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Navullen van cartridges bij Inkstation in de Hertogstraat

‘Beter voor het milieu
en nog goedkoper ook’
“Het idee dat nagevulde cartridges minder goed zouden werken, is
volkomen achterhaald. Het komt zeer sporadisch voor dat klanten
hun beklag komen doen omdat ze problemen hebben. En als het al
zo is, dan krijgt zo iemand onmiddellijk een nieuwe cartridge mee.”

De 30-jarige Hafid El Allachi is
met zijn franchise-onderneming
Inkstation gevestigd aan de
Hertogstraat. Hij is er rotsvast van
overtuigd dat zijn dienstverlening,
het navullen van inktpatronen en
cartridges voor (computer)printers,
grote voordelen biedt aan met
name het midden- en kleinbedrijf.
“Dat is ook mijn grootste doelgroep
wat klanten betreft, hoewel hier
ook heel wat particulieren komen,
Logisch, want het prijsverschil
is aanmerkelijk. Een nagevulde
cartridge is tot drie keer zo goedkoop dan een nieuwe. We weten
allemaal wel wat die dingen nieuw
in de winkel kosten. Een kleine
rekensom is dan ook voldoende om
het voordeel vast te stellen.”
Bliksemsnel
Met trots laat hij een artikel zien
uit NRC Handelsblad, dat
de navulcartridges van
Inkstation betitelde als
het ‘Beste Product 2004’.
“En daarbij is ook naar het
milieu gekeken”, zegt hij
veelbetekenend. Het laten navullen van een cartridge in de zaak van

Hafid in de Hertogstraat, gebeurt
ook bliksemsnel. “Ja”, zegt hij, “de
klant kan er meestal wel op wachten. Of ik moet het razend druk
hebben.”
Grote studentenstad
Hafid is afgestudeerd in bedrijfseconomie en heeft zich na een
carrière als telecom-engineer
verzelfstandigd. Hij woont in
Den Bosch, maar heeft drie jaar
geleden bewust voor Nijmegen
gekozen als vestigingsplaats. “Een
grote studentenstad, waar ook nog
eens veel bedrijven zijn. Ideaal.”
Inmiddels is hij verknocht geraakt
aan de Hertogstraat. “Veel contact
met de buren. Zakelijk, maar ook
in de collegiale sfeer. We gunnen
elkaar allemaal het licht in de
ogen en dat is een goede basis voor
samenwerking.”
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Elrie Bakker wordt bezoldigd voorzitter

Metamorfose voor
Centrummanagement
De Stichting Centrummanagement Nijmegen (SCMN) staat aan de
vooravond van een volledige metamorfose. Het zittende bestuur
treedt in zijn geheel terug en vanaf komende maand augustus is
Elrie Bakker voor een aantal dagen per week aangesteld als bezoldigd voorzitter. Een noodzakelijke statutenwijziging brengt ook een
naamsverandering met zich mee: SCMN heet voortaan Stichting
Binnenstadsmanagement Nijmegen.

9

Inkstation van Hafid El Allachi is te
vinden in de Hertogstraat 2,
tel. 024 3243336, www.inkstation.nl,
e-mail nijmegen@inkstation.nl.

Schitterend terras in de zon
Binnen genieten van de koele airco***

Reconstructie Van Broeckhuyzenstraat, Van Welderenstraat en In de Betouwstraat vanaf voorjaar 2008.

11
Straatbeeld:
Ponyrijden

15

Elrie Bakker

Grote Markt 38 - 40 Nijmegen tel. 024 - 360 30 00

Regiohopper rijdt deze
zomer in Nijmegen en
omgeving.

INKSTATION

Alle geledingen

Dagelijks geopend vanaf 8.00 uur
Ontbijt, lunch en diner

EN VERDER
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De radicale koerswijziging is het gevolg van
discussies die al sinds eind 2005 gaande zijn.
Resultaat daarvan is dat de nieuwe Stichting
Binnenstadsmanagement Nijmegen onder de
titel ‘Samen ondernemen in de Binnenstad’
meer dan ooit tevoren het pad van de samenwerking en pragmatische aanpak kiest.

Doelstellingen
Vier belangrijke doelstellingen staan daarbij
centraal:
• Het verbeteren van het vertrouwensklimaat
in de binnenstad tussen de ondernemers,
organisaties en gemeente.
• Samen een sterke binnenstad ontwikkelen,
te bereiken door een samenhangend plan
van aanpak dat aansluit op behoeftes en op
de hedendaagse binnenstad.
• Draagvlak creëren in de binnenstad voor
een volwaardig nieuw te positioneren binnenstadsmanagement.
• Starten met eerste actiepunten uit een
samenhangend actieprogramma voor de
binnenstad met een binnenstadsbrede participatie in daadkracht en financiële draaglast.

Er komt geen centrummanager of binnenstadsmanager meer. Het bestuur van het
Binnenstadsmanagement bestaat voortaan
nog uit ten hoogste vijf personen. In eerste
instantie zijn nu drie bestuursleden aangesteld: Elrie Bakker als voorzitter, Hans Peters
(directeur Selexyz Dekker vd Vegt) en Pieter
Haanappel (Verbeek Bedrijfsmakelaars) als
bestuursleden. Het bestuur wordt gesteund
door een veel grotere Raad van Advies,
waarin alle geledingen uit het bedrijfsleven
in de binnenstad vertegenwoordigd zijn, dus
ook de cultuur, de toeristensector en de evenementen. Tot nu toe bestaat de Raad van
Advies uit vijftien personen, waaronder EZwethouder Hannie Kunst als vertegenwoordiger van de gemeente Nijmegen.
Financieel kan de Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen terugvallen op het
Ondernemersfonds. Gelden daaruit in 2006
maakten de koerswijziging mogelijk en ook
de herstart en de toekomstige werkzaamheden worden gefinancierd vanuit dat fonds.

Promotie binnenstad
Vanuit de Raad van Advies worden door het
bestuur werkgroepen aangestuurd die heel
gericht en pragmatisch activiteiten ontwikkelen en uitvoeren. Zo is er al een werkgroep
‘Promotie, marketing en productontwikkeling’
aan de slag, als voortzetting en versteviging
van het huidige Promotie Platform. Deze

Ruim tien restaurants presenteren zich tijdens culinair evenement ‘Waalkade
à la Carte’.
Achttien van de 52 bij het

22 Ondernemersfonds 2007

ingediende projecten ontvangen samen 1,1 miljoen
euro uit het fonds.
3

werkgroep, onder leiding van Wijnand Kok,
heeft als opdracht de binnenstad verder te
promoten. Een evenwichtige evenementenkalender, kansrijke arrangementsvorming,
branchering en nieuwe retailconcepten, zijn
daarbij de sleutelwoorden. Alles passend binnen de nieuwe vrijetijdseconomie en met oog
voor de regionale, nationale en internationale
consument. Eerste speerpunt is de consument uit het naastgelegen Duitse achterland
terug te krijgen in Nijmegen.

Leefbaarheid
Ook de werkgroep ‘Openbare ruimte’, onder
leiding van wijkmanager Ger van Hagen, kan
op korte termijn aan de slag.

‹
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Deze werkgroep richt zich op de
leefbaarheid in de Nijmeegse binnenstad,
uitgaande van het thema ‘Schoon, heel en
veilig’.
Een derde, nog te formeren werkgroep
‘Ruimtelijke ontwikkeling’ gaat zich richten
op het signaleren en benutten van kansen
die de bestaande of aanstaande ruimtelijke
ontwikkelingen in het centrum van Nijmegen
bieden.

“De positieve kenmerken van Nijmegen moeten we met verve communiceren. We zouden wel gek zijn als we dat niet zouden doen”,
zegt Hans Peters, bestuurslid van de nieuwe Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen.

De stad heeft zeer veel positieve kenmerken,
stelt hij vast. Volgens Hans Peters moeten
die voortdurend geëtaleerd worden. “De
Mariken- en Moenenstraat, Nijmegen oudste
stad, Nijmegen schoonste stad, Nijmegen
toeristenstad, Nijmegen Vierdaagsestad. Zo
kan ik nog wel even door gaan. In veel consumentenpolls is Nijmegen in de top terug te
vinden. Er is echt alle reden om trots te zijn
op deze stad. De positieve kenmerken moeten we met verve communiceren. We zouden
wel gek zijn als we dat niet zouden doen.”

Elrie Bakker is
geen onbekende
Elrie Bakker, de eerste voorzitter
van de doorstartende Stichting
Binnenstadsmanagement Nijmegen,
is bepaald geen onbekende in het
Nijmeegse bedrijfsleven.

4

Sinds de oprichting in 1990 van
de Stichting Centrummanagement
Nijmegen was ze tot 2001 centrummanager. Daarna trad ze als
Regiomanager Nijmegen in dienst
bij de Kamer van Koophandel voor
Centraal Gelderland.
In 2006 werd ze zelfstandig en
startte een eigen bedrijf in projectmanagement en consultancy, waarmee zij zich primair richtte op het
bedrijfsleven en de onderwijswereld.
Haar adviesbureau kreeg ondermeer
de opdracht de ontwikkeling te begeleiden van het ROC Plaza, waarbij
een aantal leerbedrijven uit de detailhandel zich zal vestigen in het nieuwe ROC-gebouw aan de Campuslaan
naast het station.
Als Centrummanager en als
Regiomanager bij de KvK stond
Bakker pal voor de ondernemingen in
haar werkgebied. “Met haar enorme
kennis van zaken en grote spreekvaardigheid heeft ze veel problemen
van ondernemers als bereikbaarheid,
parkeerproblematiek, gemeentelijke
lasten en vergunningen- en vestigingsbeleid aangekaart en vaak
helpen oplossen”, zo werd ze in
de nieuwsbrief van het Industrieel
Kontakt Nijmegen, waarvan ze adviseur was, getypeerd.

“...We zaten in Nijmegen
niet meer aan één tafel. ...”
Nieuw beleid

Bestuurslid Hans Peters van de nieuwe
Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen:

‘Er is echt alle reden om
trots te zijn op deze stad’

Krachtenbundeling, gezamenlijke aanpak,
één aanspreekpunt. Het zijn termen in het
jargon van het binnenstadsmanagement die
Hans Peters, directeur van Selexyz Dekker
vd Vegt in Nijmegen én bestuurslid van de
nieuwe Stichting Binnenstadsmanagement
Nijmegen, bijzonder aanspreken.
En hij kent ze ook goed, heeft er ervaring
mee, omdat hij behalve in Nijmegen ook
onderneemt in Arnhem en Maastricht en nog
niet eens zo heel lang geleden op dat gebied
ook actief was in Rotterdam.

door André Sonneville

De Stichting Centrummanagement Nijmegen gaat door
middel van een statutenwijziging plaats maken voor
de Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen.
SCMN-bestuurders Stef Cuppens, Michel Maessen,
Chris de Klein en Marion Hendriks stappen op. Bij het
Binnenstadsmanagement treden Elrie Bakker, Pieter
Haanappel (Verbeek Bedrijfsmakelaars) en Hans
Peters (Selexyz Dekker vd Vegt) aan.
NovioNova sprak met Hans Peters.

