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We zijn op zoek naar filmbeelden van de
Kolpingwijk, de verbouwingen van het
Radboud UMC en de Universiteit, stadsbeelden, filmbeelden uit de jaren ’60 en
‘70, het Waterkwartier, de omgeving van
onze stad, interieuropnamen, amateurtoneel, sportprestaties en veelkleurig
Nijmegen.

Voor de werkgroep acquisitie zoeken wij
nieuwe medewerkers die van speuren houden. Bent u goed in het zoeken op internet
en vindt u het leuk om u in de geschiedenis
te verdiepen van een Nijmeegs onderwerp
dat weer tot een nieuwe film kan leiden voor
onze collectie, dan komen wij graag met u
in contact.

Kent u iemand die deze beelden heeft, of
hebt u misschien zelf materiaal dat het
waard is om te bewaren, neem dan contact met ons op via email info@snbib.nl of
telefoon 06-13999627.

Ook zoeken wij nieuwe mensen die de filmbeelden goed kunnen omschrijven.

CADEAUBONNEN

VOORSTELLING OP (UW) LOCATIE

Zit u verlegen om een origineel cadeau?
Denk dan eens aan de SNBIB-cadeaubon,
die bestaat uit een donateurschap van
onze stichting voor één jaar.

Bent u op zoek naar een leuke en unieke
activiteit voor bijvoorbeeld uw
personeelsvereniging, ouderenbond of
wijkcentrum? Neem dan contact met
ons op over een voorstelling op locatie.

Deze bon ter waarde van € 15,00 is een
prachtig geschenk voor iemand die geïnteresseerd is in Nijmegen en omgeving en die
op de hoogte wil blijven van de historische
filmbeelden van onze stichting.
Met het donateurschap krijgt de ontvanger
tweemaal per jaar ons Beeldschrift en is hij/
zij verzekerd van twee vrijkaartjes voor de
jaarlijkse voorjaarsvoorstelling in
Concertgebouw De Vereeniging.
De normale toegangsprijs hiervoor is
€ 10,00 per persoon.
De cadeaubonnen zijn te bestellen via
email info@snbib.nl of telefoon
06-13999627.
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OP WEG NAAR EEN GROENE STAD

Voor meer informatie kunt U bellen met
Ineke Martin, telefoon 06-13999627.
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In ons vorige Beeldschrift hebben we de datum van de voorjaarsvoorstelling al bekend
gemaakt: maandag 16 april. Natuurlijk maakt u dan een deel van die dag vrij om te komen
kijken in de Grote Zaal van Concertgebouw De Vereeniging. Er zijn twee voorstellingen, een
om 14.00 uur en een om 20.00 uur. Ze duren ongeveer twee en een half uur.
Vanaf augustus is een werkgroep al bezig met de voorbereidingen. Die verzamelde en combineerde historisch filmmateriaal uit de jaren dat Nijmegen nog geen groene hoofdstad was.
Dat leidde tot de logische titel Op Weg naar een Groene Stad.
In de voorstelling zult u bewegende beelden zien van natuurlijk groen en van door mensen
gefabriceerd groen. Beelden van de stad, maar ook van de omgeving zoals Lent en Beuningen. U kunt zien hoe vervuilende werkzaamheden geleidelijk aan groener worden, hoe
steeds duurzamer personen- en goederenvervoer ruimte schept voor ontspanning in min
of meer groene uitspanningen. Van de iconische Groene Waalbrug gaan we via smakelijke
maaltijden en kinderwagens naar de nostalgische trolleybus.

U bent als donateur natuurlijk verzekerd
van twee gratis kaartjes voor de middagof avondvoorstelling. Deze kunt u vanaf 27
maart afhalen in het Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis (de Mariënburgkapel).
Het is nodig dat u bij het ophalen uw donateursnummer opgeeft. Dit staat in uw
donateursbijdragebrief.
Kaartjes voor niet-donateurs kosten € 10,per stuk en kunnen vanaf 3 april worden gekocht in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis of worden besteld via de website

COLLECTIEVERGROTING

BEZOEK AAN HET REGIONAAL ARCHIEF

We verheugen ons regelmatig op binnengekomen en nog te ontvangen materiaal. Een
voorbeeld van dit laatste is het materiaal
van Gerard Verschooten. Hij is een Nijmeegse
freelance fotograaf die ook veel gefilmd
heeft. Al zijn materiaal wordt in ons archief
opgeslagen. Al dat binnengekomen materiaal
betekent handen vol werk voor de vrijwilligers in onze ruimte in het Arsenaal.

