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NIEUWSBRIEF
JUBILEUM

400 JAAR STADHUIS GENNEP

OPENING JUBILEUMJAAR
Het jubileumjaar is geopend!
Na alle voorbereidingen van de afgelopen maanden hebben de eerste activiteiten plaatsgevonden. De aftrap werd
op 21 januari gegeven. Geheel in de stijl
van de 17e eeuw. In aanwezigheid van
zo’n 110 - in historische kledij gestoken
- genodigden, onder wie bestuurders
uit de omliggende gemeenten en uit
de Duitse gemeenten Kleef en Goch,
brachten de drie gilden van de gemeente Gennep voor het historische stadhuis de vendelgroet en vier saluutschoten. In de raadzaal hield burgemeester
Peter de Koning vervolgens een kort
welkomstwoordje en feliciteerde gouverneur Theo Bovens de gemeente Gennep met dit belangrijke gebouw, dat de
trots en de identiteit van de Gennepse
gemeenschap uitdraagt. Voor een uitgebreid verslag met bijbehorende foto’s
van deze bijzondere dag nodigen wij
u uit voor een bezoek aan de website
www.stadhuisgennep400jaar.nl.

ACTIVITEITEN
LEZINGEN
Dit jubileumjaar is een tiental lezingen gepland waarin aandacht wordt besteed aan de thema’s ‘400 jaar
Stadhuis Gennep‘ en ‘500 jaar Reformatie‘. Deskundige sprekers behandelen onderwerpen die verband
houden met 4 eeuwen lokale en regionale geschiedenis.
De eerste lezing ‘Gennep,vrijplaats voor andersdenkenden’ van prof. dr. Mieke Hoogkamp is inmiddels
gehouden en was een groot succes. Ook de tweede
lezing ‘koorts en honger, over de geneeskunde op het
platteland’ van voormalig arts en radioloog Hans van
den Broek op donderdag 16 maart was volledig ‘uitverkocht’.
Op dinsdag 4 april vertelt Prof. dr. Sjaak Kroon over
het dialect van Gennep. En een week later op dinsdag
11 april houdt Jan Nillesen een lezing over de ‘culturele ‘biografie’ van Gennep.
Voor alle lezingen geldt vrij entree, met uitzondering van de lezing van Jan Nillesen. Deze lezing vindt
plaats bij BiblioPlus (aanvang 10:30 uur); de entree
kost €2,50 p.p.. De lezingen vinden in de regel plaats
in de raadzaal van het stadhuis en beginnen om 20.00
uur. In verband met het beperkte aantal zitplaatsen is
het absoluut noodzakelijk om vooraf te reserveren.
Dat kan per e-mail: m.leideritz@planet.nl.
400 JAAR GROENTE
Volkstuinvereniging Gennep viert dit jaar haar 40 jarig bestaan en bereidt zich voor op deelname aan de
historische markt. De eerste groentes (die ook al 400
jaar geleden werden gegeten) zijn inmiddels gezaaid
op een speciaal voor dit doel ingericht perceel op het
volkstuinencomplex aan het Hezeland. De producten
worden gepresenteerd op de markt van 1 en 2 juli.

GEPLAND EN IN UITVOERING
CONCERTEN
In het kader van de jubileumfestiviteiten valt er
ook op muziekgebied veel te genieten. Drie prachtige uitvoeringen met renaissance- en barokmuziek worden op zondag 2 april, zaterdag 10 juni en
zaterdag 7 oktober in de gemeente Gennep ten gehore gebracht.
Het eerste concert de Gitaarsalon Roadshow op 2
april vindt plaats bij het Roepaen Podium in Ottersum en begint om 15.00 uur. Een kaartje kost
in de voorverkoop 7,50 euro/dagkassa 10 euro. Zes
topgitaristen laten tijdens dit concert zien en horen
hoe de gitaar als geen ander instrument klassieke
muziek met vele muziekstijlen en culturen verbindt. De eerste helft van het concert bevat zonnige
muziek van Praetorius en Bach tot aan de Mediterraan. In de tweede helft horen we muziek uit de
‘film noir’ en zinderende ‘hot-club’ en tango muziek uit de zwoele salons van Parijs.
Kijk voor reserveren en de overige concerten op
www.stadhuisgennep400jaar.nl
HISTORISCHE STADSWANDELINGEN
De in historische kledij gestoken stadsgidsen van
Gennep besteden dit jubileumjaar tijdens hun
stadswandelingen extra aandacht aan het 400 jaar
oude stadhuis. Naast de raadzaal en de kelder
wordt ook de zolderruimte bezocht. Volgens ingewijden bestaat de kapconstructie van het stadhuis
uit eikenhouten spanten gemaakt van boogvormig
gegroeide bomen uit het Reichswald. Aanmelden
voor deze historische stadswandelingen kan tijdens
de openingstijden van VVV Gennep of bij stadsgids Willy Michels, tel. 0485-515895. Data in overleg en de kosten bedrage 40 euro voor een groep
van maximaal 22 personen.

