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Het beleg van het Genneperhuis  

in 1635, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, was 

het Genneperhuis bezet door Spaanse troepen. 

Frederik Hendrik, Prins 
van Oranje, kreeg van 

de Staten Generaal 

van de Noordelijke 

Nederlanden de 

opdracht om het 
Genneperhuis terug te 

veroveren op de 

Spanjaarden. Daarom 

kwam hij in 1641 met 

een leger van ruim 
20.000 soldaten en 

ruiters naar de 

omgeving van Gennep 

en begon hij de belegering van de vesting.  

Om zijn troepen te beschermen tegen Spaanse 

aanvallen van buitenaf liet hij een circum-
vallatielinie aanleggen vanaf de Maas bij 

Middelaar, via Milsbeek, Ottersum en Gennep 

naar de Maas bij de Paesplas. Aan de overkant 

van de Maas lag de linie tussen Beugen en 

Oeffelt, om Oeffelt heen terug naar de Maas bij 
Sint Agatha. Bij Middelaar en de Gennepse 

Paesplas waren bruggen over de Maas gemaakt. 

Na ruim een maand had Frederik Hendrik het 

Genneperhuis veroverd.  

  



De fietsroute  

Deze fietsroute voert u langs de in 1641 door 
Frederik Hendrik opgeworpen circum-

vallatielinie.  

Het kaartje toont globaal de route. U kunt deze 

fietsen aan de hand van de onderstaande 

beschrijving. Deze gaat er vanuit dat u start in 
Gennep op de Markt bij het Stadhuis. Als u met 

de auto komt is er in Gennep voldoende 

parkeergelegenheid, onder andere langs het 

Melkstraatje, bij de Doelen en bij de kerk. 



De route is beschreven 'met de klok mee', dus 

Gennep, Oeffelt, Sint-Agatha, (veer) Cuijk, 

Middelaar, Milsbeek, Ottersum en terug in 

Gennep. De in de beschrijving genoemde 
afstanden kunnen enigszins afwijken.  

U kunt de route uiteraard ook op andere 

plekken beginnen en/of er slechts een deel van 

afleggen.  

 

 

Er is een grote kaart van de route beschikbaar 

die u van de website <genneperhuis.info> kunt 

downloaden. Op deze website vind u ook meer 

informatie over de circumvallatielinie en 
de belegering van het Genneperhuis door 

Frederik Hendrik.  

  



U kunt ook een kortere deelroute fietsen. In dat 

geval fietst u een deel van de hoofdroute langs 

de circumvallatielinie om via een route 

"binnendoor" terug te keren naar de start.  

De drie kortere routes zijn:  

• Gennep en Ottersum.  
• Milsbeek en Middelaar.  

• Oeffelt en Sint Agatha.  

Ook van de korte routes kunt u een kaart en 

beschrijving downloaden van de website.  

  



Van de Markt naar de Zandpoort  

Vanaf de Markt vertrekt u in zuidoostelijke 

richting over de Zandstraat.  

Na 200 meter fietsen of wandelen over 

de Zandstraat bereikt u het Jan Lindersplein. 

Op de hoek voor het plein was vroeger 

de Zandpoort. Op het plein staat een Archeo 

speer waar u een video kunt bekijken over dit 

deel van Gennep.   



Naar de Niersdijk  

Vanaf het Jan Lindersplein gaat u verder over 

de Zandstraat. Na ongeveer 100 meter gaat u 

linksaf en bent u bij de Picardie.  

Hier houd u gelijk weer links aan en fietst u 
langs de Aldi en dan rechts de parkeerplaats op. 

U volgt de parkeerplaats om aan het einde bij 

een pad te komen dat de Niersdijk op gaat.   



Over de Niersdijk naar de Wagenstraat  

Op de Niersdijk gekomen gaat u rechts verder 

over het pad op de dijk. Na ongeveer 600 meter 
eindigt het fietspad bij de Picardie waar u 

rechtsaf gaat.  

Na ongeveer 70 meter fietsen op de Picardie 
passeert u de Prinses Beatrixstraat en even 

verderop de Prinses Marijkestraat. Weer wat 

verder gaat u linksaf de Wagenstraat in. Het is 

hier even doortrappen bergop: dit is een van 

de hoogste plekken van Gennep.   



