
 
Beleidsplan van de Vereniging Numaga voor het jaar 2019 
 
 
De vereniging Numaga heeft als doelstelling: de bevordering van de beoefening van de 
geschiedenis in Nijmegen en omgeving en het opkomen voor het behoud van de historische 
ruimte en het culturele erfgoed in dat gebied. 
 
Voor het jaar 2019 heeft het verenigingsbestuur de volgende activiteiten gepland om haar 
doelstellingen te realiseren. 
 
1. het beleggen van zes lezingen over historische onderwerpen met betrekking tot verleden 

en heden van Nijmegen, die dit jaar in het teken van het lustrumthema ‘Bouwen en 
Wonen’ staan.  

a. Dinsdag 5 februari -  Numaga-avond met lezingen en debat over de geschiedenis 
en de huidige situatie studentenhuisvesting in Nijmegen; 

b. Dinsdag 19 maart - Numaga-avond over aannemersbedrijf Van Tienen dat in 2018 
zijn 200-jarig bestaan vierde; 

c. Dinsdag 14 mei - Numaga-ledenavond gewijd aan wonen in Romeins Nijmegen; 
d. Dinsdag 24 september - Numaga-avond over wonen door de elite en 

bekendmaking van de prijsvraag ‘het mooiste woonhuis van Nijmegen’; 
e. Donderdag 26 september – en 
f. Dinsdag 8 oktober Numaga-avond in samenwerking met het 4 en 5 meicomité 

met verhalen van ooggetuigen van de bevrijding in september 1944 
g. Zaterdag 9 november - lustrummiddag in Bottendaal, de bouwkundig en qua bewoning 

meest gemengde wijk van Nijmegen. 
2. publiceren van vijf nummers van het populair wetenschappelijke tijdschrift Nijmeegs 

Katern. 
3. publiceren (7 december 2019) van het Jaarboek Numaga 2019.De aanbieding is ingebed 

in een historisch programma dat met een thema uit het Jaarboek samenhangt. 
4. organiseren (13 april 2019) van een Numaga-excursie met het thema Bouwen en Wonen 

naar de  Afrika- en Bouwmeesterbuurt in Nijmegen, Heveadorp en de Transvaalwijk in 
Arnhem. 

5. mede organiseren van de Grote Nijmeegse geschiedenisquiz tijdens 024geschiedenis, de 
Nijmeegse invulling van de Maand van de Geschiedenis (oktober 2019). 

6. onderhouden van de website van de vereniging: www.numaga.nl. 
7. het beantwoorden van vragen over de geschiedenis van Nijmegen e.o., gesteld door 

individuen, organisaties en overheden. 
8. het houden van een algemene ledenvergadering op 14 mei 2018. 
9. het houden van minstens vijf bestuursvergaderingen. 

http://www.numaga.nl/


10. het gevraagd en ongevraagd adviseren van derden inzake historische kwesties of inzake 
het bewaren van cultureel erfgoed.  


