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Dauwtrappen Hemelvaart zeer geslaagd: Na een aanvankelijk druppeltje regen brak de zon door; tegelijkertijd groeide
de groep van zo’n 50 wandelaars uit tot een samenzijn van zo’n 180 personen bij de Mis op de Looi. Bijzonder was, dat
voor het eerst ook de parochie Hommersum onder leiding van pastoor Hürter met 40 parochianen aansloot. Een
bijzondere Hemelvaart, dank aan allen!

Communicanten de Ratel nogmaals
proficiat!
Zoals beloofd jullie foto nu in kleur op
de voorkant van de Gennepenaar!
Van harte proficiat met jullie eerste H.
Communie, die jullie op 21 april voor
het eerst in de Norbertuskerk
ontvingen.
Dank ook aan iedereen, die zich voor
de Communievieringen in onze beide
kerken heeft ingezet.
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Gedoopt
Spannende tijden zijn het zo voor hen, die laatste weken
van groep 8. Leven we met hen mee, bouwen we met
hen mee aan de toekomst!

Noah Bottenberg, zoon van Marco en Sylvia BottenbergTop, broertje van Samantha en Joshua, Groene
Kruisstraat Gennep. Van harte proficiat!

Oefenen voor de Mis

Onderweg naar het Vormsel

Weer opnieuw gingen vormelingen aan de slag in de
kerk. Ter voorbereiding op hun feest op 23 juni dienden
ze zoals eerder hun klasgenoten een H. Mis. Gevraagd
om hun eerlijke mening vonden sommigen het wel OK,
een ander kon eerlijk “saai” zeggen. Maar allemaal
begrepen ze de bedoeling en namen ze het zeer serieus.

Overleden
Ons gebed wordt bijzonder gevraagd voor Henk van Oss,
Zuid-Oostwal 4 in Gennep. Hij overleed op 13 mei in de
leeftijd van 74 jaar.
Wij wensen zijn gezin veel sterkte in deze moeilijke tijd
en wij bidden dat hij nu mogen rusten in Gods vrede.
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Babz zingt op 1 juni in de Martinuskerk

Agenda relevante data
Ma
Zo
Za
Za
Zo

Babz Verhoeven is zangeres en vocal coach. Ze schrijft
haar eigen liedjes en houdt ervan om bestaand
repertoire op een eigen wijze te vertolken. Zij begeleidt
zichzelf aan de piano en vindt het belangrijk dat de tekst
goed verstaanbaar is. Haar stem is soms breekbaar en
dan weer krachtig en ze staat bekend om haar
dynamische manier van zingen, met hart en ziel. Zaterdag
1 juni zal ze een divers Engels en Nederlands repertoire
spelen en zingen als opluistering van de Mis. Iedereen is
van harte welkom!
Voor meer info zie: www.vocalized.nl/site/voc_babz.html

Museum de Crypte
Kom eens naar het religieus museum ‘De Crypte’ onder
de St. Martinuskerk in Gennep. Het is elke zondag
geopend van 14.00-17.00 uur. U raakt niet uitgekeken!
En de entree is slechts € 2,50 voor volwassenen en € 1,00
voor kinderen tot 12 jaar.
Mocht u religieuze voorwerpen hebben waar u niets mee
doet, dan zijn ze welkom voor het museum of de
jaarlijkse tuin-sale. Neem dan even contact op met E.
Schafrat T 511848 of met E. Huisman T 325322.

Oproep begraafplaats
Nabestaanden/belanghebbenden van graf R 12.148 van
J. Jansen en J. van de Lest dat vervalt per 1-1-2014
worden dringend verzocht contact op te nemen met de
administratie van de begraafplaats. De bij ons bekende
contactpersoon A. van Berkel-Jansen te Enschede woont
niet meer op het opgegeven adres.
Financiële administratie parochie St. Martinus,
L.H.J. van Schayk, T. 324282 of
admin@parochie-martinus-gennep.nl