6 November j.l. bracht een flinke delegatie van onze stichting een bezoek aan het
Regionaal Archief Nijmegen. We werden daar
opgewacht door Paul van de Flier en Hylke
Roodenburg, die zorgden voor een op ons
toegesneden interessant en informatief programma. Onder aanvoering van onze onverwoestbare nestor Jo van Son bekeken wij de
voor de gewone bezoeker verborgen

www.stadsschouwburgendevereeniging.nl.

Uitgaande van de belangstelling vorig jaar
(twee keer een bijna uitverkochte zaal ) is
het voor niet-donateurs wel zaak om snel
kaarten te bestellen. Op is immers op!
Komt u met een rolstoel? Wilt u dat dan
even laten weten bij het afhalen van de
kaarten? Wij zorgen dan voor een geschikte
plaats.
VOORSTELLINGEN OP LOCATIE
Natuurlijk verzorgden we ook in het winterseizoen weer voorstellingen op locatie.
Zaterdag 26 november waren we aanwezig in het Cardo-theater aan de Nijmeegsebaan, waar Zonnebloemleden van de regio
Nijmegen voor hen bekende beelden van
oud-Nijmegen langs zagen komen.
Drie dagen later gaven we acte de présence
in Joachim & Anna. Daar was onze voorstelling een van de onderdelen van de Vrijwilligersbedankdag van de Waalboog. Voor
de vrijwilligers van de vier instellingen die
daaronder vallen (Joachim & Anna, Nijevelt,
de Honinghoeve en het Sint Jozefklooster)
was een uitgebreid programma georganiseerd dat naast onze voorstelling een groot
aantal workshops omvatte. 175 Vrijwilligers
waren aanwezig, dus ook hier viel over
belangstelling niet te klagen.
En op 21 februari gaven we ’s avonds voor
het eerst een filmvoorstelling in Wijchen.
Daarover volgende keer meer.
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Maar onze collectie neemt niet alleen toe
door materiaal van anderen, we maken ook
zelf nieuwe films. Dit jaar vervolgen we onze
filmactiviteiten van de renovatie van de
Vereeniging. En ook filmen we de renovatie
van de Kolpingwijk, waardoor we straks
aan latere generaties bewoners van die wijk
kunnen laten zien hoe hun wijk er eerst uit
zag. In januari hebben twee filmers van onze
Stichting het hoge water in de Waal met hun
camera’s vastgelegd.

ruimtes, waarvan het grootste deel in beslag
wordt genomen door het papier- en fotoarchief. En natuurlijk brachten we ook een
bezoekje aan ‘onze’ ruimte in het archief,
waar de analoge films en video’s liggen opgeslagen.

NIJMEGEN BLIJFT IN BEELD INTENSIVEERT
CONTACTEN MET NEC
Zeker, we hebben een uitgebreide collectie
van Nijmegen en omgeving. Maar dat wil nog
niet zeggen dat het een complete is. Daarom
houden we ons bestand regelmatig tegen het
licht. En dan vallen toch nog wel eens enkele
hiaten op. Een daarvan betrof ons aller NEC.
Van onze plaatselijke trots bezitten we wel
wat aardige beelden uit een ver verleden,
maar we constateerden dat aanvulling nodig
was uit recentere periodes.
Dat is het moment waarop mensen van de
werkgroep acquisitie aan het werk gaan. Voor
hen is het dan een kwestie van contacten
leggen, warm houden, geduld hebben, en
dan, soms op een onverwacht moment, is het
ineens bingo. Toen wij in 2016 sportbeelden
vertoonden bij de jaarboekpresentatie van
Numaga in De Lindenberg legden we contact
met Han Weijers, voormalig bestuurslid van
NEC en bouwpastoor van de nieuwe Goffert
en tegenwoordig NEC-ambassadeur. Dat had
productieve gevolgen. We kwamen via hem
in het bezit van materiaal dat uitgereikt werd
voor aanvang van een voetbalwedstrijd.
Samen met hem gingen we op bezoek bij
NEC-verzamelaar Hans Vossenberg in Mill.
Daar maakten we een mooie documentaire.
We houden u nog even in spanning wanneer
die te zien is.
SUNSET MARCH
Nijmegen Blijft in Beeld is een dynamische
stichting. Dat gaan we op 21 maart letterlijk
demonstreren door onze deelname aan de
Sunset March. Zoals u waarschijnlijk wel
weet is dat een dagelijks eerbetoon aan de
geallieerde militairen, die gevochten hebben
voor de vrijheid van Nederland. Iedere avond
loopt een veteraan de Sunset March op onze
nieuwe stadsbrug, de Oversteek. Dat gebeurt
in het tempo waarin de 48 paren lichtmasten aangaan. We vonden de vierendertigste
verjaardag van onze stichting een gepast
moment om de veteraan-van-dienst bij zijn
avondlijke loop te vergezellen.

