Hijsvurschrif vur un tevréje gevuul














Wie de Gèndtse vlag gé hijse mot ien de gaote houwe dat ien ons durpse
lève ruumte mot zien um op tied lekker te daldé’je en te nöle.
Onze vlag hur altied en overal met durpse trots en met ‘n tevréje gevuul
gehese te worde.
Een persoon of vereniging die buute ons mooie durp een topprestatie het
geleverd, lup meteen met een hartstikke trost gevuul met onze vlag te
wappere.
Bu’j eiges jaorig of iemand anders ien huus, dan mag de Gèndtse vlag
natuurlijk ok buute hangen. Bèter is um dan mar meteen de hele straot te
vraoge. Ok vur de borrel.
De kleure van de Gèndtse vlag zien: azuur blauw en goud gèèl. A’j de vlag
eiges wil laote drukke, dan moj de eigeste kleurnummers gebruke die ‘t
Kommité Gèndtse Vlag het laote beschrieve: blauw 3005 gèèl 7406.
Op de Gèndtse vlag hurgin teks of teikeninge thuus.
De Gèndtse vlag mot gehese worde zonder de grond gerak te hebbe. Kum
tie toch onder de zud dan is onze vlag met een lauw supke wjèr schòn te
kriege.
Vurdat de zon onder gé, dus krèk vur zonsondergang, mot onze vlag naor
binne gehaold worde.
Bij het hijse van meer vlagge mot onze vlag ève groot zien dan de res,
maar als het effe kan de grotste. Bij meer vlagge hur onze blauw-gèle vlag
rechs te hangen.

Gezamenlijk vlaggen










Eerste Communie
Carnaval
Koninginnedag
Kersenfeest
Kermis
Intocht Sinterklaas
Feesten wijk/buurtschap
Kampioenschap
Een spontane aanleiding wordt aangekondigd op groetenuitgendt.EU

Het is toegestaan de tweekleur te gebruiken voor commerciële doeleinden alléén
in Gendt

Beschrijving wapen
De eerste afbeelding van een zegel van de stad Gendt dateert uit 1343. Het
zegel vertoont een gekanteeld kasteel met twee gedekte torens en geopende
deuren. Het randschrift luidt Siggillum opidi et civium de Gent. De vaantjes
komen pas op een zegel uit 1976. Tevens zijn de openstaande deuren torens
geworden, waarop eveneens vaantjes.
De burcht is waarschijnlijk afkomstig van het hof Gendt, later het kasteel
Gendt, dat al lang verdwenen is. Het kan echter ook slaan op de stad zelf,
aangezien Gendt een gracht heeft gehad en vroeger enige stedelijke allure heeft
gekend.
Het is niet duidelijk of de vormgeving van het kasteel willekeurig is of afgeleid
van het kasteel . In de omschrijving bij de aanvraag wordt geen melding gemaakt
van de gesloten poort, noch van de vaantjes en de twee torens ter weerszijden
van de poort. Dit is dan ook niet in de beschrijving opgenomen. De kleuren waren
niet vermeld bij de aanvraag en dus zijn de rijkskleuren gekozen.
Gendt heeft in 1223 van Otto II van Gelre stadsrechten gekregen en werd de
stad lid van de Hanze. Van 793, de eerste vermelding, tot 1228 is het dorp in
bezit van de abdij Lorsch, even boven Mannheim.