Vr
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Zo
Ma
Di
Za

27-05
Maria Materkring
02-06 10.00 Sacramentszondag mmv Gilde
08-06
SamenLoop voor Hoop
22-06
Gilde: koning inhalen en receptie
23-06 10:00 Vormsel beide parochies
11:30 Autozegening
05- Zo 07-07 Pleinfeesten
18-08 10.00 H. Mis kapel Touwslagersgroes
31-08
Tuinsale museum De Crypte
01-09
Voetbedevaart Kranenburg
07-09 17.45 H. Mis Gilde Norbertuskerk
08-09 10.00 Zonnebloemmis
02-11 17.45 Allerzielen Norbertuskerk
03-11 14.00 Zegening graven Gennep-Zuid
15.00 Allerzielen Martinuskerk
10-11
St. Maarten
11-11 19.00 Carnavalsmis
17-12 14.00 Kerstviering Zonnebloem
21-12
Kaarsjesavond Markt

23 juni H. Vormsel
Op zondag 23 juni zal onze bisschop Mgr. Wiertz het H.
Vormsel komen toedienen aan 25 kinderen. Na afloop
van de H. Mis zal hij ook deelnemen aan de
autozegening, zie daarvoor ook blz. 4 van deze
Gennepenaar. De namen van de vormelingen zullen in de
volgende Gennepenaar, vlak voor hun Vormsel, worden
gepubliceerd.

Colofon
Bezorging:
* Martinusparochie:
Mw. Graat-Janssen, T 512201
* Norbertusparochie:
Dhr. Ploum, T 511983
Redactie:
E info@parochie-martinus-gennep.nl
Adverteren:
Printmarkt.eu
T 518348
E info@printmarkt.eu
Volgende editie:
Verschijnt vanaf 19 juni. Dit betekent dat copy bij de
redactie op 12 juni binnen moet zijn; advertenties
hebben dezelfde deadline bij printmarkt.eu.
Deze editie bestrijkt de periode t/m 30 augustus.
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6 juni feestdag van St. Norbertus

Buitenmis bij de pleinfeesten

Sint Norbertus van Gennep (ca. 1080-1134) is de
grondlegger van de orde der Norbertijnen.
Norbertus werd geboren omstreeks 1080 als zoon van
Heribert, heer van Gennep. Als kanunnik van de dom van
Xanten leidde hij aanvankelijk een werelds leven. Nadat
in 1115 de bliksem vlak naast hem was ingeslagen,
bekeerde hij zich radicaal tot een evangelische
levenswijze. In datzelfde jaar werd hij door de
aartsbisschop van Keulen in één viering zowel tot diaken
als tot priester gewijd.
Als rondtrekkend prediker riep hij de gelovigen op zich te
bekeren tot God. Zijn ideaal was te leven zoals de
apostelen: vol geloof, opofferingsgezindheid en
armoede. Op aandringen van de bisschop van Laon
vestigde hij zich met zijn volgelingen in Prémontré. Daar
legde hij de grondslag van de Orde der Premonstratenzers, oftewel de Norbertijnen of Witheren. Hij
besloot de Regel van Augustinus als uitgangspunt voor
hun religieus bestaan te nemen. Voornaam kenmerk van
de Nobertijnse spiritualiteit is de liefde voor de
Eucharistie. Dat is de reden dat Sint Norbertus vaak
wordt afgebeeld met een monstrans met daarin een
Heilige Hostie.
In 1126 werd Norbertus tot aartsbisschop van
Maagdenburg gekozen. In deze hoedanigheid hervormde
hij het christelijk leven en verbreidde het geloof bij de
naburige heidense bevolking. Aanvankelijk had hij in zijn
bisdom veel weerstand te verduren van de plaatselijke
clerus, die het volk tegen hem opruide. Zijn vroomheid
en zijn sterke wil om misstanden uit te bannen werden
niet door iedereen op prijs gesteld. Er werd zelfs een
aanslag op zijn leven gepleegd.
Norbertus stierf op 6 juni 1134 in Maagdenburg. Zijn
lichaam werd bijgezet in de norbertijnenkerk van
Maagdenburg. In 1582 verklaarde paus Gregorius XIII
hem heilig.
In 1627 tijdens de Dertigjarige Oorlog brachten de
norbertijnen het gebeente van de heilige over naar hun
abdij Strahov in Praag.
De feestdag van Sint Norbertus is zijn sterfdag: 6 juni.

