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Uitmarkt 
 
Op de Bemmelse Uitmarkt op 7 september jl. 
hebben ook wij met een standje gestaan om onze 
Gendtse kringactiviteiten te promoten. Het was 
prachtig weer ervoor en gewoon heel gezellig. Er 
kwamen veel mensen langs en wij zijn er twee 

leden rijker door geworden. Volgend jaar staan 
we er weer mits de weerberichten goed zijn. 
 

Hoera!!! 
 
Wij hoorden het van wethouder Theo Janssen en 
we lazen het ook nog eens zwart op wit in De 
Gelderlander: de verkoop van ons kringgebouw 
is van de baan. Waarom? De boekwaarde van het 
pand is veel hoger dan het bij verkoop op zou 
brengen. Zo zie je maar dat een nieuw gemeente-
bestuur tot een heel ander inzicht kan komen. 
Wij zijn uitermate blij met dit bericht, omdat wij 
nu (voorlopig) niet hoeven te verhuizen en heb-
ben er een borreltje op gedronken…. 
 
Burchtgraafstraat 
 
Op 8 mei hebben wij in een brief aan B&W van 
Lingewaard onze zorg uitgesproken over de 
nieuwbouwplannen in de Burchtgraafstraat en 
ervoor gepleit de dorpse structuur van deze unie-
ke locatie te handhaven, ook in een eventuele 
nieuwe setting. Ook de Erfgoedcommissie Lin-
gewaard met onze vertegenwoordiger Gerard 
Janssen heeft zich hiervoor sterk gemaakt. We 
wachten af hoe de plannen zich zullen ontwikke-
len.  
 
Reactie uit Canada 
 
Ted Huisman uit Canada, inmiddels 93 jaar, 
vroeg Geert Meijer om zijn waardering voor ons 
boek Gendt tussen Kraaijenbosch en Knienepol 
door te geven. Hij was vol bewondering over 

alles wat over de steenfabrieken 
erin staat, ooit Gendts grootste 
werkgever. Verder vertelde hij 
nog hoe de familie Huisman op 2 
november 1944 op Allerzielen 
om 7.00 uur de Waal overstak 
naar de bevrijders. Zelf had hij ’s 
nachts bij de familie Van Gro-
ningen een roeiboot gehaald, is 
daarmee in het donker de Waal 
afgedreven en bij de Zandberg 
overgestoken. De missie slaagde 
wonderwel, wellicht doordat de 
hele familie de avond tevoren de 
rozenkrans gebeden had.  

Willy Klaassen beheert de stand, terwijl haar 
man Henk de foto neemt. 
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Begraven door de eeuwen heen 
Een avond over funeraire cultuur, eventueel ge-
volgd door een excursie, door Ad de la Mar, do-
cent Funeraire Cultuur. Hij verzorgt maande-
lijks een wandeling over Moscowa. 
 
Woensdag 12 november 2014, 20.00 uur 
Villa Ganita; Nijmeegsestraat 19, 6691 CK 
Gendt 
Lezing Ad de La Mar. 
 
In de prehistorie werden mensen buiten de ge-
meenschap begraven. Nu nog vinden we graf-
heuvels en hunebedden in ons land. Maar met de 
komst van het Christendom ontstaan kerkhoven 
binnen de stad en het dorp. Wilt u weten hoe 
deze ontwikkeling te verklaren is? U hoort het 
op deze boeiende avond. Na de pauze beginnen 
we rond 1800. Sinds deze tijd zijn begraafplaat-
sen weer vaak buiten de bebouwing te vinden. 
En die overstap ging niet zonder problemen. Aan 
het einde van het verhaal wordt aandacht besteed 
aan begraven in Gendt, vroeger en nu. Indien er 
belangstelling voor is, kan de avond een vervolg 
krijgen met een rondleiding over de oude gedeel-
ten van de prachtige begraafplaats Moscowa 
Arnhem op zaterdagmiddag 15 november.  
 
De rivierverdediging tegen Spanje in deze 
regio  
 
Maandag 9 februari 2015, 20.00 uur 
Villa Ganita; Nijmeegsestraat 19, 6691 CK 
Gendt 
Lezing Ferdinand van Hemmen/John Mulder. 
 
Er is nieuw licht op de rijke historie van Linge-
waard gekomen, want tijdens de 80-jarige oorlog 
moest het prille Holland zich verdedigen tegen 
Spanjaarden en andere indringers. Met gebruik 
van de rivieren, fortificaties en wachttorens werd 
een indrukwekkend lint van verdedigingswerken 
opgebouwd. Niet voor niets was Holland in die 
tijd een van de machtigste staten van Europa. In 
die tijd was Huissen ook via een weg langs fort 
Schenkenschanz verbonden met Kleef. Via 
Gendt en Bemmel liep deze verdedigingslinie 
door tot Gorinchem. 
 
In opdracht van de gemeenten Rijnwaarden en 
Lingewaard heeft Ferdinand van Hemmen met 
zijn rapport Bakens van de Oranje Limes de 
wachttorens (zgn. redoutes) van deze Oranje Li-
mes in beeld gebracht. De redoutes werden langs 
de rivier geplaatst als afschrikwekkend signaal 

aan indringers. Met een onderlinge afstand van 
drie kilometer vormden zij in combinatie met de 
rivieren een perfecte verdediging. Op veel plek-
ken in Lingewaard en Rijnwaarden herinneren 
restanten van gebouwen en namen van locaties 
nog aan deze redoutes. Er zijn diverse initiatie-
ven in Rijnwaarden en Lingewaard gaande om 
deze redoutes weer zichtbaar te maken. Wilt u 
meer weten over de Oranje Limes en wat in 
Gendt en de regio daarover te vinden is, noteer 
dan de datum in uw agenda. 
 

De Heuvel 
 
Maandag 20 april 2015, 20.00 uur 
Villa Ganita; Nijmeegsestraat 19, 6691 CK 
Gendt 
Lezing Michel Bongers. 
 
In een beamerpresentatie gaat Bongers nader in 
op het leven in Gendt en omgeving tijdens Ope-
ration Market Garden. Van oktober 1944 tot mei/
juni 1945 waren alle burgers uit de Over-Betuwe 
(met uitzondering van circa 1.000 mannen op het 
‘manneneiland’) geëvacueerd. Met name rond 
De Heuvel, waar nu het Mariakapelletje staat, 
woedde een enorme strijd. Bongers zal geen tra-
ditionele lezing verzorgen, maar aan de hand van 
foto’s en geluids- en beeldfragmenten een tijds-
beeld neerzetten van een bijzondere periode. 

Programma seizoen 2014/2015 
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Naast het benoemen van allerlei feitelijke ge-
beurtenissen die in Gendt en omgeving hebben 
plaatsgevonden zal hij op een losse manier in-
gaan op zijn roman De Heuvel, die gaat over een 
voormalige Duitse hospiksoldaat die in het voor-
jaar van 1974 vanuit het Wapen van Bemmel op 
zoek gaat naar zijn kameraad die in 1945 ge-
sneuveld is op De Heuvel. Een zoektocht die in 
Gendt onverwacht uitpakt… 

Aan het eind van deze avond is het mogelijk om 
zijn boek te kopen voor € 15,–.  
 

Excursie naar het Klooster Grafenthal in 
Goch, DLD 
 
Zondag 31 mei 2015 
Vertrek per bus vanaf Villa Ganita. Vooraf in-
schrijven. Meer informatie over de kosten, het 
programma etc. is te lezen in de eerste Ganita 
mare van 2015 en dan ook op onze website. 
 
Klooster Grafenthal is in het jaar 1248 gesticht 
door graaf Otto II van Gelre op verzoek van zijn 
gemalin Margaretha van Kleef. Tot op de dag 
van vandaag heeft het landgoed zijn charme niet 
verloren. De vestingmuren, de duiventoren, de 
kruisgang met de gotische gewelven en het hele 
landgoed aan de Niers ademt nog immer de rijke 
historie. Zie http://www.kloster-graefenthal.de/ 
Het adellijke Cistercienser vrouwenklooster Gra-
fenthal kende een grote bloei en werd actief ge-
steund door de graven en hertogen van Gelre en 
Kleve. Otto II was degene die Gendt in 1233 
stadsrechten gaf en hij schonk later een aantal 

gebieden in Gendt aan het klooster. Het mocht 
tevens de priester in Gendt benoemen. Zowel 
Otto II als andere heersers van Gelre werden hier 
gedurende 125 jaar (van 1252 tot 1376) begra-
ven en het vormt daarmee de bakermat van de 
Gelderse geschiedenis. Nog immer is op het 

landgoed het hooggraf van Otto II te bewonde-
ren. 
 
De toegang voor de lezingen is gratis, voor de 
koffie een bijdrage van € 0,50. 
 

Ria Schouten-de Haan 
Op 7 november van dit jaar verschijnt een boek 
over de eik bij de Doornenburg. De auteur is De-
nis A.G.J. Schils, vele jaren voorzitter van de 
Stichting tot Behoud van den Doornenburg.  
Hij beschrijft in zijn boek de eik, de boombiolo-
gische achtergronden en de rol van de eik in de 
Doornenburgse gemeenschap. Hij heeft zelf di-
verse beschrijvingen van de boom in het verle-
den gerechercheerd en geanalyseerd en heeft 
recent met boomdeskundigen een onderzoek uit-

gevoerd naar de leeftijd van de boom.  
Het is altijd een punt van discussie geweest: is 
de boom nu werkelijk 1000 jaar oud of niet? Het 
is duidelijk dat de eik een grote natuurhistorische 
waarde vertegenwoordigt en al eeuwen tot de 
verbeelding spreekt. Vooral in de 19e en het be-
gin van de 20e eeuw genoot de boom grote be-
kendheid vanwege zijn hoge ouderdom. Dit 
blijkt ook uit de in het boek opgenomen beschrij-
vingen van onder andere ds. O. Heldring en 
P.A.M. Kehl. 
Het boek wordt uitgegeven door Streekmuseum 
Lingewaard. 
 
