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Kinderen bouwen hun eigen donjon
Nijmegen – In de komende maand zal de gemeenteraad besluiten over de toekomst van de nieuwe donjon.
Maar nog deze zomer zal de complete Valkhofburcht al herrijzen in het centrum van Nijmegen. Als immens
„zandkasteel‟ wel te verstaan. Tijdens het Gebroeders van Limburg Festival (26-28 augustus) zullen ervaren
zandkunstenaars de oude burcht en andere bekende Nijmeegse iconen zorgvuldig nabouwen.
Op woensdag 24 augustus beginnen de kunstenaars met deze nauwlettende klus op het Gebroeders van
Limburgplein. Donderdagavond 25 augustus zal het werk geklaard zijn en kunnen de zandsculpturen
bewonderd worden (entree € 1,-). Kinderen kunnen op vrijdag tot en met zondag zelfs hun eigen donjon
komen nabouwen en krijgen daarbij hulp van de zandkunstenaars. Zo zullen er tijdens het festival tientallen
en wellicht wel honderden „donjonnetjes‟ verrijzen.
Stichting Donjon Nijmegen vindt deze actie uiteraard zeer sympathiek. “Ook de tijdelijke donjon, die in 2005
uit steigerbuizen werd gebouwd, was mateloos populair bij kinderen. De nieuwe donjon zal de verbeelding
van kinderen nog meer prikkelen en is een goede manier om uit te leggen hoe boeiend de geschiedenis van
Nijmegen is”, aldus Heine van Nieuwenhuijze van Stichting Donjon Nijmegen. Mede daarom steunt de
stichting Gebroeders van Limburg ook de plannen om de donjon te herbouwen. Ook het festival merkt dat
kinderen erg nieuwsgierig zijn als het om geschiedenis gaat. Zij willen er echter niet alleen over lezen of
horen, maar het liefst ook zien en doen. “Door de herbouw van de Valkhofburcht als zandkasteel wordt nu
weer een stukje middeleeuws Nijmegen zichtbaar gemaakt”, aldus Wim Hompe bestuurslid van stichting
Gebroeders van Limburg.
Tijdens het Gebroeders van Limburgfestival zijn er meer kinderactiviteiten als ooit tevoren, zoals een
kinderveldslag op het Valkhof en een verkiezing voor de mooist verklede jonkvrouw en jonkheer. Kinderen die
graag hun eigen „donjonnetje‟ willen nabouwen kunnen zich tijdens het Gebroeders van Limburgfestival
melden bij de zandsculpturen op het Gebroeders van Limburgplein. Kinderen tot 10 jaar kunnen de vrijdag en
zaterdag van het festival van 12 tot 17 uur terecht, op zondag van 12 tot 15 uur.
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