Op zondag 7 juli zal de H. Mis niet in de Martinuskerk
worden gevierd, maar om 10:30 uur op het Europaplein.
Dit, omdat de pleinfeesten nu vijf jaar bestaan.
In de volgende Gennepenaar hierover meer.

Verwarming Martinuskerk
Nu het stookseizoen achter de rug is, zijn we achter de
schermen druk bezig met de planvorming voor een
nieuwe verwarming voor de Martinuskerk. Streven is
natuurlijk dat dit voor de winter allemaal klaar is.
Een groot deel van de werkzaamheden zal natuurlijk
door een installateur worden gedaan, maar we willen
kijken welke werkzaamheden ook door vrijwilligers
kunnen gebeuren. Wie helpt in dit eenmalige project?

Jubileum kapel De Groes
Op zondag 18 augustus zullen we het 75-jarig jubileum
van de kapel aan de Touwslagersgroes vieren. Deze Mis
zal tevens de dankviering zijn voor de kinderen die in het
schooljaar 2012-2013 voor het eerst de H. Communie
ontvingen.

Eerste H. Communie 2014
Om een goede planning voor het komend schooljaar te
kunnen maken zal er via de scholen begin juni worden
geïnventariseerd welke kinderen voor het eerst de H.
Communie zullen gaan ontvangen. U geeft uw kind met
dit formulier nog niet definitief op, maar helpt ons om
goede keuzes te kunnen maken in de planning.
Hebt u dit formulier gemist, of zit uw kind op een andere
school en wilt u aansluiten? Laat het even weten op de
pastorie!

Pieter Arens nieuwe koning

Enkele minuten voor 19.00 uur viel op 18 mei het
verlossende schot: de houten koningsvogel was geveld!
Daar Pieter Arens dit schot heeft gelost mag hij zich de
nieuw koning noemen van gilde St. Martinus. Hij sluit zo
aan bij een eeuwenlange rij van voorgangers.
Wij wensen hem van harte proficiat!

Evenementen in Gennep

Voor een overzicht van evenementen in Gennep zie de
brochure “STRAKS” bij winkels of andere verdeelpunten
of www.straksingennep.nl.
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St. Norbertusparochie
Vieringen St. Norbertusparochie
Norbertusparochie
H.J. Bouman
Niersdijk 1
6591 DL Gennep
T (0485) 51 18 88
E hbouman@plex.nl

Za
Za
Za
Za
Za
Zo

25-05
01-06
08-06
15-06
22-06
23-06

Kerk:

Za

29-06 17.45

Pastoor:

Norbertplein 1
6591 XA Gennep

Kantoor:
Do 18.45-19.45 u. in
de voormalige pastorie,
Norbertplein 18
6591 XA Gennep
T (0485) 51 51 00
E kerk@norbertusparochie.nl

Website:
www.norbertusparochie.nl

Vaste mistijd:

17.45
17.45
17.45
17.45
17.45
10.00

Samenzang
Koor Esperance
Samenzang
Samenzang
Gemengd koor
Vormselviering van beide parochies is de St. Martinuskerk
met als vormheer bisschop F. Wiertz.
Gregoriaans koor

Iedere zaterdag is om 16.00 uur een viering verzorgd door de pastorale dienst van
Dichterbij.

Kerkbijdragen
Kerkbijdragen t/m april
€ 7.359,54
Collecten t/m april
€ 2.355,09
U kunt de parochie steunen door het storten van uw kerkbijdrage, of uw bank te
machtigen om per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand een bedrag over te
boeken op een van de volgende bankrekeningen t.n.v.:
Parochie St. Norbertus
Rabobank: 1406.10.642 of ING 4448665
We rekenen op uw steun. Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar!

Za 17.45 u.

De website van de St. Norbertusparochie

Kerkbijdragen:
Rabobank: 1406.10.642
ING bank: 4448665

De website van de parochie, http://www.norbertusparochie.nl, wordt wekelijks
voorzien van de nieuwste gegevens over en van de parochie. Ook het
parochiebulletin “De Gennepenaar” kunt u via deze website downloaden en lezen.

