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Samen sterk voor schoonheid: terugblik Kennisdag
Op de campus van Wageningen University & Research kwamen de leden van
onze jarige vereniging op 20 juni naar de jaarlijkse kennisdag van het Gelders
Genootschap. De ingrediënten: interessante lezingen, een debat over
schoonheid en inspirerende excursies in en rond Wageningen. Het thema:
Samen sterk voor schoonheid. In deze nieuwsbrief een terugblik in woord en
beeld.
Noteer vast:
• 26 september Rivierengebied (aanmelden kan hier)
• Jubileumfeest 15 november Arnhem (aanmelden kan hier)

Nieuwe voorzitter bekend
Gelukkig viert voorzitter Hans Esmeijer ons jubileumjaar 2019 nog helemaal
mee, maar op 1 december stopt hij als bestuurder van het Gelders
Genootschap. Tijdens het officiële deel van de kennisdag – de Algemene
Ledenvergadering (ALV) kwam zijn opvolger en onze nieuwe voorzitter
Clemens Cornielje - oud-Commissaris van de Koning in Gelderland - zich
alvast voorstellen.
“Energietransitie, klimaat, Omgevingswet: er komen flinke uitdagingen op ons
af. Allemaal thema’s waarmee ik mij graag bezighoud. Ook graag sámen met
inwoners.” Zonder lukt het niet om de schoonheid van stad en land te
koesteren, onderstreepte Cornielje. “Participatie moet hoger op de agenda
komen.”
In 2019 bestaat het Gelders Genootschap 100 jaar. Deze bijzondere mijlpaal
gaat gevierd worden, belooft voorzitter Hans Esmeijer. Een feestthema was
snel gevonden: samen de schoonheid vieren. Hoe kan het ook anders, als je al
een eeuw onveranderd je missie maakt van de bevordering en instandhouding
van de schoonheid van stad en land.

Afscheid penningmeester Carol van Eert
“Mild in zijn oordeel, beslist in de opvattingen die je koestert, met een groot
gevoel voor wat mensen beweegt en hoe organisaties werken. Fijn dat je als
voorzitter van De Monumentenwacht toch een beetje bij ons in de buurt
blijft”, sprak voorzitter Hans Esmeijer Carol van Eert toe, die op 20 juni
afscheid nam als penningmeester van het Gelders Genootschap. Huidig
bestuurslid en burgemeester van Westervoort Arend van Hout volgt hem op.

Carol van Eert, burgemeester van Rheden:
“Steeds opnieuw betekenis geven aan je omgeving”
Tijdens de Algemene Leden Vergadering nam Carol van Eert na zes jaar
afscheid als bestuurslid van het Gelders Genootschap. “Helaas. Ik neem
afscheid met weemoed, want het is een geweldige club met fijne mensen die
ik afgelopen jaren goed heb leren kennen.”
Lees meer

Afscheid bestuurslid Peter Lucassen, welkom Karin Peters

Ook wethouder van Gennep Peter Lucassen werd tijdens de ALV in het
zonnetje gezet als dank voor vele jaren bestuurswerk voor het Gelders
Genootschap. Vanwege een portefeuillewisseling geeft hij het stokje over aan
wethouder Karin Peters van gemeente Mook en Middelaar, die op 20 juni werd
benoemd.

Groen Gelderland in vogelvlucht in beeld
Samen antwoorden vinden. Dat is de missie van Wageningen University &
Research, vertelde directeur Bram de Vos van de Environmental Sciences
Group, een onderzoekspoot van de universiteit. Hij praatte de bezoekers van

de kennisdag in vogelvlucht bij over de laatste facts & figures over het
‘groene Gelderland’ waarmee zij in hun werk hun voordeel kunnen doen.
Lees meer

“Op zoek naar nieuwe taal voor de toekomst”
Biologe, auteur en ontdekkingsreiziger Arita Baaijens is ervan overtuigd: we
zijn toe aan nieuwe taal om het landschap te laten spreken. We staan voor
grote transformaties, dus hoog tijd voor nieuwe landschapskaarten en een
hoopvol woordenboek, die onze band met het landschap verwoorden en de
schoonheid die wij ervaren kunnen verbeelden.
Lees meer

Voorbij de vrijblijvende participatie
Weg met de participatie van gele stickers plakken! En welkom burgermacht,
collectieve wijsheid en gemeenschapszin. Inbreng van burgers maakt plannen
gewoon vaak beter en doet recht aan democratische waarden. Dat was de
boodschap van Frans Soeterbroek van adviesbureau voor bestuur, beleid en
organisatie in de publieke sector De Ruimtemaker.
Lees meer

Samen in gesprek over schoonheid

Wat is schoonheid en wie bepaalt dat eigenlijk? Die vragen leverden een
levendig debat op, onder leiding van Mark Hendriks,
journalist/hoofdredacteur van tijdschrift ‘Blauwe Kamer’. Naast Arita
Baaijens en Frans Soeterbroek gaven ook ontwerper/adviseur en onderzoeker
landschapsarchitectuur Paul Roncken van Wageningen University & Research,
Anne Janssen, wethouder in Wageningen en Renée Koning, directeur van het
Gelders Genootschap hun visie.

Samen schoonheid verkennen
In groepjes gingen de kennisdagbezoekers wandelend, fietsend of per bus op pad
om de campus van de universiteit te bekijken, de stad te ontdekken of de omgeving
te bewonderen. Geïnspireerd door alle indrukken en opgedane kennis, werd de
kennisdag besloten met een informele borrel.

Aanmelden jubileumfeest 15 november kan nu

Op 15 november sluiten we ons jubileumjaar feestelijk af en vieren we samen
de schoonheid. Naast korte toespraken zorgen dichtkunst, optredens en
muziek voor inspirerende voeding. Journalist en kunsthistoricus Wieteke van
Zeil – onder meer bekend van haar rubriek in de Volkskrant – leert ons de
schoonheid van details te zien. En Benno Strootman schetst als Rijksadviseur
voor de Fysieke Leefomgeving welke opgaven Gelderland de kómende 100
jaar kan verwachten. Kom, leer, laat je inspireren, ontdek, ontmoet en
geniet! Aanmelden kan hier.

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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