volgens Niek de Wit (hoog-
leraar huisartsengeneeskunde bij het 
UMC Utrecht) het vaker en eerder tes-
ten op de Helicobacter pylori (H. pylo-
ri-)bacterie. Die blijkt vaak samen te 
hangen met maagklachten. “Dat wisten 
we tien jaar geleden nog niet, maar nu 
wel. Het is belangrijk dat artsen eerst op 
die bacterie testen voordat ze zuurrem-
mende medicijnen voorschrijven of een 
gastroscopie laten doen. Daarnaast zou 

aanhoudende maagklachten een schakel 
komt tussen de huisarts en het zieken-
huis voor laagdrempelige consultatie.”

EN DAN DE KAPELLENBAAN
HOMMERSUM. Onder de bijna 500 in-

-
roering ontstaan toen ze via ‘de Genne-
penaar’ vernamen aan welk kunstwerk/
welke ‘kapel’ ze voorbij moesten als ze 
via de Veedijk Holland in wilden. Er 
schijnt inderdaad een soort enquête te 
zijn gehouden, alleen… was de vraag-
stelling zo ingekleed dat men niet kon 
vermoeden dat het op ZOIETS uit zou 

draaien. Ik heb begrepen, dat inmid-
dels het Bauordnungsamt van de Stadt 
Goch is ingeschakeld om haar zegje te 
doen over wel of niet een vergunning-
aanvraag. Tenslotte komt het ‘gevaarte’ 
zoals op de foto te zien, op Duitse grond 
te staan. En de eigenaar daarvan… is 
de enigste in Hommersum die geen be-
zwaar heeft tegen plaatsing. Hij heeft 
zijn 50 m2 voor 10 jaar verpacht en 
had binnen een week de hele pachtsom  
op zijn rekening staan. In de volgende 
‘Gennepenaar’ weer een update.

PAUL SMITS

Die was aangenaam verrast toen hij,  
als ras-Ottersummer, las dat hij in ‘de 
Gennepenaar’ stond als Local HERO. 
Paul kwam ons uitnodigen om met de 
Ottersumse kermis een borreltje te ko-
men drinken en zoals we van hem ge-
wend zijn; hij ging de deur niet uit voor-
dat we weer een raadseltje moesten 
oplossen. Wij willen u deze niet onthou-
den: 

 De oplossing vindt u 
op de puzzelpretpagina.                  

NOG FF DIT…

En wat schreef ‘de Gennepenaar’ in die-
zelfde maand? Dat we al in 1993 (28 
jaar geleden dus!) weet hadden van 
de werking van de Helicobacterbacte-
rie en wat we daar tegen konden doen!




