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Wat is geluk?

Mireille Peters, Huis van de Nijmeegse Geschiedenis:

Oktober is de landelijke maand van de Geschiedenis en Nijmegen doet natuurlijk mee met het
evenement 024 geschiedenis. Circa 30 instellingen
en verenigingen op het gebied van het Nijmeegse
erfgoed en de Nijmeegse geschiedenis bieden
in het weekend van 13-14-15 oktober historische
activiteiten aan.
Het thema van de maand
is dit jaar ‘geluk’.
Maar wat is geluk?
Met alle deelnemende
partijen hebben we
daarover nagedacht en
zijn geïnspireerd geraakt.
Diverse partijen hebben
elkaar opgezocht en
gevonden om deze inspiratie om te zetten in
activiteiten.

NEC

De studenten van GSV Excalibur vertellen op zaterdag
14 oktober in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
hét geluksverhaal van NEC met archieffoto’s en beeldmateriaal. Om 14.30 uur spelen N.E.C. OldStars een demonstratiewedstrijd
op het Mariënburgplein.
Zie hoe de 50+’ers geluk
vinden in de voetbalsport
in het N.E.C. shirt. OldStars is méér dan voetbal,
of zoals oud-N.E.C.-speler
Bert Gieben (77) het
verwoordt op de N.E.C.website: “Na het verlies
van mijn vrouw viel ik in
een sociaal isolement.
Met behulp van de N.E.C.
OldStars zit ik weer een
stuk lekkerder in mijn vel.
Ik ben mij geestelijk een
stuk beter gaan voelen.
Je kunt je zinnen verzetten en dat had ik nodig.”

TENTOONSTELLING
ZA 14 OKTOBER
HUIS VAN DE
NIJMEEGSE
GESCHIEDENIS

Het enthousiasme, elkaar
opzoeken, samenwerken
en de energie die dat
geeft, daar krijg ik een
heel warm gevoel van.
Dat gevoel maakt dat ik
me realiseer dat dat mijn
geluk is; het verbinden
van mensen en initiatieMeer informatie op:
www.024geschiedenis.nl
ven en samenwerken om
zo een divers programma
te kunnen aanbieden om
iedereen kennis te
laten nemen van de rijke
geschiedenis van onze
mooie stad. Dat ik dat kan en mag doen vanuit het Huis
van de Nijmeegse Geschiedenis maakt mij een gelukkig
(C) Foto Wiegerinck I 024geschiedenis wordt mede mogelijk gemaakt door:
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mens. Ook voor 024 zorgt dit samenwerken voor een
mooi programma om trots op te zijn.
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Er is tijdens 024 Geschiedenis Nijmegen nog veel
meer te beleven dus ik
nodig iedereen van harte
uit om het evenement
te bezoeken en te delen
in het geluk.
Kijk voor meer
informatie op
de website www.024geschiedenis.nl.
Tot dan!

