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De toegang is voor onze donateurs gratis.
U kunt uw entreebewijs vanaf dinsdag 24 
maart afhalen bij Het Huis van de Nijmeegse 
Geschiedenis. Dit is geopend van dinsdag 
tot en met zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur. 
Niet-donateurs betalen € 7,50 voor een 
kaartje en deze verkoop begint dinsdag 31 
maart. Meer nieuws over de voorjaarsvoor-
stelling leest u verderop in dit Beeldschrift.

Het thema van 2015 is ‘Ode aan de podia’. 
In het kader van ‘100 jaar concertgebouw 
De Vereeniging en Podiumkunsten’ verto-
nen wij op 13 april om 14:00 en 20:00 uur, 
anderhalf uur lang beelden van muziekge-
zelschappen en andere optredens van Nij-
meegse bodem. Dit jaar zal er een mystery 
guest aanwezig zijn. Wie dit is verklappen 
wij nog niet, maar reserveert u alvast deze 
datum in uw agenda.

De voorjaarsvoorstellingen van de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld staan weer voor 
de deur. Dit betekent dat wij druk bezig zijn met de voorbereidingen voor de 
vertoningen in concertzaal De Vereeniging, te Nijmegen.

NIJMEGEN BLIJFT IN BEELD FILMT DE 
RENOVATIE VAN CONCERTGEBOUW DE 
VEREENIGING

Sinds 2006 hebben wij niet meer zo´n 
groot project onder handen gehad als 
de verfilming van de renovatie van De 
Vereeniging in Nijmegen.

In mei 2014 zijn wij begonnen met het 
vastleggen van de renovatie van concertge-
bouw De Vereeniging. In het kader van haar 
100-jarige bestaan is er geen beter moment 
geweest om hiermee te beginnen.

Deze renovatie zullen wij op de voet blijven 
volgen totdat deze haar einde bereikt. De 
renovatie zal waarschijnlijk rond 2020 
afgerond worden. Dan zullen wij meer dan 
genoeg materiaal hebben om een mooie do-
cumentaire te maken over dit prestigieuze 
concertgebouw.

U hebt als donateur bijdragen aan deze fan-
tastische mogelijkheid. Wij zullen u uiteraard 
op de hoogte houden over de vorderingen 
van dit project.

DE STICHTING BLIJFT VERNIEUWEN

Speciaal voor onze donateurs beste-
den wij veel aandacht aan vernieu-
wende elementen. Naast een nieuwe 
bestuursformatie zijn er nog veel 
meer vernieuwingen.

Zo hebben Beeldschrift en onze donateurs-
folder een nieuw uiterlijk gekregen, maar 
zal ook de voorjaarsvoorstelling een aantal 
nieuwe aspecten bevatten.
Zoals u heeft gelezen zal er bij de voor-
jaarsvoorstelling een mystery guest aanwe-
zig zijn. Daarnaast bieden wij de bezoekers 
de mogelijkheid om voorafgaand aan de 
avondvoorstelling, maar ook na afloop van 
de middagvoorstelling een drie-gangen 
menu te nuttigen in het restaurant van De 
Vereeniging.  De kosten hiervan bedragen 
slechts € 25,00 per persoon. Wilt u zich hier 
voor aanmelden? Dan kunt kunt u reserve-
ren bij De Vereeniging via telefoonnummer 
024 322 1028. Wij raden u aan aanwezig te 
zijn tussen 17:00 en 17:30 uur.

De cadeaubon

Vorig jaar zijn wij gestart met de Nijmegen 
Blijft in Beeld cadeaubon. Deze cadeaubon 
biedt de ontvanger een donateurschap van 
onze stichting ter waarde van € 15,00. Het 
mag natuurlijk ook meer zijn.  Dit donateur-
schap is een jaar geldig. Tijdens de voor-
stellingen op 13 april zullen de cadeaubon-
nen verkrijgbaar zijn bij de informatiebalie.

Nijmegen Blijft in Beeld verwelkomt 
Jan Schreurs en Hans Begheyn

In de afgelopen jaren verwelkomden wij 
maar liefst twee  nieuwe bestuursleden in 
ons midden. Jan Schreurs nam de functie 
van secretaris op zich. In 2013 startte Hans 
Begheyn in de functie van penningmees-
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GOED WERKEND CASSETTEDECK        
GEZOCHT

Wij ontvangen regelmatig films met het 
bijbehorende geluid op een cassettebandje. 
Hiervoor zoeken wij een nog goed werkend 
cassettedeck.

OPEN DAG

Op 13 mei 2015 organiseren wij een 
open dag en u bent van harte welkom.

