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Programma van het Lustrumjaar 2019: bouwen en wonen 
In 2019 viert Numaga haar 65-jarig bestaan met een lustrumprogramma dat het hele jaar beslaat. 
Alle bijeenkomsten, uitgezonderd de presentatie van het Jaarboek Numaga, staan in het teken van 
het lustrumthema: bouwen en wonen in Nijmegen.  
 
Het programma staat nog niet helemaal vast, maar hierbij een 
tipje van de sluier. 
 
De opening is op dinsdag 5 februari. Het thema van de avond 
is studentenhuisvesting.  
 
Voor de pauze vertellen drie (oud-)studenten over hun 
ervaring als kamerbewoner en wordt Max Derks, gedurende 
vele jaren directeur van de Stichting Studentenhuisvesting 
Nijmegen (SSH&), door Rob Wolf geïnterviewd over de 
geschiedenis van de studentenhuisvesting in de stad. 
Na de pauze leidt Eric Reijnen - Rutten een debat over de huidige problematiek in Nijmegen. 

• Plaats: Filmhuis O42, Oranjesingel 42 

• Tijd: 20:00 – circa 22:00 uur r 

• Entree: Numagaleden gratis, niet-leden: 5 € 

  

Extern secretaris gezocht 
Rob Wolf stopt met ingang van de algemene ledenvergadering van mei 2019 als extern 
secretaris. De extern secretaris is verantwoordelijk voor de voorbereiding en verslaglegging 
van de algemene ledenvergadering. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor derden en neemt 
hij de externe contacten voor zijn rekening. Hieronder vallen de correspondentie, de 
voorbereiding van de presentatie van het Jaarboek, deelname aan de programmacommissie, 
maar ook deelname aan activiteiten van 024-geschiedenis, het CPRN en Gelders Erfgoed. 
De extern secretaris maakt deel uit van het van het dagelijks bestuur en werkt daarin samen 
met de voorzitter, de penningmeester en de intern secretaris.  
Deze laatste verzorgt de voorbereiding en verslaggeving van de vergaderingen van algemeen 
en dagelijks bestuur, onderhoudt de ledenadministratie en brengt de Ledenbrief uit, evenals 
de nieuwsberichten op de website van Numaga. 
 
Het bestuur nodigt geïnteresseerden voor deze veelzijdige en boeiende bestuurstaak uit zich 
te melden: secretaris@numaga.nl  
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Een plek om te koesteren!   
We bedoelen daarmee de gesloten begraafplaats aan de Dorpsstraat in Neerbosch. Een bijzondere 
plek die een natuurlijke bescherming geniet van de Hervormde kerk die we allemaal kennen als het 
“witte kerkje” van Neerbosch. Een herinnering aan vervlogen tijden, de idylle die in de geest van de 
negentiende-eeuwse Romantiek gemaakt werd van het landelijke leven. De protestantse elite lees je 
terug op deze begraafplaats. Stichting In Paradisum die haar sporen heeft verdiend in de verdieping 
naar en omarming van het funerair erfgoed in Nijmegen, heeft zich, de afgelopen jaren, ingezet om 
ook deze plek historische waarde te geven. Veel werk is verricht en heeft ook geleid tot een 
publicatie uitgegeven in november 2018 van eerder genoemde stichting. In heldere en boeiende taal  
 

 
 
wordt de noodzakelijke restauratie uit 2017 uitgelegd. Een 
noodzakelijke herwaardering van een bijzonder perceel, met 
een kerk en een kerkhof.  
 
Het boek is te koop voor  € 5,00 en onder andere 
verkrijgbaar bij boekhandel Augustinus, Dekker van der Vegt 
en Roelants en in het huis van de Nijmeegse geschiedenis. U 
kunt het boek ook bestellen door een mail te sturen met uw 
gegevens naar schaijk45@gmail.com. Verzendkosten € 3,30. 
 
 

 

Vooraankondiging Numaga Excursie zaterdag  13 april 2019: WONEN 
Op zaterdag 13 april 2019 zullen we aandacht besteden aan wonen. We bezoeken locaties in 
Nijmegen, Heveadorp en Arnhem. Hierbij zullen verschillende aspecten worden belicht, zoals 
ontstaansgeschiedenis, architectuur en bewoning van de projecten die we gaan bezoeken.  
 
Het ochtendprogramma begint met een tweetal voordrachten. Rob Wolf zal ingaan op 
volkshuisvesting in Nijmegen. Leon van Meijel houdt een presentatie over de Afrika- en 
Bouwmeestersbuurt in Nijmegen. Hij zal ons daarna in deze buurt rondleiden.  
Tijdens de lunch zal Wim de Natris ter voorbereiding van het bezoek aan Heveadorp (gemeente 
Renkum) een presentatie geven over de ontstaansgeschiedenis en het behoud van dit dorp. 
We sluiten de excursie af met een bezoek aan Arnhem waar Rob Wolf ons zal meenemen naar de 
Transvaalbuurt.  
 
Foto Rob Wolf 2018- Heveadorp                                          In de ledenbrief van februari 2019 en op de website van 

Numaga volgt nadere informatie over het programma 
met tijdschema en opstapplaats.  
Voor wie zich alvast wil verdiepen in het 
ochtendprogramma  verwijzen we naar de volgende 
literatuur: 

• Rob Wolf, De gezonde woning: Honderd jaar 
volkshuisvesting in Nijmegen.  Vantilt, 2011. 

• Paul van Hontum, Leon van Meijel, Hettie Peterse, 
Herwonnen schoonheid. Geschiedenis en toekomst van 
de Afrika- en Bouwmeesterbuurt, Vantilt, 2012. 
 
  NOTEER DE DATUM ALVAST IN UW AGENDA ! 
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Activiteitenprogramma 2019 
• 5 februari Numaga-avond: studentenhuisvesting in O42 

• februari: verschijnen Nijmeegs Katern/1 

• 19 maart Numaga-avond 

• 13 april: Numaga Excursie 
 

Indien u geen prijs stelt op toezending van de Ledenbrief afmelden bij ledenadministratie@numaga.nl 
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