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Rondleiding in Gennep & lezing en vertoning filmpjes met 
origineel beeldmateriaal 

Wanneer: Zaterdag, 8 februari 2020, aanvang 10:30 uur 

Startplaats: bezoekerscentrum St.Martinustoren, Torenstraat 17 in Gennep  
              
 

 

Gennep, 16 januari 2020 
 
Aan de leden van de Historische Kring Maas en Niers en andere belangstellenden,  
 
In het kader van 75 jaar bevrijding is de derde activiteit in een reeks van vier op zaterdag 8 
februari 2020 gepland. In samenwerking met Stichting Veritable, Stichting Filmwerkgroep 
CMN en BiblioPlus is een gevarieerd en interessant programma samengesteld.   
 
Het programma 
 
Wij beginnen de rondleiding om 10:30 uur bij het bezoekerscentrum Martinustoren, 
waarna we, na een korte introductie, meegenomen worden door de heren Roel Dekkers en 
John Silvertand.  
 
Tijdens de wandeling wordt u de geschiedenis verteld over de bevrijding van Gennep. De 
route gaat via de Torenstraat naar de Highlander Bridge, de Barmhartige Samaritaan, de 
Houtstraat, en tenslotte naar de Markt. Onderweg komen we langs enkele plekken waar 
Stolpersteine geplaatst zijn als herinnering aan het tragische lot van enkele Joodse families. 
 
Op de Markt hoort u het wonderlijke verhaal over de redding van de Gennepse 
burgemeester Van Banning in 1944. Via het Ellen Hoffmann Plein bereiken we de 
KennisKeuken. Hier houden we een koffiepauze, waarna een korte lezing volgt en tevens 
enkele films vertoond zullen worden. Wij verwachten dat het programma rond 13:00 uur 
beëindigd zal zijn.  
 
Aansluitend heeft u de mogelijkheid om in de KennisKeuken de tijdelijke en permanente 



tentoonstelling over WO2 te bezichtigen. Leden van de Stichting Veritable zijn voor uitleg 
aanwezig.  
 
Over de heer Roel Dekkers 
 
Roel Dekkers is sinds zijn jeugd geïnteresseerd in verhalen over WO2. Deze interesse zette 
zich voort tijdens zijn carrière als officier bij de Koninklijke Landmacht. Zowel het militaire 
optreden van toen als van nu trekt zijn speciale aandacht. Omdat Dekkers in een gebied 
woont waar in september 1944 een van de grootste luchtlandingsoperaties plaats vond en 
waar in februari 1945 de laatste grote slag aan het westelijk front begon, is hij zich verder 
gaan verdiepen in deze gebeurtenissen.  
 
Door het geven van battlefield tours in de omgeving van het Rhineland laat hij mensen 
kennis maken met een relatief onbekende slag (Operation Veritable, Blockbuster, Plunder en 
Varsity) die de aanzet was tot de gang van de geallieerden over de rivier de Rijn en de 
verdere opmars naar Noord-Nederland en richting Berlijn. Sinds september 2019 is 
Dekkers geaccrediteerd battlefield gids en lid van de Guild of Battlefield Guides.  
 
U kunt Roel Dekkers terugvinden op www.rhinelandbattlefieldtours.nl  
 
Over de heer John Silvertand en Stichting filmwerkgroep CMN (Cultuurhistorie in het 
Land van Maas en Niers) 
 
John Silvertand vervaardigt al 10 jaar korte documentaires en fiets- en wandelroutes over 
WO2 in de regio Maas en Niers. Hij streeft ernaar om op laagdrempelige wijze informatie 
over te dragen over de cultuurhistorie van het land van Maas en Niers. Middelpunt van de 
fiets- en wandelroutes is bezoekerscentrum Martinustoren. De Filmwerkgroep verzorgt de 
website en de bijbehorende Martinustorenroutes. Voor meer informatie over WO2, zie: 
https://www.martinustoren.nl/nl/liberation-route Voor meer informatie over de 
Martinustoren en Bevrijdingsroutes, zie: https://europeremembers.com/nl/experience/de-
martinustoren-bevrijdingsroutes/  
 
 
Als u wilt deelnemen aan deze rondleiding kunt u zich aanmelden – graag vóór zondag 26 
januari – op lgog.maasenniers@gmail.com. Er kunnen 25 personen deelnemen aan deze 
rondleiding. Als de aanmeldingen het aantal van 25 overstijgt, wordt deze excursie 
waarschijnlijk op een latere datum nogmaals georganiseerd.  
 
De kosten voor deelname zijn voor de leden van de Historische Kring en van BiblioPlus €3,- 
p.p., en voor niet-leden € 5,- p.p.  
 
Het hele traject van de rondleiding en het bezoek aan de KennisKeuken is geschikt voor 
rolstoelgebruikers.  
 
Wij zien u graag op zaterdag 8 februari! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur van de Historische Kring Maas en Niers 
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