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Een sterk, robuust, maar rustig jaar
Het is een jaar van consolidatie geweest. Op alle terreinen is even een pas op de
plaats gemaakt om hopelijk sterker weer verder te gaan.
Op alle gebied…..? Nee, natuurlijk niet!!
Met trots kunnen wij zeggen, dat wij er dit jaar in geslaagd zijn om een app te
ontwikkelen in samenwerking met het bedrijf Tourtodo. Met deze app op je
smartphone kan je een begeleidde wandeling maken door het Valkhofpark,
waardoor vooral de burcht duidelijk naar voren komt. (Laadt de app van
Tourtodo op je smartphone en toets de code 345275 in en je hebt een heerlijke
wandeling).
Ook hebben wij een geheel vernieuwde, opgefriste en heldere website. Ga eens
kijken op www.valkhof.nl en laat ons weten, wat je van de website vindt.
In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangekondigd, dat in de tweede helft van
2018 begonnen zou worden met de restauratie van de Nicolaaskapel. Edoch:
Voordat de schilderingen in de kapel geconserveerd en/of gerestaureerd gaan
worden, vond de gemeente het verstandig om eerst een maanden lopend
onderzoek te doen in en om de kapel naar vocht en temperatuur. Daartoe zijn
op een achttal plaatsen sensoren aangebracht in de kapel, die sinds eind juli
gegevens doorsturen naar experts. Uit alle gegevens zou eind 2019 een conclusie
getrokken worden, waardoor de behandeling in een keer goed gedaan kan
worden. Uitstel dus. Wij hebben goede hoop, dat de restauratie nu in de tweede
helft van 2020 gaat beginnen. Zeker zijn wij echter niet.
Ook de reconstructie van het park laat nog langer op zich wachten. Waarom?
Waarschijnlijk de centen!
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Wel is er onderzoek gedaan naar de toren aan de noordkant van de kapel.
Sleuven zijn gegraven, monsters genomen, objecten afgevoerd. Het wachten is
nu op een definitief verslag van de archeologen.
Er staat dus van alles in de startblokken om ons heen, maar helaas draaien de
meeste raderen niet zo snel (en soms ook achteruit)

Met onze groep vrijwilligers hebben wij dit jaar de Nicolaaskapel kunnen openen
in de maanden april tot en met oktober van dinsdag tot en met zondag van 11.00
tot 17.00 uur en in de maanden november en december dezelfde dagen, maar
dan van 12.00 tot 16.00 uur.
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Dat willen wij graag zo blijven doen, maar daar kunnen wij jullie steun goed bij
gebruiken: dus, als je een paar uurtjes in de week of maand over hebt, kom ons
vrijwilligersteam versterken.
31 bruidsparen hebben elkaar dit jaar het ja-woord gegeven in de Nicolaaskapel.
Ook zijn er weer verscheidene optredens en exposities in de kapel geweest en
heeft onze kapel geacteerd in een aantal reisprogramma’s op televisie.
Rond de 40.000 personen zijn er in de Nicolaaskapel binnen geweest en hebben
genoten van de pracht van de kapel en de verhalen, die er verteld worden.
Ieder jaar wordt het voor steeds meer mensen duidelijk, dat het Valkhof niet
zomaar een park is, waar ooit een burcht stond, maar dat het in veel gevallen de
bakermat van onze geschiedenis is. Hier zijn beslissingen genomen, met
verstrekkende gevolgen.
En nog even over de prachtige maquette, die in de Nicolaaskapel staat: wij
hebben jullie al verteld, dat in deze maquette op ons verzoek, een kleine
absurditeit is aangebracht. Wij hebben echter nog steeds niet uitgesproken, wat
deze anomalie is. Dat doen wij dus bij deze: wanneer je heel goed naar de
maquette kijkt, dan zal je tegen een van de muren van de burcht een kleine
knalrode racefiets zien staan!!
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Een oproep aan alle leden, die ons nog steeds niet voorzien hebben van hun
emailadres: geef dat adres door via de website of via info@valkhof.nl , want
het wordt te duur om papieren brieven te blijven sturen. Ook al is het maar
een paar keer per jaar, het is toch geld, dat wij beter kunnen besteden. Het is
maar een kleine moeite.
Tot slot als eerste willen wij graag iedereen bedanken, die heeft meegewerkt aan
de openstelling van de Nicolaaskapel, het begeleiden van huwelijken en
evenementen in de kapel en er mede voor gezorgd hebben, dat de stem van de
Valkhofvereniging op vele plaatsen gehoord werd.
Als tweede willen wij iedereen oproepen om ook deel uit te gaan maken van ons
uitvoerende team, zodat de Nicolaaskapel ook volgend jaar weer zes dagen in de
week haar innerlijke schoonheid kan tonen.
Als derde: dank aan accountantskantoor MAZARS voor het ook dit jaar weer
geheel kosteloos op een rijtje zetten van onze jaarcijfers, zodat iedereen kan
zien, hoe de inkomsten besteed werden.
Wij wensen jullie hele mooie feestdagen en een geïnspireerd gezond 2020!!
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