Naar de Brabantweg  

Halverwege de Wagenstraat 

moet u even rechts over 

de Steendalerstraat en direct 
erna weer links verder op 

de Wagenstraat.  

Na 150 meter gaat u links 

de Bergstraat op.  

Na 80 meter gaat u weer linksaf en komt u op 

de Groene Kruisstraat. 50 meter verder steekt u 

rechts via het fietspad de Brabantweg over.   



Naar de locomotief  

Nadat u de Brabantweg bent overgestoken 

fietst u ongeveer 60 meter over de Willem 
Boyeweg. Dan gaat u rechts en gelijk weer 

rechts en komt u weer op de Willem Boyeweg.  

Verderop staat tussen de Willem Boyeweg en 

de Brabantweg een oude stoomlocomotief die u 

kunt bezichtigen. Hier staat ook een Archeo 

speer met informatie over het Gennepse 
spoorwegverleden.  

  



Van Brederodestraat en Kellerberg  

Bij de locomotief neemt u links de Van Brede-

rodestraat. Deze maakt halverwege een s-bocht 

waarover u verder gaat.  

Aan het einde van de weg gaat u linksaf, 

de Kellerberg op.  

  



Naar de schans  

Na ruim 100 meter gaat u bij het plantsoen 

rechtsaf en bent u op de Van Gelrestraat.  

Bij het einde van deze straat heeft u zicht op 

een steile heuvel: de in 1641 opgeworpen 

schans.  

  

Filmpje:   De schans  

https://www.youtube.com/watch?v=8A0CiSktqyw


Over de Logterheuvel  

Als u de helling van de schans hebt bekeken 

gaat U terug op de Van Gelrestraat tot er 

een weg naar rechts gaat: de Logterheuvel. 
Deze weg gaat u op om na 20 meter weer 

rechts te gaan, eveneens op de Logterheuvel.  

Na 200 meter gaat u weer rechtsaf, ook deze 

weg heeft de naam Logterheuvel. Hier is het 
even doortrappen bij het bestijgen van 

de eigenlijke Logterheuvel. Ook deze hoogte 

maakte deel uit van de schans.   



Naar Mouterij Aurora  

Aan het eind van de Logterheuvel gaat het 

bergaf naar de Heijenseweg. Daar gaat u 

rechtsaf en over het fietspad weer richting 
centrum.  

U fietst over de Heijenseweg tot de rotonde van 

de Brabantweg. Via het fietspad neemt u tegen 
de klok in driekwart van deze rotonde waarna u 

het Spoorwegje opgaat richting Maasbrug. Links 

aan de overkant ziet u appartementengebouw 

Aurora, waar vroeger een mouterij was.   



Naar de Weverflat  

Aam het einde van het Spoorwegje gaat u door 

een tunneltje richting Maasbrug. De weg over 

het viaduct gaat naar de rotonde links van u. 
Rechts staat de Weverflat.  

Na het tunneltje neemt u het fietspad naar links 

in de richting van de Maasbrug.  

  



De Maas over  

Even verderop steekt u de oprit naar de N271 

over waarna u op het viaduct van de N271 

komt.  

Direct na het viaduct moet u even opletten! Als 

u de verkorte route Gennep-Ottersum fietst 

neemt u direct na het viaduct rechts het pad 

omlaag. Voor uw verdere tocht heeft u dan 
de routebeschrijving Gennep-Ottersum nodig.  

Als u de hoofdroute wilt volgen fietst u 

rechtdoor de Maasbrug over. U blijft dan 

gewoon deze routebeschrijving gebruiken.   



Naar beneden  

Direct na u de Maasbrug ziet u rechts een trap 

omlaag. Deze daalt u af. Uw fiets leidt u omlaag 

via de fietsgoot langs de trap.  

Wanneer u de trap niet graag 

afdaalt met uw fiets, kunt u 

ook ongeveer een kilometer 

omfietsen. In dat geval gaat u 

rechtdoor op het fietspad. Na 
400 meter gaat u rechtsaf op 

de Veerweg. Bij het Veerhuis is 

er rechts een fietspad. Hierop 

fietst u langs de Maas weer 

richting Maasbrug. Na 
ongeveer 400 meter bent u 

beneden bij de brug en 

de trap.   



Langs het Duitse Lijntje.  

