Platform

Cultuurhistorie

Maas en Niers
19. ST. MARTINUSKERK
Rondleidingen in de monumentale kerk
met speciale aandacht voor het grote
3-manuaals orgel.
In de crypte kerkelijke kunstschatten.

1. STADHUIS - VVV
In de huiskamer van het VVV is een
doorlopende filmvoorstelling over de
ondergang van de oude St. Martinuskerk in WOII en de overgang van kerk
naar bezoekerscentrum. De Martinustorenroutes maken de WOII-historie
van de regio beleefbaar (filmtrailers).

7. RUÏNE GENNEPERHUIS
Het Genneperhuis was een Romeins
fort bij de monding van de Niers in de
Maas. Het latere kasteel (geboorteplaats van Norbertus) was een maastol,
had een grote rol in de 80-jarige oorlog
en werd in 1711 verwoest. Infopanelen
bij de ruïne verhalen de geschiedenis.

13. LANDGOED ROEPAEN
Expositie over de evacuatie van Gennep
in 1944 met dagboeken en verhalen
van Ottersummers die het meegemaakt
hebben. Bezichtiging van het voormalig
klooster. Op zaterdag en zondag diverse
kleine concerten. Zaterdag deelnemer
aan ‘Jazztour langs de Maas’.

2. MUSEUM
Gennep is door de eeuwen heen vaak
geteisterd door oorlogsgeweld. Tijdens
de 80-jarige oorlog vonden veel
vluchtelingen er een veilige plek. Het
museum huisvest diverse exposities,
o.a. over de – veelal roerige – historie
van Gennep.

8. DE OUDE POTTENBAKKERIJ
Museum over de geschiedenis van de
pottenbakkerijen in Milsbeek. De
gerestaureerde houtgestookte oven
was een schuilplaats in WOII. Op de
rotonde staat Stone Hands, een ode aan
het handwerk van pottenbakkers en
keramisten van alle tijden.

14. H. JOH. DE DOPERKERK
Rondleiding met gids langs alle kunstwerken, orgelspel op het grote
Pels-Flentroporgel met uitleg.
Deelnemer ‘Jazztour langs de Maas’ met
2 Jazzconcertjes op orgel in de loop van
de zaterdag.
Open: zaterdag 11.00-17.00 uur

WANDELROUTE GENNEP
Met de stadsgids langs ‘Stolpersteine’
(struikelstenen), die herinneren aan de
deportatie van de Joden van Gennep.
Zaterdag: aanvang 11.00 uur
Start: stadhuis Gennep, Markt 1

3. PROTESTANTSE KERK
De protestantse kerk (1663) is vroegbarok met grootdeels 17e eeuws
interieur. In alle eeuwen heeft de kerk
geleden onder oorlogsgeweld, met
name in WOII. Bezoek de expositie ‘350
jaar kerkgebouw in oorlog en vrede’.
Open: zaterdag 11.00-17.00 uur

9. PAROCHIEKERK - MILSBEEK
Gidsen in De OLV van Altijddurende
Bijstand (1931) vertellen de verhalen
over de kerk en haar parochie. Achter
de begraafplaats van de kerk ligt het
oorlogskerkhof, een Brits ereveld waar
210 soldaten uit het Gemenebest liggen
begraven.

15. GERARDAMOLEN
Een oude watermolen uit Friesland
(1851) werd in 1949 als korenmolen in
Heijen opgebouwd. In de molen
rondleiding en demonstraties door de
molenaar. Daarnaast is er een fotoexpositie over de geschiedenis van de
molen.

WANDELROUTE MILSBEEK
Met gidsen door het hart van Milsbeek
langs belangrijke historische plaatsen.
Zaterdag en zondag: aanvang 13.30
Start: Potterie Jacobsladder, rotonde Rijksweg
bij Stone Hands

4. ELLEN HOFMANNPLEIN
Het mozaïekplein is gemaakt door 280
Gennepse burgers ter nagedachtenis
aan de Gennepse Joden die in WOII zijn
vermoord en aan alle slachtoffers van
oorlog en geweld. Het plein drukt het
verlangen uit naar vrede en harmonie.

10. ST. ANTONIUS ABT KAPEL
Volgens een legende is de kapel in
Ven-Zelderheide (15e eeuw) gebouwd
in opdracht van de hertogin van Kleef
op de plaats waar in de 14e eeuw een
kerkhof was. In de kapel worden nog
regelmatig H. missen opgedragen.

16. KASTEEL HUIS HEIJEN
Huis Heijen (16e eeuw) aan de Maas
werd bewoond door de Heren van
Heijen. Het kasteel werd na WOII
gerestaureerd door beeldhouwer Peter
Roovers. Zijn atelier is te bezichtigen.
In de tuin wordt brood gebakken door
nieuwe inwoners van Gennep.

5. BIBLIOTHEEK - KENNISKEUKEN
De benedenverdieping van de
bibliotheek huisvest miniatuurstad
Gennep in 1940 met het ‘Duits Lijntje,
een 14 m lange van de 150-jarige NBDS
Tevens een expositie over de luchtaanvallen op Gennep in 1944 tijdens
Operatie Market Garden in WOII.

11. DE SMEES
De smederij (1908) in Ven-Zelderheide
is in oude staat teruggebracht en het
smeedgereedschap is aangekocht. Het
smidsvuur is weer aan. Sinds 2017 is De
Smees een museum. Op de Open
Monumentendagen wordt er gesmeed.

17. LOC 94
Loc 94 (1924), een locomotief van het
Duits Lijntje (deel spoorlijn LondenBerlijn-Sint Petersburg), kwam via de
Maasbrug in grensstation Gennep. Op
10 mei 1940 viel de brug door verraad
in Duitse handen. De locomotief is van
binnen te bezichtigen.

6. MARTINUSTOREN
De Martinustoren overleefde WOII als
één van de weinige kerktorens aan de
Maas en wordt wel gezien als symbool
van de vrijheid. Een expositie in de
toren herinnert aan de overgang van
kerk naar bezoekerscentrum. Bijbehorende filmpresentaties bij het VVV.

12. MOLEN ‘RUST NA ARBEID’
De molen (1881) met bakkerij (1896) in
Ven-Zelderheide heeft tot 1968
gedraaid. Na de restauratie (2002) is de
molen weer maalklaar. Bij voldoende
wind wordt er gemalen.
Rondleiding en demonstraties.
Open: zaterdag 11.00-17.00 uur

18. KERAMIEKMUUR
In zeven nissen staan beelden van
cultuurhistorische objecten in Gennep:
stadhuis, gemeentekantoor, Nieuwe
Poort, Petershuis, protestantse kerk,
ruïne Genneperhuis en de Martinustoren. De heilige Norbertus van Gennep
is naar voren getreden.
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