arbeid, de Nijmegenaar en zijn beroep, de
vakbonden en het beroepsonderwijs.
Ook op deze tentoonstelling wordt
materiaal van SNBIB vertoond.
VOORSTELLINGEN OP LOCATIE
Na een lange pauze hebben we onze voorstellingen op locatie weer kunnen hervatten. Op woensdag 15 september toonden
we films in Huize Boszicht in Brakkenstein.
Donderdag 23 september waren we actief
voor de gepensioneerde leden van de
personeelsvereniging van de Radboud.
En op zaterdag 25 september was er een
voorstelling voor de Vrouwensociëteit
Nijmegen op Landgoed Doornik.
Op 26 november staat er een voorstelling
gepland in de Dukenburg. Wij zijn dan
’s middags van 14.00-16.00 uur te gast bij
StAAD in wijkcentrum Dukenburg.
Zaterdag 11 december is weer de presentatie van het Jaarboek van Numaga. En ook
daar zullen we weer verantwoordelijk zijn
voor visuele ondersteuning.
SNBIB SCANT FILMS!
Met onze nieuw verworven filmscanner
hebben wij vanaf begin 2021 diverse films
mogen scannen voor onze donateurs.
Films met materiaal uit Nijmegen en
omgeving scannen we gratis als die
interessant zijn voor onze collectie en
we gebruik mogen maken van die beelden. Maar ook andere films (bijvoorbeeld
vakantiefilms) kunnen nu bij ons gescand
worden. Hiervoor hanteren we een
tarievenlijst.
Wij hopen dat de scanner voor U een
stimulans is zodat er veel films worden
aangeboden.

SNBIB-CADEAUBON
Het loopt weer richting december. Bent u op
zoek naar een origineel cadeau voor familieleden, vrienden of bekenden? Ook dit jaar
kunt u weer de SNBiB-cadeaubon bestellen.
De bon is heel geschikt voor mensen die
geïnteresseerd zijn in Nijmegen en omgeving en op de hoogte willen blijven van de
historische filmbeelden die wij verzamelen
en maken voor de toekomst.
De cadeaubon kost € 15,00 en bestaat uit
een donateurschap van onze stichting voor
één jaar. Met het donateurschap krijgt de
ontvanger ook twee vrijkaartjes voor de
jaarlijkse filmvoorstelling in Concertgebouw
De Vereeniging. De normale toegangsprijs
hiervoor is € 10,00 per persoon.
U kunt aan zo’n cadeaubon komen door
telefonisch contact met ons op te nemen
via nummer 06-13999627, of een e-mail te
sturen naar info@snbib.nl.
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OP 1 NOVEMBER TOCH NOG EEN FILMVOORSTELLING

Foto: De herbouw van enkele winkelpanden, geheel rechts de St. Stevenstoren in de steigers, 1952.

Niet verwacht, maar toch gaat het gebeuren: dit jaar weer een filmvoorstelling in Concertgebouw De Vereeniging! Eerder heeft u kunnen lezen dat we hoopten op 19 april onze
filmvoorstelling over de wederopbouwperiode in Nijmegen te vertonen. Op het programma
stonden films over de wederopbouw van de binnenstad, de noodwinkels en noodwoningen,
de nieuwbouwwijken en de groeiende industrie. We zouden ook een tijdsbeeld geven van
die periode: het leven in het gezin, de toegenomen welvaart, de sport en de kunst. En we
hadden beelden van de schouwburg, die dit jaar zijn zestigste verjaardag viert. Dit alles in de
regeerperiode van Burgemeester Hustinx die het tot zijn levenstaak had gemaakt om, met
anderen, Nijmegen weer op te bouwen tot een leefbare stad.
Maar dat ging dus toen allemaal niet door vanwege corona. Heel lang leek het erop dat we
deze voorstelling net als onze aprilvoorstelling 2020 via een livestream aan u zouden moeten
laten zien. Maar heel verrassend bleek De Vereeniging toch nog voor ons beschikbaar te zijn
dit najaar. In de laatste week van september kregen we te horen dat de grote zaal voor ons
beschikbaar is op maandag 1 november. Er zijn dan als gebruikelijk twee voorstellingen,
om 14.00 en om 20.00 uur. De zaal is open om 13.00 en 19.00 uur. Kom op tijd!

Het vergt nogal wat van onze organisatorische kwaliteiten om een en ander in
zo’n korte tijd te realiseren. De films zijn
weliswaar al lang klaar, maar de publiciteit,
kaartverkoop en het inschakelen van de
benodigde vrijwilligers konden pas starten
toen de voorstellingsdatum bekend was.
Hieronder leest u hoe we een en ander
hebben geregeld.