Elan en ambities
“We zaten in Nijmegen niet meer aan één
tafel”, analyseert Peters. “Versnippering in
plaats van bundeling van krachten. Daar
hebben we, de binnenstadsondernemers en
andere betrokken partijen, veel energie aan
verloren. Met deze nieuwe vorm van binnenstadsmanagement hebben we uiteindelijk
toch de goede keuze gemaakt. Het élan keert
terug, Nijmegen gaat z’n ambities oppoetsen.”

Het hervinden van trots en het exposeren
van de positieve punten van Nijmegen zal in
de ogen van Peters leiden tot bijvoorbeeld
het terugwinnen van de duizenden Duitse
consumenten die in het verleden hun euro’s
in Nijmegen besteedden. “In Maastricht,
Roermond en Venlo zijn ze er nog, hoor, die
Duitsers. Dus Nijmegen is ze kwijtgeraakt
en moet er nu alles aan doen om hun harten
weer te veroveren. In het verleden opgelopen
imagoschade moet teniet gedaan worden.

“...Het is dan ook een
absoluut winstpunt dat
nu ook de sectoren
cultuur en evenementen
zijn aangeschoven bij
het binnenstadsmanagement. ...”

Dat bereik je niet alleen door ‘leuke dingen
voor de mensen’ te doen. Daar moeten beleid
en visie achter zitten. Ik zie voor de Stichting
Binnenstadsmanagement Nijmegen dus ook
wel taken weggelegd als het gaat om advisering en stimulering in het ontwikkelen van
nieuw beleid door de gemeente.”

Absoluut winstpunt
Vanuit zijn professie heeft Hans Peters grote
affiniteit met de sector cultuur. Hij zegt:
“Cultuur is waardebepalend in een stad en
heeft een grote toegevoegde waarde. We zien
het aan de twee grote internationale tentoonstellingen die Museum Het Valkhof de afgelopen jaren in huis had. Ze hebben Nijmegen
ook internationaal op de kaart gezet en de
binnenstadseconomie heeft er een geweldige
impuls door gekregen. Het is dan ook een
absoluut winstpunt dat nu ook de sectoren
cultuur en evenementen zijn aangeschoven
bij het binnenstadsmanagement. Het is die
krachtenbundeling waar ik het eerder over
had.”

Fondsen oormerken
Over de financiën zit het nieuwe bestuurslid
niet erg in. “Met het Ondernemersfonds lijken de inkomsten de komende drie à vier jaar
gegarandeerd. Daar is ook een rol weggelegd
voor de overheid, de gemeente dus. Die moet
middelen vinden om het binnenstadsmanagement, als dat naar behoren functioneert en
zijn doelstelling waarmaakt, te faciliteren en
dus ook te financieren”, aldus Peters.
“Als de nieuwe aanpak zichtbaar vruchten
afwerpt, zullen ondernemers ook bereid zijn
te investeren en vinden ze het niet erg om
belasting te betalen. Die moet dan wel geoormerkt worden, zodat bijeengebrachte fondsen
niet aan andere zaken dan aan de binnenstad
besteed worden. Vernieuwende activiteiten,
daar moet je de vaart in houden.”
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Café Frowijn blijft gewoon open

Een advertentie kondigde de
executieverkoop van Café Frowijn
aan. Een te laat betaalde rekening
was er de oorzaak van.

Etienne Verkroost
voorzitter MKBNijmegen

MKB-NIJMEGEN
VERNIEUWT!

blijven liggen. Het ging om een bedrag van
€ 400,-. Tijdens het straatfeest van vorig jaar
heeft iemand ons een beamer en nog wat
diensten geleverd. Dat had toen natuurlijk
allang betaald moeten zijn, maar die factuur
is er helaas bij ingeschoten. Dat is inmiddels
allemaal geregeld. Maar de advertentie in de
krant konden we niet meer tegen houden.”

Geen opkopers
Voor de vaste gasten van café Frowijn die
op een maandag eind juni de Gelderlander
opensloegen was het flink schrikken.
Daarin stond de aankondiging van de executieverkoop diezelfde middag om 14.00
uur. Was getekend: Janssen & Janssen,
gerechtsdeurwaarders te Eindhoven.
Betekende dat het einde van het charmante
buurtcafé op de kop van de Pontanusstraat
in Bottendaal?

Oude rekening
“Geenszins”, vertelt eigenaar Ron
Minderman. “Storm in een glas water. Er
is niets aan de hand. Een oude rekening is

Rond 14.00 uur is er inderdaad geen executeur te bekennen, noch opkopers die hopen
voor een habbekrats de inboedel van het café
mee te nemen. Wel zitten een paar buurtbewoners doodgemoedereerd aan een kopje
koffie, onwetend van de onheilspellende
tijding.
Het initiatief voor incasso, in dit geval van
executie, geschiedt altijd in opdracht van de
schuldeiser die daarmee zijn geld probeert te
krijgen en in een moeite door het bestaansrecht van deurwaarders garandeert.
Wie nou die boze leverancier was, wil
Minderman niet kwijt. “Dat doet er niet toe.
Het voornaamste is dat we gewoon open zijn
en dat er niets aan de hand is.”
n

Keizer Karel Podia en Hutten stoppen samenwerking

La Vie Catering van Nijmegenaar Gerard van
de Kerkhof gaat met onmiddellijke ingang
de catering verzorgen in de Nijmeegse
stadsschouwburg en in concertgebouw De
Vereeniging.
De samenwerking tussen Hutten Exclusieve
Catering en de Keizer Karel Podia, dat beide
cultuurtempels exploiteert, is door tussenkomst van de kortgedingrechter beëindigd.

Goede partij
Keizer Karel Podia heeft na 5 jaar gekozen
om de catering uit te besteden aan de
locale cateraar La Vie te Nijmegen. Directeur
Albert Krielen van de Keizer Karel Podia:
“Een Nijmeegs cultuur bedrijf verdient een
Nijmeegse cateraar. Destijds vond ik dat La
Vie er nog niet aan toe was, nu ben ik ervan
overtuigd dat La Vie een goede partij is.”

Niet oogsten
Hutten Exclusieve Catering betreurt het niet
continueren van het contract en probeerde
vergeefs de contractbeëindiging te voorkomen door de rechter een uitspraak te laten
doen. Bob Hutten, directeur: ”Het is zuur dat,
wanneer je na 5 jaar zaaien, niet kunt gaan
oogsten. Met name in de eerste 3 jaren moesten er grote problemen opgelost worden. Nu
staat er een fantastische horeca-afdeling in de
theaters met een goede kwalitatieve prestatie
en uitstraling.”

Flinke groei
Voor La Vie betekent het cateren van de
Stadsschouwburg en De Vereeniging een flinke groei in de thuismarkt. Directeur-eigenaar
Gerard van de Kerkhoff reageert: “We zijn erg
blij dat we de exploitatie mogen doen, een
flinke kluif maar we zijn er klaar voor!”
Het personeel is geïnformeerd over de wisseling van de wacht. Voor de werkgelegenheid
heeft de overgang van cateraar verder geen
gevolgen.
n

Regiohopper in regio Nijmegen
Tijdens deze zomervakantie wordt in de
regio Nijmegen een proef gehouden met de
Regiohopper. Op drie buslijnen rijden twee
bussen met half open achterdek, die daarbij
‘en passant’ een aantal regionale toeristische
attracties aandoen.

Luxe en decadentie
in Valkhofmuseum
‘Luxe en decadentie; Leven aan de Romeinse
goudkust’ is de titel voor de volgende topexpositie die in 2008 in Het Valkhofmuseum
te zien zal zijn.
De expositie gaat over de luxe en decadentie in de Romeinse tijd. Over het leven van
de superrijken die aan de Golf van Napels
woonden. Ze leefden in overvloed, maakten
gladiatorenspelen mogelijk en brachten grote
openbare werken tot stand.
Net als bij de zeer succesvolle expositie
Herculaneum, gaat het ook hier om een
samenwerkingsverband met drie Duitse
musea en met het archeologisch museum
in Napels, dat topstukken in bruikleen
geeft. In Het Valkhofmuseum zullen zelfs
andere stukken te zien zijn dan op dezelfde
expositie die al eerder in de Duitse steden
bezocht kan worden. Conservatoren van Het
Valkhofmuseum leveren ook inhoudelijk een
bijdrage aan deze tentoonstelling.
Museum Het Valkhof gaat ervan uit dat
Nijmegen breed zal inhaken op deze topper,
door het op touw zetten van aanvullende
activiteiten.

De Regiohoppers rijden op drie reguliere
lijnen: lijn 5 (eindbestemming Groesbeek),
lijn 9 (richting Hatertste en Overasseltse
vennen, eindbestemming Grave) en lijn
80 (richting Ooijpolder, eindbestemming
Millingen). Behalve voor toeristisch verkeer

VakantieXperts als beste gekozen
In de einduitslag van Reisbureaumonitor
2007 - het onderzoek van de Consumentenbond naar de kwaliteit van reisbureaus in
Nederland - is VakantieXperts
als beste reisbureauketen van
Nederland uit de bus gekomen.
VakantieXperts, onderdeel
van Airtrade Holding, is een
landelijke onafhankelijke
keten van 140 reisbureaus,
waarvan 60 vestigingen van
franchisenemers. Ondermeer
reisbureau de Planeet, met vijf
vestigingen in Nijmegen en
directe omgeving, maakt er
deel van uit.
Rob Schilten, directeur van
VakantieXperts de Planeet, reageert: “Deze
einduitslag is een geweldig compliment. Als
de kritische Consumentenbond zwart op wit

De Regiohopper -bus met half open
achterdek- rijdt op 3 reguliere lijnen in
Nijmegen en omgeving.

zijn ze natuurlijk ook voor de reguliere reiziger bestemd.
Doel van de proef is het verbeteren van de
bereikbaarheid van toeristisch recreatieve
trekpleisters, waarbij de bus al een attractie
op zich is. De pilot is een initiatief van het
Regionaal Bureau voor Toerisme KAN (RBT
KAN), de Stadsregio Arnhem Nijmegen en
NOVIO/Hermes.
Meer informatie: www.deregiohopper.nl

laat weten dat onze reisbureaus niet in kwaliteit te overtreffen zijn, dan mag je de vlag
uithangen.”
Om de overwinning te vieren geeft de landelijke reisbureauketen maar liefst 140 vakanties
weg aan iemand die een gratis vakantie van harte gegund
wordt. Rob Schilten: “Dat kan
een gezin zijn dat snakt naar
vakantie, maar thuis moet
blijven omdat de middelen
hiervoor om welke reden ook
ontbreken. Maar ook de vrijwilliger die het hele jaar klaar
staat om een sportteam te
coachen, komt in aanmerking.
Voor de gratis vakantie mag
ook een goed doel of instelling worden voorgedragen.”
De voordrachten kunnen
tot en met 31 augustus
worden ingeleverd bij de 5 vestigingen van
VakantieXperts de Planeet of een van de 135
andere vestigingen van Vakantiexperts.

