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De bezoekers werden onthaald in het 
Arsenaal en kregen een rondleiding door de 
ruimte waar de stichting haar werk verricht. 
Hierna werden de bezoekers naar het RAN 
begeleid voor een exclusieve rondleiding 
door het archief met als hoogtepunt de 
zogenoemde ‘Koude Kluis’: de plek waar 
het beeldmateriaal van de stichting 
zorgvuldig wordt bewaard.

Tijdens de voorjaarsvoorstelling van 13 
april 2015 hadden ruim 70 donateurs zich 
aangemeld voor de open dag. Ook kreeg 
men de mogelijkheid zich aan te melden 
via het e-mailadres van de stichting. Het 
aantal bezoekers steeg en uiteindelijk 
mochten onze vrijwilligers een groot 
aantal geïnteresseerden deze dag 
informeren en vermaken.

Op woensdag 13 mei 2015 organiseerde de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld onder 
grote belangstelling een open dag . Deze open dag werd mede mogelijk gemaakt door 
het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). Wij kijken terug op een geslaagde dag met 
veel interesse van onze donateurs.

SNBiB IN HET KORT

De SNBIB-cadeaubon
Met onze cadeaubon gunt u iemand 
een donateurschap van de stichting. Zo 
krijgt de ontvanger gegarandeerd twee 
kaartjes voor de jaarlijkse voorstelling 
in concertgebouw De Vereeniging, te 
Nijmegen.

Heeft u nog beeldmateriaal over 
Nijmegen?
Dan komen wij graag met u in contact. 
Wij zijn doorlopend op zoek naar 
beeldmateriaal over Nijmegen, of de 
directe omgeving hiervan.

Volg SNBiB ook via de website en via  
social media
Houdt de website en de social media 
pagina’s van SNBiB in de gaten! Hier 
zullen  regelmatig nieuwtjes en artikelen 
worden geplaatst.

FLORIS-ONTDEKKINGEN

Vorige maand kwam Paul van den 
Heuvel bij ons met interessant 
beeldmateriaal. Paul is de drijvende 
kracht achter MediaDrome, een bedrijf 
dat zich bezighoudt met de geschiedenis 
van televisie, film, games, musicals en 
strips. MediaDrome organiseert allerlei 
tijdelijke tentoonstellingen en heeft in de 
Molenpoort ook een winkel ingericht, 
‘Tante Hannie’, waar allerlei gadgets uit 
de mediawereld worden verkocht.

Van den Heuvel kwam via de toenmalige 
scenarioschrijver Gerard Soeteman in 
het bezit van een serie oude 
filmopnames, van de bekende tv-serie 
‘Floris’. Deze serie werd geregisseerd door 
Paul Verhoeven. Rutger Hauer vertolkte 
de rol van deze bekende televisie ridder. 
Omdat de stichting over de apparatuur 
beschikt om de beelden te bekijken, 
kwam Van den Heuvel bij ons terecht om 
te ontdekken of er nog onbekend mate-
riaal bij zat. En dat bleek. Er zaten twee 
niet eerder uitgezonden afleveringen bij, 
‘De stille Stroper’ en ‘Het Gericht’. Onge-
twijfeld zult u in de komende maanden 
nog meer lezen over deze ontdekkingen.
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Foto: Er was veel belangstelling voor SNBiB tijdens de open dag van 13 mei 2015



VERBOUWING VAN DE 
VEREENIGING

Niet alleen verzamelt onze stichting 
oudere bewegende beelden, we 
produceren ook nieuw materiaal. Zo 
volgen we dit jaar de verbouwing van de 
Vereeniging.

HET GEBROEDERS VAN 
LIMBURG FESTIVAL

Op zaterdag 29 augustus en zondag 30 
augustus stond het centrum van 
Nijmegen voor de elfde keer in het 
teken van het Gebroeders van Limburg 
Festival: het grootste, middeleeuwse 
festival van Nederland. Tijdens dit 
weekend werd het centrum van 
Nijmegen omgetoverd tot een 
schilderachtig tafereel van 
middeleeuwse optochten, 
voorstellingen en demonstraties, 
volledig in het teken van de drie 
bekende Nijmeegse schilders.