Misintenties:

Ook uw parochie gaat over op IBAN

Via kantoor, kosten € 17,Vermelding:
zie wekelijkse in de
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken:
Via pastoor

Uitvaarten:
Via M 06 24 59 33 85

U hebt er vast al over gehoord, Iedereen krijgt van de bank een nieuw, langer
rekeningnummer: een IBAN. Vanaf 1 februari 2014 verdwijnt uw huidige
rekeningnummer en mag u bij betalingen alleen nog uw IBAN vermelden. De
parochie gaat na de zomervakantie 2013 over op IBAN. U hoeft hier niets voor te
doen. Wij veranderen uw huidige rekeningnummer in onze administratie in uw IBAN.
IBAN staat voor International Bank Account Number; een internationaal
rekeningnummer. Uw IBAN bestaat uit een landcode, controlegetal en bankcode,
gevolgd door de cijfers van uw huidige rekeningnummer. U vindt uw IBAN op uw
bankafschrift. Uw bank informeert u nog uitgebreid over IBAN.

De Gennepenaar
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St. Martinusparochie
Vieringen Martinuskerk
Martinusparochie

E. Huisman
Brugstraat 190,
6591 BH Gennep
T (0485) 32 53 22

Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo

Kerk:

Collectes/kerkbijdrage

Pastoor:
H.J. Bouman
Niersdijk 1
6591 DL Gennep
T (0485) 51 18 88
E hbouman@plex.nl

Em.-deken:

Martinushof 2
6591 DM Gennep

Kantoor:
Zie pastoor

Website:
www.sintmartinusgennep.nl

Vaste mistijden:
Za 19.00 u.
Zo 10.00 u.
Weekdagen doorgaans om
19.00 u. in de dagkapel

Kerkbijdragen:
Rabobank: 1350.36.119

Andere betalingen:
Rabobank: 1350.35.333

Misintenties:
Via pastorie, kosten € 17,Vermelding:
zie wekelijks in de
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken,
uitvaarten:
Via pastoor

25-05
26-05
01-06
02-06
08-06
09-06
15-06
16-06
22-06
23-06
29-06
30-06

19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00

Dameskoor
Samenzang
Muzikaal omlijst door Babz (zie blz. 3)
Samenzang, Sacramentszondag mmv gilde St. Martinus
Samenzang
Herenkoor
Samenzang
Samenzang
Dameskoor
H. Vormsel door Mgr. Wiertz, daarna autozegening
Samenzang
Herenkoor

Kerkbijdrage april
Totaal 2013

€ 1.667,91
€ 14.176,78

Collectes april
Totaal 2013

€
€

765,51
2.724,80

Grote orgel Martinuskerk nu compleet
Bij de bouw van het grote orgel van de
Martinuskerk was er geen geld om de laatste twee
registers aan te brengen. Eerder al werden we
getipt door de orgelbouwer dat één van de
ontbrekende registers tweedehands te verkrijgen
was: dat register werd dan ook vorig jaar geplaatst
en in gebruik genomen.
Kort daarna liet hij weten, dat hij ook het laatste
register gevonden had: of wij interesse hadden?
Natuurlijk! Ook deze Viola 8’ werd geplaatst,
waardoor het orgel nu helemaal compleet is en een
breder spectrum van orgelwerken gespeeld kan
worden. Wij hopen dat u ervan geniet!
Op deze foto is het interieur van de linkerorgelkas (hoofdwerk) te zien.
Geheel links staan de houtenpijpen van de Bourdon 16'/gedekt 8' (pedaalregisters);
meteen rechts hiervan - overeind gehouden door roodgetint pijpenrek - de Prestant
8' van het hoofdwerk (dubbele rij) en hier meteen rechts van de nieuwe Viola 8' op
hetzelfde rek. Dit rek is nieuw vanwege de plaatsing van de Viola. De registers staan
in V-opstelling (verspringen van C naar Cis, D naar Dis enz.)
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“Hallo, u spreekt met Paus Franciscus"

