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Het Gelders Genootschap is jarig!
Het Gelders Genootschap bestaat dit jaar 100 jaar! In deze speciale
Beeldspraak een terugblik op de tweede excursie naar Apeldoorn en Zutphen.
Aanmelden voor onze dérde jubileumexcursie aanstaande donderdag naar
Dieren en Doesburg kan nog! Verder meer over de kennisdag op 20 juni, het
jubileumfeest en interviews met twee bestuurders van onze jarige vereniging.
Noteer vast:
• Excursies 23 mei (Dieren-Doesburg), 26 september (Rivierengebied)
• ALV/Kennisdag 20 juni Wageningen
• Jubileumfeest 15 november Arnhem

Donderdag mee op pad naar Dieren en Doesburg? Kan nog nét!
De afgelopen 100 jaar was het Gelders Genootschap actief betrokken bij
ingenieurskunst. Dit gaan we aanstaande donderdag 23 mei bekijken in Dieren en
Doesburg. We bezoeken onder meer de vestingwerken van Doesburg uit de
achttiende eeuw en de pas geopende Traverse Dieren. Lees meer en meld u nog
aan!

Terugblik: excursie Apeldoorn en Zutphen
De tienduizend stappen die geadviseerd worden voor je dagelijkse portie
beweging, hebben de deelnemers aan de twee jubileumexcursie
‘Stadswijken, toen, nu en straks’ zéker gehaald. Op 11 april gingen zij met
het Gelders Genootschap op pad om te zien hoe je schoonheid van het
verleden en heden met elkaar verbindt in oude en nieuwe stadswijken. En
hoe je met inwoners slim stappen zet richting een schone toekomst. Lees
meer

Vierde excursie gaat naar Rivierenland
– 26 september 2019– Rivierengebied
Op 26 september organiseren we onze laatste jubileumexcursie, in
Rivierenland. Ingrediënten voor deze dag: Waterlinie, wederopbouw en
klimaatadaptatie. Het precieze programma volgt binnenkort. Wie al zin
heeft: aanmelden kan hier

Klaar voor de kennisdag?
ALV/ Kennisdag -20 juni 2019– Wageningen
Op donderdag 20 juni a.s. nodigen we u van harte uit voor onze jaarlijkse ALV
/ Kennisdag. Dit keer bij de Wageningen University & Research. De Kennisdag
staat in 2019 natúúrlijk in het teken van ons 100-jarig jubileum. We gaan met
elkaar in debat en sprekers Arita Baaijens en Frans Soeterbroek verrassen ons
met hun visie op participatie en wat die kan betekenen voor de schoonheid
van stad en land. ’s Middags gaan we op pad en genieten van de schoonheid
van de campus en (de omgeving van) Wageningen. Uitnodiging gemist?
Kijk hier en meld u aan!

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? In deze
editie André Baars, burgemeester van Ermelo en Ingrid Lambregts, wethouder van
Doetinchem.

“Schoonheid in stand houden meer
dan ooit actueel ”
Met een achtergrond als docent
bouwkunde en jarenlange lokale
bestuurlijke ervaring in ruimtelijke
ontwikkeling en ‘welstand’, past
het bestuurswerk voor het Gelders
Genootschap helemaal in zijn
straatje, merkt burgemeester van
Ermelo, André Baars. Het zijn
dynamische tijden, waarin
gemeenten het advies van het 100jarig Gelders Genootschap zéker
kunnen gebruiken, denkt hij, net als
inwoners en ontwikkelaars die ‘iets’
willen realiseren in hun omgeving.
Lees meer

“Gesprek over schoonheid blijven voeren”
Wethouder Ingrid Lambregts verhuisde vijf jaar geleden naar de Achterhoek
en geniet daar volop van de schoonheid van de Kruisbergse bossen,
historische gebouwen zoals kasteel de Slangenburg en het natuurgebied de
Zumpe. Wat haar betreft is het thema voor 100 jaar Gelders Genootschap
goed gekozen. Sterker nog: schoonheid zou permanent een gespreksthema
moeten zijn. Lees meer

Feestdatum al genoteerd?
Jubileumfeest - 15 november 2019 – Arnhem
Medio november sluiten we ons jubileumjaar af met een spetterend feest.
Voor wie de feestdatum 15 november nog niet heeft genoteerd: snel doen!
Het belooft een inspirerende en gezellige middag en avond te worden.
Aanmelden kan hier

Blog GG 100
Gelders Genootschap, 100 jaar adviseren over infrastructuur
Bij de aanleg van wegen en bruggen is goede inpassing in het landschap
cruciaal. Dat heeft altijd hoog op de agenda gestaan van het Gelders
Genootschap, dat ook adviseert over infrastructuur. Jan Wabeke legt het uit
in zijn jubileumblog. Lees meer

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.

Mail

LinkedIn

Facebook

Twitter

Copyright © 2019 Gelders Genootschap, alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze mail omdat u bent aangemeld voor de nieuwsbrief @Beeldspraak van het
Gelders Genootschap.
Contactgegevens:
Zijpendaalseweg 46
Arnhem, Gelderland 6814 CL
Netherlands
Toevoegen aan adressenlijst
Wilt u uw persoonlijke gegevens veranderen of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Bewerk mijn persoonlijke gegevens of Uitschrijven voor deze lijst