In het laatste MKBNijmegen jaarcongres
besteedde MKB-Nijmegen
aandacht aan ‘laagdrempelig vernieuwen’. Bewust
werd het woord innovatie
vermeden omdat menigeen
dan toch denkt aan geleerden in witte jassen
oftewel grote high tech bedrijven.
Innovatie is echter van belang voor álle ondernemers, dus ook voor het midden- en kleinbedrijf. Tijdens het congres bleek uit de bijdrage
van Loek Hermans, voorzitter MKB-Nederland,
dat de mate van vernieuwing in Nijmegen achterblijft bij het landelijk gemiddelde. Reden
temeer voor MKB-Nijmegen om aandacht te
(blijven) vestigen op het belang van vernieuwen. Wij blijven ons daarbij graag richten op de
laagdrempelige vernieuwing, vernieuwing die in
principe door elke ondernemer uit het middenen kleinbedrijf gerealiseerd kan worden. En
natuurlijk gebeurt er al het nodige in Nijmegen.
En ook dat willen we graag onder de aandacht
brengen. Vandaar dat MKB-Nijmegen ook dit
jaar graag weer de MKB-Nijmegen Innovatie
Award uitreikt aan de meeste vernieuwende
MKB-ondernemer van Nijmegen.
Dit hoeft niet een bedrijf te zijn dat iets nieuws
heeft uitgevonden, maar hierbij valt ook te denken aan nieuwe bedrijfsprocessen, een nieuwe
manier van samenwerken, een nieuwe marktbenadering of andere vernieuwende
werkwijze die wordt toegepast.
Ook vernieuwend aan het ondernemen? Doe mee en kijk voor meer
informatie en het aanmeldingsformulier op onze website:
www.mkbnijmegen.nl.
Voor de realisering van deze award
werkt MKB-Nijmegen inmiddels
samen met diverse partners, te
weten: Gemeente Nijmegen, Kamer
van Koophandel, VNO-NCW regio
Arnhem Nijmegen, IKN, Oost NV,
ROC Nijmegen, HAN en Mercator
Incubator Nijmegen.
De MKB-Nijmegen Innovatie Award
wordt uitgereikt tijdens het jaarcongres van MKB-Nijmegen op 17
oktober. Noteer deze datum alvast in
uw agenda!
MKB-Nijmegen, we zitten dus niet
stil.

MKB NIJMEGEN
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La Vie neemt
catering over

COLUMN

Executieverkoop blijkt ‘storm in glas water’
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bericht over nieuwe vestigingen, renovaties en winkelsluitingen
Meldingen zijn altijd welkom bij de redactie: info@novionova.nl

FoodXL is
weer open
Het duurde ruim vier maanden voordat
FoodXL in de Augustijnenstraat onlangs
haar deuren weer kon openen. Franchiser
s
Errol Taçkin:
“De kosten voor de verbouwing zijn uiteindelijk twee keer zo hoog
uitgevallen, maar ik ben blij dat ik mijn
klanten weer kan bedienen.”
Bij FoodXL, een easy-food take away
restaurant, kan de liefhebber terecht
voor een niet alledaagse maaltijd,
uit de Indische, Thaise, Vietnamese
en Surinaamse keuken met gerechten als
Surinaamse kousenband met garnalen, khaeng ped kai (Thaise kip met bamboe) of een
Indisch gekookt ei met santen saus.
Aba-i opent in
L. Hezelstraat
De Lange Hezelstraat is met ingang van oktober een exclusieve woninginrichtingwinkel

Easy-food take away restaurant FoodXL in de
Augustijnenstraat is weer open.

rijker. Franchisers Jacqueline Versé en Ozcan
Saglam openen er begin die maand Aba-i,
een winkel met luxe handgemaakte vloerkleden, gordijnenstoffen, lampen en meubelen.
De winkel, met een vloeroppervlak van
ongeveer 200m2 is gevestigd op nummer
54, het pand van nu nog Nostalgia Antiek en
Veilinghuis Oudestad. Zij op hun beurt verhuizen naar het belendende nummer 52, een
locatie die beter geschikt is voor het assortiment. Aba-i heeft behalve in Nijmegen ook
vestigingen in Amsterdam, Leiden, Utrecht en
Arnhem.
Ecodesign bewust
in St. Hezelstraat
In de Stikke Hezelstraat opent Willeke van
Herpen 1 september Ecodesign Ecodesign,
een winkel waar de milieubewuste consument
terechtkan voor natuurverzorging, kleding,
schoenen, yogaproducten en aanverwante
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Ondernemers die hun nering hebben in de Van Broeckhuyzenstraat,
Van Welderenstraat en In de Betouwstraat zijn behoorlijk tevreden
met de reconstructieplannen die de gemeente voor hun ringstraten
heeft. Het opknappen voor de drie in elkaars verlengde liggende
centrumstraten kan begin 2008 van start.

Ierse pub nu
stadscafé
In de Houtstraat is de Ierse pub O’Shea’s
gesloten. De nieuwe eigenaar van het café,
Bart van de Berg tevens uitbater van café
De Derde Kamer, heeft flink de bezem door
de inrichting gehaald en het stadscafé Berg
genoemd.
In plaats van een schaars verlicht Iers dranklokaal, oogt het nu als een trendy uitgaanscafé in de stijl van café Sterre. De bedoeling
is dat Berg een 25+ publiek aantrekt. Dat kan
door de week tot 02.00 uur terecht en in het
weekeinde swingen tot 04.00 uur.
Kunstuitleen
steekt over
Kunstuitleen Nijmegen in de Van Broeckhuijzenstraat gaat verhuizen. Ze maakt de
oversteek naar de Marienburg 22, het gebouw
van de voormalige Gemeentelijke Krediet
Bank. Met de verhuizing worden de twee
locaties van het Centrum Beeldende Kunst
Nijmegen (CBK), het tweede pand is gevestigd aan de Oude Haven, samengevoegd.
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Dé drukker!

Gedetailleerde tekeningen van de voorgenomen reconstructie van de Van Broeckhuyzenstraat, Van Welderenstraat
en In de Betouwstraat trokken in het Kolpinghuis de aandacht van veel ondernemers en bewoners, maar ook van
de wethouders Kunst en Van der Meer. Foto: ESF Edwin Stoffer.

De gemeente Nijmegen presenteerde de uiteindelijke plannen tijdens een inloopavond in
het Kolpinghuis. De ondernemers en bewoners die een kijkje kwamen nemen, concludeerden dat de gemeentelijke plannenmakers
goed naar hen hadden geluisterd tijdens
eerder gehouden inspraakbijeenkomsten. Aan
nagenoeg alle vragen en wensen is voldaan,
zo blijkt uit de gepresenteerde tekeningen.
Alleen de Fietsersbond Nijmegen, die pleitte
voor fietsverkeer in beide richtingen, kwam
er bekaaid vanaf. Volgens de gemeente komt
tweerichtingsverkeer de veiligheid van fietsers
niet echt ten goede als het gemotoriseerde
verkeer maar één richting mag berijden.
Opvallend in de gepresenteerde plannen is
de hoeveelheid groen waarvoor plaats is in de
gereconstrueerde straten. Er komen bomen

(Ginkgo biloba) en groenzuilen te staan. Er
wordt straatmeubilair uit één ontwerplijn
geplaatst, bestaande uit fietswielklemmen,
fietshekken en afvalbakken.
Straat en trottoir worden met de reconstructie
op hetzelfde niveau gebracht. De rijweg wordt
geasfalteerd, trottoirs, parkeerhavens en terrassen worden rood bestraat, eigenlijk analoog aan de Hertogstraat. Per saldo komen
er wat minder fietsstallingmogelijkheden,
zoals in de Van Welderenstraat, waar in de
oude situatie 112 plekken zijn om een fiets te
stallen en in de nieuwe situatie er daar maar
96 van overblijven. Ze worden per straat wel
beter verdeeld.
Ook wordt er meer ruimte gereserveerd voor
het vestigen van terrassen, die in de winter
dienst kunnen doen als parkeerplaats.

FEMINISERING
Een paar weken geleden
ontzettend geschrokken!
Klein berichtje in een
landelijke krant dat de
teruggang van de visstand in de zeeën misschien niet te wijten zou zijn aan overbevissing,
maar aan de toenemende onvruchtbaarheid van
vissen waardoor zij nauwelijks nog nageslacht
produceren. Oorzaak hiervan is weer, dat er
per dag anderhalf miljard liter anticonceptie
in de zee stroomt, geproduceerd één miljard
vrouwen in de hele wereld die de pil gebruiken
en gemiddeld anderhalve liter per persoon per
dag plassen!
Zouden de trendwatchers dit ook bedoelen met
de ‘feminisering van de maatschappij’? Want dat
feminisering een trend is, staat als de spreekwoordelijke paal boven het zeewater. Na de
hardheid en de zakelijkheid van het prille begin
van de nieuwe eeuw kiezen we nu massaal voor:
zorg en aandacht, van hard naar zacht, de menselijke maat, meer rekening houden
met elkaar. Feminisering noemt men
dat.
Feminisering van de maatschappij
betekent óók meer vrouwen op topposities in politiek en management.
Kijk maar naar Angela Merkel in
Duitsland, Ségolène Royal bijna in
Frankrijk, Hillary straks in de VS en
in Nijmegen natuurlijk Hannie Kunst
in het centrum van de macht. Een
geweldige ontwikkeling want al lang
is bewezen dat bedrijven met vrouwen in het topmanagement het beter
doen dan de mannenbolwerken.
De industrie doet mee.
‘Mannenzaken’ zoals computers en
auto’s worden door slimme marketeers meer gericht op vrouwen en
mannen raken geïnteresseerd in
vrouwenzaken zoals kleding, cosmetica, plastische chirurgie, verzorging
van zichzelf en hun ‘lijn’.
Hopelijk wordt het dan eindelijk toch
nog wat met onze maatschappij. Ik
kreeg laatst een blaadje van een
scheurkalender. Daarop de tekst: ‘A
woman without her man is nothing’
Maar mèt leestekens staat er heel
wat anders: ‘A woman: without her,
man is nothing! ‘

DE 300 VAN VAN AS
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Replay Video
verhuisd
De doelgroep van computerspelletjeswinkel
Replay Video, scholieren en jongeren, liet
zich te weinig zien in de Stikke Hezelstraat
en verhuisde daarom naar de Meester
Hermansstraat, vlakbij de H & M vestiging,
richting Eiermarkt. Manager Danny Roulaux
is blij met de verhuizing want hij zag direct
een stijgende lijn in de omzet.

Ondernemers tevreden
met plan opknapbeurt

Reinoud van
Assendelft
de Coningh
leisure manager

COLUMN

artikelen. De Stikke Hezelstraat was voor de
onderneemster een bewuste keuze. “Mijn
doelgroep komt volgens mij hier veel in de
buurt, met designwinkels om de hoek en
natuurlijk de natuurdrogisterij aan de overkant.”