Deze anekdote komt rechtstreeks uit Rome. Daags na de
pauskeuze ging bij de portier in het generalaat van de
jezuïeten in Rome (aan de andere kant van het Sint
Pietersplein, tegenover de pauselijke paleizen) de
telefoon over. De portier hoorde "Ik ben paus Franciscus,
zou je me met de pater Generaal willen verbinden, aub?"
Portier Andrea die niet van gisteren is, antwoordde in
sappig Italiaans. "Paus, paus, dat zeggen ze allemaal, ja".
De paus antwoordde,:"Jamaar ik ben echt de paus, en ik
wil de Generaal spreken”. Het typeert de paus dat hij zelf
belt, en hij kwam bij de portier Andrea terecht. Toen
schrok Andrea en begon te stotteren, waarop de paus
hem gerust stelde en een babbeltje met hem begon. Het
eindigde met "En neem nu maar rustig je tijd, en verbind
me met de Generaal". Wat dan ook gebeurde. Het was
echt de paus, die de generaal uitnodigde voor een
ontmoeting. Andrea zat daarna heel de dag te schitteren:
de schoonste dag uit zijn leven.

Hemelvaartsdag in Gennep: Dauwtrappen!
Meer dan 50 personen stonden voor de pastorie van de
St. Martinusparochie aan de Niersdijk in Gennep om in
alle vroegte (7.00 uur) aan het dauwtrappen te beginnen.
Onderweg kwamen er nog een twintigtal bij die
aansloten bij de lange rij. Onder aanvoering van Pastoor
Hans Bouman, die voor het vertrek een kort gebed
uitsprak en mijn persoon, werd de tocht begonnen langs
een van de mooiste plekjes van Gennep over de evenals
de Niers meanderende Niersdijk, waar ik iets vertellen
kon van de aldaar voorkomende Grauwe abeel en het
overvloedig groeiende fluitenkruid.
Daarna ging het op weg naar de “Looi” . Via de Looiseweg
waar ik heel veel prachtige dingen uit de natuur mocht
laten zien, ging het richting de “Yshövel” waar Mat
Janssen op zijn boerderij ons gastvrij ontving. Voordien
had Pastoor Bouman volgens heel oud gebruik de velden
gezegend en gebeden voor de vruchten der aarde.
Aangekomen op de “Yshövel” bleek dat Em. Deken
Everardus Huisman (die daags daarna 89 jaar zou
worden) al per fiets was gearriveerd. Het was dit jaar
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precies 15 jaar geleden dat ik met de toenmalige Deken,
dit dauwtrappen voor de eerste keer organiseerde.
Aanwezig waren toen 18 personen.
Ook Pastoor Norbert Hürter met zijn parochianen uit de
Duitse parochie Hommersum waren al aanwezig. Dit jaar
voor het eerst bij dit internationale treffen. Pastoor
Bouman riep hen dan ook allen een hartelijk welkom toe.
Ondertussen dat de drie geestelijken zich klaarmaakten
voor de eucharistieviering kon ik de deelnemers vertellen
waarom ik de laatste 200 meter op blote voeten heb
gelopen in het natte gras.
In de Middeleeuwen was het dauwtrappen veel
populairder dan nu. Heel veel mensen namen er aan
deel. De overheid (Schout en Schepenen) beloonden
ieder die er aan deelnam met een rijk voorziene
koffietafel na afloop. Een stormloop op de dis bleef niet
uit. Een maatregel volgde, namelijk dat iedereen op blote
voeten er aan mee moest doen. Dit was een uiterst
verstandig besluit, want in de Middeleeuwen was de
hygiëne zo slecht dat er heel veel voetproblemen
voorkwamen (voetschimmel enz.) Men waste zich bijna
nooit en de voeten al helemaal niet. Het lopen door het
bedauwde gras, waste de voeten echter schoon,
waardoor ook de schimmel enz. verdween. Door de
“artsen” in die tijd werd het dauwtrappen dan ook gezien
als een heilzaam middel tegen voetgebreken. Vandaar
mijn blote voeten in het natte gras.
Ik had mijn voeten trouwens wel ’s morgens gewassen !!
De toeloop op de welvoorziene dis werd echter zo groot
dat een tweede maatregel volgde.
Iedereen die aan de koffietafel wilde deelnemen moest
als bewijs dat hij of zij in het veld was geweest en aan het
dauwtrappen had deelgenomen, een bloeiend bremtakje
meebrengen voordat men aan de tafel mocht, vandaar
het bremtakje aan mijn wandelstok. Maar…ook in die tijd
waren er al slimmeriken die voor een paar centen
prachtige bremtakjes verkochten, zodat er ook nogal wat
deelnemers aanzaten die nog geen 50 meter gelopen
hadden !! Resultaat: de koffietafel werd afgeschaft!
Terug naar de Yshövel, waar ook het prachtige
familiekoor van de “Beumelerzangers” al klaarstond om
zowel in het Duits als in het Nederlands en Engels de
eucharistie op te luisteren, dit tot grote verrassing van de
Duitse deelnemers. Vooral het “Wolgalied” was een
voltreffer van de eerste orde. Het werd een prachtige
viering waarin Pastoor Norbert Hürter opriep tot
gezamenlijk bidden. Het `Onze Vader` en het `Vater
Unser` dat klonk uit meer dan 170 kelen was een
duidelijke mix van wat hij bedoelde.
De heerlijke broodjes en de koffie waren niet van de
Schout en Schepenen, maar van een betrokken Bas
Snellen die hiermee de traditie van zijn kortgeleden
overleden vader voortzette. De aanwezige kinderen kon
ik blij maken met een doosje met drie halfedelstenen.
Jan Eikholt Gzn., Natuurgids.
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Gennep 8 en 9 juni 2013
24 uur samen tegen kanker

