Nijmeegse
monumentenbeurs
24 sept 11-16 uur

Monument?
Er kan meer
dan je denkt!
Lezingen in de crypte (onderkerk)
11.15 -12.00 uur: Duurzaamheid en monumenten
Martijn Haitink / Dijkoraad
• 13.00-13.30 uur: Architect en eigenaar samen aan de slag
Ward Boeijen / Boeijenjong Architecten
• 13.45-14.15 uur: Onderhoud aan monumenten
Rob de Bruijn / Monumentenwacht
• 14.30-15.00 uur: Herbestemmen van monumenten
Wouter van Hest / Gemeente Nijmegen

Rondleidingen
• 11.30-12.00 uur: Langs de kapellen in verbouwing
Van Hoogevest (architect)+Van Dinther (aannemer)
• 12.15-13.00 uur: De Sint Stevenskerk door de eeuwen heen
Heleen Wijgers (directeur Stevenskerk)
• 15.15-15.45 uur: Langs de kapellen in verbouwing
Van Hoogevest (architect)+Van Dinther (aannemer)

Standhouders
Pieter Oosterhout Architecten
Stolker Monuglas
Neederlandsch Stucgilde
Gelders Genootschap
Veerdonk en Mulder Bouwbedrijf
Meesters In
Eco+Bouw
Gemeente Nijmegen
Energieloket Nijmegen
Walter Verhoeven BV

Monumentenwacht Gelderland
BoeijenJong Architecten
Van Hoogevest Architecten
Biobeest
Bouwbedrijf Van Dinther
Van Tienen Aannemersbedrijf
Cuppens + Zn aannemers bv
Dijkoraad
De Onderste Steen
Nationaal Restauratiefonds

Een huis zou geen huis moeten heten
niet moeten klinken als vier muren met een dak
Zelfs thuis is ontoereikend
met slechts de gedáchte aan een zacht vuurtje in de woonkamer en
de geur van soep uit de keuken
Geen honk, kot of onderkomen Het doet geen recht
Zeer zelfs Het huis huilt om haar lidwoord
Haar bloed stroomt door de verwarmingsbuizen
Haar adem stokt bij open deur
Ze heeft alles opgeslagen in de scheuren van het metselwerk en in de barst
van het hout onder de trap
Wat méér kan zij doen?
Wat meer kan zij doen
dan de stemmen als verhalen onzichtbaar vastlijmen in het hoekje van de bank
dan opa soms als een schim ineens weer laten zitten aan het lege bureau,
zijn hoofd steunend op beide vuisten
dan de streepjes, ooit met een schilmesje boven de kruinen van de inmiddels
uitgevlogen kinderen gekerfd in de deurpost, laten glanzen in het ochtendlicht
Wat meer dan alle verhalen vasthouden afdekken beschutten
en levend houden?

Heidi Koren
stadsdichter

