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We hebben weer een heerlijk jaar gehad in en rond de Nicolaaskapel. Door de geweldige inzet
van de groep vrijwilligers, inmiddels uitgegroeid tot 30 gemotiveerde mensen, hebben wij ook
in 2015 de Nicolaaskapel weer open kunnen stellen op zes dagen in de week van 11 tot 17 uur.
In de periode tussen 1 april en 25 oktober hebben wij vier keer aan boord van de Opoe Sientje
met de vrijwilligers het rooster voor de komende maanden ingevuld en tegelijkertijd de gang
van zaken rond de Nicolaaskapel besproken, waardoor de openstelling, de inrichting en het
gebruik van de kapel verbeterd kon worden. Wij hopen komend jaar de groep vrijwilligers nog
verder uit te kunnen breiden.
Afgelopen seizoen is ook weer het aantal bezoekers bijgehouden, waarbij de teller op 25
oktober om 17.00 uur stil is blijven staan op een aantal van 37.527. Een getal om trots op te
zijn. Een statisticus zou met de cijfers – iedere dag genoteerd aan het eind van de ochtend EN
aan het eind van de middag – mooie berekeningen kunnen maken, maar ik beperk mij tot twee
opvallende conclusies: ten eerste zijn de bezoekersaantallen redelijk gelijk verdeeld over het
seizoen – 12.000 in voorjaar, 14.500 in zomer, 11.000 in najaar - en ten tweede het verschil
tussen ochtend- en middagbezoek is niet zo groot . Wel hebben wij duidelijk kunnen merken
dat de cruiseschepen weer aanleggen in Nijmegen.
De verkoop van de folders in het Nederlands, Frans, Duits en Engels á 50 cent liep heel
redelijk, evenals de verkoop van het Valkhofboekje van Fer Boshouwers. Het is het overwegen
waard om een paar prentbriefkaarten te (laten) maken en te verkopen. Samen met de donaties
in de collectebus heeft dit ons een bedrag van rond 2300 euro opgeleverd.
Helaas is dit seizoen onze collectebus, gemaakt uit een melkbus door Frans van Berkel c.s.,
met een geringe inhoud gestolen. Inbrekers hebben een ijzeren tralieraam gedemonteerd ,
daarna een plexiglas voorzetraam verwijderd, een glas-in-loodraam gesloopt en de complete
collectebus van de muur losgeknipt en meegenomen. Gelukkig kon de schade snel hersteld
worden. Ook is er weer een mooie nieuwe collectebus, met dank aan Jan Rutten.
Dit jaar hebben wij in onze “core business” 33 huwelijken mogen laten sluiten en één doop
gevierd. Alles ook nu weer onder de ferme leiding van Els Hopman.
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Opvallend was, dat er dit jaar meer aanvragen
binnen zijn gekomen dan andere jaren, maar
dat wij meer paren hebben moeten
teleurstellen, omdat zij allen op een zelfde dag
en vaak ook nog op dezelfde tijd wilden
trouwen. Ook worden het aantal dagen, die
geschikt zijn om in de Nicolaaskapel te trouwen
kleiner, omdat er steeds meer evenementen in
het park gehouden worden, die ieder ook weer
extra opbouw- en afbraaktijd nodig hebben. En
de meeste paren kiezen toch voor een “sereen”
Valkhofpark.
In goed overleg hebben wij dit jaar meegewerkt
aan twee theaterfestivals, de Boerenbruiloft,
het Valkhoffestival tijdens de Vierdaagse,
Valkhof
Gezellige drukte bij Go Short
filmvertoningen tijdens Valkhof Festival

Klassiek, Het Gebroeders van Limburgfestival,
Open Monumentendag en 024Geschiedenis.

