
 

 

 

Uitnodiging Preview Verhaal van Nijmegen 

In samenwerking met Omroep Gelderland organiseert Erfgoed Gelderland een unieke preview van 

Verhaal van Nijmegen, één van de afleveringen van het televisieprogramma van Omroep 

Gelderland: Ridders van Gelre vertellen het Verhaal van.... Deze previewbijeenkomst is speciaal 

bedoeld voor de erfgoedorganisaties in en rond Nijmegen en hun achterban.  

Wanneer: woensdag 16 oktober van 19.30 tot 21.30 uur  

Waar: De Bastei, Waalkade 83, Nijmegen; met dank voor het ter beschikking stellen van de zaal. 

Wat kunt u verwachten? 

Tijdens de bijeenkomst staat de geschiedenis van Nijmegen centraal. U bent de eerste die de 

aflevering Verhaal van Nijmegen te zien krijgt. Daarna zal Paul van der Heijden, auteur van het 

boekproject Verhaal van Gelderland een lezing houden over ‘Romeins Nijmegen’. René Arendsen, 

ridder van Gelre, zal ook bij de bijeenkomst aanwezig zijn. 

Wat is het televisieprogramma Ridders van Gelre vertellen het Verhaal van ….? 

Met het televisieprogramma Ridders van Gelre vertellen het Verhaal van …. geeft Omroep 

Gelderland een vervolg aan het programma Ridders van Gelre. In Ridders van Gelre stond de 

Gelderse geschiedenis centraal. Bij Ridders van Gelre vertellen het Verhaal van ... staat de 

geschiedenis van een Gelderse stad of regio centraal. Voorafgaand aan de uitzendingen organiseren 

we previewbijeenkomsten voor de lokale erfgoedorganisaties.  

Waarom krijgt u deze uitnodiging? 

Veel Gelderse erfgoedorganisaties hebben het convenant Verhaal van Gelderland getekend. 

Hiermee hebben zij verklaard te willen bijdragen aan een eigentijds boek over de geschiedenis van 

Gelderland. Met de previewbijeenkomsten willen we de lokale erfgoedorganisaties en hun leden, 

medewerkers en vrijwilligers direct bij het Verhaal van Gelderland betrekken en in contact brengen 

met het boekproject. 

Wat is het Verhaal van Gelderland? 

Met het boekproject Verhaal van Gelderland wordt kennis over het verleden van Gelderland 

bijeengebracht in een samenhangend en toegankelijk boek, waarbij ook de lokale verhalen en kennis 

van het erfgoedveld betrokken worden. Het boek verschijnt in 2022. Naast het boekproject zijn 

verschillende andere projecten onderdeel van het masterplan Verhaal van Gelderland. Doel van het 

masterplan is het Verhaal van Gelderland beter toegankelijk te maken. Coöperatie Erfgoed 

Gelderland is verantwoordelijk voor dit masterplan en werkt samen met De Gelderland Bibliotheek, 

Omroep Gelderland en de Radboud Universiteit. Meer informatie: 

erfgoedgelderland.nl/verhaalvangelderland/. 

Meer informatie en aanmelden 

Voor meer informatie en aanmelden voor de bijeenkomst kunt u terecht op de website 

erfgoedgelderland.nl/previewbijeenkomsten/ . Voor vragen kunt u contact opnemen met Marja 

Zandberg via m.zandberg@erfgoedgelderland.nl. 
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