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OPROEP
Blijf mensen attenderen op 
het project! Zodat we de 800 
herinneringsplaatjes gaan halen!

HOOFDSPONSOR
Er zijn nog plaatsen beschikbaar 
voor de hoofdsponsoren!
Voor 1500,- ben je hoofdsponsor 
en wordt je vermeldt op de 
informatiepanelen. Kijk op de 
website voor meer informatie of 
bel.

GEDICHT
Bij de onthulling droeg Nick Hartendorf 
een gedicht voor van Jan Leyten.  
Dit gedicht stond  op 22 februari 1954  
in de Gelderlander.

De één trok een pruillip,die morgen,
de ander was zacht als een lam.
In hun winterjasjes geborgen
vertrokken zij met de tram.

Vroeg reeds vangt aan het leven
de eeuwige ommedool
naar wijsheid: wie kan haar geven?
Zij begint bij de kleuterschool.

Van blokken een toren bouwen
van woorden het eerste gebed
stilzitten, mond dicht houden
het geheim van het alphabet.

Maar ze blijven inwendig geloven
aan iemand die alles kan
als hij wil valt er speelgoed van boven
dáár zijn ze zeker van.

En ze denken dat als ze groot zijn
eindelijk álles mag;
ze schrikken niet van het noodsein
want het is klaarlichte dag.

Ze zien niet de juffouw beven
ze tellen van één tot tien
Pas als het gebeurt zijn ze even
als kinderen, die een roofdier zien.

In hun winterjasjes geborgen
vertrokken zij met de tram.
De één trok een pruillip, die morgen,
de ander zacht als een lam.
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KIJK OP:
WWW.BRANDGRENS024.NL 
voor meer informatie 

DONEER OP REKENINGNUMMER:
NL 71 FVLB 0226 314 871

Dit rekeningnummer is van 
het Stedelijk 4&5 mei Comité 
Nijmegen, en speciaal voor dit 
project aangemaakt!

HET EERSTE HERINNERINGSPLAATJE IS 
GELEGD!

Op 21 februari 2016 was het zo ver. We hebben het eerste 
herinneringsplaatje gelegd. We hebben op die zondag het eerste 
herinneringsplaatje van de Brandgrens bombardement 22 febr 1944 
gelegd. Samen met burgemeester Hubert Bruls en Nick en Joany 
Hartendorf hebben we het plaatje onthuld.
Een bijzonder mooi moment voor velen.  Het herinneringsplaatje is 
te zien aan de kop Marikenstraat / Burchtstraat.

WAT IS DE STAND
Voor ons project Brandgrens024 hebben we op dit moment 
nog zo’n 3.000 euro nodig (stand 23 maart). Dagelijks komen 
er nog bijdragen binnen. We zijn dus dicht bij ons doel. In het 
Paasweekeinde zijn er ook nog Waalvaarten met Rob Jaspers 
waarvan een deel van de opbrengst naar ons project gaat  
(zie Pannenkoekenboot).

HOE GAAN WE NU VERDER
We zijn nu aan het bekijken hoe we de markering met de namen 
van de slachtoffers zo dicht mogelijk op de plek kunnen leggen 
waar ze op 22 februari zijn omgekomen. Dat zal niet in alle 
gevallen lukken. De markeringen komen telkens op 2,5 meter van 
elkaar te liggen. We moeten rekening houden met de bestaande 
bebouwing. Op verschillende locaties zijn bovendien destijds veel 
mensen omgekomen. We zoeken naar de beste oplossing.

BRANDGRENSROUTE OP DE APP
Van ons eerder uitgegeven wandelboekje Brandhaarden Bombardement, 
Nijmegen 22 febr 1944 is nu ook een app gemaakt door Tour To Do. 
Die app kan iedereen installeren op zijn mobiele telefoon of i-pad. 
Met informatie op deze app kan iedereen de brandhaardenroute 
zelf nalopen. De app bevat dezelfde informatie als het 
wandelboekje. Deze route wijkt wel iets af van de brandgrens waar 
we de markeringen leggen. Het is een wandeling van zo’n vier 
kilometer met 22 verhalen en vele foto’s van de verwoeste stad.
De app is gratis verkrijgbaar. Het enige wat je hoeft te doen is de 
app van Tour To Do op je telefoon of tablet te installeren. Met het 
wachtwoord: brandgrens kan je de tour starten.

V.l.n.r.: Burgemeester Hubert Bruls, Nick Hartendorf, Joany Hartendorf en Bregje Japsers
Foto’s: 112Nijmegennieuws.nl / Simon Keultjes


