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Waar ligt Nettterden

Netterden
• Kern in de gemeente Oude IJsselstreek

• 150 Jaar geleden behoorde het bij de Heren van Bergh, toen overgegaan
naar de gemeente Gendringen i.v.m. onenigheid over het verharden van een
weg.
• 480 inwoners
• Kerk, kroeg en basisschool (ong. 50 leerlingen)
Bouwjaar rond 1200, in 1876 verbouwd door Rijksbouwmeester
Pierre Cuypers
Rijksmonument, interieur gerestaureerd in 2014

Project: Expositie Buren / Nachbarn
• Maart 2016 verzoek OVGG om deel te nemen
• Idee van Heimatverein Anholt – Herr Dr. Krause

• Expositie over kernen in de grensregio
• Eventuele kernen die deel zouden kunnen nemen:
* Dinxperlo – Suderwick (Dinxperwick)
* Anholt
* Breedenbroek – Voorst
* Gendringen
* Megchelen
* Netterden

Project: Expositie Buren / Nachbarn
• Verzoek van VLN om meerdere kernen toe te voegen
• Volgende kernen benaderd:

* Millingen
* Vrasselt
* Praest
* Dornick
* Speelberg – Klein Netterden
* Emmerich
* Huthüm

Project: Expositie Buren / Nachbarn
• Zomer en najaar 2016 veelvuldig overleg met min. 2 pers. per vereniging
over invulling expositie, lay-outs, flyers, posters en financiering
• Winter 2016 besloten om aanvraag te doen bij de Euregio
• Dagelijks bestuur vastgesteld: (Schriftführer)
*Heimatverein Anholt – Herr. Dr. Krause en Herr. Ernst
* VLN – Dhr. J. Küster en mevr. C. van Dee
•

Uitvoerig opening 1 april in Dinxperwick besproken i.v.m.
Koninklijk Bezoek

Project: Expositie Buren / Nachbarn
• Februari 2017 - opdracht op jeugd erbij te betrekken
• VLN –> idee om studenten Isala College in Silvolde te benaderen

• Resultaat:
40 3e jaarstudenten HAVO/VWO van het Isala – stroming
Internationalisering -> project Duitsland

Verdeeld over circa 10 groepen en toegewezen aan:
* Dinxperwick
* Gendringen
* Anholt
* Megchelen
* Netterden
* Klein Netterden - Speelberg

Project: Expositie Buren / Nachbarn
• Enquêtes in diverse kernen over de leefbaarheid
• Fietstochten

• Oud Hollandse spelletjes
•

Cup cakes versieren

•

Streekproducten markt

• Vossenjacht
•

NL les geven op een Duitse basisschool

•

Quiz op het Gymnasium in Emmerich

• Etc, etc
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Project: Expositie Buren / Nachbarn
Stand van zaken:
• Dinxperwick en Gendringen zijn geweest, zeer veel positieve reacties
• 20 en 21 mei van 10.00 uur tot 16 uur in de Walburgisschool in Netterden

* Waaronder ook de tentoonstelling:
Grenzland 2016 – 200 jaar Verbondenheid
van het Liemersmuseum in Zevenaar
* Rondleidingen met gids langs (Rijks)monumenten in het dorp
* Activiteiten scholieren Isala College
* etc..
•

Overige kernen -> zie flyer

Project: Expositie Buren / Nachbarn
Grenseffecten
Deze effecten worden meestal gezien als barrières voor grensoverschrijdende
samenwerking, bijvoorbeeld als verschillende administratieve systemen werken in
het buitenland moeilijker maken, of als communicatie stroef verloopt door
taalverschillen.
• Positieve grenseffecten
* Zie de grens niet als een barrière maar als een opstap naar nieuwe
mogelijkheden
* Niet met de rug naar Duitsland leven, maar je omdraaien waardoor je
leefgebied 360 graden is, in plaats van 180 graden
* En … voor de rest van Nederland, zijn wij wel de
poort naar Europa!!

Project: Expositie Buren / Nachbarn
• Negatieve grenseffecten (in volgorde van meest)
* Regelgeving en dan met name vanuit de Euregio voor de projecten van
Interreg en People to People
* Cultuur / Structuur
* Taal
Generatie van voor 1975

Generatie van na 1975 tot 2006
Generatie van na 2006 (Mach mit!)

Grensoverschrijdende projecten VLN
• Maart 2013 – Ontmoet je buren
* Avondbijeenkomst met 80 pers. van uiteenlopende verenigingen en
instanties uit Emmerich e.o. en Netterden
•

September 2013 – Int. Burendag
* Ouder-kind voetbaltoernooi met Duitse en Nederlandse ouders en
kinderen
* Politiek debatcafé met raadsleden uit Montferland, Oude IJsselstreek en
Emmerich en inwoners uit Emmerich e.o. en Netterden
* Bezichtiging Walburgiskerk, eventueel met gids
* Dorpsbezichtiging, eventueel met gids
* Bezoek aan VV Graafschap met alle deelnemers aan
de burendag d.m.v. 160 vrijkaarten

Grensoverschrijdende projecten VLN
• Juni 2014 tot en met september 2014
* Grensoverschrijdend kunstproject met medewerking van amateur
kunstenaars, scholen en professionals en een eenmalig grenskoor
• Maart 2015

* 70 Jaar Vrijheid – herdenkingsbijeenkomst met gasten uit Nederland,
Duitsland en nabestaanden uit Canada
* Onthulling monument en Vrijheidsbank, gemaakt aan de hand van de
ontwerpen van kinderen uit Emmerich e.o. en Netterden
•

2 en 3 Mei 2015
* Vrijheidsontbijt aan de grens met 80 aanwezigen uit de grensstreek en
onthulling van der regenboog
* Presentatie Documentaire “Angst & Geduld” tegens getoond op
7 oktober 2016 in Pan Emmerich i.s.m. schrijver Marcel Rözer

Grensoverschrijdende projecten VLN

Winnaar 2016 – Kern met gouden pit

Grensoverschrijdende projecten VLN
• Mei en juni - 2017
* Deelname met kinderen van groep 6 en 7 Walburgisschool aan het
project: Gemeinsam Geschichte leben (Emmericher Geschichtsverein)
* Voorbereidingen voor Grensstenenwandeling van Bochelter AA tot aan
de Rijn bij Spijk
I.s.m. de deelnemende vereniging van “Buren stellen zich voor” en de
overige belangenvereniging en heemkundekringen tot aan de Rijn
* Op 5 zondagen in januari en februari 2018

•

September 2017
* Int. Burendag

•

Weg