 

De duizendjarige eik bij 
de Doornenburg 

http://www.kloster-graefenthal.de/
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Frank de Narrenprins werd op 17 juli 1962 gebo-
ren als Frank Hetem, zoon van Piet Hetem en 
Tiny Hetem-Alles. 
Annita Hetem-Berends werd op 9 augustus 1963 
geboren als dochter van Gert Berends en Riet 
Berends-Berns. 
Frank is in Arnhem geboren en heeft daar 3 jaar 

gewoond, maar dat is uit zijn geheugen verban-
nen. Hij voelt zichzelf een echte Gendtenaar. 
Vanuit Arnhem verhuisde de familie Hetem naar 
de Nijmeegsestraat in Gendt, omdat vader Piet 
van zijn hobby (chocolade verwerken) zijn werk 

kon maken. 
Tijdens de lagereschoolperiode was onze prins 
na schooltijd vaak te vinden in de polder om met 
vrienden te struinen en bij de oude steenfabriek 
te rotzooien. Zomers was er genoeg vertier tij-
dens het kinderdorp waar een groep vrijwilligers 
hem en vele anderen geweldig bezighield op het 
veld van de oude blokhut aan de Poelwijklaan. 
Nadat hij eerst van badmeester Hans Verhaar het 
zwemmen geleerd had, is hij gaan voetballen bij 
De Bataven. Na een paar jaar wilde hij wel weer 
eens wat anders. Hij heeft bij volleybal en water-

polo gezeten en nu speelt hij al jaren met plezier 
tennis. Het zwemmen heeft hij weer opgepakt en 
hij traint nu voor de triotriatlon die hij al 2 keer 
met succes heeft voltooid, met de carnavals-
vrienden Tino Lippmann en Han Derksen. 
Na de lagere school heeft hij de Dr. Poels be-
zocht om de theoretische kennis van het banket-
bakkersvak onder de knie te krijgen. Aanvullend 
heeft hij nog in Arnhem een studie gevolgd om 
tot slot nog de kok/kelneropleiding te doen. Na 
die opleiding was zijn eerste baan bij Banketbak-
kerij Van Hulzen in Elst. 
Tussendoor heeft hij nog drie jaar met veel ple-
zier gewerkt bij Cafetaria MOOS. In de chocola-
terie van zijn vader werd het steeds drukker. Om 
die reden vroeg hij of Frank niet thuis wilde ko-
men werken en dat gebeurde. 
33 jaar heeft hij met heel veel plezier met col-
lega’s bij Palino in de chocolade gewerkt, maar 
helaas is er na 49 jaar door die verdomde crisis 
een punt achter gezet.  
Annita en Frank leerden elkaar kennen op de 
ondergelopen voetbalvelden van Hulleze. Het 
was hartje winter en er kon lekker geschaatst 
worden op die velden. Het gevolg is bekend: ze 
zijn inmiddels bijna 28 jaar getrouwd en hebben 
twee schatten van kinderen, Joep en Lotte. Na 
hun trouwdag zijn ze gaan wonen in de Stads-
rechtenlaan waar ze met veel plezier zeven jaar 
hebben gewoond en waar in 1993 Joep werd ge-
boren. In 1996 zijn ze verhuisd naar de Hendrik 
Braamstraat, waar ze nog steeds wonen en waar 
Lotte in 1996 werd geboren. 

Narrenprins en -prinses 2014 

Frank met zijn moeder Tiny. 

Annita met haar ouders . 
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Annita is in Doornenburg geboren in de Krakke-
del. Daar heeft ze enkele jaren gewoond met 
haar ouders en broer Eef bij opa en oma Be-
rends. 
Daarna zijn ze verhuisd naar het ouderlijk huis 
van haar moeder, waar haar zus Monique is ge-
boren. 
Annita heeft bij de gidsen gezeten en was een 
dansmarieke bij Carnavalsvereniging De Munni-
ken in Hulluze waar ze de eerste schreden zette 
in het carnavalsgebeuren. Er zouden nog vele 
jaren volgen. 
Dansen bij Bilderbeek was ook iets om naar uit 

te kijken; lekker dansen met vrienden en 
vriendinnen en op zon-
dagavond dansen in De 
Laak in Huissen tot 
23.00 uur, want dat was 
toen nog zo, op tijd thuis 
zijn. 
Annita tennist ook met 
wat dames op de zon-
dagavond en dinsdag-
avond. Daar blijf je fit 
van en het is heerlijk na 
een dagje werken even 
te ontspannen. 
Annita heeft na haar la-
gere school de mavo in 
Bemmel glansrijk door-
lopen en is daarna voor 
kapster gaan leren in 
Arnhem en Nijmegen. 
Zij heeft gewerkt bij 
Maison Henny in Huis-

sen, waar ze begon als hulp en zichzelf heeft op-
gewerkt tot allround kapster. Daarna is zij ook 
gaan werken bij haar schoonvader in de chocola-
de waar zij de fijne kneepjes van het inpakken en 
opmaken en verkopen onder de knie kreeg. 
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus ze 
kreeg weer de kriebels van het knippen en ging 
in Arnhem werken bij Haarstudio 2000. Ze raak-
te in verwachting van Joep en koos weer voor 
Palino want dat was beter te combineren met 
thuis. 
Na verschillende jaren met chocolade te hebben 
gewerkt was ze aan een nieuwe uitdaging toe en 
ging ze in de kledingbranche werken bij Purdey, 
een damesmodezaak, waar ze het nu al weer en-
kele jaren erg naar haar zin heeft. 
Toen de broer van Frank, André, Prins Carnaval 
werd, vroeg hij aan Frank om hofnar te worden. 
Frank is twee jaar de nar geweest en toen vroe-
gen ze (De Gentenarren) of hij geen zin om de 
raad van elf te versterken en zo is hij beland in 
het illustere gezelschap van carnavalsvereniging 
De Gentenarren 
Zo is Annita ook in de carnaval gerold en daar 
hebben ze nog geen seconde spijt van. 
Zowel Frank als Annita zaten ook bij een groep 
die optredens verzorgde tijdens de pronkzittin-
gen van De Gentenarren, Annita bij Nonsens
(carnavalsvriendinnen), maar daar mag ze nu 
niet aan meedoen als prinses en Frank bij Wa 
nou wer, met Hans, Adri, John en Rob. 
En dan ben je jaren actief bij De Gentenarren en 
word je gevraagd om prins te worden. Om daar 
mee thuis komen, terwijl jij het heeeeeel graag 
zou willen, maar jouw partner niet zo. Annita 
vond het zó wel leuk genoeg. 
Maar na iedere prins vanaf prins Bas kwam de 
vraag weer. En Annita kon natuurlijk geen nee 

Vlnr: Frank Hetem, Lotte, Annita, Joep en zijn vriendin. 

Annita met links opa Berns en verder opa en oma 
Berends. 
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blijven zeggen en na veel over en weer gepraat 
met de kinderen hebben ze samen besloten om 
het toch te gaan doen. 

En zo kwam er na prins Pierre de la Bonbonnière 
en prins Dré den Bonbonmaker een derde prins 
uit de Hetem familie, die ook nog eens twee 
schutterskoningen en twee kersenkoninginnen en 
een jeugdprins voortbracht. 
Op 16 november 2013 hebben ze het stokje over-
genomen van prins Pieter de Heraut en Evelyn. 
Het was een onvergetelijke avond met een schit-
terende opkomst; alles mochten ze zelf bepalen. 
Zo kwam het dat zij onder de fluitende klanken 
van Turks Fruit de zaal in fietsten, waar de prin-
sengarde als spinnen verkleed en hun dochter 
Lotte, als grote spin, in een web hun opwachtte. 
De naam de Narrenprins is bedacht, omdat Frank 
nar bij zijn broer was en enkele optredens heeft 
gedaan als Narrenspiegelaar, plus het feit dat ze 
in 2015 ook nog jubileumprinsenpaar van De 
Gentenarren worden. 
Het eerste jaar was geweldig voor hen om mee te 
maken en er komt nog een schitterend jaar aan, 
die ze op verschillende locaties gaan meemaken. 
Zaterdag 15 november start het nieuwe carnavals-
seizoen weer, dit keer bij De Klok en ze hopen 

daar weer veel carnavallisten te mogen begroeten, 
want het wordt weer een gezellig avondje met 
veel muziek en dansen en natuurlijk is iedereen 
welkom, ook niet-carnavalsvierders, die van een 
fijne avond uit willen genieten. 
 
Het motto van Frank de Narrenprins is: “HET 
GAAT PAS GOED……ALS JE HET SAMEN 
DOET”.  

Willem Rasing 

De presentatie had als thema Spiderman met dochter 
Lotte als spin. 

