DONJON WORDT AFGESLOTEN DOOR GROOTSTE KLEINE FAN
Op 1 oktober, tot 16.00 uur, is de donjon voor het allerlaatst te bezoeken. Daarna volgt
een besloten afsluiting met alle medewerkers en personen, die hebben meegebouwd
en –gewerkt aan deze tijdelijke toren. De eer van het allerlaatste bezoek is aan de
winnaar van de tekenwedstrijd, de 5-jarige Job Frieling uit Nijmegen.
Om 17.30 uur zal burgemeester Ter Horst bij de donjon een dankwoord uitspreken aan alle
medewerkers, in het bijzonder aan de voorzitter van de Stichting Donjon, Leon Eijkhout.
Daarna zal de burgemeester samen met de kleine Job Frieling de donjon nog eenmaal
beklimmen.
Job Frieling is aangewezen als winnaar van de tekenwedstrijd, omdat hij heeft laten blijken
de grootste (kleine) donjonfan te zijn. In zijn eigen kamer kan hij nog dagelijks genieten van
zijn eigen houten donjon, speciaal voor zijn verjaardag nagebouwd door opa. Dat doet hij het
liefst in zijn eigen riddertenue. De familie Frieling woont pas sinds kort in Nijmegen, maar is
nu al verslingerd aan Nijmegen en de donjon in het bijzonder.
De winnaar van de tekenwedstrijd krijgt, naast de eer om de donjon als laatste te bezoeken,
ook nog een mooi ingelijste foto van dit speciale moment en een donjon cadeaupakketje.
Opening donjon in de laatste dagen
Om afscheid te nemen van de donjon en het keizerlijke uitzicht kan het publiek terecht
tijdens de volgende openingstijden:
- donderdag 28 september: 12.00 – 20.00 uur
- vrijdag 29 september: 12.00 – 22.00 uur
- zaterdag 30 september: 12.00 – 20.00 uur
- zondag 1 oktober: 12.00 – 16.00 uur
De kassa sluit telkens een half uur voor sluitingstijd. De lift is niet meer in gebruik, het
platform kan nog per trap bereikt worden.

--Voor de redactie
Dit persbericht is afkomstig van het NVOB Cultuurfonds, mede-initiatiefnemer en beheerder
van de tijdelijke donjon. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met secretaris
Rosalie Thomassen, tel. 06 506 38 600 of mail info@nvobcultuurfonds.nl.
Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij deze afsluiting op zondag 1 oktober, vanaf
16.00 uur. Het officiële programmadeel begint dus om 17.30 uur met een mooi fotomoment
om ca. 18.00 uur.
Journalisten / persfotograven kunnen tussen 16.00 en 18.00 uur de donjon kosteloos
betreden.