ELZENDAALCOLLEGE
LEZINGEN
TEKENPROJECT ELZENDAAL COLLEGE
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Voor alle lezingen geldt vrij entree, met uitzondering van de lezing van Jan Nillesen. Deze lezing vindt
plaats bij BiblioPlus (aanvang 10:30 uur); de entree
kost €2,50 p.p.. De lezingen vinden in de regel plaats
in de raadzaal van het stadhuis en beginnen om 20.00
uur. In verband met het beperkte aantal zitplaatsen is
het absoluut noodzakelijk om vooraf te reserveren.
Dat kan per e-mail: m.leideritz@planet.nl.
400 JAAR GROENTE
Volkstuinvereniging Gennep viert dit jaar haar 40 jarig bestaan en bereidt zich voor op deelname aan de
historische markt. De eerste groentes (die ook al 400
jaar geleden werden gegeten) zijn inmiddels gezaaid
op een speciaal voor dit doel ingericht perceel op het
volkstuinencomplex aan het Hezeland. De producten
worden gepresenteerd op de markt van 1 en 2 juli.

GEPLAND
BASISONDERWIJS
EN IN UITVOERING
KENNISMAKING MET DE REGIONALE HISTORIE
De kinderen van alle basisscholen uit de gemeente
Gennep worden betrokken bij de festiviteiten van
400 jaar stadhuis. De kinderen maken kennis met
de historie van het stadhuis, gemeente én regio, in
de vorm van verschillende activiteiten voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep
5 t/m 8).
Een aantal geplande activiteiten op een rijtje:
• enkele groepen brengen een bezoek aan het
stadhuis.
• tentoonstelling in het Petershuis.
• enkele groepen leren het historische centrum
kennen middels een stadswandeling, waarbij ze
langs de historische punten komen.
• gaan in de tijd terug d.m.v. dans, muziek en/of
kleding.
• vrijdag 9 juni brengen de kinderen van groep 3
t/m 6 een bezoek aan een van de 4 theaterwagens
waar ze kunnen genieten van professioneel
toneelspel rondom 400 jaar historie.
• er komen bouwplaten van het stadhuis.
• er zijn kleurplaten van de Gennepse gilden.

RAAMPROGRAMMA
21 JANUARI		
Opening jubileumjaar en ontvangst in het stadhuis
VOORJAAR		
- Lezingen (15/2-16/3-4/4-11/4-18/5-22/6-1/7)
			- Concerten (2/4-10/6)
			- Stadswandelingen
6 MEI			
Expositie Gennep Reformatiestad (t/m 9 september)
7 MEI			
Eeuwenlang Grenzenloos (fietstocht Gennep/Goch)
10 + 11 JUNI		
Kunst- en theaterweekend
17 JUNI		
Opening expositie Museum Het Petershuis
18 JUNI		
Historische Sacramentsprocessie
24 JUNI		
Opening SumMmertimeseizoen
			Gilden Ontmoetingsdag
1 + 2 JULI		
Historisch weekend (met o.a. 17e eeuwse handelsmarkt)
8 JULI			
Koren, harmonieën en fanfares in kern Gennep
15 JULI		
PruuvemMment in het teken van oude eetgewoonten
26 AUGUSTUS
Pasar Malam
NAJAAR		
- Lezingen (29/8-14/9-25/10)
			- Concerten (7/10)
			- Stadswandelingen
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