Het prinselijk paar. 
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32+33 
Bernardus  
HETEM  
 Haarlem ٭
3 juni 1824 
† Haarlem 

24 april 1908  
 

∞ 24 april 1850 
 

Gertrudis  
Elisabeth  

THOOLEN 
 Haarlem٭  

26 juni 1824 
Haarlem 

7 juli 1897 

34+35 
Jacobus van 

HAMERSVELD 
 ٭

24 april 1823 
 

17 nov 1892 
 

∞ 1847 
 

Anna Maria 
DEKKER 

 
 ٭ 

6 mei 1825 
 

22 december 1906 

36+37 
Johannes  

BOUWMAN   
 Utrecht ٭
ca 1838 

† Utrecht 
1 november 1911 

 
∞  
 

Maria Wilhelmina 
van HUIZEN 

 
 ٭

15 oktober 1835 
 

17 april 1924 

38+39 
Martinus Johannes 

SERTO 
 Utrecht ٭
ca 1833 

† Utrecht 
1909 

 
∞ 16 juli 1856 

 
Antonia Catharina 

STEENHOF 
 

 ٭
ca 1831 

 † Utrecht 
12 mei 1909 

40+41 
Klaas  

ALLES 
 Graft ٭

19 februari 1842 
 
 
 

∞ 19 februari 1873 
 

Maria  
KUENEN 

 
 Uitgeest ٭

1841 
† Beverwijk 

23 maart 1927 

42+43 
Johannes  

OUD 
 Beverwijk٭ 

1843 
† Kampen 

23 maart 1927 
 

∞ 6 oktober 1875 
 

Alida 
BITTER 

 
 ٭

11 juni 1840 
† Beverwijk 
10 juli 1895 

44+45 
Jacobus Joseph 

de GRAAFF 
 ٭

18 februari 1841 
 

15 november 1915 
 

∞ 12 oktober 1864 
 

Elisabeth 
WILLEMSE 

 
 ٭

 31 maart 1841 
 

17 februari 1885 

46+47 
Cornelis Jacobus 
van der KROFT 

 Wassenaar ٭
10 december 1859 

† Haarlem 
16 december 1940 

 
∞ 14 juni 1882 

 
Maria Magdalena 

Catharina 
van de VEN 

 s Gravenhage ٭
7 november 1861 

† Haarlem 
29 september 1912 

16 

Josephus Hen-
drikus HE-

TEM 
 

٭  Haarlem 
28 februari 

1853 
† Haarlem 

4 maart 1922 

17 

Maria Hen-
drika van 

HAMERS-
VELD 

 Haarlem ٭ 
22 april 1854  

† Haarlem 
30 mei 1939 

18 

Lodewijk 
Wilhelmus 

BOUWMAN 
 

٭  Utrecht  
1862 

† Utrecht 
14 november 

1942  

19 

Maria 
Cornelia 
 SERTO 

 
٭  Utrecht 
1867 

† Utrecht 
25 september 

1921 

20 

Hendriks 
Jozef 

ALLES 
 

 Beverwijk ٭
17 december 

1880 

21 

Christina 
Wilhelmina 

OUD 
 

 Beverwijk ٭
28 september 

1877 

22 

Petrus  
Jacobus 

Joseph Maria 
de GRAAFF 

 Haarlem ٭
14 oktober 1883  

† Haarlem 
20 april 1958 

23 

Cornelia 
Wilhelmina 

 van der 
KROFT 

 Haarlem ٭
6 januari 1886 

† Haarlem 
3 mei 1972 

∞ Haarlem 21 nov 1877  ∞ Utrecht 2 okt 1890  ∞ Haarlem 24 okt 1906  ∞ Haarlem 21 november 1906 

8 

Petrus 
Jacobus 
HETEM 
 Haarlem٭ 

 5 april 1893 
† Haarlem 

27 april 1955  

9 

Maria 
Wilhelmina 

BOUWMAN 
٭  Utrecht 

4 oktober 1892 
† Haarlem 

24 december 1990 

10 

Nicolaas 
Johannes 
ALLES 
٭  Haarlem 

10 augustus 1907 
† Haarlem 

 14 april 1980  

11 

Maria Catharina 
Magdalena Jacoba 

de GRAAFF 
٭  Haarlem 

26 augustus 1908 
† Haarlem 

 25 april 2003 

∞ Haarlem 8 juni 1921 ∞ Haarlem 6 september 1933  

4 

Petrus Jacobus  
HETEM 

 Haarlem 5 april 1928 ٭
† Nijmegen 23 april 1997 

Prins Pierre de la bonbonnière 1976-1977 
Schutterskoning 1982-1983 

5 

Christina Cornelia Maria  
ALLES 

 Haarlem 2 juli 1934 ٭
 
  

Schutterskoningin 1982-1983 

∞ Haarlem 20 september 1956 

2 

Franciscus Hendrikus  
HETEM 

 Arnhem17 juli 1962 ٭
 Frank de Narrenprins 2013-2015 

∞ Gendt 12 

   

Joep Franciscus Gerardus Peter HETEM  
“Prins(je) van de Gentenarren  

Lotte Charlotte Monique HETEM  
“Prinses(je) van de Gentenarren  
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48+49 
Everardus 
BERENDS 

  ٭
1840 

† Huissen  
12 nov 1914  

  
∞ 26 jan 1869 

 
Elisabeth 

  
WISSENBURG 

 Huissen ٭
27 mei 1847 
 † Arnhem 

23 mrt 1889  

50+51 
Peter 

NIJENHUIS 
 Huissen ٭

21 mei 1843 
† Styrum (Dld) 

12 feb 1893  
  

∞ 19 apr 1873  
 

Alijda 
 

DERKSEN 
 Huissen ٭
7 mrt 1847 

† Styrum (Dld) 
6 jun 1896  

52+53 
Hendrikus  
DEKKERS 

 Duiven ٭
28 jul 1824 

† Doornenburg 
26 jan 1894  

 
∞ 24 mei 1856  

 
Everdina  

 
SCHEERS 
 Bemmel ٭

27 mrt 1828 
† Doornenburg 

9 jun 1897  

54+55 
Hendrik 

OPGENOORT 
 Gendt ٭

4 feb 1821 
† Gendt 

23 nov 1901 
 

∞ 1 mei 1862 
 

Johanna  
Maria van 

't HULLENAAR 
 Angeren ٭

16 apr 1843 
† Gendt  

30 mei 1911 

56+57 
Grades  
BERNS 
 Gendt ٭

11 aug 1823 
† Gendt  

8 sep 1897 
 

∞ 27 jun 1844  
 

Hendrin 
 

HENDRIKS 
 Gendt ٭

3 jul 1819 
† Gendt 

12 jan 1861  

58+59 
Mattijs 

SEEGERS 
 Gendt ٭

2 nov 1827 
† Gendt 

14 apr 1912 
 

∞ 11 mei 1859 
 

Alberdina  
 

TEUNISSEN 
 Valburg ٭

12 apr 1830 
† Gendt 

20 jun 1908  

60+61 
Jan 

RENSEN 
 Gendt ٭

7 okt 1826  
† Gendt 

3 dec 1905 
 

∞ 28 jan 1869 
 

Antje  
 

WIELAND 
 Angeren ٭

25 aug 1837 
† Gendt 

4 okt 1911  

62+63 
Theodorus van den  

HEUVEL 
 Huissen ٭
5 jan 1840 

† Gendt 
12 nov 1891  

 
∞ 26 mei 1869 

  
Wilhelmina  

 
STOFFELS 
 Bemmel ٭

27 mrt 1843 
† Gendt  

30 jan 1909  

24 

Martinus  
Johannes  

BERENDS 
 Huissen ٭

16 nov 1869 
† Huissen 

12 jan 1914  

25 

Maria 
Margartha 

NIJENHUIS 
 Huissen ٭

24 dec 1876  
† 

26 

 Hendrikus 
 

DEKKERS 
 Doornenburg ٭

15 jan 1859 
† Bemmel 

18 apr 1929  

27 

Maria 
OPGE-

NOORT 
 Gendt ٭

13 aug 1869 
† 
 

28 

Johannes 
Bernardus 

BERNS 
 Gendt ٭

20 mei 1851 
† Gendt 

1 mrt 1925 

29 

Wilhelmina 
 

SEEGERS 
 Gendt ٭

29 mrt 1860 
† Gendt 

31 jan 1927  

30 

Hermanus 
Johannes  
RENSEN, 

 Gendt ٭
07-05-1870 

† Gendt 
26 juni 1930 

31 

Anna Maria  
van den  

HEUVEL 
٭  Gendt 

27-08-1877  
† Gendt 

13 jan 1955 

∞  ∞ Gendt 7 januari 1899 ∞ Gendt 1oktober 1889  ∞ Bemmel 2 mei 1902  

12 

Everardus 
Petrus 

BERENDS 
 Nijmegen ٭

16 september 1899 
† Bemmel 
9 juli 1983 

13 

Everdina 
Wilhelmina 
DEKKERS 

 Doornenburg ٭
4 mei 1900 
† Bemmel 

5 maart 1977 

14 

Wilhelmus 
Johannes 
BERNS 
 Gendt ٭

23 juli 1900 
† Gendt 

24 augustus 1987 

15 

Johanna  
Theodora 
RENSEN 
 Gendt ٭

9 augustus 1903 
† Nijmegen 
7 mei 1959 

∞ Doornenburg 17 april 1926 ∞ Gendt 28 april 1928 

6 

Gerardus Everardus  
BERENDS 

 Doornenburg ٭
24 juli 1937 

† Gendt-Hulhuizen 
16 juni 2004 

7 

Maria Everdina 
BERNS 

٭  Gendt 
12 mei 1936 

∞ Gendt 18 juli 1962  

3 

Joanna Everdina Maria 
BERENDS 

 
٭  Doornenburg 9 augustus 1963  

december 1986 

  1 

٭  Gendt 27 juli 1993 
2013-2015” 

٭  Gendt 21 december 1996 
2013-2015” 
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Prebie-re 
 
Marie doch: now de kachel aon is 
En’t wèrek gedaon is 
Stuur ’k de knech drek naor huus 
Dan bun’k allinnig thuus 
 
En as de vrijer dan kum 
En die vrög mien wörrum 
’t zo heit is ien huus 
Dan lach ’k ien mien vuus 
 
 
 
 
 

 

Want mette sjanskouse aon 
Zal ’t wel gaon 
Dan mottie begriepe 
Dattie nie kum vör de kiepe 
 
 
 
 
 

Tekst: Herman Buurman 
Tekening: Wilma Schouten –Kregting 

 
 
 

Iemands werkelijke bedoelingen laten zich vaak 
raden. 
Gi’j kun wel iemand veur de kop kie-ke mar nie 

d’r ien. 