Binnen de poorten van de kapel zijn twee exposities geweest, een aantal muziekuitvoeringen,
een Theemutsenkring – een stilteproject -, verschillende literaire avonden en twee
boekpresentaties.
Speciaal waren dit jaar twee filmopnamen: één voor TV Gelderland Ridders van Gelre
( http://goo.gl/qPWNsL ) en één voor het onderwijs in samenwerking met de Nieuwe Kerk in
Amsterdam, waarbij Rosita Steenbeek een geschiedenisverhaal over het christendom
voorleest. Ook zijn er door twee startende muziekgroepen opnamen binnen de kapel gemaakt.
Net als ieder jaar zijn er ook weer Kapelsessies opgenomen. Eén van de bands, die opgetreden
hebben in de Nicolaaskapel gaat zelfs een gooi doen naar de Zwitserse deelname voor het
Eurovisiesongfestival. Enkele andere bands hebben nationale bekendheid gekregen; sommige

Arjan den Braven en Bas Steeman in Omroep Gelderland programma Ridders van Gelre.
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zelfs internationaal. Dus de Nicolaaskapel als broedplaats van muzikaal talent. Allemaal te zien
op YouTube. En wij hebben meegewerkt aan de week van de Vrede. Toen heeft een week lang
een vredeslicht gebrand in de kapel en werd er gemediteerd door verschillende groeperingen.

Optreden van Broeder Dieleman in de reeks Kapelsessies.

In de Nicolaaskapel zelf hebben wij ook niet stil gezeten. Allereerst is er eind vorig jaar een
geheel nieuwe ladder naar de nok van de kapel geplaatst. Stevig ijzer bewerkt zodat de kleur
wegvalt tegen de muur van de kapel, met een extra rustplateau halverwege en een
veiligheidsharnas aan een valbeveiliging. Ook zijn de laatste drie meter aan de onderzijde van
de ladder af te haken, zodat hij nog minder opvalt. De monumentenwacht kan weer eens per
jaar veilig omhoog.
Alle lampen zijn inmiddels vervangen door Ledlampen. Duurder, maar met een veel langere
levensduur. De elektriciteits- en stoppenkast blijft een probleempje. Binnen een aantal jaar
moet daar een verbeterde oplossing voor komen. Samen met gemeente en KHDHV wordt daar
over nagedacht.
En als ik dit schrijf, wordt er onderzoek gedaan naar de vochthuishouding in de plafonds en de
kwaliteit van alle schilderingen. Afhankelijk van de uitkomsten van deze onderzoeken, zal er
een plan ontwikkeld worden voor een betere conservering van de schilderingen in de
Nicolaaskapel.
De presentatie van onze folders en boekjes is ook verbeterd. Wij streven naar het presenteren
van Valkhof folders in 4, misschien 5, talen, een lidmaatschapsfolder, reclamefolders voor
verwante organisaties, enkele boekjes ( waar onder dat van Fer Boshouwers) , enkele
prentbriefkaarten en geplastificeerde teksten in 5 talen, waarmee de bezoeker zelf door de
kapel kan wandelen. Wij denken na over een digitale presentatie in de kapel van alle
informatie.
De samenwerking in het Valkhofkwartier is goed, maar is door verschillende oorzaken bij de
“medebewoners” op een lager pitje komen te staan. De Bastei staat er voorlopig nog niet en
loopt nu een vertraging op vanwege de unieke archeologische vondsten in haar ondergrond. Wij
hopen komend jaar, net als dit jaar, op hun Valkhofvrijwilligers te kunnen rekenen. Museum Het
Valkhof is met de komst van de nieuwe directeur intern bezig gegaan orde op zaken te stellen.
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Toch hebben wij het gehele jaar een plezierige samenwerking gehad met het museum al was
het alleen maar door de verbinding van onze vrijwilligers in de kapel met hun bewaking via
portofoon. Ook de samenwerking binnen 024 Geschiedenis verliep goed. Wij verwachten dat de
samenwerking met het museum op dit niveau zal blijven. Nieuw is de bunker in het
Valkhofpark. Zij zijn nog niet zoveel open geweest, maar als ze open zijn, is het een grote
publiekstrekker. Zij zijn nog in onderhandeling met de gemeente over een elektriciteitskabel
en een afwatering. Als die gerealiseerd zijn, gaan ze vaker open. Van de Lindenberg hebben wij
dit jaar niets vernomen. Ook zij zijn met een nieuwe directeur op zoek naar een nieuwe,
andere invulling. Dit jaar voor het eerst verzorgen wij een pagina in het blad voor de
binnenstad “Mariken”, waarbij onze nadruk natuurlijk op het Valkhofkwartier ligt.
Midden november zijn wij ook ingelicht over de stand van zaken met betrekking tot de DONJON
door de stichting Donjon. Het komt er op neer, dat de maand december 2015 cruciaal gaat
worden voor de bouw van de Donjon. De Stichting is in gesprek met nog één grote partij over
het huren van een aantal verdiepingen in de toekomstige donjon. Het al of niet bouwen van de
donjon is nu neergekomen op een kwestie van centen: wanneer de geïnteresseerde partij meer
dan 60% van de huur voor haar rekening neemt, dan is er nog een voedingsbodem voor de
stichting om verder het gesprek aan te gaan met banken en investeerders en hoopt zij in 2018
de donjon op te kunnen leveren. MAAR: mocht de huidige gesprekspartner voor de huur
afhaken of minder dan 60% willen huren, dan gaat na 10 jaar definitief de stekker uit het
project Donjon. Volledig los van het wel of niet doorgaan van de bouw van de donjon staat de
revitalisering van het Valkhofpark. Het geld hiervoor is al gereserveerd en gaat dus door. Alleen
maakt het natuurlijk voor de definitieve uitleg wel een heel verschil of dat met of zonder
donjon is. Dus ook met dat project wordt even de maand december afgewacht.