Reconstructie Van Broeckhuyzenstraat,
Van Welderenstraat en In de Betouwstraat
vanaf voorjaar 2008
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Chris M. de Klein
voorzitter
VBO Nijmegen
voorzitter
Stuurgroep Servicepunt
Detailhandel & Horeca

novionova

POLDEREN
OF PIEKEN?
Wanneer u deze
column leest, is de
Vierdaagsehectiek uitgeraasd en dommelt Nijmegen
in een weldadige zomerslaap. De binnenstad is
weer bezit van haar bewoners en verblijfsgebied
van toeristen, op zoek naar de iconen van de
oudste stad van Nederland. Niks ‘city of health’,
zij komen voor de bijzondere beleving van
Nijmeegs’ cultuurhistorisch profiel.
Tijd voor reflectie over zaken als toekomst en
kwaliteit van onze binnenstad als winkel -en
verblijfsgebied. De toekomst ligt in onderscheidende marketing, ‘exclusive selling points’ en
in gebiedsgerichte ontwikkeling. De consument
komt niet meer voor die ene winkel maar voor
het gehele gebied dat voldoende verrassend aanbod moet bieden om hem te binden en te boeien.
Hoe scoren wij op dit punt, en weten we al hoe
de concurrentie op achterstand te zetten om
onze toekomst te verzekeren?

KORT DE KLEIN

10

Kwaliteit werkt als de buitenwereld je roemt,
want het is iets dat door anderen (consumenten) beoordeeld wordt. Daarvoor moet je durven
te excelleren. Een winnende toekomststrategie
voor uw en mijn binnenstad begint op de winkelvloer, de horeca-entree, het weldadige hotelbed, maar ook in de hoofden van hen die het
Stadhuis bevolken. Samenwerking:
nodig maar niet toereikend. Ambitie,
durf, wil en kunde om te winnen.
Dat zit niet of onvoldoende in onze
Nijmeegse genen. We nuilen liever
dan voor de hoofdprijs te gaan.
Polderen leidt tot overmaat aan
middelmatigheid, te weinig vernieuwende kwaliteit. Te veel regels en
gevestigde belangen belemmeren in
onze binnenstad de concurrentie. En
alleen in een concurrerende omgeving waarin (ondernemers-)prestaties
worden beloond, gedijt excellentie.
Tijd om afscheid te nemen van de
zesjes en maaiveldcultuur.
Polderen: mag het ietsje minder
zijn? Pieken: mag het ietsje meer
zijn?

Bistro-eigenaar Michael Stekhuizen
van De Spil is blij met reconstructie:

‘En nu de gevels
nog opknappen!’
De van huis uit al enthousiaste Michael Stekhuizen, eigenaar van
bistro De Spil in de Van Welderenstraat, kan nauwelijks wachten op
het moment dat de reconstructie van de ringstraten achter de rug.

De Nijmeegse binnenstad is rijk aan beelden. Ooit geplaatst als monument of als uiting van kunst of
cultuur. Soms in het oog springend, maar meestal weten we niet beter en lopen we er langs.
Een hernieuwde kennismaking in een serie van Pieter Nabbe (tekst). De redactie van NovioNova is
blij erin geslaagd te zijn de Nijmeegse stadsfotograaf Jan van Teeffelen aan te trekken voor het
beeldmateriaal bij deze serie.

Ponyrijden

“Het wordt prachtig hier, in ieder geval veel
minder rommelig”, zegt hij. “Ik hoop dat de
opknapbeurt van de straat aanleiding is voor
pandeigenaren om dan ook de gevels op te
knappen. Ook daar zijn nu subsidieregelingen
voor, dus om de financiën hoeven ze het niet
te laten.”

Compliment
Stekhuizen, die al vanaf 2000 in De Spil zit,
is lid van het bestuur van de straatvereniging
en heeft als lid van de klankbordgroep voor
ondernemers ook meegepraat over de herinrichting van de ringstraten. Ik heb het hele
traject van dichtbij meegemaakt. Het plan dat
Ben van Hees heeft gemaakt, de inspraak en
nu weer de enquête waaruit blijkt dat onze
collega-ondernemers tevreden zijn met het
behaalde resultaat. Veel in de plannen die de
gemeente nu gepresenteerd heeft, komt uit
het plan dat Ben van Hees destijds geschreven heeft. Er is dus goed naar ons geluisterd”, complimenteert hij.

Nieuwe initiatieven
Stekhuizen is vooral ingenomen met het feit
dat hij en zijn collega-horecaondernemers

De herinrichting van de Van Welderenstraat leidt, zo
hoopt Michael Stekhuizen van De Spil, tot nieuwe
initiatieven en hopelijk ook het opknappen van de
gevels in de straat.

hun terrassen kunnen uitbreiden en zo wat
meer armslag krijgen. “Dat zal de straat ook
levendiger maken, zeker in de zomerperiodes.” En ook ’s winters leidt het tot nieuwe
initiatieven, in ieder geval bij Stekhuizen in
huis. “Vanaf september gaan we hier in De
Spil ook lunches draaien. Er komt steeds
meer leven in de brouwerij.”

Ondernemersborrel
Voor de restaurateur is de Van Welderenstraat
absoluut de leukste straat van het Nijmeegse
centrum. “Ik wil hier nooit meer weg en al
zeker niet nu de straat opgeknapt wordt. Hier
heerst saamhorigheid onder de winkeliers en
kroegbazen. Een keer in de maand hebben we
na de koopavond op donderdag een redelijk
druk bezocht ondernemersborrel. Dan wordt
het wel en wee van de Van Welderenstraat
besproken. Amicaal en toch zakelijk. Een
fantastische sfeer die ik voor geen goud zou
willen missen.”

De voorstelling van de moeder die toekijkt
hoe haar twee kinderen een ritje op een
pony maken is een herkenbaar thema binnen het oeuvre van beeldhouwer Pieter
d’Hont (Hilversum, 1917), die een voorliefde
had voor mensen en dieren. D’Hont werkte
veel met brons als materiaal voor de talloze
kunstwerken die hij gedurende zevenenvijftig
jaar maakte. Zijn werk kwam grotendeels tot
stand in zijn atelier, het 16eeuwse stadsverdedigingswerk Manenburg in Utrecht.
Veel beroemdheden kwamen maar wat graag
naar zijn werkplaats om te poseren waaronder John Kraaykamp, kardinaal Alfrink, prins
Willem-Alexander en acteurs uit de internationale jetset. Ook koningin Beatrix was gecharmeerd van zijn werk en nodigde hem uit om
in haar atelier een buste te maken.
De bijna twee meter hoge beeldengroep
Ponyrijden, uit brons vervaardigd op een sokkel van kalksteen, dateert uit 1967. Tussen
dat jaar en 2002 stond het voor de toenmalige Nederlandse Middenstands Bank en de
Kamer van Koophandel aan het Mariënburg,
de plek waar nu de Stadswinkel en de
Postbankwinkel zijn gevestigd.
Na de herinrichting van dat gedeelte van het
centrum werd Ponyrijden verplaatst naar de
hoek van de Van Broekhuysenstraat en de
Mariënburg, voor grandcafé de Karseboom.
Pieter d’Hont overleed in Utrecht op 80-jarige
leeftijd.
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De omgeving van
de St. Stevenskerk
verandert in een middeleeuwse braderie
met ambachtslieden
zoals mandenvlechters.

Hoogtepunten in
festivalprogramma

Nieuwe Nijmeegs brood
Dankzij het festival is de stad na het
Marikenbrood een nieuw brood rijker.
Bakkerij Pruijn presenteerde vorig jaar al het
Gebroeders van Limburg brood. “Waanzinnig
lekker”, volgens de voorproevers. Daarnaast
neemt ook bakker Arend deel. Hij zet in op
het ‘Maelwaeltje’, een Nijmeegs kruidkoek.
Arend van Dam staat bekend als bakker
van biologisch brood en heeft als zodanig
affiniteit met de traditionele bereidingswijze.
Hij verwacht gezien het bezoekersaantal van
vorig jaar een commercieel succes.

Diverse re-enactmentgroepen laten het middeleeuws
straatbeeld herrijzen in de Waalstad.

Jong en oud trekken ‘op z’n middeleeuws’ verkleed
mee in de optocht door het Nijmeegse centrum.

Heures is momenteel ondergebracht in het
Metropolitan Museum of Art te New York.
De Gebroeders worden vaak gerekend tot de
voorlopers van de Renaissance omdat hun
thematiek verder reikte dan de traditionele
christelijke symboliek. In 1416 vielen ook zij
ten prooi aan de pest. In Nederland bleven
ze vrij lang onbekend, mede door de gebrekkige geschiedschrijving. Desondanks mogen
we ze gerust als de grondleggers van de
Nederlandse schilderkunst beschouwen.

een ossenkar knarst over het plaveisel.
Jonkvrouwen flaneren flamboyant als in het
vervlogen verleden. Valkeniers en boogschutters leveren spectaculaire demonstraties op
in het Kronenburgerpark. Troubadours zingen
over hun minne in den verre. Een chirurgijn
voert een middeleeuwse operatie uit op een
patiënt...hiervoor zoekt het festival nog vrijwilligers. De omgeving van de St. Stevenskerk
verandert in een middeleeuwse braderie met
ambachtslieden zoals mandenvlechters,
bierbrouwers, houtsnijders, pottenbakkers en
leerbewerkers.
Het festival dompelt Nijmegen voor even
onder in de middeleeuwen.

‘Brok in de keel’

Revival van de
middeleeuwen
Het Gebroeders van Limburg Festival werkt
aan meer betrokkenheid ondernemers
door Jeroen Poldermans
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De organisatie van het Gebroeders van
Limburg Festival hoopt de Nijmeegse
ondernemer meer te betrekken bij dit cultureel evenement. Vorig jaar bezochten
ruim vijftienduizend bezoekers het festival.
Enkele ondernemers zagen hierin een ideale gelegenheid om hun visitekaartje achter
te laten.

Het Gebroeders van Limburg Festival vindt
eind augustus voor de derde keer op rij plaats
in de binnenstad van Nijmegen. Diverse
re-enactmentgroepen laten het middeleeuws straatbeeld herrijzen in de Waalstad.
Wethouder Hannie Kunst liep vorig jaar als
eerste bekende Nijmegenaar geheel authentiek gekleed mee in de stoet. Dit jaar hijst
jonkheer Albert Krielen (directeur Keizer Karel
Podia) zich in de tabberd.

Betrokkenheid groeit
De betrokkenheid bij het festival groeit
enorm. Steeds meer ondernemers doen
een duit in het zakje en stropen de mouwen
op. De organisatie zet stevig in op productontwikkeling. Samen met een wijnadviseur
en enkele slijters werken ze nu aan de Van
Limburg wijnen, een mooie selectie uit het
gebied rondom de Loire.
Wat betreft nieuwe producten zit er nog meer
in het vat: mosterd, azijnen, zeep, honingproducten en niet te vergeten de culinaire
arrangementen.
Achter de schermen groeit het enthousiasme
gestaag onder de winkeliers. Een ondernemer
bestelt massaal banieren, terwijl een ander
zijn assortiment met museale inventaris ter
beschikking stelt.