Umstebjud 

En awèr is ’t jaor zwat vörbi’j. Now mow we mar hope dattie luij metta kepotte huus uut de vörrige 
Ganita mare de boewl wer hemme geripperie-rd. Want die stonde toch raor te kie-ke toen alles ien 
mekaor zakte en stof wier. En dan ôk nog dâ vruiwke die daor op de blotes ston! 
Dizze keer is ’t verhaol ietevat kort. Dâ kum umdâ d’r minse zien die de vörrige verhaole aon de lan-
ge ka-nt vonde. 
As gullie di verhaol te kort viende, mak’k de vollegende wer langer! 
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DEEL III 
‘Zoals gezegd zat in dit deel van de Dorpstraat-
Zuid vroeger Hoogveld-Smit met een grote elek-
tra- en lampenzaak, ook wel Smitje genoemd. 
Het bedrijf werd later overgenomen door zoon 
Hans Hoogveld, maar hij heeft nu alleen nog het 
elektrabedrijf. In het deel dat lampenwinkel was, 
zit al enkele jaren de wijnwinkel Wijnzinnig. 
Vroeger heeft de uitbater ervan als vinoloog bij 
Johnny Boer gewerkt en ervaring opgedaan en 
daarom worden er in de winkel naast wijn nog 
een aantal delicatessen van Boer verkocht. Echt 
bijzonder voor Gendt. Even verder zat in jouw 
tijd de Sparwinkel van Derksen-Tap met later 
aan de achterkant een dierenwinkel. We zeiden 
ook vaak tegen elkaar dat we even wat voer 

voor de hond bij Leida Tap 
gingen halen. Toen de Spar-
winkel stopte, kwam in mei 
1969, dus aan de voorkant 
de Amrobank erin. Het heeft 
daarna nogal wat verschil-
lende bestemmingen gehad, 
zoals tandartsenpraktijk van 
Jan Rooding, Puk kinderkle-
ding en daarna Purple Inter-
national Sport. Als laatste 
was het nog een schoon-
heidssalon, Pure Skin Care 
en nu is het zoals je ziet een 
ijszaak, Wijs, ambachtelijk 
ijs geworden. Deze zomer 
moet die met de hitte toch 
wel goed gedraaid hebben. 
Het terras zat praktisch vol 
als ik voorbij kwam en zelf 
heb ik ook menig smaakje 
geprobeerd. Eind oktober 
wordt het de Winterwinkel 
dan kun je daar een high tea 
nemen om warm te worden. 
Maar goed, dan had je iets 
verder de slagerij van Frans 
van Driel. Slager Lagerweij 
kwam er daarna in, maar 
vader Lagerweij stierf al na 
enige jaren en werd opge-
volgd door zijn zoon Rob. 
Die dreef de zaak samen met 
de groentewinkel van Ben 

Een halve eeuw veranderingen in Gendt 
 

Met mijn neef Charl uit Canada ben ik de vorige keren de Dorpstraat van Gendt al doorgelopen van 
de Leemhof tot het eind en weer een stukje terug tot we op de hoek van het Julianaplein bij Wijnzin-
nig aanbelandden. Charl (vroeger gewoon Karel) is al een halve eeuw uit Gendt weg en staat ver-
steld van wat er allemaal veranderd is.  

Op de foto boven is het huis van Weghorst nog in aanbouw. Onder dezelfde 
panden, maar nu begin jaren zestig met helemaal links Hoogveld-Smit. 

Het stukje Dorpstraat met slager Van Driel en Veen-
huis. Hier spelen Els Rensen en haar broertje Herman 

in de sneeuw. 
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Wentink en dat heette toen ‘t Verscentrum. Op 
een gegeven moment ging Rob zelf de slagersaf-
deling in de Super de Boer runnen en kwam na 
Lagerweij in 1995 slager Buurman erin en die 
ging tot 2002 samen met groentespecialist Ri-
chard van de Weerd. Slager Wim Buurman ver-

bouwde de zaak toen V.d. Weerd stopte en werd 
nu Gildeslager Buurman met links de slagers– en 
rechts de groenteafdeling.  
Bloemsierkunst De Gent ligt naast Buurman. 
Toen Ixora weg was, was het even de enige bloe-
menwinkel in Gendt. Ze maken trouwens prach-
tige boeketten. Sinds kort is er weer een bloe-
menwinkel in Gendt bijgekomen, Manuela’s 
bloemenshop, tegenover de Bruna. Die kwam in 
het pand van Catootje, die weer verhuisde naar 
de Dorpstraat, naast Klarenbeek. Weer naast De 
Gent had je ooit de winkel van Sinkel van Veen-
huis, waar je van alles kon kopen wat zelfs de 
Blokker niet had. Altijd was daar wel een ca-
deautje te vinden. Nu zit daar Drogisterij Carla, 
onder de nieuwbouw van de DorpsEs. De appar-
tementen erboven en erachter hebben namen van 
een smidse gekregen, omdat Veenhuis ook smid 
was en aan de 
achterkant een 
smederij had. 
Daar vind je 
ook het kunst-
werk Het Lo-
pend Vuurtje, 
zo genoemd 
omdat in 
Gendt nooit 
iets lang ge-
heim blijft. 
Dan had je 
vroeger daar-
naast de groen-
te– en fruit-
winkel van 

Rensen. Het personeel ging vroeger met een po-
nykar met groente langs de deur. Die winkel was 
in 1951 nieuw gebouwd. Naderhand kwam daar 
de AMRO in en na samengaan de ABN-
AMRObank en nu is daar alleen de geldauto-
maat van over in de gevel. Toch is het wel mak-
kelijk om even flappen te tappen, maar je zult 

Groente– en fruitwinkel, Dorpstraat 22. Herman en 
Mieneke Rensen werden in 1951 voor hun nieuwe 

winkel gefotografeerd. 

Slager Wim Buurman. 

Op deze foto uit de jaren zeventig is de winkel van 
Veenhuis nog niet verbouwd en is de gevel ernaast 

van groentewinkel Rensen nog heel anders dan toen 
de ABN-AMRO erin kwam..  
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altijd zien dat als er eens een storing is, dan heeft 
ook de geldautomaat naast bakkerij Milder geen 
geld meer en moet je nog naar de AH of de 
Coop. Die hebben tegenwoordig ook geldauto-
maten.  
Na de ABN-AMRO 
werd het administra-
tie– en belastingkan-
toor ABC Linge-
waard. 
Dan komen we bij 
een heel oud pand. 
Vroeger was daarin 
bakkerij Van Driel 
gevestigd (wat rook 
dat vers gebakken 
brood 's morgens 
vroeg altijd lekker!). 
De oude opa Van 
Driel van de bakker 
mopperde altijd als 
er kinderen uit de 

buurt te dichtbij de bakkerij kwamen. Maar hij 
was zo kwaad nog niet, want menig kind 
kreeg van hem dan een misvormd gebakken 
broodje om met smaak op te peuzelen. Gek 
toch, dat het plakje worst van de slager en het 
kleine broodje dat je tegenwoordig bij de bak-
ker krijgt altijd lekkerder dan thuis smaken. 
Na bakker Van Driel-Rouw kwam bakker Van 
Beek in het bakkerswinkeltje en Van Beek is 
zoals we al gezien hebben naar een groter 
pand aan de overkant verhuisd. Ik heb trou-
wens pas gehoord, dat Van Beek de zaak heeft 
overgedaan aan de bakkerij V.d. Wal Jolink 
uit Apeldoorn. Over een lopend vuurtje gesp-
roken…. Maar na de verhuizing van Van 
Beek uit onderstaand pand kwam fietsenwin-

kel Van Dam erin en na de verhuizing naar de 
overkant zat er tweedehands kledingwinkel 
Mees en Pien in, en toen die naar Bemmel ver-
huisde kwam weer de fietsenwinkel erin, maar 
nu met de verkoop van tweedehands fietsen en 
het was tot voor kort nog Alicia’s outlet.  

Let wel: de prijzen van de groentewinkel van Rensen 
zijn nog in guldens . 

Bakkerij Van Driel. 
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Daar weer naast 
zat aan de zijkant 
nog pedicure Hel-
ma en later aan de 
voorkant een ca-
deauwinkel, Villa 
Kakelbont. Nu 
staat het pand 
leeg. 
Daarnaast zat 
vroeger de groen-
tewinkel van 
Geert Cornelissen, 
waarin daarna 
kapsalon Fijo 
kwam dat al jaren 
kapsalon Nuijen 
heet. Fia, de 
vrouw van Jo 
Nuijen, die ook 
kapster was, is 
veel te jong over-
leden. Jo moest zon-
der haar verder, maar ik heb pas gehoord dat Jo 
al een dag minder werkt.  
 
Aan de overkant, hoek Burchtgraafstraat, heb je 
al heel lang Opel Garage Van Sambeek. Dan, 
dat weet je vast nog, had je ooit de melkwinkel 
van Dietje Evers die ook lekkere snoepjes (ken 
je nog de stroopsoldaatjes?) en Ola en Van 
Schijndels ijs verkocht Er hingen buiten een 
paar automaten, één met kauwgomballen voor 
een stuiver en één met chocoladerepen als 
Kwatta en Tjoklat voor een kwartje en Faam 
drop voor een dubbeltje. Zoon Wim Evers ver-
telt nog wel eens dat de automaten regelmatig 
vastliepen en nagekeken moesten worden. Dat 
kwam omdat grappenmakers uit Gendt probeer-
den om met metalen zelfgemaakte munten het 
snoepgoed te bemachtigen. Die ijzeren plaatjes 
bleven dan toch automatisch aan de magneet er 

binnenin kleven, dus dat lukte niet, maar leverde 
wel extra reparatiewerk op. De melkzaak betrok 

melk van Melkerij Lent uit 
Nijmegen en de Vecomi, 
Verenigde Coöperatieve 
Melkinrichtingen, te Arn-
hem. De zaak is weg net als 
die melkfabrieken. Na Evers 
kwam Annie Baptist-
Geveling in het pand, een 
zus van Hans Geveling van 
de AH, met een cadeau– en 
kledingwinkel. De Glazeren 
Bol heette die. Toen kwam 
drukkerij Peleron erin met 
Lukassen Assurantiën erbo-
ven en toen Peleron naar 
Australië vertrok, kwam er 
weer een andere drukker in, 

Dietje Evers in haar melkzaak. De handdoek bij de wastafel is net in de was gegaan. 

Links poseert Dietje voor de ingang van de zuivel-
handel met gasten uit Utrecht. 