Beneden bij de trap gaat u via het fietspad 

onder de Maasbrug door.  

Direct voorbij de brug 

gaat u rechtsaf, ook 

over een fietspad. 

U fietst nu beneden 

langs de oude 
spoordijk van het 

vroegere Duitse 

Lijntje. 

De hoogspanningslijn 

voorziet Gennep en 

de kop van Noord-
Limburg van 

elektriciteit.  

  



Langs de spoordijk  

U volgt nu het fietspad beneden langs de spoor-

dijk. Na 400 meter steekt U de Kruisstraat over 

en gaat u rechtdoor op het fietspad.  

U fietst nu meer dan een 

kilometer over of vlak 

langs de 
circumvallatielinie. Hiervan 

is helaas niets concreets 

meer zichtbaar.  

Na 400 meter komt u bij 

het Hoogeind dat u 
oversteekt om rechtdoor te 

gaan op het zandpad. Dit 

maakt na 30 meter een 

scherpe bocht naar links. 

Bij nat weer kan dit 

zandpad wat modderig zijn.  

  



Naar de Hazewinkel  

Het zandpad volgend komt u na 250 meter bij 

de grote weg naar Beugen die u oversteekt.  

Aan de overkant van de Beugenseweg gaat u 

linksaf verder over het fietspad richting Beugen. 
Na 400 meter gaat u rechtsaf en komt u op 

de Hazewinkel die u volgt.  

  



Het Werveld  

Op de Hazewinkel maakt u een bocht naar 

rechts en daar verandert de naam van de weg 

in Hoog Werveld.  

Verderop maakt de weg een bocht naar links. 

Direct na deze laatste bocht gaat u linksaf 
verder op het Laag Werveld. Het Werveld was in 

1641 een verdedigingswerk van de linie.  

  



Het Laag Werveld  

U gaat door over het Laag Werveld. Links fietst 

u langs een oude Maasarm: de Beugense Vilt, 

een prachtig natuurgebied.  

Na ongeveer een kilometer komt u bij een weg 

die linksaf door de waterplas gaat. Vlak ervoor 
is een pad rechtsaf dat u ingaat. Bij natte 

omstandigheden kan het gemakkelijker zijn om 

hier te lopen.  

  



Door het veen  

Over het pad fietst of loopt u door een oud 

veengebied met sloten en kleine plassen. Na 

400 meter maakt het pad een bocht naar rechts 
over een wal. U volgt het pad over de wal.  

Voorbij de wal komt u op een zandweg die u 

naar links volgt.  

  



Het Hoog Werveld  

Na 100 meter passeert u een slagboom en komt 

u weer op verharde weg: het Hoog Werveld.  

Na 500 meter gaat u op de T-splitsing rechtsaf. 

Ook deze weg draagt de naam Hoog Werveld.  

  



Het Hoogveld  

200 meter verderop gaat u linksaf de zandweg 

op met de naam Hoogveld. U fietst nu weer in 

de richting van Oeffelt.  

Na ruim 600 meter komt u vanaf het Hoogveld 

op de grote weg. Hier steekt u niet over maar 

gaat u linksaf op het linker fietspad. 

 

  



Stationsweg  

Na 50 meter op het fietspad gaat u linksaf 

de Stationsweg op.  

Na 150 meter bent u bij het witte vroegere 

Oeffeltse station voor het Duitse Lijntje. U fietst 

nu links verder over de Scharmolen.  

  



De Scharmolen  

200 meter voorbij het oude station maakt de 

weg een haakse bocht naar rechts. Let goed op 

want de bocht is niet overzichtelijk.  

Na 100 meter komt u over de brug over 

de beek Oeffeltse Raam. Hier ergens moet 
vroeger de watermolen geweest zijn. Ook heeft 

de linie hier vrijwel zeker de Raam gekruist.  

  



Naar de Dorpsstraat  

U fietst de brug over en gaat daarna rechtsaf 

de Houwsestraat op.  

Na 300 meter komt u weer op de grote weg, 

hier Dorpsstraat. Hier gaat u linksaf op de 

parallelweg.  

  



Oversteken  

Na 80 meter steekt u de Dorpsstraat over 

ter hoogte van de cafetaria.  

Aan de overkant fietst u verder naar links, ook 

hier weer op een parallelweg.  

