oktober 2016

NIEUWSBRIEF
JUBILEUM

400 JAAR STADHUIS GENNEP

De laatste nieuwsbrief over ‘400 jaar stadhuis
Gennep’ dateert van de maand juni; hoog tijd
voor een nieuwe uitgave. Zoals u weet staat
de gemeente Gennep heel 2017 op feestelijke
wijze stil bij dit jubileum, dat een feest voor
alle inwoners van de gemeente Gennep moet
worden. De laatste maanden is er onder coördinatie van Summmertime en het Platform
Cultuurhistorie Maas en Niers veel in gang
gezet zodat we nu kunnen vaststellen dat het
programma zo goed als rond is. De details van
het programma vindt u op de achterzijde van
deze nieuwsbrief.
AFTRAP PROMOTIECAMPAGNE
Op zaterdag 10 september - tijdens de
open monumentendagen van 2016 - is
officieel de aftrap van de promotiecampagne rond ‘400 jaar stadhuis Gennep’
gegeven. En waar kon die beter gehouden dan in het Gennepse stadhuis waar
Ernst Lamers en Andries Knevel als 17e
eeuwse koopmannen het programma
aan pers en belangstellenden hebben
toegelicht. Die presentatie heeft al meerdere publicaties in diverse media opgeleverd.

PROMOTIE
INTERNETSITE EN LOGO
In september is een internetsite de lucht in gegaan
waarop alle informatie over de activiteiten en achtergronden rond dit jubileumjaar te vinden is. Het adres
van de website is: www.stadhuisgennep400jaar.nl
Speciaal voor dit jubileumjaar is er een logo ontworpen waarin de contouren van het stadhuis terug te
vinden zijn. Natuurlijk ontbreekt ook de bekende
ooievaar niet. De kleuren van het logo zijn gelijk aan
die van de Gennepse vlag en het wapen van Gennep.
PROMOTIEACTIVITEITEN
De PR-groep van het organisatiecomité heeft een
aantal presentaties over het jubileumprogramma gegeven. Zo is de toelichting over de achtergronden en
de organisatie van ‘400 jaar stadhuis’ gegeven bij de
Gennepse Ondernemersvereniging (OVG) en bij de
raadscommissie.
PROMOTIEMATERIAAL
Momenteel werkt de PR-groep aan de samenstelling
van een collectie met promotiemateriaal in de vorm
van vlaggen, banieren, en spandoeken. Want het logo
met zijn frisse kleuren moet de entree van Gennep en
het straatbeeld in het centrum het hele jaar opvrolijken. Zodat iedereen weet: “Gennep viert feest!”
Daarnaast worden speciaal voor deze gelegenheid
gebruiksvoorwerpen ontwikkeld die nog jaren later
aan dit bijzondere jubileumjaar zullen herinneren.
Tijdens de kerstmarkt op 10 en 11 december 2016
op de Markt in Gennep, wordt een speciale kraam
ingericht, waarin dit promotiemateriaal tegen een
schappelijke prijs wordt aangeboden.

GEPLAND EN IN UITVOERING
OPENING JUBILEUMJAAR
Inmiddels staat vast dat het jubileumjaar officieel
wordt ingeluid op zaterdag 21 januari 2017. Het
wordt een bijzondere ceremonie waarvoor bestuurders uit de regiogemeenten en het voormalige
hertogdom Kleve, maar ook het provinciebestuur
worden uitgenodigd. Centrale plek waar zij elkaar
treffen is het 400 jaar oude stadhuis. De ontmoeting gaat terug in de tijd want de genodigden worden verzocht in historische kledij te verschijnen. Zij
worden op gepaste wijze in het stadhuis ontvangen
door Schout en Schepenen. Bewoners en gebruikers van het stadhuis uit voorbije eeuwen zullen
het publiek vertellen over geschiedenis van het gebouw. Meer bijzonderheden over het programma
volgen binnenkort.
ELZENDAALCOLLEGE
Intussen heeft het Elzendaalcollege Gennep het
jubileumjaar rond het Gennepse stadhuis op onderwijskundige wijze omarmd. Zo zijn vierdejaars
mavo-leerlingen begonnen aan hun eindexamenproject tekenen. Eén van de thema’s is het 400 jaar
oude stadhuis van Gennep. Het blijft daarbij niet
alleen bij tekenen maar het pand wordt grondig bestudeerd. En ook verdiepen de leerlingen zich in de
tijd waarin het Gennepse stadhuis werd gebouwd.
Via de geschiedenislessen wordt ook in de onderbouw van de havo/vwo van het Elzendaalcollege
aandacht aan dit project besteed.
OVERIGE VOORBEREIDINGEN
En verder is de evenementenorganisatie natuurlijk
druk met het verwerven van subsidies en sponsorgelden, de voorbereiding van de diverse evenementen en de planning van lezingen en concerten.

RAAMPROGRAMMA
21 JANUARI		
Opening jubileumjaar en ontvangst in het stadhuis
VOOR- EN NAJAAR - Lezingen
			- Concerten
			- Stadswandelingen
			- Natuurwandelingen
6 MEI			
Expositie Gennep Reformatiestad (t/m 9 september)
7 MEI			
Eeuwenlang Grenzenloos (fietstocht Gennep/Goch v.v.)
10 + 11 JUNI		
Kunst- en theatermarkt
17 JUNI		
Opening expositie Museum Het Petershuis
18 JUNI		
Historische Sacramentsprocessie
24 JUNI		
Opening SumMmertimeseizoen
			Gilden Ontmoetingsdag
1 + 2 JULI		
Historische Markt
8 JULI			
Koren, harmonien en fanfares in kern Gennep
15 JULI		
PruuvemMment in het teken van oude eetgewoonten
26 AUGUSTUS
Pasar Malam
24 SEPTEMBER
Oecumenische kerkdienst
9 + 10 SEPTEMBER Open Monumentendagen
11 + 12 NOVEMBER Bombakkes feestweekend
9 + 10 DECEMBER Historische kerstmarkt
21 DECEMBER
Kaarsjesavond en afsluiting jubileumjaar
DE SCHOLEN DOEN OOK MEE!
Onderwijsprojecten over de historie van het Gennepse stadhuis:
- op de basisscholen
- op het Elzendaalcollege (kunst en geschiedenis)
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen.
Wilt u meer weten over
het programma? Heeft u
suggesties of vragen?
Bezoek voor actuele informatie
en onze contactgevens:

www.stadhuisgennep400jaar.nl