 15  

 

 
 

Datadruk, de drukker van dit kringblad. Ook die 
heeft Gendt sinds kort verlaten en is naar Wage-
ningen verhuisd. Van Sambeek heeft nog niet zo 
lang geleden de zaak verbouwd en een mooie 
showroom gerealiseerd en kwam toen ruimte 
tekort nu er zoveel opslag voor winterbanden 
etc. nodig is. Toen het pand van Datadruk te 
koop kwam, heeft hij het achterste deel gekocht 
als magazijnruimte. Het voorste deel is omge-
bouwd tot appartement.  
Daarnaast zat de winkel van H. Walravens en 
Zn. met textiel en woninginrichting op de hoek 
Nieuwstraat, tevens Woelieshop. Deze is gestopt 
in 1991. Het pand kreeg daarna verschillende 
eigenaren met o.a. shoarmazaak Tel Aviv, Egyp-
tisch specialiteitenrestaurant De Piramide in 
1992, eethuis De Gendtse Hoek en nu Cafetaria 
Gendt, maar ik geloof niet dat het al open is. 
Misschien wat moeite met de vergunningen? Om 

de hoek had je vroeger drukkerij Rikken Print. 
Daarna kwam marsepeinatelier Madeco erin, met 
aan de voorkant bonbonwinkel Alberdeco (dat 

zit nu aan de Dorpstraat). 
Aan de achterkant zit nog 
steeds een fabriek van cup-
cake en taartdecoraties, die 
een onderdeel van Madeco 
is.  
 
Het Kerkepad ken je vast 
ook nog niet, dat is er pas in 
de jaren zeventig gekomen 
met de nieuwbouw erachter.  
Vroeger had daarnaast siga-
renmagazijn en dames- en 
herenkapsalon Braam. Er 
zijn nu eigenlijk helemaal 

geen zelfstandige sigarettenwinkels meer. Dat 
komt denk ik omdat minder mensen tegenwoor-
dig roken en omdat rookartikelen nu bij de su-
permarkten verkrijgbaar zijn. Dat pand, Dorp-
straat 4, dus bijna aan het einde, kende daarna 
verschillende bestemmingen. Hans Rensen heeft 
erin gezeten met zijn gordijnboetiek terwijl hij 
een tapijthal aan de Langstraat had (in 1990 ver-
huisd naar de H. Dunantstraat op het industrie-
terrein), het Wolwinkeltje (1982), Nijmeegs Jo-
pie, een begrip voor legerkleding, dumpgoederen 
en overalls (1985), kapsalon Simone (1991) en 
sinds 1996 cadeauwinkeltje De Piejas, waar nu 
een bord te huur op staat, dus het zal niet meer 

De Nieuwstraat met links Walravens en naast de 
auto Alberdeco. 

Rechts op de foto Garage Van Sambeek en Peleron. 

Op de hoek het pand van kledingwinkel Walravens. 
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lang duren..  
Helemaal aan het eind hebben we eindelijk weer 
iets bekends, De Klok. In de grijze oudheid was 
het van Schaars, tot het in 1965 door Cas Kruip 
en zijn vrouw Joke overgenomen is. Het zag er 

na de oorlog al anders uit dan op de foto hier-
naast. Het is weliswaar daarna nog aardig ver-
bouwd door Cas en Joke, maar in aanzet is het 
toen hetzelfde gebleven. Links ervan zat eerst 
nog slijterij/wijnkoperij De Klok (later naar 
Markt 1 verhuisd), ook een tijdje het kantoor van 
de Woningstichting voor deze in september 1995 
naar de Gerwardstraat vertrok en daarna nog en-

kele jaren het accountantskantoor van Verhoeven 
& Van Dongen. Na een renovatie en het overlij-
den van Cas is het nog enkele jaren door Joke 
gedreven, maar nu is het overgenomen door Roy 

Wiltink, Bart van Nunen en Jochem Kersten. De 
laatste werkte al jaren bij De Klok. Dan moet het 
je inmiddels duizelen van wat allemaal anders is 
in Gendt en dan heb je nog lang niet alles ge-
zien.’ 

 

Volgende keer kunnen we 

eens kijken welke activi-

teiten de laatste 50 jaar 

verdwenen of gekomen 

zijn. Als u iets bedenkt, 

laat het ons weten (liefst 

met foto ervan). 

 

 

Yvonne de Boer-
Ravestein, 

m.m.v. Mia Gerrits  
en Martien Roelofs. 
Foto’s: Ben Cornelis-

sen, Henk Klaassen 
en archief HKG. 

  

Café De Klok, nog voor de laatste verbouwing. 
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Omdat ik het niet snap, kan ik het niet geloven. 
Dâ kan’k nie gleuve want daor kan’k mette kop 
nie bi’j. 
 
Daar ben ik mee akkoord, want dat is niet te 
duur. 
Daor bun’k mé tevrèje want dâ kos de kop nie. 
 
Mijn vader beschikt over een uitzonderlijk goed 
geheugen. Als hij iets eenmaal heeft gezien, is 
dat voldoende om het later zelf te maken. 
Vâd mik alles uut de blote kop. Die hè njuirnt ’n 
boek of teikening vör nodig. 
 
Hij is niet van zijn voornemens af te brengen. 
Zijn principes zijn hem heilig. 
Wat ien zien kop zit, hettie nie ien de kont. 
 
Zijn uitspraken zijn beneden alle peil. Hij moet 
zich diep schamen. 
Dattie dâ durf te zegge. Hi’j mô zich de oge uut 
de kop schame. 
 
Daar kan ik met mijn hoofd nie bij. Het is onbe-
grijpelijk. 
Daor kan’k mette kop nie bi’j. ’k Begriep d’r 
helemaol niks van. 
 
Wat heb ik daaraan. 
Wâ kop ik daorveur? 
 
 
 
 
Hij werd ernstig en vermanend door zijn vader 
toegesproken. 
Vâd hé’r hum de kop tusse twee ore gezet. 

 

Tekst: Herman Buurman 

Tekening: Wilma Schouten-Kregting 

Dik dubbelt 

Wi’j gebruke ien ’t dialect duk de eigeste woorde vör verscheijende dinger. Mar ôk verscheijende 
woorde vör de eigeste dinger. Kiek mar us naor ’t woord koffie. 
Dan praote wi’j over ’n kumpke koffie ,’n putje koffie, ’n bekske koffie of ’n bekske leut. 
En dâ hewwe duk en veul. 
Djörrum hé’k now mar us ’t woord kop bi’j de kop genome. 
Kiek mar us hieronder. 

 

Kop 
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Dat was eens…. 
 
Net na de oorlog kwamen de nylons in zwang. 
Eerst nog met een naad aan de achterkant, die 
het been optisch verlengde. Vaak was de nylon 
echter gedraaid en dan was het hele effect weg.  
 
De nylons waren 
in het begin erg 
prijzig en het 
loonde om een 
ladder te laten 
maken.  
 
Dora (Thea) Ter-
windt-Janssen 
repareerde nylons, 
panty’s en steun-
kousen van 1952 
tot begin jaren 
zeventig. Toen 
waren nylons en 
panty’s inmiddels 
massaal verkrijg-
baar en niet duur 
meer, zodat ze 
weggegooid wer-
den als ze kapot 
waren. 
 

 

 

Tot 1954 woonde Dora in bij de ouders van Jan 
Schennink op het adres Kommerdijk 32 en na 
1954 woonde zij op de Essenpasstraat 26. 

 
 

Een zweetlucht was niet welkom. 
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Deel III 
 
Eindelijk zag het gemeentebestuur in dat er iets 
gedaan moest worden aan het drankmisbruik in 
de gemeente Gendt. Daarom konden er voor het 
jaar 1915 maar 7 vergunningen worden uitgege-
ven. 
 
Te schrijven den volgenden brief aan den Minis-
ter van Staat, Minister van Binnenlandsche Za-
ken: 
Wij hebben de eer Uwe Excellentie hiernevens te 
doen geworden eene aan ons gerichte missive 
van Burg. en Weth. van Gent van 12 November 
1915, N812, ten geleide van een besluit van den 
Raad dier gemeente van 29 October 1915, N 7, 
en bijlagen, houdende voorstel van het maximum 
van het aantal drankvergunningen in die ge-
meente te verlagen en vast te stellen op één op 
300 inwoners.  
 
Café Coops 
 

Gerardus Coops en Anna Wetink vestigden zich 
in 1894 in Gendt. Gerardus was timmerman van 
beroep, maar begon daarnaast ook een herberg. 
Tegenover de later gebouwde Boerenbond, nu 
Welkoop, kocht hij in 1895 het pand van Lam-
bertus Willemsen. Het echtpaar kreeg negen kin-
deren waarvan de laatste twee een tweeling, Her-
man en Willem. Beiden werden kapper, Herman 
in Gendt en Willem in Doornenburg. 
Gerardus Coops overleed in 1917. Herman bleef 
bij zijn moeder en had later het café, een kap-
perszaak en hij verkocht rookartikelen. Zijn café 
heette De Kapelle, omdat het dichtbij de Kapel-
straat stond. In 1938 trouwde Herman met Zus 
Derksen uit Doornenburg. In de Tweede Wereld-
oorlog werd hun pand verwoest. 

Na de Tweede Wereldoorlog konden Herman en 
Zus het café voortzetten in een ruimte bij hun 
zwager Bernard Huisman, de schoenmaker.  
Hun perceel aan de Hegsestraat werd onteigend 
ten behoeve van het bouwplan 1946.  

Herbergen, cafés enz. 

Café De Kapelle, waar de lindebomen voor staan. Het 
huis op de voorgrond had als laatste bewoner Eduard 
Loman. De huizen stonden tegenover de Boerenbond. 

De tweeling Herman (links) en Wim met hun moeder 
voor hun café De Kapelle. 
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In 1947 konden ze beginnen in een nieuw pand 
aan de Dorpstraat naast Jan Wijnands. Herman 
was weer kastelein en herenkapper. Wachten op 
de knipbeurt kon je dan in het café, dat was wel 
zo makkelijk.  

Als er geknoeid werd met alcohol op de bar of 
op de tafels dan werd het kostbare vocht met de 
handen op het hoofd gesmeerd, dat was goed 
voor de haargroei zei Herman.  

