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Dit is weer een vreemd jaar geweest.
Aan de ene kant diepe stilte en rust en aan de andere kant feest en applaus door
vernieuwingen.
Over de stilte en rust kunnen wij kort zijn. Door het Corona virus is onze kapel
het grootste deel van het jaar gesloten geweest. Geen bezoekers, geen
huwelijken, niets. En nu ik dit schrijf, is er weer een stille tijd aangekomen, nadat
wij even open hebben kunnen zijn.
Was het alleen maar ellende? Welnee, er zijn prachtige sprongen voorwaarts
gemaakt!
De in 2020 begonnen restauratie van de schilderingen in de Nicolaaskapel is in
juli 2021 afgerond. Er is grandioos goed werk geleverd door de mensen van SRAL
(stichting restauratie atelier Limburg) onder leiding van Angelique Friedrichs,
bijgestaan door een begeleidingscommissie van deskundigen. Op 2 september
heeft
burgemeester
Hubert
Bruls
het
afsluiten
van
de
restauratiewerkzaamheden ingeluid en de kapel weer heropend. Deze dag
hebben wij luister bijgezet door het uitgeven van een klein boekje over de
geschiedenis van de kapel en haar schilderingen. Met als titel “Hemelse
Bloemen”. Geschreven door Hubert Hendriks. Op 23 oktober, tijdens het
024GESCHIEDENIS weekend, hebben wij de Nicolaaskapel nog eens feestelijk
heropend door iedereen betrokken bij de restauratie extra te bedanken middels
een spaarpot in de vorm van de kapel, een kunstwerk gemaakt door Carla Dijs,
en het in première doen gaan van twee documentaires. Een over het
restauratieproces in de kapel en een over de geschiedenis van de Nicolaaskapel.
Beide films zijn gemaakt door de Stichting Vlegel. Charles en Hubert hebben zich
met hart en ziel gecommitteerd aan deze films en het resultaat zijn twee
boeiende verhalen, die jullie kunnen bekijken via onze website of via
https://youtu.be/34cB_dDlldI en https://youtu.be/0bCQwWQX-XY .

Een paar weekenden hebben wij weer bezoekers kunnen rondleiden, maar
helaas zijn toen de Coronamaatregelen weer aangescherpt, waardoor open zijn
heel lastig tot onmogelijk werd.
Gelukkig hebben wij in de periode tussen 16 november en 5 december
Sinterklaas onderdak kunnen geven, waardoor er toch ook nog aandacht kwam
voor ons schitterende gebouw en Sinterklaas een heerlijke eigen plek had om
kinderen met hun ouders te ontvangen.
In de laatste maanden van het jaar is de maquette flink onder handen genomen.
De loodzware en ietwat gammele “bak” om de maquette heen is verwijderd en
vervangen door een veel lichtere , maar stevigere bak met soepele wielen en
veel bergruimte onder de maquette. De ramen zijn vervangen door een “dôme”
van kunststof, waarin ook een ledverlichting is aangebracht. Door de constructie
past de hele maquette nu beter in de kapel en is niet meer zo opvallend
aanwezig, wat de schoonheid van de kapel ten goede komt.
Een sneak preview van de vernieuwde maquette kan je in dit filmpje zien:
https://youtu.be/UpOWsdQbqzw
Voor het werk aan de maquette zijn Charles van Doornewaard en kunstenaar
Kees Moerbeek verantwoordelijk.
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Wij gaan rondom de Nicolaaskapel ook een zeer interessante tijd tegemoet. Het
gehele Valkhofkwartier wordt aangepakt. In een volgorde van tijd: de gemeente
is al ver gevorderd met de reconstructie van het gebied rond de Voerweg en het
Hoogstraatje. Hier komt een prachtig klein plein, waar de auto’s “te gast” zijn.