Voor wie wilt u een
kaarsje laten branden?
De SamenLoop voor Hoop is bij veel mensen inmiddels wel bekend. Een groep
mensen vormt een team en om beurten
wandelen zij samen met mensen van andere teams gedurende 24 uur op het wandelparcours van sportpark de Heijkuul.
Dit doen zij om samen te lopen en samen
te zijn, maar ook om samen zoveel mogelijk
geld in te zamelen voor wetenschappelijk
onderzoek naar kanker. Rondom dit evenement wordt van alles georganiseerd in
een braderieachtige sfeer. Zo zijn er optredens van bands en koren en is er van alles te koop bij de marktkramen. Naast de
opening- en slotceremonie is er nog een
bijzonder indrukwekkend en emotioneel
moment:

Op 8 juni, tijdens het evenement, zijn de
ceremoniezakken natuurlijk ook verkrijgbaar, maar voor uzelf is het misschien prettiger om deze al eerder klaar te maken. Dan
weet u zeker dat uw kaarsje op een mooie
manier brandt voor uw dierbare. De kaarsenceremonie is voor iedereen vrij toegankelijk. Zodra alle kaarsen zijn aangestoken
vindt om 23.00 uur een heel speciaal gedenkmoment plaats. Op de website www.
gennep.samenloopvoorhoop.nl kunt u alles lezen over het evenement en de kaarsenceremonie. Hebt u nog vragen? Bel dan
met 06-23626806. Hopelijk tot 8 en 9 juni.
U bent van harte welkom!

De kaarsenceremonie
Zaterdagavond 8 juni om 23.00 uur staan
rond het gehele parcours brandende
kaarsen. Deze kaarsen worden in speciaal
omhulsel, de ceremoniezak, geplaatst.
Deze ceremoniezakken zijn door mensen
versierd of met een tekst beschreven ter
gedachtenis aan een dierbare. Iedereen
kan daaraan meedoen en een eigen ceremoniezak beschrijven of beschilderen. Dus
ook u! De ceremoniezak kost € 5,00 en is
in te leveren bij Jan Linders, Albert Heijn en
Supercoop in Gennep. De opbrengst van
de ceremoniezakken komt geheel ten goede aan het wetenschappelijk onderzoek.

Waar zijn de zakken verkrijgbaar?

