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2019 IS IN GENNEP UITGEROEPEN TOT HET 
‘JAAR VAN DE ONTMOETING’

In de gemeente Gennep wonen zo’n 17.000 mensen. Ongeveer 1000 
van hen zijn niet in Nederland geboren. Zij komen uit meer dan 40 
landen, verspreid over alle werelddelen.

Om goed met elkaar samen te leven is het belangrijk dat mensen 
met elkaar in gesprek gaan en proberen elkaar te begrijpen. Ook als 
er verschillen zijn, bijvoorbeeld in culturele achtergrond of religie.

Alle activiteiten die tijdens het ‘Jaar van de Ontmoeting’ worden 
georganiseerd zijn er op gericht om mensen met een verschillende 
culturele achtergrond met elkaar in contact te laten komen. 

Gedurende het hele jaar zijn er activiteiten, varierend van tentoon-
stellingen, lezingen en concerten, tot ontmoetingen op sportief,    
culinair of religieus gebied.

De coördinatie van al deze activiteiten is in handen van  de Netwerk-
organisatie ‘Samen Verder in Gennep’ en de ‘Stichting Evenementen 
Gennep (SEG)’. 

In deze folder treft u een overzicht van de activiteiten die zijn         
gepland in de periode van mei t/m augustus 2019

IN GENNEP 2019 HAS BEEN CALLED UPON THE 
‘YEAR OF THE MEETING’

The municipality of Gennep has a population of apprx. 17,000 
people. About 1,000 of them were not born in the Netherlands. 
They came from more than 40 countries, all over the world.

To live well together, it’s important that people engage in         
conversations and try to understand each other. Even if there 
are differences, for instance in cultural background or religion.

All the activities, organized during the ‘Year of the Meeting’ 
aim at bringing people from different cultural backgrounds into    
contact with each other.

Throughout the year there are activities, ranging from exhibitions, 
lectures and concerts, to sportive, culinary or religious meetings.

The coordination of all these activities is in the hands of the 
Network Organization “Samen Verder in Gennep” and the         
“Stichting Evenementen Gennep (SEG)”.

In this brochure you will find an overview of the activities that 
are planned in the period from May to August 2019

E-mail: st.evenementengennep@gmail.com
website: www.evenementengennep.nl/jaar-van-de-ontmoeting



PROGRAMMA MEI T/M AUGUSTUS 2019 PROGRAM MAY TO AUGUST 2019

14 mei
20:00 uur
Kenniskeuken

FILMAVOND
De documentairemakers Nelleke 
Dinnissen en Paul van Laere lei-
den hun film in over de beleving 
van ziekte en dood in andere 
culturen.

28 mei
20:00 uur
Kenniskeuken

16 juni
14:00 uur
Jan Lindersplein

29 juni
14:00 uur
Markt 

7 juli t/m
25 augustus
Museum

LEZING
Prof. Dr. Sjaak Kroon spreekt 
over de invloed op onze taal 
door migranten en globalisering. 
Spreker is gespecialiseerd in de 
overdracht van talenkennis.

INTERRELIGIEUZE 
ONTMOETING
Spirituele bijeenkomst met mede-
werking van de voorgangers van 
de RK en protestantse kerken en 
de Moskee in Gennep.

SUMmMERTIME
WERELDMUZIEK
Gezellig op een terras zitten en 
samen genieten van muziek en 
dans uit tal van culturen.

ONTMOETING II
EXPOSITIE IN PETERSHUIS
Kunstenaars, afkomstig uit           
diverse landen, tonen hun werk 
in combinatie met Afrikaanse 
beelden.

May 14
8:00 PM
Kenniskeuken

MOVIE
The documentarists Nelleke Dinnis-
sen and Paul van Laere will introdu-
ce their film about the way  disea-
ses and death in other cultures are      
experienced.

May 28
8:00 PM
Kenniskeuken

June 16
2:00 PM
Jan Lindersplein

June 29
2:00 PM
Markt  

July 7 till
August 25
Museum

LECTURE
Prof. Dr. Sjaak Kroon speaks about 
the influence of migrants and globa-
lization on our language.
Speaker is specialized in the transfer 
of language skills.

INTERFAITH MEETING
Open air spiritual gathering led by 
the pastors of the Roman Catholic 
and Protestant churches and the 
imam of the Mosque in Gennep.

SUMmMERTIME
WORLD MUSIC
Sit comfortably on a terrace and     
enjoy the music and dance from 
many cultures.

MEETING II
EXHIBITION IN PETERSHUIS
Artists, originally from various coun-
tries, display their work in combina- 
tion with African sculptures

BROODBAKCLUB GENNEP

In Het Jaar van de Ontmoeting is het project   
‘de Broodbakclub’ van start gegaan. Wil je 
meedoen en mensen uit andere culturen ontmoe-
ten? Of meer info? Stuur een mailtje naar:
broodbakclub@gmail.com.
Er zal brood worden gebakken tijdens  diverse 
evenementen in Gennep in de open lucht en 
met zelf gemaakte ovens. Zo ga je het publiek       
verrassen met bijzondere en geurige broodjes 
uit de diverse culturen.
Zie voor evenementdata de website: 
www.evenementengennep.nl/jaar-van-de-ontmoeting

BREAD BAKING CLUB GENNEP

In The Year of the Meeting, the project “Bread 
Baking Club” started. Do you like to participate 
and meet people from other cultures? Or more 
info? Send an email to: 
broodbakclub@gmail.com.
Bread will be baked during various events in   
Gennep, in the open air and with self-made 
ovens. Thus you will surprise the audience with 
special and fragrant sandwiches, rolls and flat-
breads from different cultures.
For event dates, see the website:
www.evenementengennep.nl/jaar-van-de-ontmoeting