  



Naar de Rotonde  

U fietst over de parallelweg langs 

de Dorpsstraat tot de rotonde 350 meter 

verderop.  

Direct na de bushalte steekt u de weg naar 

Cuijk over. Aan de overkant neemt u het 
fietspad richting Haps.  

  



Het Venneke  

Na 400 meter gaat u rechtsaf en bent u op 

de weg Venneke die u volgt. 

Een stukje verder houdt u rechts aan en blijft u 

het Venneke volgen.  

  



Molenstraat en Heerstraat  

400 meter verder komt u weer op de grote weg 

die hier Molenstraat heet. Deze steekt u over 

waarna u linksaf het fietspad neemt richting 
Cuijk.  

Op het fietspad fietst u 

langs de grote weg, 

achtereenvolgens met de 

namen Molenstraat, 

Cuijkseweg en 

Heerstraat. Deze laatste 
naam duidt op de 

Romeinse heerbaan van 

Tongeren naar Nijmegen 

die in de buurt van de 

Heerstraat gelegen moet 
hebben.  

  



De Vossekuil  

Na 700 meter steekt u de weg over. Let hier 

goed op het soms snel rijdende autoverkeer.  

Aan de overkant komt u op de weg Vossekuil 

die u volgt. De weg maakt enkele bochten.  

Op het hoge begin van de Vossekuil passeert u 
zowel de circumvallatielinie als de Romeinse 

heerbaan.  

  



Nogmaals de Heerstraat  

Na 500 meter fietst u vanaf de Vossekuil 

rechtsaf de Kerkenhuisweg op en zo weer terug 

richting de Heerstraat. Vlak voor de Heerstraat 
passeert u nogmaals de linie en de heerbaan.  

Bij de Heerstraat gekomen steekt u deze over 

waarna u links het fietspad neemt richting 
Cuijk.  

  



De Kuilen  

Na de Kerkenhuisweg fietst u over het fietspad 

langs de Heerstraat richting Cuijk. Na 900 

meter gaat u rechtsaf de Heikantseweg op 
richting Sint-Agatha.  

Na 600 meter komt de Heikantseweg samen 

met de weg Kuilen om verder te gaan als 

Gildeweg.  

  



Sint Agatha  

Na 150 meter eindigt de Gildeweg op een 

pleintje. Hier komen de Gildeweg, de Odiliadijk, 

de Liesmortel en de Kloosterlaan bij elkaar.  

Vanaf het pleintje kunt u eventueel rechts via 

de Kloosterlaan een uitstapje maken naar het 

klooster van Sint-Agatha. Vandaar kunt u over 
de Veerstraat tot bij de Maas komen.  

Voor de korte route gaat u hier ook rechtsaf 

de Kloosterlaan op en verlaat u de grote route.   



Over de dijk  

Als u de grote route fietst gaat u vanaf het 

pleintje in Sint-Agatha links de Odiliadijk op 

richting Cuijk.  

Even verderop gaat u rechts het fietspad op. 

Over de dijk gaat het richting Cuijk.  

Aan de overkant van de Maas kunt u een 
boerderij op een terp zien, het Middelaarshuis. 

Dit maakte deel uit van de linie. Over de Maas 

lag hier een scheepsbrug.  

  



Naar Cuijk  

U volgt het fietspad ruim anderhalve kilometer. 

Vanaf de dijk heeft u prachtig zicht op de Maas 

en in de verte de kerk van Cuijk.  

Na die anderhalve kilometer houdt u rechts aan 

op het fietspad en daalt u af naar de Maas.  

  



De Maaskade  

Na 800 meter bereikt u de Maaskade.  

Hier is het even opletten. Met uw fiets loopt u 

links langs het passantenhaventje en beneden 

langs de stalen damwand naar de overkant 
waar u op het volgende deel van de Maaskade 

komt.  

Voorbij het passantenhaventje zijn in het 
plaveisel de contouren aangebracht van twee 

Romeinse tempels die hier gestaan hebben. In 

de kleine kerktoren is Museum Ceuclum.  

  



De Maas over  

U volgt 300 meter de Maaskade waarna u 

de weg naar het veer bereikt.  

Met het veer steekt u over naar de Middelaarse 

kant van de Maas.  

Honderd meter stroomopwaarts van u was ter 

hoogte van de kerk een in de vierde eeuw 

gebouwde Romeinse brug over de Maas.  

