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33 JAAR GILDE NIJMEGEN
Van 4 t/m 22 maart is de expositie 33 jaar Gilde Nijmegen te zien in het Huis van de
Nijmeegse Geschiedenis. De expositie in de Mariënburgkapel toont de grote verscheidenheid aan activiteiten die het Gilde organiseert. Van taalmaatjes, conversatielessen in
diverse talen tot vele stadswandelingen en fietstochten.
In de wandelingen die jaarlijks 15.000
deelnemers trekken, belichten de Gildegidsen vaak vooral het verleden van
Nijmegen, de geschiedenis van de stad.
In de expositie wordt daar nadrukkelijk
bij stilgestaan met de presentatie van
foto’s van vele oude ansichtkaarten van
plekken in Nijmegen waar de gidsen tijdens hun wandelingen langsgaan. Die
oude stadsbeelden zijn in de expositie
gecombineerd met foto’s van de huidige
situatie. Toen en Nu in één tentoonstelling.
Historische stadswandelingen:
Vertrekpunt: Mariënburg 26.
Elke woensdag- en zondagmiddag 14.00 uur. Van
april t/m oktober (vooraf aanmelden is niet nodig)
Stadswandelingen op aanvraag:
het hele jaar door (met uitzondering van
feestdagen en de vierdaagseweek.
Aanvragen: www.gildenijmegen.nl
Fietstochten in de regio:
Vertrekpunt Kelfkensbos.
Elke donderdag 10.00 uur.
(van november t/m maart 11.00 uur)
Beklimming St.Stevenstoren:
Maandag- woensdag en zaterdag van april t/m
oktober (ook op aanvraag op andere dagen).
st.stevenstoren@gildenijmegen.nl

Deze expositie in het Huis van de
Nijmeegse Geschiedenis is voor het Gilde
ook het begin van een ‘nieuwe start’ in
het hart van de Nijmeegse binnenstad.
Vanaf 1 april 2020 is de Mariënburgkapel
de vaste kantoorlocatie van het Gilde.
Het is voortaan ook de startplaats van
veel stadswandelingen. Bezoekers kunnen hier ook altijd binnenlopen voor vragen
aan de gidsen en reserveringen voor
wandelingen en fietstochten boeken.

Virtuele wandelingen:
Alleen op aanvraag: info@gildenijmegen.nl
Wandelen in de natuur:
Vertrekpunt Station Nijmegen, rechteringang.
Elke dinsdagmiddag 13.30 uur, het hele jaar.
Romeinse Waterleiding Route:
Eerste zaterdag van de maand
Van maart t/m oktober, 13.00 uur. (vooraf
aanmelden verplicht rwr@gildenijmegen.nl)
Gilde Samenspraak:
Het taalmaatjes project.
Informatie: samenspraak@gildenijmegen.nl
Conversatiegroepen:
Duits, Engels, Frans en Spaans:
zie www.gildenijmegen.nl
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