Herman proostte graag met zijn klanten en zei 
dan: ‘sitio’. Velen noemden hem zo. Met de 
Gendtse kermis stond er toentertijd ieder jaar 
een danstent achter zijn café, waarin menig 
dubbeltje opgehaald werd voor het dubbeltjes-
dansen op de maandagmorgen. Een kermis-
borrel kreeg iedereen van Zus en Herman.  
 
Café Het Centrum 
 
Rinus Geveling, die getrouwd was met Janny 
Hendriksen, nam in 1962 het café over van 
Herman Coops en toen kreeg het café de naam 
Het Centrum. Veel verenigingen hadden er 
hun thuishaven. Helaas heeft Rinus het café 

niet lang kunnen exploiteren, want hij overleed 
in 1969 op vijftigjarige leeftijd. Janny stond er 
toen alleen voor.  
Ben Janssen, die verkering had met dochter Ria, 
trouwde haar in 1970. Na hun huwelijk runden 
ze samen met Janny de zaak.  
Op zaterdag 28 april 1973 brandde het pand af. 
Er werd een nieuw café met zaal en frietzaak 
gebouwd op die plaats. Ben en Ria werden de 

Vlnr: Gerardus, broer van Herman en Maria Coops-
Derksen met op schoot haar dochter Annie en Her-

man zelf.. Staand: de vrouw van Gerardus. 

Het nieuwe pand aan de Dorpstraat. 

Vlnr: Geert Klaassen, achter de bar Herman, Bartje 
de Jong en Frits Janssen. 

Rinus en Janny Geveling. 
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beheerders van het café en de zaal en broer Jan 
Geveling exploiteerde de frietzaak met de naam 
Bonna Fritura. Ben en Ria beëindigden hun zaak 
in 1996. Er kwam geen café meer in het pand. 

 
De Planken Wambuis 
Herman Schaars trouwde in 1946 met Dieneke 
Rasing. Herman wilde net als zijn vader een café 
beginnen en stond voor de keuze waar. Hij had 
veel contact met Frans Verheijen en die had een 
volledige vergunning voor het exploiteren van 
een logement. Verheijen had voor de Tweede 
Wereldoorlog een café, bakkerij en een manufac-

turenwinkel gehad in de Dorpstraat, schuin te-
genover de jongensschool en meisjesschool. In 
de oorlog is het pand door een bombardement 
volledig verwoest. Omdat Frans ongehuwd was, 
liet hij het niet meer herbouwen. Frans Verheijen 
kocht een stuk grond in de Olyhorststraat en 
vroeg bij de gemeente vergunning aan voor de 
bouw van een houten woning met ruimte voor 
een café. En dat kreeg hij voor elkaar. Herman 
en Dieneke konden daar beginnen aan hun toe-
komst. Het logement kreeg de naam De Planken 
Wambuis. Waarschijnlijk is deze naam bedacht 
bij het drinken van een borreltje. Herman was 
ook bij de vrijwillige brandweer en bij hem wer-

Ria en Ben op hun trouwdag. 

Het verbouwde pand met aan de achterkant een gro-
te zaal. 

Ben achter de tap. 

Herman Schaars en Dieneke Schaars-Rasing met 
hun baby voor De Planken Wambuis. 
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den ook de bijeenkomsten gehouden. Zo kon er 
ook nog worden nageblust. Herman is later gaan 
werken bij de zand- en grintmaatschappij DOS 
in Bemmel. 
 
Café Van der Velden 
Willem van der Velden had in 1882 al een her-
berg aan de Leemstraat (nu Dorpstraat). Hij was 
getrouwd met Elisabeth Holland. Na het overlij-
den van Elisabeth trouwde hij met Maria Hol-
land, de zus van Elisabeth. 
Toon (Antonius) van der Velden, de zoon van 
Willem, was getrouwd met Everdina Burgers. 
Toon had een timmerwerkplaats en exploiteerde 
ook een herberg. Een tante van hem (Antje) was 

de laatste die het café nog enkele 
jaren in stand hield. 
Café Braam 
Theodorus Braam, die getrouwd 
was met Hendrika van der Velden, 
een dochter van Toon van der Vel-
den, woonde in de Smidstraat in 
Gendt. In 1949 kocht hij het café 
van Tante Antje van der Velden aan 
de Dorpstraat. Theodorus Braam, 
ook wel genoemd Dos van den 
Bond, zette het bedrijf voort onder 
de naam Café Braam.  
Zijn klanten waren veelal boeren uit 
het buitengebied, die na een bezoek 
aan de Boerenbond bij Dos een bor-

reltje gingen drinken. Ook het personeel van de 

Boerenbond wist de weg te vinden 
naar Dos. Nadat De Planken Wambuis was op-
gehouden te bestaan, kreeg de vrijwillige 
Gendtse brandweer een nieuw onderkomen bij 
Braam. Er werd ook vele jaren theorieles gege-

Een feestje in De Planken Wambuis. 
Vlnr: Anna Peters-Stokman, Gert Peters en hun zoon-

tje, Thee Meurs, Jan Roelofs en Herman Schaars. 

Café Van der Velden in de Leemstraat  
(nu Dorpstraat). 

Theodorus Braam, ofwel Dos van den Bond. 
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ven voor het rijexamen door autorijschool Leo 
Puntman uit Haalderen.  
Na Dos van den Bond had de herberg nog vele 
eigenaren zoals de familie Ringsma uit Amster-
dam en nieuwe namen als de Witte Walvis en 
007. 
 
Café De Kalkoen 
 
Op de plaats waar nu het Chinees restaurant is 
(daarvoor Chris Tap), daar was vroeger het café 
De Kalkoen. Herbergier was Hent van Deelen en 
zetbaas was Willem Grob. Hent was getrouwd 
met Petronella Berning; ze hadden geen kin-
deren. Precies voor hun pand was de halte van de 
Betuwsche stoomtram. De familie Grob bracht 
veel tijd door bij Van Deelen, waarmee ze goed 
bevriend waren.  
 
Christiaan Meurs  
 
Christiaan Meurs woonde in Flieren en was ge-
boren in Angerlo. In 1874 trouwde hij met Anna 
Mom en ze kregen tien kinderen. Anna was ge-
boren in Nijmegen, maar kwam van Angeren. 
Christiaan begon kort na zijn huwelijk naast zijn 
beroep van landbouwer ook een herberg. In 1882 
moest hij net als alle andere herbergiers een ver-
gunning aanvragen.  

25-jarig bestaan van de vrijwillige brandweer. Vlnr staand: Antoon Willemsen, Geert Milder, Jan Eltink, Hen-
drik Cornelissen, Hent van Delen, Herman Schaars, Wim Pijnappel, Thee Meurs, Dos van den Bond, Frans 

van Driel. Vlnr zittend: Gert Peters, Cees Breunissen, Ben Nissen en Adriaan Ederveen. Allen in café Braam. 

Tweede van links: kastelein Hent van Deelen. 
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Ze hadden ook een klein winkeltje waar ze 
snoep, koekjes en rookartikelen verkochten. 
Waarschijnlijk heeft de familie Meurs tot 
het einde van de Tweede Wereldoorlog de 
herberg en het winkeltje gehad. De ge-
broeders Meurs gingen daarna op zondag-
morgen bij Hentje Meijer een borreltje 
drinken. 
 
Hentje Meijer 
 
Bij Hentje Meijer in Flieren kon je rookartike-
len en bier kopen. Mijn broer Thee Klaassen 

was toen-
tertijd be-
vriend met 
Frans en 
Thee Hen-
driks en 
Frans Brom 
en ze koch-
ten zondags 
wel eens bier en sigaretten bij Meijer. Dat was in 
de buurt en goedkoop. Om het allemaal eens 
voor de eerste keer te proberen rookte mijn broer 
een sigaret en dronk daar ook bier bij. Hij is daar 
zo ziek van geworden dat hij zijn verdere leven 
nooit meer een druppel alcohol gedronken heeft. 
Ik kan me wel herinneren dat hij een poosje pijp 
gerookt heeft. Dan stonk het hele huis naar tof-
fee als hij op bezoek kwam. Maar alcohol drin-

ken liet hij aan zijn broers over. Ook 
na de Tweede Wereldoorlog kon je 
bij Meijer weer terecht voor een 
drankje en rookartikelen. 
 
Het Wapen van Gendt 
 
 
Aan de Langstraat op de splitsing 
met de Kruisstraat had Jacobus 
Kamps zijn herberg. Passagiers die 
voor het eerst in 1910 mee wilden 
met de Betuwsche stoomtram, kon-
den daar wachten op zijn komst. Een 
vlag bij zijn zaak gaf aan dat er pas-
sagiers mee moesten met de tram. 
Lucas Meijer begon bij hem een 
kruideniersbedrijf. Later nam Lucas 
ook het café over. Dit pand werd in 
de Tweede Wereldoorlog verwoest. 
In het schuurtje bij een noodwoning 
waarin het gezin Meijer woonde, 

begon Lucas met zijn vrouw Betje weer levens-

Vlnr: mevr. Van Deelen-Berning, Jantje Grob en 
Hent van Deelen. 

Een bladzijde uit het Register van Verleende Vergun-
ningen voor den Verkoop van Sterken drank in ‘t klein. 

Het huis op de voorgrond in de Broeksestraat is van 
Hentje Meijer.  
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middelen te verkopen. Er kwam een geheel 
nieuw pand met café en winkel.  

Het pand kreeg na Lucas vele eigenaren: Jo 
Evers, Piet Sterken en Harry van Kuyk. Het pand 
had ondertussen de naam De Matadoor, daarna 
kreeg het de naam Het Wapen van Gendt en 

werd Ben Janssen eigenaar. Later is het pand 
verbouwd en kreeg vele woonruimten, waarvan 
er een aantal verhuurd werden. 
 

 
Henk Klaassen 

Betje en Lucas Meijer. 

Wielly Gunsing en Wim Geurtz zetten een boog voor 
het bruidspaar Jan van Megen en Marietje Klaassen. 