Daarna wordt begonnen met de reconstructie van de Noordertoren bij de kapel.
De toren wordt hersteld en verstevigd, de verzakking wordt een halt toe
geroepen en de nu houten balustrade wordt vervangen door een stenen. Ook
zullen de burchtmuren Meer nadruk krijgen. En de Maartenskapel of Barbarossa
ruïne zal goed geconserveerd gaan worden. Tegelijkertijd zal dan de
herinrichting van het park aangepakt worden.
En om dit alles heen speelt ook, dat het museum Het Valkhof dicht gaat om na
een aantal jaren weer glorieus uit haar as te herrijzen.
De Valkhofvereniging blijft ook bezig..
Naast dat wij, als Corona het toelaat, zo vaak mogelijk de Nicolaaskapel zullen
openstellen (waarvoor wij dringend versterking kunnen gebruiken om in ieder
geval de weekenden open te gaan), blijven wij de kapel beschikbaar stellen voor
huwelijken en kleine recitals, exposities en bijeenkomsten.
Wij staan ook altijd open voor samenwerking in en om het park en blijven daar
ook actief naar zoeken, omdat wij van mening zijn, dat alleen door intensieve
samenwerking er een interessant, boeiend en aantrekkelijk stukje Nijmegen zal
ontstaan, waar toeristen en Nijmegenaren graag naar toe zullen komen om te
genieten van cultuur, geschiedenis, schoonheid, rust en culinaire hoogstandjes.
In de kapel en door het park zijn wij bezig om de markante punten figuurlijk uit
te lichten door de inmiddels beroemd beruchte QR codes. Het eerste bordje met
QR code zit inmiddels op het hek van de kapel. Even scannen met je telefoon en
je krijgt toegang tot een zee aan informatie.
Ook zijn wij steeds bezig met het verbeteren van de via TOURtoDO te lopen
rondleiding van het park. Je loopt een route begeleidt door commentaar op je
telefoon.
De grote borden, die op verschillende plekken bij de ingangen tot het park staan,
zijn ook dringend aan een opknapbeurt toe. Zij moeten opnieuw strak in de verf
gezet worden en de teksten en tekeningen moeten aangepast worden. Of wij dit
wel of niet gaan doen, is afhankelijk van de gemeente. Wij hebben de vraag bij
hen uitstaan, of onze borden ook passen in de plannen om het park te
vernieuwen en herstellen. Als de borden blijven, gaan wij aan de slag.
Ook zal de Valkhofvereniging altijd met een open blik blijven kijken naar
eventuele plannen tot bouw van een deel van de burcht, maar de eerlijkheid
gebiedt ons wel om te zeggen, dat wij niet verwachten, dat dit op middellange
termijn voet aan de grond gaat krijgen. Vandaar dat wij in eerste instantie ons
richten op een digitale informatievoorziening in woord en beeld, als
ondersteuning van wat er is en professioneel uitgelegd wordt door onze
vrijwilligers.

En zo als ieder jaar zijn wij weer erg ingenomen met de medewerking van
accountant MAZARS, die geheel belangeloos onze jaarcijfers weer op een rijtje
heeft gezet.

Een Algemene Ledenvergadering komt er zo snel mogelijk aan. Het bestuur heeft
er echter voor gekozen om deze alleen dan in te plannen wanneer het weer
mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen. En daar is dus net weer een streep
doorheen gehaald door de overheid.
Wel zullen wij door de huidige kascommissie de boeken van het afgelopen jaar
laten controleren, zodat er in ieder geval op tijd een controle van het financiële
beleid is geweest. Niet helemaal zoals het moet, maar te billijken, vinden wij,
mede gezien het jaar 2020, waarin wij voornamelijk gesloten zijn geweest.

Voor onze leden vermelden wij nog, dat het weer tijd
is om de contributie van minimaal €20,00 te voldoen en
voor iedereen, die dit eindejaar verslag leest: wordt lid
voor €20,00 en help mee om het Valkhofpark met haar
bijzondere gebouwen de glans te geven, die het
verdient.
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