September 2021

Er zijn weer volop activiteiten mogelijk voor onze vereniging,
let op: coronapas vereist!
Numaga excursie

zaterdag 2 oktober

De vestingsteden Ravenstein en Zaltbommel

Het ochtendprogramma begint met een voordracht door prof.mr. Martin Jan van Mourik in de
stadsbrouwerij Wilskracht. In zijn presentatie gaat hij in op de geschiedenis van deze stad. In het

bijzonder ten tijde van de heren Adolf en Philips van Kleef (eind 15e, begin 16e eeuw) en de uit deze
periode daterende verdedigingswerken. Ravenstein maakte in de volgende eeuwen deel uit van de
Zuiderwaterlinie, de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland.
Vervolgens maken we een wandeling door de stad. We gaan daarbij ook de Garnizoenskerk (1641)
bezoeken en we eindigen bij het Bolwerck.

Wie aan Zaltbommel denkt, denkt aan de brug en aan de torenspits van de Sint Martinuskerk, die al van
verre te zien is.
Het middagprogramma begint met een uitgebreide lunch in Foodbar OostWest in Zaltbommel. In vier
groepen bezoeken we de Sint Maartenskerk, de Mikwa (Joods ritueel bad) en worden we rondgeleid door
het goed geconserveerde historische centrum en de stadswallen van Zaltbommel.

Het stadskasteel, ook bekend als het Maarten van Rossumhuis

Ruurd van der Staaij

rvanderstaaij@hotmail.com

024-3226821

N.B. de excursiecommissie zoekt uitbreiding. Neem contact op met Ruurd van der Staaij.

3 - 31 oktober: Erfgoed festival 'Aan het Werk'
Het Erfgoedfestival Gelderland staat dit jaar in het teken van 'Aan het werk'!
Op zondag 3 oktober a.s vindt vanaf 12:00 uur de opening van het Gelderse Erfgoedfestival plaats
in De Vereeniging.
Tien kunstenaars, waaronder Ellen ten Damme, Remy van Kesteren en Katinka Polderman zijn
geïnspireerd door tien Gelderse erfgoedlocaties. Zij laten dan in De Vereeniging voor het eerst

de eindresultaten zien van hun residenties. De opening is gratis bij te wonen, mét ticket.
Dat is het Erfgoedfestival 2021. Helemaal in het teken van "Aan het werk".

Locatie: Concertzaal De Vereeniging
Tijd: 12.00- 14.30
Deelname is gratis, reserveren verplicht
via: https://www.stadsschouwburgendevereeniging.nl/programma/5781/erfgoedfestival_2021/
Het programma van 024 Geschiedenis Nijmegen
https://www.024geschiedenis.nl/page/851/024geschiedenis-2021

Uitnodiging: 6 oktober Numaga ALV 2021
Op woensdag 6 oktober kan de jaarlijkse ledenavond opnieuw 'live' plaatsvinden.
De grote zaal in de Lindenberg biedt voldoende ruimte. Een coronapas is
verplicht.

Het bestuur van de historische Vereniging Numaga nodigt u uit voor de ALV in De
Lindenberg.

Aanvang ALV 19.15 uur
Agenda: Bespreking van het jaarverslag, de financiële verslagen, verslag van de
kascie., benoeming van een nieuw lid van de kascommissie, bestuurswisselingen en jaarrede van
de voorzitter.
De stukken van de ALV vindt u terug op onze website: https://www.numaga.nl/overnumaga/algemene-leden-vergadering/ en aan de zaal.

Om 20.00 start de Thema-avond: Anderhalf jaar COVID
Burgemeester Bruls, Hoofd IC Radboud UMC en Hub Wollersheim belichten, elk vanuit hun
expertise, hun ervaringen met heden en verleden van pandemieën.

Datum: woensdag 6 oktober
Locatie: de Lindenberg (grote zaal)
Tijd: 19.15 -20.00 ALV
20.00 aanvang Thema-avond
Entree: Numagaleden gratis, overigen: € 5

16 oktober: 13e editie van de Grote Nijmeegse Geschiedenis
Quiz
De Nijmeegse geschiedenis zit boordevol harde werkers. Van de Romeinse soldaten zo’n
tweeduizend jaar geleden tot de mensen in de zorg van vandaag. Weet jij alles over de
personen die Nijmegen hebben gemaakt tot de stad die het vandaag is? Schrijf je dan in voor
de leerzame, grappige en historisch verantwoorde kennisquiz over Nijmegen.

De dertiende editie van de Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz vindt op zaterdagavond 16
oktober plaats. Het thema is Aan het werk!, aansluitend bij het thema van de nationale
Maand van de Geschiedenis. Iedereen kan gratis deelnemen: stadskenners, studenten,
professoren, journalisten en politici strijden tegen elkaar om de overwinning en de
felbegeerde eerste prijs als een kroon op het harde werk.

Teams van maximaal 5 personen kunnen zich tot vrijdag 8 oktober 12:00 uur aanmelden
via hetarchief@nijmegen.nl en hoeven dan géén kaartje te halen.
Individuele deelnemers of late beslissers kunnen een gratis kaartje halen in de Lindenberg.
De Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz is een initiatief van Historische Vereniging Numaga, het
Regionaal Archief Nijmegen, Ex Tempore, het Katholiek Documentatie Centrum, het Gebroeders van
Lymborch Huis, De Lindenberg en Dekker v.d. Vegt.
Zaterdag 16 oktober
Locatie: de Lindenberg
Tijd: 20.00-22.00
Entree: gratis

Activiteitenprogramma 2021
zaterdag 2 oktober Numaga excursie

zondag 3 oktober opening Erfgoedfestival in de Vereeniging (aanmelden verplicht)
woensdag 6 oktober ALV in de grote zaal van De Lindenberg
zaterdag 16 oktober GNGQ: de grote Nijmeegse Geschiedenis quiz in De Lindenberg
zaterdag 11 december: Presentatie Numaga Jaarboek De Lindenberg
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