
ninginventaris ging te gron
• Bijopenbare gebouwen en

ters, zoals het Nebokloo
soldaten waren ingekwarti
het al niet anders. lo kon er
veel plekken geen onderwijs
den gegeven omdat de sch
bouwen waren gevorderd. E
ren de soldaten eenmaal ve
ken dan kon de school nog
niet worden gebruikt omdat
leeggeroofd of uitgewoond
'De geallieerde militaire au
ten houden de betreffende
wijsautoriteiten min of meer
een zoet lijntje, waardoor h
derwijs nog steeds niet tot
min of meer normalen gang
ken kan terugkeeren en bij
volking groote ontstemming
gint te heerschen omtrent
wildering van de jeugd op
IO meldt het MilitairGezag
maart 1945. Het zocht naar
lijkheden voor openluchtsc

gegaan met een bombardem
van 700 vliegtuigen'. Op dat
ment waren er zo'n 300.000
ten in en om de stadgeleger
Het 'oorlogje spelen' van de
ren had regelmatig desastre
volgen. lannetje Kleinveld b
schrijft dat in haar dagboek.
hier vandaag weer 'n vreesel
geluk gebeurd, iller achter 0
de Groesbeeksche Dwarsweg
waren kinderen aan het spel
met ontplofbare rommeJ en
kinderen dood. Op de Oude
lenweg ook drie kinderen d
die naast elkaar wonen, ook
het spelen met die rommel.
een jongen uit de Rembrand
straat van 13jaar, dat gebeur
de Sterreschansweg. De stukl
vlees moeten in de boom ge
gen hebben, vreeseJijk he? E
dag staan er waarschuwinge
de krant, maar het helpt nie

Boten op de Waal en een duck (amtibievoertuig) op de wal. Oat soort materieelleidde tot bewonderende blikken
van de Nijmegenaren. foto Regionaal Archief Nijmegen

gen om vijf uur werden we ge-
wekt door een kanongebuIder dat
je werkelijk hooren en zien ver-
ging. Als hier vandaag sinds van-
morgen vijfuur geen 100.000 gra-
naten zijn afgeschoten, laat ik me
hangen. De hemeJ is (nu is het
donker) steeds een vuurgloed. Het
offensief is gisteren avond vooraf-

pen of fietsen. De infanterie is ge-
heel gemotoriseerd en wordt door
grote trucks vervoerd, vaak be-
stuurd door negers',
Meubelmaker Willem Verweij
schrijft in zijn dagboek: 'Tanks.
Heele wijken in Nijmegen staan
vol met deze knapen. Sedert de in-
vasie passeren, laat ik niet overdrij-

Yen, zeker 10.000 auto's het Keizer
Karelplein. Volgens de Canadee-
zen zal hooren en zien ons ver-
gaan als 't spul begint. Dat van de
Duitschers met hun intocht op 10
mei '40 was niks tegen dit!'
Op 8 februari start het otfensief.
'Eindelijk is de groote slag begon-
nen', schrijft Verweij. 'Hedenrnor-

Michiel Scheffer kandidaat D66 Meer dan 4.000 krabbels voor D
beslist over haar eigen toe
op het Valkhof.
De dag van het Levenslied
voor haar voortbestaan d
plannen met het Valkhof en
overleg met de gemeente
gen over haar toekomst. H
stuur gaat zich binnenkort

NIJMEGEN - De Nijmeegse onderne-
mer Michiel Scheffer heeft zich
kandidaat gesteld voor het liisttrek-
kerschap van D66 voor de verkie-
zingen voor de Provinciale Staten
van Gelderland in maart 2011. Op
dit moment is Schetfer (46) voor-
zitter van D66 Nijmegen. Verder is

hij directeur-eigenaar van Noeton
Policy in Innovation in Nijmegen.
Schetfer is van mening dat onder-
nemers actiever moeten worden
in de politiek. Hij pleit als onder-
nemer voor een provincie die zich
'met daadkracht richt op het ruirn-
telijk-econornisch beleid'.

NIJMEGEN - Meer dan 4.000 bezoe-
kers van De dag van het Levens-
lied, zondag op het Valkhof in Nij-
megen, hebben hun steun betuigd
aan de organisatie. Zij waren be-
reid een handtekening te zerten
onder de stelling: 'lk ben er voor
dat De dag van het Levenslied mee-


