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Activiteit:  Excursie Historische Stadswandeling Nijmegen 

 

Wanneer: Zaterdag, 7 september 2019 van 14.00 – 16.00 uur 

Locatie: Start 14.00 u Ingang Museum Het Valkhof – Einde 16.00 u De 

 NBoterwaag 
              
Aan de leden van de Historische Kring Maas en Niers en andere belangstellenden,  
 

De Historische Kring nodigt u uit om op zaterdag, 7 september a.s. deel te nemen aan een  

Historische Stadswandeling in Nijmegen 
de oudste stad van Nederland, gesticht door de Romeinen 

 
Onder leiding van deskundige gidsen wandelen we door 2000 jaar geschiedenis in het 
oudste gedeelte van Nijmegen. De gidsen laten ons de mooiste plekjes van Nijmegen zien. 
De route gaat langs (o.a.) de Barbarossa ruïne, het Besiendershuis en de Latijnse School. 

De startplek van de wandeling is tegenover de ingang van Museum Het Valkhof (adres 
Kelfkensbos 59).  We verzoeken u 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn (uiterlijk 13.50 
uur). Er is een parkeergarage vlakbij. De rondleiding eindigt bij de Boterwaag, het 
waaggebouw aan de Grote Markt in Nijmegen, op loopafstand van het museum.  

Na afloop van de wandeling bieden wij u een kop koffie met gebak aan in de Commanderie 
van Sint Jan, vlakbij de De Boterwaag. 

Om teleurstelling te voorkomen dient u zich van tevoren aan te melden, aangezien er een 
maximum van ± 30 personen kan deelnemen. Vervoer is voor eigen rekening. 

De kosten voor deze excursie bedragen € 5,00 voor leden en € 10,00 voor niet-leden. In 
deze prijs is deelname aan de stadswandeling, alsmede de koffie met gebak, inbegrepen.  

Als u aan deze excursie wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden door betaling van het 

verschuldigde bedrag op rekening NL 92 INGB0000 762724 t.n.v.  Hist. Kring Maas en Niers 

onder vermelding van Stadswandeling Nijmegen. Aanmelding kan uiterlijk tot en met 4 

september a.s.  

Wij zien u graag op zaterdag, 7 september  a.s. 

Met vriendelijke groet,              Historische Kring Maas en Niers 