‘Waarom dit festival?’, vragen we mede-organisator André Stufkens.
“We vieren de wonderschone kunst van
deze Nijmeegse broers en tegelijkertijd de
rijke culturele context van hun geboortestad
en het hertogdom Gelre”, antwoordt hij.
“Naar buiten toe - nationaal en internationaal - versterkt dit festival het profiel van de
oudste stad waar het heel goed toeven is.
Volgens alle marketingonderzoeken van de
afgelopen jaren is dat ook economisch een
bijzonder sterke troef. Vandaar dat Taskforce
Ondernemerfonds Nijmegen dit festival ruimhartig ondersteunt.”
‘Authenticiteit, duurzaamheid en gedragen
door de Nijmeegse bevolking’ luidt het motto
van het festival. Stufkens: “Het is prachtig
om te zien hoeveel Nijmeegse talenten zich
belangeloos inzetten door het vervaardigen
van middeleeuwse kledingstukken, of het
oefenen van middeleeuwse dansen, muziekstukken, zwaardvechttechnieken etc. En als
de optocht dan begint krijg ik een brok in de
keel: de oude stad die zoveel geleden heeft
komt tot leven. Die ontroering willen we als
Stichting Gebroeders van Limburg graag met
iedereen delen.”

De pest
Nijmegen rond 1400. In die tijd floreerde het
culturele leven in Nijmegen en groeide de
handel. Het inwonersaantal nam toe ondanks
dat de pest ook hier flink huishield. In die
periode woonden de gebroeders van Limburg
op de hoek van het Stokkumstraatje. Het
huidige pand van telefoonwinkel Orange staat
op de plaats waar het huis van de gebroeders
heeft gestaan.
Als onder andere miniaturenschilders maakten zij nationaal maar vooral internationaal
faam. Voor het Franse hof verzorgden ze
onder andere illustraties en insignes. Zo
illustreerden ze in opdracht van hertog Jean
de Berry het wereldberoemde getijdenboek
(een bundel gebeden voor elke dag van
het jaar) Les Belles Heures, met voor die
tijd revolutionaire miniaturen. Les Belles

Schapen en ossekar
Het festival pakt groot uit. Herders met schapen banen zich een weg door de menigte,

Middeleeuwse vechtjassen laten zien wat ze kunnen.

Vrijdag 24 augustus
- 16:00: opening expositie Valk
en Hof over de valkerij in De
Stratenmakerstoren (met boekwerk)
- ’s Avonds: aankomst van re-enactmentgroepen uit Italië, Zweden,
Duitsland en de Graven van Holland.
Opbouw van middeleeuwse kampementen op het Stevenskerkhof en
Het Valkhof.
Zaterdag 25 augustus
- 13:00 - 16:00: demonstraties van
middeleeuwse vechtsporten, kinderspelen op Het Valkhof. Middeleeuws
tentenkamp op het St. Stevenskerhof
en Het Valkhof de hele dag toegankelijk.
- 20.30 - 22.00: middeleeuws soiree en proeverij in de St. Stevenskerk. Tweede Gebroeders van
Limburglezing over insignes door
prof. Jos Koldeweij. Tevens prijsuitreiking in het kader van het Prins
Bernard Fonds.
Zondag 26 augustus
- 13:00 - 17:00: ambachtsmarkten
met o.a een palingroker, smid, leerbewerker, houtsnijder en bierbrouwer
(St. Stevenskerkhof ), middeleeuws
wagenspel, een operatie van een
chirurgijn, mandenmarkt met als
thema: hedendaagse producten met
middeleeuwse inslag (Burchtstraat),
kinderspelenparcours, valkeniers en
muziek (Het Valkhof ), boogschutters,
zwaardvechters, (Kronenburgerpark),
ruiters, loslopende ossen en schapen, rondtrekkende troubadours.
Middeleeuwse gerechten en dranken
(Lange- en Stikke Hezelstraat en
Ganzenheuvel).
- 15:00 - 16:00: Gebroeders van
Limburgstoet met ruim tweehonderdvijftig deelnemers en optredens van
diverse groepen.
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Restaurant Claudius heeft als oudste
restaurant van Nijmegen de uitnodiging en uitdaging aangenomen om mee
te werken aan het tot stand komen van
Waalkade à la Carte 2007.
Het evenement roept bij iedereen
gezellige herinneringen op.
Om kennis met onze keuken te maken
staan wij op deze dagen met kleine
gerechten en drankjes voor u klaar.

