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Het Gelders Genootschap is jarig!
Het Gelders Genootschap bestaat dit jaar 100 jaar! In deze speciale Beeldspraak houden we
u op de hoogte van alle activiteiten. Dit keer: voorpret voor de kennisdag op 20 juni, een
terugblik op onze derde excursie naar Dieren en Doesburg en twee bestuurders van onze
jarige vereniging aan het woord over schoonheid.
Noteer vast:
• 26 september excursie Rivierenland
• Jubileumfeest 21 november Arnhem

Klaar voor de kennisdag?
De kennisdag nadert … Op 20 juni beleeft u een interessante dag op de
Wageningen Universiteit! Nog niet aangemeld voor onze kennisdag? Dat kan nog. Doen, want
sprekers Arita Baaijens en Frans Soeterbroek geven u kennis en inzichten mee, we gaan in
gesprek over schoonheid en ’s middags valt er op de campus en in en rond Wageningen veel
te bewonderen.

Interviewreeks bestuurders Gelders Genootschap
Het Gelders Genootschap viert als vereniging het 100-jarig jubileum. De bestuursleden laten
zich horen in interviews in deze nieuwsbrief. Hoe zien zij het Gelders Genootschap nu en
straks en wat is hun beeld van schoonheid? Anne Janssen is als wethouder van Wageningen
gastvrouw voor alle bezoekers van de komende kennisdag. Ook wethouder van Gennep Peter
Lucassen kijkt uit naar de kennisdag.

“Verjaardagwens: houd vast aan de missie
om schoonheid te bevorderen”
Op 20 juni wordt ze tijdens het officiële deel van de
kennisdag officieel geïnstalleerd, maar wethouder Anne
Janssen van Wageningen draait sinds kort al mee in het
bestuur van het Gelders Genootschap. “Heel boeiend”, is
de eerste indruk. Janssen kijkt óók uit naar 20 juni omdat
zij dan collega’s uit andere Gelderse gemeenten mag
rondleiden door ‘haar’ mooie Wageningen. > Lees verder

“Mooie rol voor het Gelders Genootschap om naast gemeenten ook
burgers te begeleiden in de zoektocht naar beeldkwaliteit”
Over schoonheid en beeldkwaliteit raak je niet snel uitgesproken, meent Peter Lucassen,
wethouder van Gennep en bestuurder van het Gelders Genootschap. Vandaar dat hij zich niet
alleen verheugt op het jubileumfeest om 100 jaar Gelders Genootschap te vieren, maar zeker
ook op de kennisdag. Daar is één van de thema’s ‘participatie’. Actueel, want we gaan
steeds meer samen met inwoners van Gelderland verkennen wat schoonheid nu precies is. >

Lees verder

Derde jubileumexcursie 100 jaar Gelders Genootschap:
ingenieurskunst
Het monumentale Carolinapark te Dieren vormde een schitterend decor voor de start van de
derde jubileumexcursie, die deze keer ging over ingenieurskunst. Zo’n veertig mensen
hoorden op 23 mei alles over de schoonheid van infrastructuur. Ook daar bekommert het
Gelders Genootschap zich al 100 jaar om! Zo werd op de jaarvergadering van 1928 al
gesproken over de esthetiek van autosnelwegen en het behoud van fraaie bomenlanen.
Onderwerpen die anno 2019 nog steeds actueel zijn. Ook in Doesburg – de tweede
bestemming van de excursie - was het genieten, onder meer van het project Beleef de
Linies. > Lees meer

Op stap met dagblad De Gelderlander
Directeur Renée Koning en hoofd kwaliteit en innovatie Janos Boros van het Gelders
Genootschap gingen met journalist Menno Pols van dagblad De Gelderlander op stap ter
gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Wat is mooi en wat is lelijk? Daarover ging het
interview, op reis door Arnhem.
Lees het artikel!
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Vierde excursie gaat naar Rivierenland - 26 september Het landschap van het rivierengebied wordt bepaald door waterlopen en infrastructuur van
oost naar west, dwars daar doorheen ligt de Nieuw Hollandse Waterlinie. In de toekomst
wellicht Werelderfgoed. Het is een regio die volop in ontwikkeling is en ook te maken heeft
met opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie en dijkversterking. Hoe krijgt dat zijn
plek in het cultuurhistorisch waardevolle landschap? We nemen u graag mee, dwars door het
rivierengebied, langs herbestemde forten en nieuwe architectuur en gaan met elkaar in
gesprek over de nieuwe opgaven in dit bijzondere gebied. Aanmelden kan via deze link.

Feest!
Jubileumfeest - 21 november 2019 – Arnhem
Ons feestprogramma krijgt steeds meer vorm. En dat maakt dat wij er steeds meer zin in
krijgen. We werken aan een inspirerend middag- en avondprogramma, dus houd 15 november
zéker vrij in uw agenda.

Lees hier het jubileumblog van Geert Jan: Het Gelders Genootschap: al twintig
jaar in transitie

Het Gelders Genootschap is jarig!
Al 100 jaar zetten wij ons met onze leden in voor de schoonheid van stad en land. Dat blijven
we ook de komende eeuw graag doen. Daarom kijken wij in dit jubileumjaar niet alleen
terug, maar vooral ook vooruit. We trekken er in 2019 op uit, delen kennis en inspiratie,
voeren een goed gesprek en bouwen natúúrlijk een feestje. Dit jaar vieren wij de schoonheid
van Gelderland en uiteraard ook die van Oss en onze drie Limburgse leden. Dit doen wij
samen met u: onze leden en opdrachtgevers.
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