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Oproep in verband met Lustrum 
In 2019 viert historische vereniging Numaga het dertiende lustrum. 65 jaar wordt nog steeds 
geassocieerd met de pensioengerechtigde leeftijd, maar hoe oud Numaga ook is, de vereniging blijft 
zich vernieuwen. Om dit te benadrukken is het thema van de lustrumviering in november 2019 ’65 
jaar innovatie in Nijmegen’.  
De lustrumcommissie heeft een grove schets gemaakt voor een middagprogramma dat innovatie in 
Nijmegen op drie terreinen uitwerkt: 

- medisch (Radboud Ziekenhuis, Sint Maartenskliniek); 
- digitalisering (Philips, NXP) 
- logistiek (containers, warehousing, fietsstad) 

Om het programma uit te werken, de lustrummiddag praktisch te organiseren en om de financiering 
te regelen is de lustrumcommissie op zoek naar enkele Numagaleden die tijd, zin, ervaring en/of 
expertise hebben. 
Voelt u zich hierdoor aangesproken? Neem contact met secretaris@numaga.nl  
 

Zorg jij voor een revolutie tijdens de Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz? 
Van de Bataafse Opstand tot de Piersonrellen en van de Plooierijen tot het verzet in de Tweede 
Wereldoorlog: Nijmegen kent een lange geschiedenis van protest, oproer en verzet. Zorgt jouw team 
op zondag 21 oktober voor een revolutie tijdens de tiende editie van de Grote Nijmeegse 
Geschiedenisquiz, door er als underdog met de winst vandoor te gaan? Of zal de gevestigde macht 
deze Oktoberrevolutie onderdrukken? 
De jubileumeditie van de Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz is dit jaar de weekendsluiter van 
024Geschiedenis. Het thema is Opstand, aansluitend bij het thema van de nationale Maand van de 
Geschiedenis. 

Iedereen kan gratis deelnemen aan deze 
leerzame en historisch verantwoorde 
kennisquiz. Gelegenheidsteams van 
stadskenners, studenten, professoren, 
journalisten en politici strijden tegen elkaar 
om de overwinning.  
 
De Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz vindt 
plaats op zondag 21 oktober van 17:00 tot 
19:00 uur in LUX. Teams kunnen zich tot 
vrijdag 12 oktober 12:00 aanmelden 
via hetarchief@nijmegen.nl en hoeven dan 
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géén kaartje te halen. Individuele deelnemers of late beslissers kunnen een gratis kaartje halen aan 
de kassa van LUX of via de website van LUX een e-ticket bestellen. 
 
De Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz is een initiatief van Uitgeverij Vantilt, Numaga, GSV Excalibur, 
Ex Tempore, het Katholiek Documentatie Centrum en het Regionaal Archief Nijmegen. 

• Tijd: 17:00 tot 19:00 uur 

• Locatie: LUX (zaal 7) 

• Gratis, maar wel een kaartje halen/e-ticket 
 

17 november: Presentatie Jaarboek Numaga 2018 over het thema 

'Nijmegen als toevluchtsoord door de eeuwen heen' 
Sprekers, afgewisseld met filmbeelden, besloten door een forum van deskundigen en uitreiking van 
eerste exemplaar aan burgemeester Bruls.  
Centraal staat de vraag wat een historische benadering van de opvang van vluchtelingen in 
Nijmegen door de eeuwen heen voor resultaten en conclusies oplevert en wat die kunnen bijdragen 
aan de actuele discussie. 

Het definitieve programma wordt bekend gemaakt op de website: www.numaga.nl . 
• zaterdag 17 november 2018 van 10-12.30 uur in De Lindenberg 

 

Cursus schrijven voor Wikipedia 
Begin 2019 biedt Erfgoed Gelderland een cursus ‘schrijven voor Wikipedia’ aan. De deelnemers leren 
zowel de praktische vaardigheden die nodig zijn voor het maken van een goed encyclopedieartikel 
alsook de achtergronden en regels die op Wikipedia gelden. Met als doel meer Nijmeegs verleden op 
Wikipedia zicht baar te maken.  
De cursus is gratis. 
Er zijn drie bijeenkomsten. De cursus vergt inclusief voorbereiding circa twaalf uur. 
De cursus wordt verzorgd door een ervaren docent van Erfgoed Gelderland. 
De locatie is de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen. 
De cursus is bestemd voor leden van Numaga die hun nieuw verworven vaardigheden willen inzetten 
om hun kennis over Nijmegen te delen. 
Dit kan op individuele basis gebeuren, maar ook in de vorm van een groter, gezamenlijk project. 
Interesse? Stuur een e-mail naar secretaris@numaga.nl 
 

Aangeboden 
Een flink deel van mijn Numaga Jaarboeken wil ik van de hand doen: 'n volledige reeks van 21 
boeken: 1991 t/m 2011, in zeer goede staat. En ook het Nijmeegs Katern: 13 volledige jaargangen: 
1999 t/m 2011, eveneens in goede staat. 
Alvorens dit aan 'n antiquariaat aan te bieden wil ik graag binnen Numaga kijken of er 
geïnteresseerden zijn. Wellicht is het voor nieuwe(re) leden 'n mooie kans hun Numaga-materiaal uit 
te breiden. Voor het geheel denk ik aan 'n bedrag van €70, pakweg €2 per boek / jaargang. 
Interesse? Neem contact op met:  
PGHM van Dijk, Kaapstander 206,  6541 EX Nijmegen tel: 024-3221675/email: 
pghmvandijk@gmail.com 
 

Activiteitenprogramma 2018 
• zondag 21 oktober: 17.00 u. 10e editie van Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz: LUX  

• zaterdag 17 november: 10.00 u. presentatie Numaga Jaarboek 2018: Lindenberg 

• dinsdag 11 december: 20.00 u. Mariken een muzikale vertelling: Luthers Kerkje 

• december: verschijnen Nijmeegs Katern/5 
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Indien u geen prijs stelt op toezending van de Ledenbrief afmelden bij ledenadministratie@numaga.nl 
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