Ben en Gerda Janssen in hun café Het Wapen van 
Gendt. 
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Vele jaren geleden gaven wij het blad Marktpraat uit met daarnaast publicaties. Voor veel van 
onze huidige leden zullen deze onbekend zijn. Mocht u belangstelling voor een of meer artike-
len hebben, dan kunt u die bestellen (0,10 per pagina) of tijdens openingsuren in Villa Ganita 
komen inzien en lezen.  

 

Historische Kring Gente, 1983 t/m 2004  
Sectie/auteur Onderwerp  Aantal pagina’s Jaar 
 
  Sectie A: Bronnen inventarisatie   
A1 W.Staats Everts Gelderlands.voormalige.steden (1891) ‘Gendt’ 9 1983 
A2 HKG Historische lectuur in bibl. van Gendt (verouderd!) 3 1984 
A3 RAG Index op besluiten C.d.K. en G.S. 1815/1817 9 1993 
A4 G.Visser Gendt in de Codex Laureshamensis  15 1993 
A5 HKG Statuta Gannitensia (Gendtse Stadsrechten) 16 1996 
 
  Sectie B: Archeologie   
B1 A.Bredie Archeologische vondsten in de Dorpstraat Gendt 1 1984 
B2 Sectie Arch. Romeinse graven in een drijfstal  9 1984 
B3 Sectie Arch. Laat middeleeuwse afvalkuil te Gendt  12 1985 
B4 Sectie Arch. Middeleeuwse bewoning op Walburgen  10 1986 
B5 Sectie Arch. Een kannetje uit de Gendtse polder  2 1988 
B5a Sectie Arch. Twee oude woonkernen in Flieren  9 1989 
B6 Sectie Arch. Een onverwachte ijzertijd nederzetting  12 1991 
B7 W.Otemann Een Merovingisch graf(veld?) in Gendt  1 1992 
B8 W.Otemann Vroeg inheems-Romeins afvalputje in Gendt 2 1992 
B9 W.Otemann Een nieuwe oprit  3 1994 
B10 W.Otemann Wegcunet door oeverwal.  1 1995 
B11 W.Otemann In de omgeving van een monument  1 1997 
B12 W.Otemann Bewoningssporen aan de Linge  1 2001 
B13 W.Otemann Tegels met bijbelse motieven  2 2002 
B14 W.Otemann Een nieuwe fruitloods op de Loohof  5 2002 
 
  Sectie C: Geografie    
C1 Stg.Bodemkart Poging tot reconstructie Rijnstelsel Over-Betuwe 19 1984 
C2 Polderdistr. OB Ontstaan en functioneren waterschap.  11 1984 
C3 Sectie Geogr. Bezwaar dijkverzwaring en behandeling  22 1988 
C4 Drs. G.Frenken O.B., polderland tussen steden en rivieren 10 1990 
C5 Sectie Geogr. Monumenten Inventarisatie Project Gendt 26 1990 
C6 H.Scholten Taxatie v/d Loohof in 1768  2 1993 
C7 G.Janssen Door de Hagevoort Poort  30 1994 
C8 RAG Vastlegging van de grens der gemeente Gendt 12 1995 
 
  Sectie D: Genealogie   
D1 Polderdistr.OB Naamlijst Gendt, 1784  7 1986 
D2 J.van de Straaten Geschiedenis van een boerderij te Mill  12 1986 
D3 W.Rasing Genealogie, hobby of wetenschap  16 1992 
D4 J.Knuiman De Tijdrekening  8 2000 
D5 W.Rasing Genealogisch onderzoek en de kloktijd  4 2000 
D6 Sectie Genealogie Gendtse Genealogische namen  6 2001 
 
  Sectie E: Religie   
E1 W.Kregting, e.a. Hulhuizer omdracht en Soli Deo Gloria  14 1988 
E2 Y. de Boer-Ravest. Het klooster te Gendt  6 1995 
E3 D.v.d.Bergh-RensenEen nieuw tijdperk/Grote veranderingen 13 1995 
E4 G.Visser 150 jaar Katholieke kerken in Gendt  6 1996 
E5 J.Le Sage te Broek Kerkverhuizing in 1844  4 2002 
E6 H.Klaassen Pastor Antoon Kroesen  4 2004 
E7 H.Klaassen Betuwse Processie naar Kevelaer  7 2004 
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  Sectie F: Geschiedenis  
F1 W.Otemann ea “Market Garden” en de gevolgen voor Gendt 16 1986 
F2-3 W.Nissen Dagboek "Evacuatietijd" nov. 1944/mei 1945 14 1987 
F4 A.Arends Dwars door de linies  10 1989 
F5 G.Visser Onderwijs in Gendt tussen 1806 en 1932 23 1989 
F6 H.Klaassen Betuwsche Stoomtramweg-Maatschappij 13 1990 
F7 Y de Boer-Ravest. Een joodse bruidegom te Gendt in 1793  14 1991 
F8 G.Visser Enkele grepen uit de geschiedenis van Gendt 14 1991 
F9 Y.de Boer-Ravest. Het losbandige leven van een Gendtse schout 7 1992 
F10 H.Scholten De Naam Gendt aan een zijden draadje  7 1993 
F11 H.Scholten "Rest Nihile". Boedelveiling in 1807  3 1993 
F12 D.v.d.Bergh-Rensen Een uit de hand gelopen ruzie in 1718  5 1993 
F13 Dutch AEG Vermiste piloot gevonden bij Gendt  4 1993 
F14 D.Scholten Dagboekaantekeningen 1944 - 1945  34 1994 
F15 Zusters St.Jozef Oorlogservaringen v/d kloosterzusters uit Gendt 8 1995 
F16 H.Scholten Baldadigheden op de Markt  3 1995 
F17 G.Sommers Vrijheidsboom te Gendt omgehakt.  9 1995 
F18 G.Visser Geschiedschrijving,Gerward e.d.Annales Xantenses 8 1996 
F19 A.Peters Gravendaal  8 1997 
F20 Y de Boer-Ravest. Een oer-Gendtse familie  12 1999 
F21 H.Klaassen Het roken van tabak 1492—2000  5 2000 
F22 H.Klaassen Jeugd herinneringen, Evacuatie 1944-1945 4 2001 
F23 J.Banning Gendtse veren  3 2002 
F24 H.Klaassen De aardappel  4 2002 
F25  G.Visser Geschiedenis van het Hertogdom Gelre  7 2002 
F26 H.Klaassen Gendtse hennen en hanen  6 2003 
F27 M.Dinnissen Oorlogsellende in de Over Betuwe 1794/1795 7 2003 
F28 W.Rasing Willem Joseph Baron van Genth  12 2003 
 
  Sectie G: Heemkunde   
G1 ‘De Betuwe’ De Gendtse onderwijskwestie Metzer (1911)  6 1984 
G2 J.Buylinckx Het Gendtse Sebastianusgilde  27 1985 
G3 H.Nissen Gendtse dialect  7 1986 
G4 Geld.Volks Alm. Geldersche Volks-Almanak 1837 en 1850 14 1994 
G5 H.Nissen Gendtse tiepen  3 1995 
G6 Th.Hubbers Het slachten van een varken.  3 1995 
G7-8 D.v.d.Bergh-Rensen Van St.Cecilia '36 tot St.Caecilia '96, dl  29 ‘96/98 
G9 H.Klaassen Huisslachting  3 1999 
G10 G.Visser Oranjefeesten  4 1999 
G11 I. Schuit-Knoop Gendt, Dorp van mijn jeugd  5 2000 
G12 H.Klaassen Koren op de Gentsche molen  7 2001 
G13 Y.de Boer-Ravest. Bijzondere huizen in Gendt  4 2001 
G14 H.Klaassen De brandweer van Gendt  11 2002 
G15 F.Vollema De Ontwikkeling van Gendt, 1900 - 1950 14 2003 
G16 G.Visser Waterbeheersing in de Gendtse dorpspolder, deel 1 7 2003 
G17 G.Visser Het Wit-Gele Kruis in Gendt voor de 2e Wereldoorlog 8 2004 
      
  Sectie H: Buurtschappen   
H1-2 W.Alwicher Hulhuizen  26 1984 
H3 D.v.d.Bergh-RensenHulhuizen 175 jr Nederlands. + naamlijst 1840 14 1992 
H4 H.Scholten Erlecom  6 1993 
H5 R.Melchers Hulhuizen: van Doornenburg of van Gendt? 6 1997 
H6 R.Melchers Geschiedenis van Hulhuizen in jaartallen. 3 1997 
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Terwijl wij al carpoolend vertrokken vanaf Villa 
Ganita, waren de meeste leden al met de fiets 
naar Huissen gegaan. Zij wachtten op ons in de 
bibliotheek, die tot de nok toe gevuld is met boe-
ken. Bij binnenkomst werd ons een kopje koffie 
aangeboden en na een kort welkomstwoord van 
Henk Klaassen werd door de gids de geschiede-

nis van het klooster en de Dominicanen samen-
gevat. Dominicus was iemand die het geloof kon 
overbrengen. Toen men tegen hem zei: ‘Jij hebt 
het talent om het geloof over te brengen’, geloof-
de hij dat zelf ook en ging hij het geloof verkon-
digen. Al gauw had hij een aantal aanhangers en 
kreeg hij steeds meer volgelingen. Zo stichtte hij 
een orde, de orde van de Dominicanen; Domini-
canen zijn verkondigers. 
Na de intro werden we in twee groepen gesplitst, 
de eerste groep werd rondgeleid door Stef, de 
tweede groep door Piet. Piet was in 1938 als 
achtjarige misdienaar begonnen in het klooster. 
Met hem bekeek onze groep als eerste de kapel. 
Rond 1858 bouwde de bekende architect Pierre 
Cuypers het U-vormige kloostercomplex en de 
kapel. Ook de ombouw van het orgel is van zijn 
hand. In de oorlog sneuvelden de glas-in-
loodramen. De kazuifels waren gedumpt op de 
mestvaalt en in de gracht. Daarom is niet bekend 
waar de kazuifels die er nu nog zijn, vandaan 
komen en hoe oud ze zijn. Het zijn prachtig ge-
borduurde en behoorlijk zware gewaden, die 
vanuit alle streken met deze of gene naar het 
klooster zijn gekomen. De banken die vroeger in 
de kapel stonden zijn in 1992 vervangen door 
stoelen. De banken zijn nu terug te vinden in de 
traptreden naar de zolder. Het hoofdaltaar stond 
toen aan de noordzijde waar ook het orgel is. Op 
een zondagmorgen komen nog gemiddeld zo’n 
honderdvijftig tot tweehonderd mensen naar de 
mis. Een vierde deel daarvan is Huissenaar; de 

