LANGZAAM AFSCHEID NEMEN VAN DE DONJON
De donjon is inmiddels een vertrouwde blikvanger aan de skyline van Nijmegen. Het
befaamde panaroma van de oudste stad zonder donjon is bijna niet meer denkbaar.
Toch moeten we eens afscheid nemen, de tijd dringt. Deze zomer is er gelukkig nog
volop tijd om te genieten van een keizerlijk uitzicht.
Uit onderzoek naar de successen van Nijmegen 2000 is het al gebleken. De Nijmegenaar is
vol lof over de donjon, zo blijkt uit het uitmuntende rapportcijfer van 8,2. Sinds de
openstelling op 2 juli 2005 heeft de reuzentoren heel wat harten veroverd.
Het NVOB Cultuurfonds, mede-initiatiefnemer en sinds 2006 belast met de exploitatie van de
donjon, wil graag iedereen de gelegenheid geven nog even te genieten van Nijmegen mét
donjon. De donjon blijft dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur opengesteld tot en met de
herfstvakantie van 2006. Ook volgen er nog enkele avondopenstellingen. Zondag 29 oktober
is (onder voorbehoud) de laatste gelegenheid om de donjon te bestijgen.
In de laatste twee maanden van het jaar wordt de donjon langzamerhand afgebroken en het
Valkhofpark weer in de oude staat terug gebracht. Het NVOB Cultuurfonds is ook nauw
betrokken bij de herbouwplannen. Met de gunstige referendumuitslag op zak zijn gemeente
en cultuurfonds bezig met het uitwerken van herbouwplannen. Of de donjon ooit werkelijk
herbouwd gaat worden is nog niet zeker.
Het NVOB Cultuurfonds hoopt dat iedereen bijdraagt aan een waardig afscheid van de
tijdelijke donjon. Binnenstadondernemers die graag de trots voor de donjon helpen uitdragen
en meer willen weten over de mogelijkheden, kunnen contact opnemen met Rosalie
Thomassen van de het NVOB Cultuurfonds, via tel. 06-506 38 600 of
info@nvobcultuurfonds.nl.
Meer info: www.donjon2000.nl
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