
nieuwsbrief 7: mei 2016

HOOFDSPONSOR
Er zijn nog maar twee plaatsen 
beschikbaar voor hoofdsponsoren 
op de speciale informatieborden 
over de brandgrens. Voor 1.500 euro 
komt de naam van de sponsor op 
zo’n paneel erbij te staan. Kijk op  
de website voor meer informatie of 
bel 06 533 738 68.

IN HET KORT

Oude foto’s: Regionaal Archief Nijmegen  Foto herinneringsplaatje: 112Nijmegennieuws.nl / Simon Keultjes  Ontwerp: STUDIO 0404
Dit project is omarmd door: Stedelijk 4&5 mei comité Nijmegen, OorlogsodenNijmegen.nl, Gemeente Nijmegen, De Gelderlander, Centrum Nijmegen, Gilde Nijmegen

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!

WE ZIJN ER!

Iets meer dan een jaar na de start van onze actie om de brandgrens 
van het bombardement van 22 februari 1944 met fysieke 
markeringen in het straatbeeld van het Nijmeegse centrum 
zichtbaar te maken, kunnen we melden dat we voldoende geld 
ingezameld hebben om álle herinneringsplaatjes te leggen. 

Op 21 februari jongstleden hebben we symbolisch al het eerste 
gedenkplaatje gelegd, aan de kop van de Marikenstraat-
Burchtstraat. Nu gaan we aan de slag met de andere 
herinneringsplaatjes. 800 stuks om alle slachtoffers te herinneren, 
ook met een naam op de markering.

De financiering is rond dankzij honderden bijdragen. Op de speciale 
rekening van de Stichting  4&5 mei Comité Nijmegen  zijn  de 
meeste toegezegde bijdragen nu ook binnen. We twijfelen er niet 
aan dat de laatste beloofde donaties ook snel volgen.

We hebben het bedrijf You Name It (www.naamborden.nl) 
inmiddels opdracht gegeven te starten met de productie van alle 
plaatjes. Voor 17 september moeten dan alle plaatjes gelegd zijn. 
Hiervoor maken we gebruik van de diensten van het Ambachtsplein 
in samenwerking met zorginstelling Pluryn, het Reacollege en 
Werkzin.

Op termijn zullen we  ook nog enkele informatieborden in het 
centrum plaatsen met achtergronden over het bombardement en 
de actuele markering van de brandgrens.  

We kijken nu vooral met trots terug op de steun van zoveel mensen 
en organisaties rond dit project. Nijmegen verdient zo’n blijvende 
herinnering aan dit bombardement dat in een klap het stadshart 
verwoestte en duizenden Nijmegenaren trof.

APP
Dankzij Tour To Do is ook via een app een wandeling te maken door 
het centrum met verhalen over het bombardement. De informatie 
in de app is gebaseerd op het wandelboekje dat we eerder schreven 
over het bombardement. Zo’n vijfduizend mensen kochten al zo’n 
boekje. 

Gilde Nijmegen organiseert ook wandelingen langs de 
brandhaarden van het bombardement, zie GildeNijmegen.nl.

De gratis app van Tour to Do is te downloaden met het 
wachtwoord; brandgrens.