rest komt overal vandaan zelfs helemaal uit 
Friesland. Het klooster heeft met cursussen en 
bezinningsdagen zo’n 25.000 tot 30.000 bezoe-
kers. In de kapel vertelde Piet ons nog een anek-
dote. Wanneer de jongens van het klein semina-
rie af kwamen en naar het klooster gingen, dan 
moesten zij het ‘slijk der aarde’ achter zich laten; 
het kleingeld dat ze dan nog bij zich hadden, 
gooiden ze gauw weg. De misdienaars hadden 
daar met de Huissense kermis bijvoorbeeld weer 
plezier van.  
Na de kapel vertrok onze groep naar buiten naar 
de grafkelder, waar eventueel nog wel een plekje 
over is voor ons. Tot onze verbazing zijn er ook 
een paar vrouwen bij. Van de grafkelder gingen 
we naar het keukengedeelte en de eetzaal waar 
zeker zeventig mensen kunnen eten en dan naar 
boven waar we de spirituele ruimte bezichtigden 
en de verblijven van de paters. Ook zijn er een 

paar kamers die zij zelf kunnen verhuren. Op 
deze verdieping is ook de huiskamer, een gezel-
lige ruimte met een lager gedeelte met zithoekjes 
en nog een grote boekenwand. In deze ruimte 
wordt meestal gezamenlijk koffie gedronken. Op 
de zolder is de cursusruimte en het atelier waar 
de kleding wordt hersteld.  
 
Maar de tijd ging snel, dus naar beneden waar 
we weer bijeenkwamen om naar het volgende 
adres te vertrekken. Het is maar een klein stukje 
naar de druivenkassen en het museum van Mea 
Vota, waar we al opgewacht werden door Henk 
Gerritsen, vroeger tuinder en een van de 
voortrekkers van Mea Vota.  
 
Omdat iedereen inmiddels zin in een drankje 
had, begonnen we daarmee om vervolgens naar 
een kort filmpje te kijken over de geschiedenis 
en de opbouw van het museum met de wijnkel-

Verslag excursie naar het Dominicanenklooster en 
Mea Vota op 25 mei 2014 
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der. Na het museum te hebben bekeken met als 
extraatje een schilderijenexpositie, kregen we een 
uitgebreide uitleg over het groeien, snoeien en 
krenten van de druiven. Vooral de mannen waren 
hierin geïnteresseerd, omdat de meesten weleens 
wilden weten waarom de druiven nooit zo groot 
worden als bij Mea Vota. Ook het maken van de 
wijn werd met belangstelling gevolgd, waarna 
menigeen trouwens een flesje mee naar huis nam. 
Daarna vertrok iedereen met de fiets of met de 
auto weer huiswaarts.  
 
 
 
 
 

 
Tekst: Ria Schouten-de Haan 

Foto’s: Leopold Gerritsen en Ria 

Schouten-de Haan 
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Welkom nieuwe leden 
 

Uit Gendt, tenzij anders vermeld: 

 
Dhr. M. Roelofs 
Dhr. W. Janssen 
Dhr. H. Janssen 

Dhr. L. Verhoeven 
Mevr. A. Evers-Peters 

Dhr. H. Derksen, Bemmel 
Dhr. A.G. Teunissen 
Dhr. W.C. Janssen 

Dhr. D. v. Groningen 
Dhr. H. Derksen 

Mevr. A. van Buël, Huissen 
Dhr. S.F. Walravens 
Dhr. Th. Kerkman 

Mevr. C. v. Bon, Bladel 
Dhr. J. Aarntzen. Arnhem 

Dhr. P. Maters 
Dhr. J. v.d. Hurk, Bemmel 

Mevr. T.G.M.G. v. Moerkerk-Rasing 
Dhr. J.W.A. Spoeltman 

Dhr. S. Derks 
Dhr. G. Geveling 
Mevr. L. van Rijn 

Mevr. W. Aarntzen, Bemmel 
Dhr. B. Peters 

Dhr. W. Cornelissen, Angeren 
Mevr. A. de Wit-Vos, Arnhem 

Dhr. J. Meijer, Bemmel 
Dhr. H. Verhoeven, 

Dhr. W. Rutten 
Dhr. A.P.R. Niels, Haalderen 

Dhr. G.B. Rikken 
Dhr. F. Hetem 

Inmiddels hebben we 798 leden! 
 
 
Wij zijn zoals u ziet niet ver van de 800 leden 
verwijderd. Het moet dit jaar vast nog lukken 
deze mijlpaal te bereiken. Het 800ste lid krijgt 
namelijk een aardig cadeau! Dus maak een 
vriend, familielid of kennis lid. Wie weet… 
Maar niet te vroeg gejuicht. Per 2015 zal het le-
dental een stukje lager liggen, omdat er in 2014 
veel leden overleden zijn, die dit jaar nog meet-
ellen. De contributie loopt nl. van januari t/m 
december en als een lid tussentijds overlijdt, ont-
vangt een gezinslid de rest van het jaar ons 
kringblad. Vaak vindt men het dan zo interes-
sant, dat ze daarna zelf lid worden.  
 
 
 
Aanwinsten 

 

Ontvangen van: 
 

Jan Meeuwsen, 5 carnavalsonderscheidingen 
Uit de erfenis van Dora Rasing, twee missalen 
Uit de nalatenschap van Eef Milder, kranten-

knipsel met tekst van het driekoningenlied 
Annelies en Sjaak Hendriksen, fotoboek 

Mevr. Weideveld-Terwindt, foto Dora Ter-
windt en folders van de nylonreparatie (zie pagi-

na 18) 
Mevr. J. Meijer-Derksen, aantal bidprentjes 

Nieske Wilting-Ederveen, ordner met knipsels 
en verhalen plus audiobandje over haar vader 

Henk Ederveen 
HKBemmel, jubileumboek, HKHuissen, boek 
Kaarten van Huissen 1586-1818 en HKDoor-

nenburg, boek ‘Hebben we nu oorlog?’  
Geert Meijer, kruisbeeld uit de Mariaschool en 
Delftsblauwbord, een jubileumgeschenk van de 
Ned. Kath. Bond van Werknemers(sters) in In-

dustriële Bedrijven St. Willibrordus 
Nol Tillemans, een aantal bidprentjes 

Frans Leferink, websitelink met veel oude 
(school)foto’s van zijn vader, meester Leferink. 

 
 

 
 

 
Wegens overlijden hebben wij afscheid moe-

ten nemen van onze leden: 
 

Johanna (Joke) Maria Janssen-Willemsen, 
Echtgenote van Koos Janssen 
Geboren op 5 november 1931 

Overleden op 23 mei 2014 
 

Theodora (Dora) Johanna Rasing  
Geboren op 28 januari 1921 

Overleden op 9 augustus 2014 
 

Catharina (Carla) Anna de Gans-Bakker, 
Echtgenote van Walther de Gans, 

Geboren in 1956 
Overleden op 19 augustus 2014 

 
 

Wij willen de familie en bekenden veel kracht 
wensen om hun verlies te verwerken. 
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Bestuur Historische Kring Gente  
 
Voorzitter:    Willem Rasing 
Bernhardstraat 22, 6691 ZM GENDT, 
tel. 0481-424546 
 
Secretaris:   Yvonne de Boer-Ravestein, 
Waterwolf 31, 6681 TH BEMMEL, 
tel. 0481 422400 
 
Penningmeester:  Geert Witjes, 
De Haspel 9, 6691 PP GENDT, 
tel. 0481 422851 
 
Foto- en knipselarchief: Riet Berends-Peters, 
Baron van Gendtlaan 7, 6691 ZH GENDT, 
tel. 0481 422471 
 
Genealogie:  Mia Gerrits-Bouwman, 
Steenakker 11, 6691 DM GENDT,  
tel. 0481 423543 
 
Geografie:    Gerard Janssen, 
Nijverheidsweg 15, 6691 EZ GENDT, 
tel. 0481 431324 
 
Presentaties:  Henk Klaassen, 
v.d.Duyn van Maasdamstr. 8, 6691 CT GENDT,  
tel. 0481 424253 
 
Jaarprogramma: Ria Schouten-de Haan, 
‘t Hof 10, 6691 HK GENDT, 
tel. 0481-422781 

 

Colofon: 
 

e-mail: info@historischekringgente.nl 

website: www.historischekringgente.nl 

www.facebook.com/historischekringGente 

Lidmaatschap € 15,– per jaar 

Lidmaatschap met jaarboek Terugblik € 22,– 

 

Webmaster: Aad Hendriks 

 

Redactie Ganita mare:  

Yvonne de Boer-Ravestein (eindredactie) 

Mia Gerrits-Bouwman 

Henk Klaassen 

Geert Visser 

 

Onze redactie is te bereiken via bovenstaand  

e-mail adres, maar ook op de in de kolom hier-

naast genoemde adressen en telefoonnummers. 

 

Huisvesting: in Villa Ganita 

Nijmeegsestraat 19, 6691 CK Gendt 
 

Betalingen: 

Hist.Kring Gente te Gendt 

bank NL93 RABO 01164 26 705  

 

Drukwerk Ganita Mare: DATADRUK  

 

ISSN: 1878-7908 

 

Zoekt mevr. Burgers hier spijkers op laag water?  
Nee, ze repareert het gaas, want anders worden het 

kippen met heel vrije uitloop. 
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Al is het alleen maar voor de koffie 

Bjent zei:  
 

Gullie kunne mien allemaol de hak viole, want ik neaij mien eige nödje  