Ontvangen beeldmateriaal
In de week voorafgaand aan de 
festiviteiten riepen wij iedereen op 
via onze website, social media en de 
media om rondzwervend 
beeldmateriaal over het Gebroeders 
van Limburg Festival met ons te delen, 
zodat wij dit kunnen bekijken en 
digitaliseren. Hier werd gehoor aan 
gegeven en wij ontvingen
nieuw, spannend beeldmateriaal over 
het Gebroeders van Limburg Festival.

Doneren kan nog steeds!
Natuurlijk is de stichting doorlopend 
op zoek naar beeldmateriaal, ook over 
het Gebroeders van Limburg Festival. 
Kent u nog iemand die eens heeft ge-
filmd tijdens dit festival, of kent u 
misschien iemand die zich hiermee 
fanatiek bezig houdt, dan komen wij 
graag met deze persoon in contact.

HOME MOVIE DAY TIJDENS DE 
024GESCHIEDENIS

Oktober was ook in 2015 de ‘Maand van 
de geschiedenis’: een jaarlijks 
terugkerend evenement dat landelijk 
duizenden bezoekers vermaakt. Ook 
dit jaar waren wij aanwezig tijdens ‘ons 
eigen’ 024 Geschiedenis.

International Home Movie Day
Tijdens de 024Geschiedenis creëerden 
wij onze eigen versie van het bekende 
International Home Movie Day. 
Bezoekers kregen de kans om huis-, tuin- 
en keukenfilms te laten zien en kregen 
gratis informatie over de digitalisering 
van het kostbare beeldmateriaal. 

Onder hen die besloten het 
beeldmateriaal  ten tijde van de 
024Geschiedenis aan ons  te doneren, 
werden twee kaartjes verloot voor de 
voorjaarsvoorstelling in concertgebouw  
De Vereeniging.

De grote Nijmeegse 
Geschiedenisquiz
Na afloop van de Home Movie Day 
haastten maar liefst twee teams van 
SNBiB zich naar de LUX, voor de 
jaarlijke Nijmeegse Geschiedenisquiz. 
Alle aanwezige teams waren aan elkaar 
gewaagd. Helaas waren we dit jaar iets 
verder verwijderd van de hoofdprijs, die 
vorig jaar zo dichtbij was. Deze werd na 
een spannende finale toegekend aan 
Uitgeverij Vantilt. De hoofdprijs: een 
boekenpakket, beschikbaar gesteld 
door...Uitgeverij Vantilt.

OPROEP: WIJ ZOEKEN EEN 
‘HI8 CAMERA’

Om het arsenaal aan opname- en 
afspeelapparatuur die de stichting reeds 
in haar bezit heeft te completeren, zijn 
wij op zoek naar een Hi8 camera. Hi8 
werd ontworpen door Sony, als de 
opvolger van de populaire ‘Video 8’.

Onze vrijwilligers Hans van den Heuvel en 
Thijs Lavrijsen (foto) leggen iedere week 
nauwkeurig de bouwveranderingen vast. 
Deze opnames zullen resulteren in een 
overzichtsfilm van de verbouwing. Een 
deel hiervan zal worden getoond tijdens 
onze voorjaarsvoorstelling op 11 april 
2016.

Heeft u, of kent u iemand met een 
werkende Hi8 camera met netvoeding 
en/of werkende Hi8 videorecorder en 
deze eventueel wil doneren aan de 
stichting? Neem dan contact op met 
info@snbib.nl.

Foto: Vrijwilligers Hans van den Heuvel (R) en Thijs Lavrijsen (L) leggen de bouwveranderingen van De Vereeniging vast