Apotheek Gennep
Bibliotheek Gennep
Frank Verheijen Hairdesign
Huisartsenpraktijken Gennep/Ottersum/Milsbeek
Jan van de Ende Kapsalon
Passand Beugen
Pierre Verhasselt Mannenmode
VVV Gennep
Joop den Boer Linnen & Lingerie

Leef mee Loop mee
Iedereen verdient een morgen

Samenloop voor Hoop Gennep 2013
Realisatie: www.jo-han.nl
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Lotenverkoop Zonnebloem
Op 17 april zijn de gasten van de Zonnebloem Gennep
met introducés een dag wezen varen op de Maas. Deze
dagboottocht, die volledig verzorgd werd door
vrijwilligers, was een groot succes. Om ouderen, die
dreigen te vereenzamen en mensen met een fysieke
handicap de gelegenheid te geven er eens uit te gaan,
organiseert de Zonnebloem regelmatig activiteiten.

Om deze en andere activiteiten te bekostigen is er de
jaarlijkse Zonnebloem loterij. In tegenstelling tot andere
jaren gaan de vrijwilligers dit jaar niet langs de deur met
de loten, maar staan zij op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni
in enkele grote supermarkten in Gennep om de loten te
verkopen.
Wij hopen dat u het werk van de Zonnebloem wilt
steunen door een lot te kopen.
Van de in Gennep verkochte loten houden wij bij of er
prijzen op zijn gevallen. Mocht dat zo zijn, dan worden de
winnende nummers in het novembernummer van “de
Gennepenaar” bekend gemaakt.
Alvast bedankt voor uw steun.
Zonnebloem afdeling Gennep

KinDereN maKen MuZiek!!
Een instrument bespelen? Dat zouden veel mensen graag
kunnen. Het gemakkelijkste leer je als kind spelenderwijs
noten lezen, zingen, dansen of een instrument bespelen.
Maar ook voor volwassenen is dat nog weggelegd.
Aanstaande zaterdag 25 mei zullen muziekleerlingen uit
Gennep het podium van Pica Mare betreden en een
concert geven tijdens de jaarlijks terugkerende
voorspeelmiddag, georganiseerd door harmonie Unitas
et Fidelitas. De harmonie is vaak te horen. Zo was de
harmonie aanwezig bij de opening van de nieuwe Jan
Linders supermarkt en op Pinksterzaterdag in de St.
Martinuskerk. Vrijdag 31 mei zullen ze de lopers van de
Ouderen 4-daagse inhalen. Tijdens de komende
muziekmiddag laten de leerlingen horen wat zij het
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afgelopen jaar hebben geleerd op verschillende blaas- en
slagwerkinstrumenten, in een ensemble of alleen. Het
leren bespelen van een instrument vraagt natuurlijk best
wat inspanning van het kind, maar zeker ook een
voortdurende stimulans van de ouders en omgeving.

Muziek maakt slim! Muziekmaken bevordert de
algemene ontwikkeling van een kind. Het leren bespelen
van een instrument stimuleert niet alleen de
leercapaciteiten maar draagt ook bij aan een
evenwichtige emotionele ontwikkeling. Zelfs konigin
Maxima maakt zich daar sterk voor. Via het Oranjefonds
wil zij het musiceren door kinderen stimuleren. Ook de
harmonie wil meer jongeren stimuleren muziek te leren
maken en biedt ze hiervoor de mogelijkheid. Van
blokfluitles, waarin de basisvorming van het muziek
maken ligt, individuele muzieklessen tot het samen
muziek maken in het jeugdorkest. Na de zomer worden
de muzieklessen gegeven in het nieuwe muzieklokaal in
het Bolwerk. Meer informatie daarover tijdens de
muziekmiddag of via Dorien Holthuysen 0485-515543.
Kijk ook eens op de website www.harmoniegennep.nl .
Overweegt u ook om uw kind in aanraking te laten
komen met muziek? Kom dan eens samen kijken en
luisteren naar de voorspeelmiddag op zaterdag 25 mei
tussen 13.30 uur en 15.30 uur in de zaal van Pica Mare.
De middag is voor iedereen vrij toegankelijk. U bent van
harte welkom en de koffie (en ranja) staan klaar. Hopelijk
tot ziens!
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