Dick Bos
Product Plus
Reclamebureau

COLUMN

~~~~~~
Een unieke samenwerking
tijdens Waalkade à la Carte
Ruim tien restaurants presenteren zich

Bisschop Hamerstraat 12 6511 NB Nijmegen - Telefoon en fax (024) 322 14 56
Dinsdag t/m zondag geopend v.a. 18.00 uur - Maandag gesloten

Van harte welkom bij
‘Waalkade à la Carte’!
Tot de naar verwachting duizenden gasten van culinair evenement ‘Waalkade
à la Carte’, van 16 tot en met 19 augustus op de Nijmeegse Waalkade, behoren in ieder geval de invité’s van NovioNova die van harte welkom zijn
tijdens het ‘happy hour’ dat het nieuwe binnenstadsmagazine voor zijn
lezersdoelgroep organiseert op vrijdag 17 augustus vanaf 18.00 uur.

Uw feest of partij viert u in de
mooiste zaal van Nijmegen!
Vivaldi’s Café, Waalkade 66, Nijmegen

Tijdens ‘Waalkade à la Carte’ laten meer
dan 10 restaurantbedrijven uit Nijmegen en
directe omgeving zien dat zij voortreffelijk
gastheerschap weten te combineren met culinaire verwennerij.
‘Waalkade à la Carte’ werd in het midden van de jaren negentig voor het eerst
georganiseerd, naar het voorbeeld van het
Preuvenement waarmee Maastricht al decennia lang furore maakt. Het Nijmeegse evenement met smaak stierf echter pal na zijn
eerste lustrum een financieel zachte dood,
voornamelijk veroorzaakt door onduidelijkheden in organisatorische sfeer.

024-3222890, www.vivaldiscafe.nl
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Gevarieerd amusement
La Vie Catering
Bijsterhuizen 11-08
6546 AS Nijmegen
T 024 345 68 11
www.laviecatering.nl

Vlaams Arsenaal
Arsenaalpoort 1-4
6511 PN Nijmegen
T 024 324 17 50
www.vlaamsarsenaal.nl

Op de Waalkade zal in augustus plaats zijn
voor meer dan tien restaurants, die allemaal
hun ‘eigen’ keukentent krijgen en zo dus hun
gasten met hun eigen specialiteiten kunnen
ontvangen. Ook wordt er in de vorm van live
optredens door verschillende muziekformaties dagelijks zeer gevarieerd amusement

Plattelandsproduct
‘Waalkade à la Carte’ is voor het publiek
gratis toegankelijk. Proeverijtjes en drankjes worden met munten, de zogenaamde
‘Waaltjes’, afgerekend. Door een bijdrage uit
het Ondernemersfonds 2006 heeft de organiserende Stichting Waalkade à la Carte de deelnameprijzen voor de restaurants laagdrempelig en daardoor aantrekkelijk kunnen houden.
Ook de extra aantrokken hoofdsponsors -ING
Bank, Brands’ Bier, de Stichting Streekgala en
(horeca)groothandel Hanos, dragen daaraan
hun steentje bij. Stichting Streekgala zal actief
het plattelandsproduct uit de grensregio
Nijmegen-Kleve promoten tijdens ‘Waalkade
à la Carte’.

Specialiteiten
De gespecialiseerde horecabedrijven die zich
op de Waalkade zullen presenteren zijn: restaurant Claudius (Nijmegen), café Vivaldi’s
(Nijmegen), Strik Patisserie (Nijmegen),‹

De keuzeheer van Oranje
heeft een baan waar velen van dromen. Tot ze
hem krijgen. Je jaagt de verkeerde spelers weg,
terwijl je anderen juist te veel kansen geeft.
Tenzij je werkt met de jongere generatie. Dan
ben je als keuzeheer onomstreden. Jouw keuzes
blijken een succes. Dankzij geluk of dankzij
de duidelijkheid? Ik ben geneigd succes toe te
schrijven aan duidelijkheid.
Kies onvoorwaardelijk voor één weg en succes
volgt. Niet als vanzelf maar door hard te werken
en te blijven geloven in je keuze. Twijfelaars
hebben geen succes. Net zo min als diegenen
die maar niet op één paard durven te gokken.
En er dan maar voor kiezen op vele paarden te
gokken. Dat kans op succes is aanwezig, maar
de kans dat je dat succes langere tijd vasthoudt
is klein.
Ondernemers adviseer ik ook altijd duidelijke
keuzes te maken. Succes bereik je door je volledig te richten op datgene waar je goed in bent.
En vervolgens te zorgen dat je er beter in wordt.
Maar door een keuze te maken, creëer je bovendien duidelijkheid. Iedereen weet waar je voor
staat en wat je doet. Daarmee onderscheid je
jezelf, pak je een voorsprong op de concurrentie
en win je!
En hebben we het over winnen, dan komen we
toch automatisch weer uit bij de
grijze eminentie uit Friesland: Foppe.
Hij koos voor een team, een systeem
en bovenal voor zijn eigen stijl.
Voetbaltechnisch heb ik niet meer
veel toe te voegen. Wel over ‘s mans
voorkomen en eigen stijl. Hij kiest er
duidelijk voor zichzelf te blijven en
nuchter door het brilletje te kijken
naar het spelletje. Zijn keuze om te
vertrouwen op zijn eigen zienswijze
maakt van deze keuzeheer een ware
keuzemeester.

BOSPRAAT

Maar tien jaar na dato komt het culinair
evenement dus weer terug op de Nijmeegse
Waalkade. De formule voor ‘Waalkade à la
Carte’ is nauwelijks gewijzigd. Dat hoefde ook
niet, want de stijgende bezoekersaantallen in
de jaren negentig en de grote belangstelling
van restaurantbedrijven om aan het evenement deel te nemen, bewijzen de kracht van
het Nijmeegse concept.

geboden.
Op donderdag 16 augustus treden de Blue
Mops en de Tiny Little Bigband op. Voor
vrijdag 17 augustus staat The Charlestown
Jazzband geprogrammeerd. Op zaterdag
18 augustus staan salsaband Cuata en ‘t
Looporkest op de rol. En op de slotdag van
‘Waalkade à la Carte’ treden salonorkest
‘Flegel’, swingformatie ‘de Rolero’s’ en dansformatie ‘Midnight Special’ op.

Succes is een keuze
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novionova
verschijnt
colofon NovioNova
elke laatste donderdag
van de maand

‹

€@

website www.novionova.nl
redactie Bob Gaster
Pieter Nabbe
André Sonneville

PAND IN

BEELD

fotografie Sonja Antheunis
Edwin Stoffer

vormgeving Louman & Friso
advertenties Elles Jonker
Postbus 31006

SOUTERRAIN

6503 CA Nijmegen
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Het verspreidingsgebied omvat niet alleen de
binnenstad zelf. NovioNova wordt ook gratis
bezorgd bij bedrijven aan de singels en in de
schil direct om de singels heen.
Hebt u NovioNova niet ontvangen? Onze
excuses daarvoor en maakt u er alstublieft per
e-mail (info@novionova.nl) melding van.
Wij zorgen dat u alsnog een exemplaar krijgt.
Woont of werkt u buiten het verspreidingsgebied van NovioNova en wilt u het binnenstadsmagazine toch ontvangen?
Dat kan tegen vergoeding van bezorg- en
administratiekosten.
Ga naar onze website www.novionova.nl en
meldt u aan voor een ‘buitenabonnement’
dat een jaar geldig is. De kosten ad. € 36,worden gefactureerd.
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De 34e editie van de Internationale Nijmeegse Fietsvierdaagse wordt door organisator Gerard van Groningen geafficheerd
als ‘De mooiste vakantie die er is’.
“Vier dagen relaxed fietsen door en genieten van een van de mooiste streken van
Nederland: het Rijk van Nijmegen. De
Nijmeegse Fietsvierdaagse kenmerkt zich
door de schoonheid en afwisseling van het
landschap waar de deelnemers doorheen
komen. Er wordt door polders gefietst, over
dijken, langs rivieren, door bossen en vennen
en over heuvels. Buiten deze prachtige natuur
worden onderweg ook nog eens lieflijke
stadjes en dorpjes aangedaan”, bezingt Van
Groningen zijn evenement, stad en regio.
De ongeveer 3500 fietsers, die start en finish
hebben op de Waalkade, kunnen van dinsdag
31 juli tot en met vrijdag 3 augustus kiezen uit
afstanden van 25, 40, 60 of 80 kilometer per
dag. Eén dag meefietsen mag ook.

fax 024-3506120
email info@novionova.nl

Jan van Teeffelen

Oude Ha

rger
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6503 CA Nijmegen
telefoon 024-3501924

NovioNova wordt iedere laatste donderdag
van de maand gratis bezorgd bij alle zaken in
de winkelstraten in de Nijmeegse binnenstad.
Ook alle ‘niet zichtbare’ bedrijven in binnenen benedenstad, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel, ontvangen NovioNova.

Stationsplein

Nijmeegse Fietsvierdaagse:
‘Mooiste vakantie die er is’

Nijmegen
postadres Postbus 31006

Hoe krijg ik
NovioNova
in de bus?

Kronenbu

Welkom bij happy hour’
NovioNova
Binnenstadsmagazine NovioNova, in
samenwerking met de organiserende
Stichting Waalkade à la Carte, nodigt
zijn lezers graag uit voor een happy
hour op het festivalterrein aan de
Waalkade.
Op vrijdag 17 augustus van 18.00 tot
19.30 uur, in de culinaire ambiance van
de participerende restaurateurs en met
de muzikale tonen van The Charlestown
Jazzband op de achtergrond, heffen wij
graag het glas met onze genodigden
die de in de hartpagina’s meegehechte
voucher als toegangsbewijs gelieven te
beschouwen.

Uitgever Publichasse ez
bezoekadres Groenestraat 294

Sim
on L

La Vie Catering (Nijmegen), Orient
Plaza (Nijmegen), restaurant ‘t Lemke
(Nijmegen), restaurant De Hamert
(Wellerlooi), een drietal onder de naam De
Gulle Gastheren samenwerkende restaurants
uit Noord-Limburg, grandcafé-brasserie Het
Arsenaal (Nijmegen) en de pannenkoekspecialiteitenrestaurants Den Tol (Velp) en
Jansberg (Plasmolen).
De besprekingen over deelname met een
viertal restaurants waren volgens organisator
Gerard van Groningen nog gaande bij het ter
perse gaan van dit nummer.
n
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Deel van een kantoorpand, in portefeuille bij Strijbosch Thunissen Bedrijfsmakelaars,
gelegen aan de Canisiussingel, één van de meest prominente doorgaande singels van
Nijmegen en direct grenzend aan het stadscentrum.

nova

Voor het melden van uw
(bedrijfs)nieuws, tips, ideeën,
persberichten of commentaar
kunt u altijd terecht bij de
redactie van NovioNova:
Groenestraat 294
Nijmegen
Postbus 31006
6503 CA Nijmegen
T: 024 350 19 24
E: info@novionova.nl
W: www.novionova.nl
De deadline voor nummer 32007 van NovioNova,
verschijningsdatum
30 augustus, is op vrijdag
10 augustus 2007.

Canisiussingel 36a
Bouwjaar

ORIGINEEL
Maandelijks presenteert NovioNova in
woord en beeld een
pand voor bedrijfsdoeleinden, dat in
de binnenstad te
huur of te koop
staat. Deze rubriek
komt tot stand in
samenwerking met
de eigenaar en/of
met de bedrijfsonroerendgoed makelaar die de eigenaar
vertegenwoordigt.
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Kan er in of boven het bedrijfspand ook
gewoond worden?

Omvang

Boven het souterrain zijn twee andere bedrijven gevestigd, de Hypotheker en ADKA beheer B.V.

De kantoorruimte in het souterrain bedraagt 232m2
verhuurbaar vloeroppervlak.

Gebruik
Het pand was tot 2006 in gebruik.

Wie waren de vorige gebruikers?

Welke bestemming ligt er op het pand?
De geldende bestemming is ‘Bijzondere doeleinden en
kantoren; dus bestemd voor dienstverlenende bedrijven
en kantoren.

Hiervoor was er een copyshop gevestigd in het souterrain. Deze heeft hier 10 jaar gezeten. Daarna tijdelijk
verhuurd als opslagruimte.

Schuilen er adders onder het gras?

Waar is het pand geschikt voor en waarvoor juist
niet?

Nog bijzonderheden?

Uitermate geschikt voor sportruimte, fitness en fysiotherapie praktijken en dansscholen. Daarnaast is de
ruimte geschikt voor kantoor en dienstverlenende
bedrijven. Ook is de ruimte goed voor een expositieruimte fotostudio etc.

Er zijn geen plannen bij de gemeente of de eigenaar
bekend van het gebied waar dit pand gelegen is.
Het pand heeft voor een souterrain bijzonder veel lichtinval. Het is een monumentaal pand, dit houdt in dat
er niets aangepast mag worden aan de buitenzijde van
