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SEPTEMBER T/M DECEMBER 

Events in the period from September to December

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. De Netwerkorganisatie 
‘Samen Verder in Gennep’ en de ‘Stichting Evenementen Gennep 
(SEG)’ organiseren een jaar lang tal van activiteiten die zijn gericht 
op de ontmoeting van mensen uit al deze culturen. 

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

The municipality of Gennep has a population of apprx. 17,000 peo-
ple. About 1,000 of them were not born in the Netherlands. They 
came from more than 40 countries, all over the world.The Network 
Organization “Samen Verder in Gennep” and the “Stichting Evene-
menten Gennep (SEG)” organize all kinds of activities for a year, 
aimed at meeting people from all these cultures.

CONCERT 

Projectkoor Gelderland
o.l.v. Jonathan Ploeg

zondag 27 oktober 2019
15:00 uur (inloop vanaf 14:30 uur)

Sint Martinuskerk 
Zuid-Oostwal 33 Gennep

Vrij entree 
bij de uitgang wordt verzocht om een vrijwillige bijdrage

ten bate van de activiteiten in het kader van het
Jaar van de Ontmoeting 

EEN  REIS MET LIEDEREN EN MUZIKANTEN UIT HET MIDDEN-OOSTEN.
Over reizen en trekken, ontheemd zijn, op zoek naar een ander thuis, 
een onbekende wereld ver weg van je familie en geliefden. Het koor 
put uit Westers gecomponeerd repertoire maar gaat ook aan de slag 
met gevluchte muzikanten die zich onlangs in Nederland hebben ge-
vestigd. Zij komen uit de conflictgebieden in het Midden-Oosten en met 
hen wordt muziek gemaakt gebaseerd op de klassieke en populaire 
Arabische liederen.

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



PROGRAMMA SEPT T/M OKT 2019

PROGRAM SEPT. TO OCT. 2019

15 september
11 - 17 uur
Huis Heijen

BROODBAKCLUB
De Open Monumentendagen heb-
ben dit jaar als thema: Samen in 
Vrijheid. Op zondag is de interna-
tionale Broodbakclub actief bij Kas-
teel Huis Heijen. 

19 september
20:00 uur
Kenniskeuken

28 september
diverse locaties

8 oktober
20:00 uur
Kenniskeuken 

27 oktober
15:00 uur
St.Martinuskerk

LEZING
Drs. Vincent van Vilsteren, vml. con-
servator van het Drents Museum, 
spreekt over Iran als bakermat van 
de beschaving. 
Toegang: vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

BURENDAG
Buurtverenigingen, wijk- en dorps-
raden organiseren gezellige activi-
teiten en bieden buurtgenoten gele-
genheid elkaar te ontmoeten. Meer 
informatie: zie de lokale pers.
LEZING
Prof. Dr. Eric Venbrux spreekt over 
kunst, religie en dood bij de Austra-
lische Tiwi Aborigines.
Toegang: vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

VAN HUIS EN HAARD
Projectkoor Gelderland geeft een 
concert met muziek, o.m. uit Arabi-
sche landen en met musici uit vluch-
telingsgebieden. Na afloop komt de 
Broodbakclub in actie.

BREADBAKING CLUB
The theme of this year’s Open Heritage 
Days is: Together in freedom. On Sun-
day the international bread baking club 
is active at the Castle Huis Heijen.

October 27
3 PM
St.Martinuskerk

LECTURE
Drs. Vincent van Vilsteren, former cura-
tor of the Drents Museum, talks about 
Iran as the birthplace of civilization.
Admission: voluntary contribution is appreciated 

NEIGHBOUR’S DAY
Neighborhood associations in the villa-
ges en suburbs organize fun activities to 
let neighbors meet. More information: 
see the local press.

UPROOTED FROM HOMES
Performance of Project Choir Gelder-
land with music, including from Arab 
countries and with musicians from refu-
gee areas. Afterwards the Bread Baking 
Club comes into action.

September 15 
11 AM - 5 PM
Huis Heijen

September 19
8 PM
Kenniskeuken

September 28 
various locations

31 oktober
20:00 uur
Kenniskeuken

LEZING
Pastoor Harry Tullemans vertelt over 
zijn 35-jarig verblijf als missionaris 
in Tanzania en Oeganda en over 
het Instituut voor doofstomme kinde-
ren dat hij oprichtte in Oeganda.
Toegang: vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

3 + 17 november
14:00 uur
Kenniskeuken

FILMMIDDAGEN
Er worden films vertoond van de 
film- en documentairemaker Marijn 
Poels (onderscheiden met de “Voice 
of Peace” en de cultuurprijs “Hart 
voor Cultuur” van de gemeente 
Horst aan de Maas

21november
20:00 uur
Kenniskeuken

MOLUKSE AVOND
Een avond over de geschiedenis en 
cultuur van de Molukse gemeen-
schap in Gennep met trommels die 
worden bespeeld door de Tifagroep 
Tahurie. Lezing door Julia Tomasila.

October 8
8 PM
Kenniskeuken  

LECTURE
Prof. Dr. Eric Venbrux speaks about art, 
religion and death in the world of the 
Australian Tiwi Aborigines.
Admission: voluntary contribution is appreciated

Oktober 31
8 PM
Kenniskeuken

LECTURE
Father Harry Tullemans talks about his 
35-year stay as a missionary in Tanza-
nia and Uganda and about the Institu-
te for Deaf and Mute Children that he 
founded in Uganda. 
Admission: voluntary contribution is appreciated

November 3 + 17
2 PM
Kenniskeuken

MOVIE AFTERNOON
Films are shown, made by the film and 
documentary maker Marijn Poels (awar-
ded with the “Voice of Peace” and the 
“Heart for Culture” culture prize from 
the municipality of Horst aan de Maas).

November 21
8 PM
Kenniskeuken

MOLUCKS EVENING
An evening about the history and culture 
of the Moluccan community in Gennep, 
with drums played by the Tifa group 
Tahurie. Lecture by Julia Tomasila.

21 DECEMBER 19:30
 KAARSJESAVOND / CANDLE NIGHT

EINDE JAAR VAN DE ONTMOETING


