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Gemeentedag Zaterdag 23 september 2000 

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 

Tijd Adlvitelt 

16:00 Opening door de burgemeester 

16:05 Openingsact 

16:00 -19:00 LTC IJsselweide, Blok 71, SDOUC, Ajax B, 
W Gendringen, Scouting Gendringen, 

16:00 - 18:00 vaardigheidscirqu~tJdemo-trainingl 
behendigheid werpen Pupillen 
(Atletico) 

16:00 - 19:00 Skate-demonstraties 

16:15 - 16:45 Optreden "Goed Zat" 

16:30 Ulfariet, oefening op lange mat 

16:45 -17:15 Optreden "King Pin" 

17:00 - 17:30 Eerste gespreksronde met colfege van 
B&W 

17:30 Ulfariet, Jazzgymnastiek 

17:30 - 18:00 concert Fanfare St Gregorius Varsselder 

18:00 - 18:30 Ulftse Nachtegalen, aspiranten 

18:00 - 20:00 vaardigheictscirquitJdemo-trainingJ 
behendigheid werpen Junioren 
(Atletico) 

18:30 -19:00 Tweede gespreksronde met college van 
B&W 

18:30 Ulfariet, baloefeningen 

18:30 Break dance 

18:45 - 19:30 Muziekschool Gendringen 
Slagwerkers koper· en hoornensemble 
fluitensemble 

19:30 Ulfariet, lange mat 

19:30 - 20:00 Optreden Vis ion 

20:00 - 21 :00 Optreden Red Libanon 

Op zaterdag 23 september aanstaande wordt van 16.00 
uur tot 21.00 wr in en rond het gemeente"'is in Gen
dringen de Gemeentedag 2000 gehouden. De Gemeen
tedag staat dit jaar in het teken van Jeugdbeleid. 

De gemeente heeft tegen de achtergrond van dit thema er 
voor gekozen om de activiteiten zoveel mogelijk af te stem· 
men op de doelgroep jongeren in de leeftijd van 6 tot 20 jaar. 

uis Gendringen 

Van 16.00 tot 21.00 Uur 

Tijdens deze dag zullen diverse verenigingen en instellin· 
gen uit de gemeente demonstraties verzorgen en voor· 
lichting geven over hun activiteiten. 

Klachtenwand 
Op een groot bord in de centrale hal van het gemeentehuis 
kunnen jongeren hun wensenJklachten over het jeugdbeleid 
in de gemeente Gendringen kenbaar maken. Burgemeester 
en wethouders zullen in twee gespreksronden in de raads· 
zaal op deze klachten enlof wensen reageren. 

Afsluiting 
De Gemeentedag wordt om ca. 20.00 uur afgesloten met 
een optreden van de band "Red Libanon" in de muziekkoe
pel voor het gemeentehuis. De Gemeentedag biedt een uit· 
gebreid programma waar niet alleen de jongere inwoners 
van onze gemeente plezier aan kunnen beleven maar ook 
voor volwassenen interessante activiteiten bevat. 
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