het pand zonder overleg met de gemeente.

novionova

novionova

‘Home is where the heart is’ - Vietnamese kleermaker
voelt zich thuis in Stikke Hezelstraat

Een bedrijvige familie

door Pieter Nabbe

De Stikke Hezelstraat vormt niet alleen de
min of meer officiële scheiding tussen de
beneden- en de binnenstad, het is ook een
van die winkelstraten waar eigenzinnige
ondernemers zich graag vestigen. De speciaalwinkeltjes met sieraden, net iets andere
kleding enz. moeten het doen zonder de
sterke marktpositie van grote winkelketens
op A-locaties.
Dat is de kracht maar ook de kwetsbaarheid van deze winkeliers. Eén van hen is
Hung Tran, samen met zijn zuster eigenaar
van Kleermakerij Kinhdo Tailor op nummer 50, recht onder de klokken van de
Stevenstoren.

De tweetalige Tran, die de zaak in 1994
overnam van zijn vader, heeft wel eens overwogen te verhuizen naar een ruimere locatie,
ergens op een industrieterrein. “Dat heeft
natuurlijk zijn voordelen, maar het kost me
de particulieren die hier elke dag binnenkomen. Bovendien heb ik een goede band met
makelaar Verbeek van wie ik het pand huur.
Ik spreek ze bijna nooit want de contractverlenging loopt zonder bericht van beider
partijen automatisch door. Geen nieuws is
dan goed nieuws. Bovendien is de Stikke
Hezelstraat een veel te charmant straatje om
te verlaten.”n

Achttien projecten
krijgen 1,1 miljoen

Thi Ngoc Lan Tran

18
Begin jaren tachtig kwam hij als 8-jarige met
zijn familie als vluchteling uit Vietnam naar
Nederland. Na omzwervingen in Groesbeek
en Molenhoek kwam hij uiteindelijk in
Nijmegen terecht waar zijn vader een winkel
in maatkleding begon.

Hung Tran

Charmant straatje

Ondernemersfonds 2007 keert uit

Achttien van de 52 bij het Ondernemersfonds 2007 ingediende projecten ontvangen samen 1,1 miljoen euro uit het fonds.
Er ligt nog eens een half miljoen euro te
wachten op verdeling onder projecten die
‘nog nadere uitwerking’ behoeven.

Dat is nu 27 jaar geleden. Inmiddels is
Kinhdo een begrip in de Nijmeegse binnenstad. Maatkostuums worden niet meer
gemaakt in het atelier. Die service wordt
tegenwoordig uitbesteed. Core business is
tegenwoordig herstel en verstel van kleding.
Een flink aantal kledingwinkels in de binnenstad, waaronder de modeketen Open 32,
maakt gebruik van de diensten van Tran die
de pantalons, overhemden, jassen en colberts
nauwkeurig op maat maakt. Daarnaast is er
het winkelend publiek uit het centrum en de
schil daaromheen dat het atelier inmiddels
feilloos weet te vinden.

Nog steeds groei
Om de nog steeds groeiende klantenkring
te kunnen bedienen werkt Tran, behalve met
zijn zuster Thi Ngoc Lan Tran, met een vijftal
parttimers en een koerier die de hele dag af
en aan rijdt tussen klanten en atelier. Met
die cliëntèle heeft de winkel een solide basis
verworven. Dat succes is volgens de 33-jarige
Tran vooral te danken aan de service, snelheid en flexibiliteit. “En we zijn niet zo duur.”
Nog steeds komen zijn ouders elke dag
poolshoogte nemen in de zaak. Tran senior is
niet meer actief achter de naaimachine. Zijn
werk zit erop. Hij gaat met zijn vrouw nog
geregeld op familiebezoek naar het land dat
hij 27 jaar geleden verliet, maar is altijd weer
blij als hij weer terug is in Nijmegen. Ook
Hung Tran voelt zich Nijmegenaar. “Ik heb
hier mijn huis, mijn vrienden en mijn werk.
Hier voel ik me thuis, met de familie in de
buurt.”

De Stuurgroep Taskforce Ondernemersfonds,
ondergebracht bij MKB-Nijmegen, heeft
18 projecten geselecteerd die volgens de
stuurgroep een bijdrage verdienen. De voorstellen variëren van onderwijs en arbeidsmarkt tot marketing en promotie. Voor het
Ondernemersfonds 2007 ligt de prioriteit bij
innovatieve projecten en buurteconomische
activiteiten.

Zonne-energie
In het oog springende projecten zijn de ‘Solar
Road Train’, een innovatief vervoersmiddel
voor bezoekers van de benedenstad dat op
zonne-energie rijdt, en een strategisch innovatietraject voor bedrijven uit het midden- en
kleinbedrijf die werkzaam zijn op het gebied
van human health.
Dit jaar zijn opnieuw enkele projecten positief
gewaardeerd die het parkmanagement op
bedrijventerreinen ten goede komen. Ook
een uitgebreid project ter promotie en marketing van de binnenstad van Nijmegen is
voorzien van een positief advies. Volgens de

novio

een fiscaal hamerstuk zijn. Tot nu toe is dat
goed gegaan.

Stuurgroep past dit project goed in de ambitie om de binnenstad te versterken.

Definitief advies
Alle voorstellen zijn ingediend door
Nijmeegse ondernemers. De projecten
komen ten goede aan het Nijmeegse ondernemersklimaat en dragen bij aan lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf.
Het totaal beschikbare budget voor het
Ondernemersfonds 2007 bedraagt bijna
1,6 miljoen euro. Naast de positieve adviezen
voor in totaal 1,1 miljoen, heeft de Stuurgroep
nog circa 5 ton gereserveerd voor een aantal
al ingediende projectplannen.
De Stuurgroep is in essentie positief over
deze plannen maar zij behoeven nog nadere
uitwerking. De aanvragers van deze plannen
worden in de gelegenheid gesteld om een
aanvullende uitwerking in te dienen. In september zal de Stuurgroep deze aanvragen van
een definitief advies voorzien.

Zwaarwegend advies
De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van MKB-Nijmegen, Industriële Kring
Nijmegen, VNO-NCW regio ArnhemNijmegen, Stichting Centrummanagement
Nijmegen, Gemeente Nijmegen en de Kamer
van Koophandel. De Taskforce geeft zwaarwegende adviezen aan het gemeentebestuur
over de besteding van de gelden.

RABOBANK

Kinhdo Tailor, bijna 30 jaar
recht onder de Stevenstoren

Hung Tran is niet de enige ondernemer in
zijn familie. In Huissen heeft een van zijn
zussen een stomerij. En zijn jongere zusje
Hue Tran opende haar eigen kledingzaak,
nadat ze afstudeerde aan de modeacademie.
Deze zomer is haar eigen damesmodelijn
gelanceerd. Tran: “Naast Kinhdo ben ik daar
nauw bij betrokken. Hue is het creatieve
brein, ik zorg voor de logistiek. De productie
gebeurt in Vietnam waar de vervaardiging
veel goedkoper is. Dat betekent vooral veel op
en neer reizen, zo’n vier of vijf keer per jaar.
Als alles naar verwachting verloopt, is Hue’s
kleding in 2008 te koop.”
En dan is er nog een broer, een boekhouder in
Almere. Ook hij is betrokken bij de Nijmeegse
bedrijvigheid en zorgt ervoor dat de zaken

nova

Theodor Abels

Adjunct Directeur
MKB en Financieel Advies
Rabobank Rijk van Nijmegen

ONDERNEMEN MET
OF ZONDER RISICO’S?

In Nederland kun je zo’n beetje alles
verzekeren. Vaak kun je door de
bomen het bos niet meer zien, er zijn
zoveel verschillende soorten verzekeringen dat veel ondernemers niet
meer weten welke verzekering voor
hen nu eigenlijk de beste is.
Dat ondernemen risico’s nemen is,
weten we allemaal. Iedere onderneming heeft diverse bedrijfsrisico’s
die ernstige financiële gevolgen kunnen hebben.
Een aantal risico’s wil de ondernemer zelf dragen. De gevolgen van zwaardere risico’s waarbij
de continuïtiet van de onderneming in gevaar
komt, dekt men wel af door het sluiten van verzekeringen.
Voor uw bedrijf heeft u tal van verzekeringen
afgesloten: voor opstal, inventaris, voertuigen,
aansprakelijkheid, bedrijfsmiddelen en meer.
Maar zijn deze goed op elkaar afgestemd?
De Rabobank heeft speciaal voor ondernemers
de Bedrijven Compact Polis van Interpolis in het
assortiment. Hierdoor bent u altijd verzekerd
van de juiste afstemming.
Op deze Bedrijven Compact Polis bestaat de
mogelijkheid om de belangrijkste bedrijfsrisico’s
op één polis te regelen. In plaats van diverse
losse polissen krijgt u één overzicht waarop u
direct ziet waarvoor u verzekerd bent en wat
het kost. De Bedrijven Compact Polis bevat
zeven rubrieken: Gebouwen, Bedrijfsmiddelen,
Bedrijfsstagnatie, Verkeer, Aansprakelijkheid,
Rechtsbijstand en Milieu. Uiteraard bepaalt u
zelf welke verzekeringen uw bedrijf nodig heeft.
De rubrieken sluiten zo naadloos aan op uw
wensen.
Kiest u voor de Bedrijven Compact Polis, dan
verzorgt Interpolis de waardebepaling van uw
gebouwen en inventaris. Dat kost u helemaal
niets. En u krijgt een schriftelijke garantie
tegen onderverzekering. De korting op de premie kan oplopen tot 12% afhankelijk van het
aantal rubrieken dat u sluit op de Bedrijven
Compact Polis.
Het grootste verzekeringsteam van het Rijk van
Nijmegen vertelt u graag meer over de mogelijkheden en voorwaarden voor het verzekeren van
uw bedrijfsrisico’s.
Mocht u nog met vakantie gaan,
dan wens ik u een prettige vakantie!
Denkt u aan de reisverzekering?
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Agenda

2007

nijmegenprent 2007

S t e v e n s k e r k N i j m e g e n vrij entree

Koopzondagen
van 12.00 tot 17.00 uur
De eerste zondag in augustus - 5 augustus
De eerste zondag in september - 2 september
Zondag 23 september
De eerste zondag in oktober - 7 oktober (alleen centrum, tegelijk met kermis)
De eerste zondag in november - 4 november
De eerste zondag in december - 2 december
Zondag voorafgaand aan Kerstmis - 23 december

Afwijkende winkeltijden
bepaalde winkelbranches
Meubel-en keukenbranche - 7 oktober en 26 december/Tweede Kerstdag
Tuincentra - 9 en 16 december
Auto-, boot- en caravanbranche -14 oktober

16 juli • 19 augustus
maandag:

10.30 - 13.30 uur

Regels openstelling op
koopzondagen

dinsdag t/m zondag:

13.00 - 16.00 uur

ZOMER
expositie

Intermedi-Art bedankt:

BGH Accountants & Adviseurs
(hoofdsponsor)
Poelmann van den Broek advocaten
Rabobank Rijk van Nijmegen
BB Communicatie
Jan van Lieshout Makelaardij o.g.
Dirkzwager advocaten & notarissen

De winkels mogen op koopzondagen van 6.00 uur tot
22.00 uur open zijn, maar de Vereniging Binnenstad
Ondernemers heeft voor het centrum de openingstijd
vastgesteld van 12.00 uur tot 17.00 uur. Op de zondag
voorafgaand aan de Vierdaagse mogen de winkels
geopend zijn van 6.00 uur ’s ochtends tot 2.00 uur
’s nachts.

Scholten - Toyota
Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau
Hoes Errogas Nijmegen B.V.
Schildersbedrijf Kleurlijn Oosterhout
Picture Productions professionele fotografie
Selexyz Dekker vd Vegt
Dagblad De Gelderlander

• Stedelijke distributie/Binnenstadservice
• Bezorging aan huis van streekproducten,

Hoe zagen die
mailings eruit?

K

• Mailings op maat • Gemakkelijk, betrouw20

baar en vriendelijk voor mens, dier en milieu

Fietsdiensten.nl Tweede Walstraat 83, 6511 LR Nijmegen
T 024 322 50 32 M 06 300 148 01
E info@fietsdiensten.nl W www.fietsdiensten.nl

Wat dacht u van:

sonja antheunis

• Mailings insteken, verpakken, sorteren en
verzenden

• Samenstellen pakketten, van kerstpakket tot
goody bag

PHotograPHy

• Banderolleren, twee of meer items samen
verpakken
• Bulkverpakkingen tot verkoopverpakking
ompakken

www.sonjaantheunis.nl
06 - 13 522 622

Evenementenkalender
augustus
Donderdag 26 juli

Verschijning Nummer 2-2007 van ‘NoviaNova’,
het nieuwe binnenstadsmagazine
Informatie: www.novionova.nl
Kunst-, Boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

Zondag 29 juli

‘Begraven in de Stevenskerk’, rondleiding in
Stevenskerk, 14.00 uur.
Informatie en reserveren: Guusje van Rijn,