  



Aan de overkant terug langs de Maas  

Aan de overkant van de Maas gaat u vanaf 

de pont via de veerstoep de weg op. Aan 

het einde slaat u rechtsaf op de Veerstraat.  

Op de hoek 300 meter verderop gaat u 

rechtdoor de zandweg op met de naam 

Neerveldstraat.  

  



Het Middelaarshuis  

Na 900 meter ziet u voor u een terp met daarop 

een boerderij. Eeuwen geleden stond hier 

een burcht: het Middelaarshuis. Restanten van 
de grachten zijn in het weiland nog zichtbaar.  

Aan de overkant van de Maas ziet u het klooster 

van Sint-Agatha waar u eerder dichtbij geweest 

bent. 

Wanneer u doorfietst gaat u bij de boerderij 

links de verharde Huissestraat op richting 

Middelaar.  

  



Middelaar  

Na 500 meter fietsen op de Huissestraat komt u 

in Middelaar bij de Sint-Lambertuskerk. Hier 

gaat u rechtsaf over de Dorpsstraat.  

Na 200 meter ziet u rechts een speeltuintje en 

blijft u links de Dorpsstraat volgen. Op deze 
plek kwam de circumvallatielinie van rechts en 

verliep deze verder langs de Dorpsstraat, 

verderop Voordijk geheten. U fietst verder op of 

dichtbij de circumvallatielinie.   



Het Heiblok  

Aan het einde van de Voordijk komt u op het 

kruispunt van de Voordijk, de Bloemenstraat, 

de Heikant en de Pastoorsdijk. Hier gaat u 
rechtdoor de Pastoorsdijk op.  

Het gebied links van u heet "het Heiblok", in 

1641 een verdedigingswerk in de 

circumvallatielinie.  

  



De Vliegop en Tielebeek  

Na 250 meter fietsen op de Pastoorsdijk gaat u 

rechtsaf de zandweg op met de naam "Vliegop".  

Na 300 meter fietsen op de Vliegop komt u bij 
de stenen brug over de oude Tielebeek waarvan 

nog een stukje aanwezig is. Direct na de stenen 

brug gaat de weg over een gracht van de 

circumvallatielinie. De contouren daarvan waren 

zichtbaar tijdens het uitgraven van de nieuwe 

Tielebeek.  

  



Ketsestraat  

100 Meter na de stenen brug houdt u links aan 

en komt u op de Ketsestraat. Rechts van u ziet 

u een steilrand van een hoger bouwland. Deze 
steilrand maakte deel uit van de linie.  

Aan het eind van de Ketsestraat gaat u rechtsaf 

en bent u op de weg Achterbroek.  

  



Het Achterbroek  

Na 300 meter op de T-splitsing gaat u linksaf. 

Even voor de splitsing bent u de linie 

overgestoken.  

50 meter verder gaat u rechtsaf en komt u op 
verharde weg.  

  



Ovenberg en Sprokkelveld  

Na nogmaals 50 meter komt u op het industrie-

terrein en gaat u linksaf de Ovenberg op.  

Na 500 meter verandert de Ovenberg van naam 

en komt u op het Sprokkelveld.  

  



Rijksweg N271 en Kerkstraat  

Na honderd meter op het Sprokkelveld komt u 

bij de Rijksweg N271 die u oversteekt via 

de beveiligde oversteekplaats. Aan de overkant 
van de Rijksweg gaat u links naast de 

oversteekplaats de Kerkstraat op.  

Na 50 meter gaat u voor de supermarkt linksaf 

waar u op de Oudebaan komt.  

  



De Schietberg  

Na 200 meter komt u langs pottenbakkerij 

"De Olde Kruyk". Daarachter ligt een heuvel 

met de naam "Schietberg", stammend uit 1641.  

100 meter voorbij "De Olde Kruyk" gaat u 

rechtsaf en komt u op de weg Kanonskamp. 

Ook deze naam is ontleend aan de belegering in 

1641.  

  



Kanonskamp en Langstraat  

Na 100 meter passeert u links de weg met 

de naam "Schietberg" maar gaat u rechtdoor 

verder over het Kanonskamp.  

Na 250 meter gaat u rechtsaf de Langstraat op. 
U fietst hier weer vlak langs de linie.   