U bent als donateur onmisbaar in het 
voortbestaan van onze stichting. Om onze 
dankbaarheid te tonen willen wij alle dona-
teurs de mogelijkheid geven om een kijkje 
te komen nemen op de plek waar gewerkt 
wordt aan ons filmarchief: Het Arsenaal, te 
Nijmegen.

Het Arsenaal

Inmiddels hebben wij al geruime tijd ons 
onderkomen in dit monumentale pand in 
het centrum van Nijmegen. Het Arsenaal is 
tussen 1820 en 1824 gebouwd. In het begin 
werd dit gebruikt als artillerie- of tuighuis 
en tot 1908 maakte het herkenbare pand 
deel uit van de Mariënburgkazerne. In 1999 
kreeg het gebouw zijn huidige bestem-
ming: deels commercieel en deels cultu-
reel.

De open dag

Tijdens de open dag kunt u kennis maken 
met onze vrijwilligers en de werkzaam-
heden die de Stichting Nijmegen Blijft 
in Beeld verricht. Om een voorbeeld te 
geven: het bekijken van het verworven 
materiaal, het omschrijven van de beelden, 
het digitaliseren en de voorbereidingen 
van onze voorjaarsvoorstelling. Tevens 
kunt u een blik werpen op onze filmcollec-
tie tijdens een rondleiding in het Regionaal 
Archief Nijmegen.

Meer informatie over onze open dag kunt 
u binnenkort vinden op onze website:
www.snbib.nl. Ook zullen wij hier aandacht 
aan besteden tijdens de voorjaarsvoorstel-
lingen. Wij kijken er naar uit u te mogen 
ontmoeten op 13 mei 2015!

NOL SMITS EN DAVID MULDER 
OVERLEDEN

De afgelopen weken bereikte ons het 
droevige nieuws dat de medeoprichters van 
de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld, Nol 
Smits en David Mulder overleden zijn. Nol 
en David namen samen met Ab Uijen in 1984 
het initiatief tot de Stichting Nijmegen Blijft 
in Beeld.

Nol Smits

Gedurende de eerste 25 jaar was Nol bij-
zonder actief, met name voor fondswerving,  
sponsoring en de contacten met het 
bedrijfsleven. Nols bescheiden karakter 
kwam tot uiting bij zijn frequente bezoekjes 
aan de stichting met krantenknipsels en 
ideeën. Nol droeg ook iedereen een warm 
hart toe als onderdeel van het ontvangst-
comité bij de jaarlijkse voorstellingen; be-
zoekers voelden zich welkom en dat kwam 
mede door Nol. Vanwege zijn uitmuntende 
inzet voor de stichting 
ontving Nol in 2012 de Gouden Erespeld van 
onze stichting.

David Mulder

Net zoals Nol was David betrokken bij het 
verwerven van donaties en nieuw materiaal 
voor onze stichting. David was uitermate 
trots op het succes dat de stichting boekte. 
Dat was hij ook bij het uitreiken van Het 
Blauwe Steentje in 1992 aan onze stichting. 
Deze werd in ontvangst genomen door Jan 
Hendriks.
David profileerde zich als een stille kracht; 
een man van weinig woorden, maar dit was 
niet af te lezen aan het enthousiaste karak-
ter waarmee hij samen met Nol en Ab de 
bezoekers verwelkomde bij onze voorstel-
lingen.

Met het overlijden van Nol en David ver-

ONTVANGEN CARNAVALSMATERIAAL

In de afgelopen periode ontvingen wij veel 
beeldmateriaal over Carnaval in Nijmegen.

Zo kregen we video’s en dvd’s van de dames-
zittingen van 1995 t/m 2013, de herenzittingen 
van 1991 en 2001 en van de  prinsenproclama-
ties van 2001 en 2007.

Mocht u, of iemand in uw omgeving, in het 
bezit zijn van een cassettedeck van een goede 
kwaliteit en dit ter beschikking willen stellen, 
dan vragen wij u vriendelijk om contact op 
te nemen met Ineke Martin op 06 202 61 
404 of via info@snbib.nl.

Over ‘Het Geberste Kruukske’ ontvingen we 
veel materiaal, waaronder dat van alle pronk-
zittingen van 1993 t/m 2003. Van carnavalsver-
eniging ‘Sint Anneke’ ontvingen wij video’s uit 
1997, 1998 en 2002.

Wij zijn de inzenders dankbaar. Verdere 
carnavaleske aanvullingen zijn natuurlijk altijd 
welkom!

foto: Nol Smits (links) en David Mulder (rechts).  (Bron: Ineke Martin)