Tekening van de Donjon.
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Komend jaar verwachten wij een heel interessant jaar. Het moet een feestjaar voor de
gemeente Nijmegen worden, dat ongetwijfeld zijn weerslag gaat hebben op het Valkhof. Denk
maar eens aan: de nevengeul en eiland Veur-Lent gaan open, de archeologische opgravingen bij
de Bastei vinden hun beslag, de Special Olympics, de 100e Vierdaagse wordt waarschijnlijk
drukker dan ooit en in museum Het Valkhof komt een tentoonstelling over de geschiedenis van
de Vierdaagse, de Giro komt naar Nijmegen en finisht op de Singel, het museum hoopt haar
nieuwe gezicht te tonen, het is het Mozartjaar, er komt misschien een Hohenstaufenzuil in het
Valkhofpark ( Hendrik VI 1165-1197 ).
Om dit allemaal ook komend jaar in Nicolaaskapel en park goed te kunnen begeleiden kunnen
wij dus nog wel enige nieuwe vrijwilligers in onze groep gebruiken. Heb je een paar uurtjes per
maand over voor het Valkhof in de periode april tot en met oktober, neem dan contact op met
Rob van Bruggen ( info@valkhof.nl of 06-10003147 ). Een gezellige, gemotiveerde groep staat
op je te wachten.
Ook dit jaar konden wij weer rekenen op de belangeloze hulp van MAZARS bij het opstellen van
onze jaarrekening en de begroting voor 2016.
Over alle ontwikkelingen op en rond het Valkhofkwartier en de Nicolaaskapel in het bijzonder
houden wij jullie op de hoogte via Twitter, Facebook, e-mail en Website. Dus like ons, volg ons
en geef je emailadres op aan ons!

Wij wensen u Vredige Kerstdagen en een Geweldig 2016
Het bestuur van de Valkhofvereniging
Rob van Bruggen (voorzitter)
Michiel Honée (secretaris)
Nancy Jacobs (penningmeester)

Ard Veldhoven (lid)
Jan Willem van der Hogen (sociale media)

Volg ons ook via:
Valkhofvereniging
Postbus 1390
6501 BJ Nijmegen
info@valkhof.nl
www.valkhof.nl

www.twitter.com/valkhofnijmegen

www.facebook.com/valkhof

NL 91 INGB 0004 4383 63

Mazars is sponsor van de Valkhofvereniging
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