1. Een QR code op uw mobiele telefoon

of een QR code uitgeprint of een papieren
vaccinatiebewijs of een herstelbewijs of een
negatief testbewijs van maximaal 24 uur oud.
Het gele boekje wordt niet geaccepteerd.

2. Uw legitimatie, dus ID,
rijbewijs.

paspoort of

3. Uw toegangskaartje voor de voorstelling.

KAARTVERKOOP
Natuurlijk hebben al onze donateurs recht
op twee gratis toegangskaarten voor de
voorstelling. Die kunt u ophalen vanaf
woensdag 13 oktober. Deze keer in de

De Romeinse Limes is de voormalige
noordgrens van het Romeinse Rijk.
Op tal van plaatsen, waaronder Nijmegen,
vind je nog overblijfselen uit die tijd.
Nederland en Duitsland hebben daarom de
Limes voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst van de Unesco. En hij is daar dit
jaar op geplaatst. Om aandacht te besteden
aan de nieuw verworven status zijn er door
allerlei organisaties diverse activiteiten
georganiseerd. Een daarvan is een congres
dat de gemeente Nijmegen organiseert in
augustus 2022. Op dit congres wordt ‘ons’
filmpje over het Masker van Nijmegen
vertoond.

Die is op de eerste verdieping vlak naast de
lift en de roltrap, U kunt daar op dinsdag
tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur
terecht voor uw kaarten. (Maandag gesloten). Bezoekers met een rolstoel wordt
gevraagd bij het afhalen van de kaarten
zich aan te melden, scootmobielen mogen
helaas niet in de zaal worden geplaatst.
De losse kaartverkoop start in de Molenpoortpassage op woensdag 20 oktober. Er
kunnen vanaf die datum ook digitaal kaartjes worden gekocht via de website van De
Vereeniging adm. kosten € 1,25 pp.
(www.stadsschouwburgendevereeniging.
nl/). Let op: donateurs kunnen hun

TOEGANGSREGELING CONCERTGEBOUW DE VEREENIGING

Voor de toegang tot De Vereeniging zijn
we gebonden aan de Coronatoegangsregels die daar gelden. Dat betekent dat u
alleen toegelaten kunt worden als u drie
zaken kunt laten zien:

Ook aan deze expositie hebben wij een
bijdrage geleverd.
Op drie plaatsen in de exporuimte worden
daar korte films van ons vertoond.
Dat zijn overigens andere films dan die U in
onze filmvoorstelling gaat zien.
De exporuimte is op de eerste verdieping van
het winkelcentrum, links van de roltrap en de
lift. U kunt de tentoonstelling nog bezichtigen t/m zondag 21 november. (Maandag
gesloten)
DE LIMES OP DE WERELDERFGOEDLIJST

tentoonstelling KIJK OMHOOG KIJK
VOORUIT in de Molenpoortpassage.

gratis kaartjes niet digitaal ophalen;
die kunnen ze alleen krijgen in de
exporuimte van de Molenpoort.

FILMS GEZOCHT
We blijven gespitst op nieuw en oud filmmateriaal, waardoor we ook in de toekomst
voorstellingen kunnen blijven verzorgen en
deze voor latere generaties kunnen bewaren
zodat ook zij kunnen zien hoe Nijmegen er
ooit uit zag. Hebt u nog films gevonden op
zolder, in de kast, kelder of garage?
Kent u mensen die interessant materiaal
bezitten over Nijmegen en omstreken?

OKTOBER, MAAND VAN DE GESCHIEDENIS

foto: Bouw van de foyer in de stadsschouwburg 1960-1961

NIEUWE AANWINSTEN
Bedrijfsfilms zijn tegenwoordig moeilijk te
bemachtigen vanwege de AVG-wetgeving,
maar gelukkig liggen ze ook nog bij
particulieren.
Zo konden wij beelden van Hyster en van
meubelfabriek Eltink in ontvangst nemen waar
wij ontzettend blij mee zijn.

Nu we het toch over geschiedenis hebben:
oktober is de maand van de geschiedenis.
In onze stad worden dan vooral in het
weekend van 16 en 17 oktober verschillende
EXPOSITIE IN DE MOLENPOORT
activiteiten georganiseerd.
Van woensdag 6 oktober tot en met zondag
Zoals we u al in het vorige Beeldschrift
7 november is in het Huis van de Nijmeegse
meldden, is onze filmvoorstelling een van
Geschiedenis de pop-up expositie Nijmegen
de activiteiten van het project Nijmegen
aan het werk te zien. Op deze expositie gaat
Wederopbouwstad.
het over diverse onderwerpen van het
Een centraal onderdeel van dit project is de
tentoonstelling KIJK OMHOOG KIJK VOORUIT arbeidsverleden in de stad, zoals grote
(bouw)projecten, gedwongen
in de Molenpoortpassage.