Filmpje:   Kanonskamp en Schietberg  

https://www.youtube.com/watch?v=r2-A_bnuz-c


Langstraat en Onderkant  

Na 200 meter bereikt u het kruispunt van 

de Langstraat met de Kerkstraat en de Potten-

bakker. Hier gaat u rechtdoor op de Langstraat.  

Aan het eind van de Langstraat, 100 meter 

verder, steekt u de Zwarteweg over en komt u 
op de Onderkant die u volgt. De gehele 

Onderkant licht dichtbij de linie.  

  



Naar de Kroonbeek  

U fietst nu circa 1400 meter over de Onderkant. 

Dan maakt de weg een bocht naar rechts en 

direct erna weer naar links. Bij de eerste bocht 
krijgt de weg de naam Driekronenstraat. Bij de 

tweede bocht houdt u links aan.  

100 meter verder komt u bij de Jasper 

Jannebrug. Hier steekt u de Kroonbeek over die 
vroeger "Milse Beeck" heette. Hieraan ontleent 

het dorp Milsbeek zijn naam.  

  



De Kromsteeg  

Als u de brug over de Kroonbeek over bent gaat 

u rechtdoor. De weg krijgt nu weer een andere 

naam: Kroefsestraat. Na 100 meter sluit rechts 
een zandweg aan, de Kromsteeg.  

Op dit punt komen drie van onze fietsroutes 

samen:  

• Wanneer u de kleine route van Milsbeek en 

Middelaar fietst, gaat u hier rechtsaf de 
Kromsteeg op.  

• Wanneer u de kleine route van Gennep en 

Ottersum fietst, komt u vanaf de Kromsteeg 

op de Kroefsestraat. U gaat dan verder via 

de grote route zoals hierna beschreven.  

• Om de grote route te blijven volgen gaat u 
rechtdoor op de Kroefsestraat.  

  



De Kroef  

Na 500 meter op de Kroefsestraat gaat u 

rechtsaf en bent u even op de Horsestraat. 

De oude buurtschap hier heet "Kroef".  

Op de Horsestraat gaat u direct weer linksaf en 

komt u op de Aaldonksestraat.  

  



Kamp Ferens  

Na 450 meter gaat u rechtsaf en komt u op 

de Hoenderweg.  

Na 600 meter fietsen op de Hoenderweg gaat u 

linksaf de Korenmolen op. U fietst nu midden 
door het legerkamp dat vader en zoon Ferens 

hier in 1641 hadden opgeslagen.  

Let op: Deze wijk is nog in aanbouw.  

    De situatie kan gewijzigd zijn!   



Ottersum  

U volgt de Korenmolen en na 300 meter gaat u 

rechtsaf de Goorseweg op.  

Let op: Deze wijk is nog in aanbouw.  

     De situatie kan gewijzigd zijn!  

 

Na 500 meter aan het eind 
van de Goorseweg bent u 

in het centrum van 

Ottersum bij de Johannes 

de Doperkerk.  

  



Het Raadhuisplein  

Bij de kerk steekt u de Sint-Janstraat over en 

gaat u een stukje linksaf. Even verder komt u 

bij het oude Raadhuisplein van Ottersum.  

Hier gaat u twee maal rechtsaf en komt u op 't 

Stepke.  

  



Het Stepke en Het Zand  

Na 130 meter fietsen op Het Stepke komt u bij 

de Boterweg en het begin van 't Zand waarover 

u verder gaat. De Boterweg maakte vrijwel 
zeker deel uit van de circumvallatielinie.  

Na 200 met houdt u links aan en belandt u op 

de Kleineweg.  

  



Naar de Niersbrug  

Na ongeveer 400 meter komt u bij de Nijmeeg-

seweg die u oversteekt. Daarna gaat u verder 

over het fietspad richting Gennep.  

Na 200 meter komt u op de Niersbrug.  

  



Weer in Gennep  

Direct na de Niersbrug steekt u de Niersweg 

over en gaat u rechtdoor de Niersstraat in.  

Na 100 meter gaat u links en bent u op de 

Markt vanwaar u bent vertrokken bij het begin 
van deze fietstocht.  

Ik hoop dat u een beeld heeft gekregen van de 

omvang van de circumvallatielinie en dat u 

heeft genoten van onze prachtige omgeving. 