tel: 024-3452069

Dinsdag 31 juli t/m vrijdag 3 augustus

Internationale Fietsvierdaagse Nijmegen.
Informatie: www.fietsvierdaagsenijmegen.nl

Woensdag 1 augustus

Historische stadswandeling, ingang Museum het
Valkhof, van 14.00 tot 16.30 uur.
Informatie: www.gildenijmegen.nl

Zaterdag 4 augustus

Boekenmarkt, Plein 1944

Zaterdag 4 & zondag 5 augustus

Nijmegen Tropical Festival met
Zomercarnavalsoptocht, Waalkade
Informatie: www.amanne.nl

• Opzetten en afvullen van display’s
• Beheer en opslag van goederen
• Sealen en inkrimpen

We can handle it.
Nederland
De Vlotkampweg 4
6545 AG Nijmegen
Telefoon (024) 642 43 68
Fax
(024) 642 52 10
E-mail info@valuepack.nl
Internet www.valuepack.nl

Polen
ul. B.Prusa 8A
PL 67-300 Szprotawa

Zondag 12 augustus

‘De Bouwgeschiedenis van de kerk’, rondleiding in
Stevenskerk, 14.00 uur.
Informatie en reserveren: Guusje van Rijn,
tel: 024-3452069

Woensdag 15 augustus

Historische stadswandeling, ingang Museum het
Valkhof, van 14.00 tot 16.30 uur.
Informatie: www.gildenijmegen.nl

Zondag 5 augustus

‘Bijzonder kerkmeubilair’, rondleiding in
Stevenskerk, 14.00 uur.
Informatie en reserveren: Guusje van Rijn,
tel: 024-3452069

Belangrijkste evenementen
later dit jaar
Zaterdag 1 september

‘Meedoen in Nijmegen’, vrijwilligersmanifestatie in
Opus Centrum voor Welzijn aan het Julianaplein bij de
Wedren, van 11.00 tot 16.00 uur.
Informatie: www.vwc-nijmegen.nl

Zondag 2 september

Sambafestival, binnenstad
Informatie: www.outravez.nl

Woensdag 5 september

Donderdag 16 t/m zondag 19 augustus

Ringstratenloop. Kelfkensbos, met hoge hakkenwedstrijd.
Informatie: www.ringstraten.nl

Zaterdag 18 augustus

Najaarskermis binnenstad, dagelijks van 12.00 - 24.00
uur.

Culinair evenement ‘Waalkade à la Carte’, Waalkade
Informatie: Gerard van Groningen, 0653 254787
Boekenmarkt, Plein 1944

Zaterdag 25 augustus

Kunst-, Boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

Zaterdag 25 & zondag 26 augustus

Gebroeders Van Limburg Festival, rondom
Stevenskerk, Valkhof en binnenstad
Informatie: www.gebroedersvanlimburgfestival.nl

Woensdag 29 augustus

Zaterdag 28 juli

biologische producten en delicatessen

Zaterdag 11 augustus

Boekenmarkt, Plein 1944

Historische stadswandeling, ingang Museum het
Valkhof, van 14.00 tot 16.30 uur.
Informatie: www.gildenijmegen.nl

Exposities binnenstad
tot en met 5 augustus

Groepstentoonstelling ‘Steps & Stairs’ van acht jonge
Duitse kunstenaars, in de Projectruimte van Museum
Het Valkhof.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Zaterdag 29 september t/m zondag 7 oktober

Zaterdag 17 november

Intocht St. Nicolaas, aankomst per schip rond 13.00
uur op Waalkade.

Zondag 18 november

Zevenheuvelenloop, start en finish op de kop
Groesbeekseweg.
Informatie: www.zevenheuvelenloop.nl

Zaterdag 8 december t/m zondag 6 januari
2008

Mariken Winterfestival, hét winterevenement van de
Nijmeegse binnenstad met ondermeer een ijsbaan op
de Grote Markt.
Informatie: www.marikenwinterfestival.nl
*onder voorbehoud

tot en met 12 augustus

Wilhelm Ivens, Nijmeegs fotograaf (1849-1904),
Stadsgezichten, portretfoto’s en landschappen.
‘De laatste decadente schilder’, Antoon van Welie
(1866-1956).
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

tot en met 19 augustus
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Zomerexpositie ‘Ons Binnenste Buitenland’,
Stevenskerk
Informatie: www.intermedi-art.nl

tot en met 29 augustus

‘Gestipt en gestreept’, kindertentoonstelling,
Natuurmuseum, Gerard Noodtstraat 121
Informatie: www.natuurmuseum.nl

tot en met 18 november

‘Achter het zilveren masker’, Technisch onderzoek
naar Romeinse ruiterhelmen met kleine tentoonstelling op de galerij van Museum Het Valkhof.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Nijmegen Tropical Festival

tot en met 2 september

Bij Nacht en Ontij, Natuurmuseum, Gerard
Noodtstraat 121
Informatie: www.natuurmuseum.nl

Zondag 5 en donderdag 9 augustus

‘Rondje om de Stevenskerk’, rondleiding
Stevenskerk, 14.00 uur.
Informatie en reserveren: Guusje van Rijn,
tel: 024-3452069

Bent u betrokken bij de organisatie van een evenement
of gebeurtenis in of van groot belang voor de binnenstad? Maak er melding van bij ‘NovioNova’, email:
info@novionova.nl of telefoon 024 3501924.

novionova
Berichten
Ringstratenloop nieuw
evenement in binnenstad

Nijmegen Gezonde Stad én het stadcentrum hebben er een nieuwe activiteit bij:
de Ringstratenloop met als spectaculaire
apotheose een hogehakkenwedstrijd op het
Kelfkensbos.
Het bestuur van de Federatie Ringstraten e.o.
Nijmegen heeft de besturen van alle atletiekverenigingen in Nijmegen en omgeving
uitgenodigd zoveel mogelijk hardlopers af
te vaardigen naar de Ringstratenloop die op
woensdag 5 september wordt gehouden.

Totaal 7,5 km
De loop gaat over een parcours dat
start op Kelfkensbos, Hertogstraat, Van
Broeckhuyzenstraat, Van Welderenstraat, In
de Betouwstraat, Bloemerstraat, Houtstraat
en Lange Hezelstraat. Daarna langs het
Yvensplein, Nieuwe Markt, langs het
spoor naar de Waalkade, Voerweg en plein

Kelfkensbos. Er worden 2 rondjes gelopen en
de afstand bedraagt 7,5 km; start en finish
zijn op het Kelfkensbos.

Hoge hakken

Bij de volgende winkels in de Ringstraten kan
ingeschreven worden en worden startnummers uitgegeven:
• Runnersworld, Bloemerstraat 16-18;
• Podium, Van Welderenstraat 107;
• Leenders Kantoormachines BV.,
Hertogstraat 52;
• Totaal gemak Logger, Houtstraat 67;
• Schoenmakerij Tweehuyzen, In de
Betouwstraat 42;
• Westers Kantoorvakhandel, Van
Broeckhuyzenstraat 54;

Na afloop van de hardloopwedstrijd wordt
over een afstand van 50 meter een hoge hakkenwedstrijd op plein Kelfkensbos gehouden.
Degene die met de hoogste hak de eindstreep
haalt, heeft gewonnen. Deelnamekosten voor
dit evenement bedraagt E 5,-. De start van
de hardloopwedstrijd op 5 september zal om
19.00 uur op het Kelfkensbos zijn. Iedereen
mag deelnemen, het inschrijfgeld voor de
hardloopwedstrijd bedraagt €E 3,50.

ı Ringstraatmanagement Nijmegen

Doelstelling van de Ringstratenloop is een bijdrage te leveren aan Nijmegen Gezonde Stad,
maar ook om door middel van een hardloopwedstrijd de Ringstraten te promoten als aantrekkelijk winkelgebied. De wedstrijd wordt
georganiseerd in nauwe samenwerking met
atletiekvereniging Cifla.

In de Nijmeegse winkelstraten blijft
een papiertje doorgaans niet lang
rondzwerven. Onder het motto
‘Schoon, heel en veilig’ en met de
ambitieuze titel ‘Schoonste stad
van Nederland’ in het achterhoofd,
zijn zwerfvuilteams, de DAR en ook
winkeliers zelf er meestal als de kippen bij om rondslingerend vuil op
te ruimen.
Tegen een verzameling oud-papier
die op oudpapier-ophaaldag 6 juli
nét iets te lang op straat bleef staan,
is echter geen kruid gewassen.
Zodra zo’n papierberg begint af te
brokkelen, wordt het in rap tempo
een zootje op straat, zoals bijgaande foto die Edwin Stoffer in de
Burchtstraat maakte, laat zien.

Inkstation wint advertorial in
NovioNova

Zelfstandig ondernemer Hafid El Allachi heeft
met zijn in de Hertogstraat gevestigde winkel
Inkstation, gespecialiseerd in het (her)vullen
van cartridges voor computerprinters, de
halve pagina grote advertorial ter waarde van
€ 775,- in binnenstadsmagazine NovioNova
gewonnen.
De advertentieprijs werd door de uitgever
in het vooruitzicht gesteld bij de presentatie

Belangrijke adressen

Margriet Modderkolk, Ringstraatmanager
Hertogstraat 102
6511 SE Nijmegen
T: 0317 350543
M: 0622 892849
E: g.g.modderkolk-v.wijk@planet.nl

Papiertje op straat
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Inschrijven

ı Vereniging Binnenstad Ondernemers
Nijmegen

Postbus 1279
6501 BG Nijmegen
T: 0653 257099
W: www.vbonijmegen.nl
E: info@vbo-nijmegen.org

ı Bedrijvenloket Nijmegen
Mariënburg 75 (Stadswinkel)
Postbus 9105 - 6500 HG Nijmegen
T: 024 329 98 00
E: bedrijvenloket@nijmegen.nl
W: www.nijmegen.nl

ı MKB-Nijmegen

van het nul-nummer van NovioNova, eind
mei. De kaart die op 31 mei samen met een
roos bij alle winkeliers in het centrum werd
bezorgd, moest ingezonden worden. Uit de
inzendingen is één winnaar gekozen, die zonder kosten kan kennismaken met de bijzondere voordelen van een advertorial in dit blad.
De advertorial over Inkstation treft u aan
op pagina 2 in dit augustusnummer van
NovioNova.

Wolfskuilseweg 279
6542 AA Nijmegen
T: 024 890 40 56
E: info@mkbnijmegen.nl
W: www.mkbnijmegen.nl

Het is tijd voor
de grootste
hypotheekbank
van Nijmegen.

ı Kamer van Koophandel voor
Centraal Gelderland

Prins Hendrikstraat 2
6521 AW Nijmegen
Postbus 9292
6800 KZ Arnhem
T: 026 353 88 88
E: info@arnhem.kvk.nl
W: www.arnhem.kvk.nl

Het is tijd voor de Rabobank.
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kijk, ruik,
proef en voel
Buitenhof

De streek
tijdens
Waalkade
Kijk,
ruik, proef en voel!
à la Carte!
Het platteland in onze regio dreigt zijn karakter te verliezen. De stichting Streekgala
wil tegenwicht bieden aan deze ontwikkeling door initiatieven te nemen gericht
op het behoud en de versterking van het
platteland, onze ‘buitenhof’.

Kijk, ruik proef en voel hoe het is op een hertenfarm,
een champignonkwekerij, een pompoenkwekerij, een
varkenshouderij, een kippenfarm, een wijnbouwbedrijf, paarden- en koeienbedrijven, melkveehouderijen en dwaal door het maïsdoolhof of bezoek de
kinderboerderij.

www.streekgala.nl
www.streekgala.nl
De stichting Streekgala is een initiatief van

De

stichting wil op een duurzame

agrarische ondernemers in de regio Rijk

en

economische basis bijdragen

van Nijmegen, die zich inzetten voor een

aan

hechtere band tussen stad en platteland,

platteland in de regio Nijmegen - Kleef.

tussen boer en burger.

Zij wil dat bereiken door het organiseren

De stichting stimuleert ontmoetingen tus-

van het jaarlijkse Streekgala, het stimu-

sen burgers, boeren en tuinders zodat er

leren van de plattelandseconomie en de

meer kennis en waardering ontstaat voor

streekproducten en het toegankelijk ma-

de rol en betekenis van boeren als beheer-

ken van het platteland.

ders van het platteland en voor de gezonde

Tijdens het streekgala kunt u via ﬁets-

en lekkere producten die ze maken.

routes in het Rijk van Nijmegen en net

een optimale beleving van het

over de Duitse grens allerlei agrarische

Ja, ik word donateur

bedrijven bezoeken.

Ik word donateur van stichting Streekgala
en doneer € 10,- / meer, namelijk € ..........
Naam:
M/V
Adres:
Postcode:
Plaats:
email:
telefoon:
datum:

Toon uw betrokkenheid en word
donateur van stichting Streekgala

Stuur deze bon naar:
Secretariaat stichting Streekgala
Antwoordnummer 1511
6511VX
6566
VX Millingen a/d Rijn
U ontvangt een acceptgiro; het donateursschap is
1 jaar geldig.

Meer informatie: www.streekgala.nl
U kunt ook donateur worden via de website

U steunt:
• het behoud van ons fraaie cultuurlandschap in
de regio.
• het Streekgala: jaarlijks te gast op boerderijen
U krijgt:
• korting bij speciale acties voor streekproducten
• uitnodigingen voor speciale activiteiten
• de email-nieuwsbrief van de stichting Streekgala

