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Geachte klant,

De zomervakantie 2007 is voor velen alweer achter de rug. Op dit 
moment zijn wij reeds weer bezig met de nieuwe wintergidsen 
voor de periode tussen 01 november 2007 en 31 maart 2008. Die 
nieuwe wintergidsen staan weer bol van de nieuwe bestemmingen 
en fraaie
accommodaties. Als vaste relatie willen wij u graag als eerste op 
de hoogte brengen, zodat u er ook als eerste uw voordeel mee 
kunt doen. Natuurlijk vindt u in onze wintergidsen ook de leukste 
plekjes voor een lekkere strandvakantie of enerverende rondreis. 
Voor de wintersportliefhebber hebben we ook voldoende mogelijk-
heden, variërend van een korte midweek tot heliskiën in Amerika. 
Kortom, alles is mogelijk en wij nodigen u dan ook graag uit om 
even bij een van onze kantoren binnen te lopen om de nieuwe gid-
sen op te halen of voor het maken van een afspraak. 

Uw team van 
VakantieXperts de Planeet 

P.S. Wist u dat VakantieXperts is uitgeroepen tot beste Reis-
bureauketen in het onderzoek van de Consumentenbond 2007?

boek nu voor de leukste   
plekjes en pak die

vroegboekkorting!

 Julianaplein 97a Dorpsstraat 94 Passage 5 
 6641 CS Beuningen 6661 EP Elst  6581 WK Malden
 Telefoon 024-6779411 Telefoon 024-3454145 Telefoon 024-3587000 

 Nieuwstraat 9 Voor meer informatie Burchtstraat 14
 6511 PT Nijmegen kunt u ook altijd kijken op 6602 AR Wijchen
Telefoon 024-3233644 www.deplaneet.nl Telefoon 024-6411414
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De proef zou in beide winkelgebieden een 
jaar gaan duren. Dar, gemeente en onderne-
mers willen weten of ondergrondse inzame-
ling van afval ook de voordelen biedt die 
ervan verwacht worden. 

Strategisch
Het pilotproject voor binnenstad en 
Dukenburg werd begin dit jaar door Dar-
directeur Theo Lemmen aangekondigd, nadat 
vast kwam te staan dat de Coöperatieve 
Vereniging Afvalinzameling Binnenstad 
(CAB) en de Vereniging van Eigenaren in 
Dukenburg beide op 50.000 euro uit het 
Ondernemersfonds konden rekenen om het 
haalbaarheidsonderzoek te financieren. 
De Dar-directeur ging er toen ook van uit 
dat er in de binnenstad drie proeflocaties 
in gebruik genomen zouden worden. “Die 
moeten strategisch en in overleg met de 
ondernemers gepland worden. Zoveel moge-
lijk deelnemers aan de CAB moeten er bin-
nen een loopafstand van maximaal 75 meter 
gebruik van kunnen maken. En natuurlijk 

Pilotproject ondergrondse afvalinzameling 
heeft meer tijd nodig

Het pilotproject voor ondergrondse inzameling van afval in de binnen-
stad wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. Er zitten nog teveel techni-
sche en ruimtelijke haken en ogen aan de proefneming die in de vorm 
van een haalbaarheidsonderzoek nog voor dit najaar op de rol stond. 
De proef in winkelcentrum Dukenburg die door Dar Afvalinzamelaar 
tegelijkertijd met die in de binnenstad was voorzien, gaat wel door. 

Dar gaat later
pas ondergronds

novionova
De Ringstratenloop, 
op woensdag  
5 september, wordt 
misschien een  
nieuwe traditie.

Binnenstadservice.
nl BV gaat klant- 
gericht werken  
vanuit het Laten-
steinpand aan de 
Waalbandijk.

Komen & Gaan: heel wat 
mutaties in het winkel- en 
horecabestand.

Duurzame mobiliteit is een 
thema in de stad, op 15 tot 
en met 21 september.

Er zijn nog plaatsen in de 
fietsenstalling onder de 
Molenstraatkerk.

Straatbeeld: Sculptuur van 
Ed van Teeseling.

Elrie Bakker blijkt helemaal 
niets veranderd: “Ik zeg 
wat ik denk dat ik moet 
zeggen.”

Alles over NovioNova, het 
magazine voor de binnen-
stad.

Pand in Beeld: adembene-
mend uitzicht over de Waal

Agenda

Berichten

september 
2007

EN VERDER

moet de locatie redelijk 
gemakkelijk bereikbaar 
zijn voor de contai-
nertrucks van Dar”, 
aldus Theo Lemmen 
begin dit jaar in ‘de 
Ondernemer’.

Meer studie
Het project werd in 
handen gelegd van het 
Bakker & Buursink, 
bureau voor project- & 

organisatiemanagement in Nijmegen. “De 
start van het project in de binnenstad in sep-
tember is te ambitieus geweest”, stelt project-
manager Elrie Bakker nu vast. 
“Het probleem schuilt vooral in het vaststel-
len van de locaties voor het proefproject en 
voor later, als je ondergrondse afvalinzame-
ling door de hele binnenstad gaat uitrollen. 
Je kunt niet zomaar wat plekken aanwijzen 
en die containers onder de grond stoppen. 
Er zijn tal van factoren waarmee rekening 
gehouden moet worden. Denk alleen maar 
aan ondergrondse kabels, waterleiding en 
riolering. Daarvoor moeten we echt eerst een 
haalbaarheids- en locatieonderzoek doen.”
Ook het feit dat in de toekomst de binnen-
stadbewoners van het ondergrondse systeem 
gebruik moeten gaan maken om van hun 
afval af te komen, vergt meer voorbereiding, 
studie en overleg. “Zo’n project moet je wel-
overwogen doen, anders ga je investeren in 
iets dat op den duur niet goed functioneert. 
En dat zou zonde van het geld zijn”, aldus 
Bakker realistisch.

Dar komt nu nog twee keer 
per week de oranje afval-
zakken van ondernemers 
in de binnenstad ophalen. 
Foto: Edwin Stoffer
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Niet geschoten, altijd mis. Dat moeten wethouder economische 
zaken Hannie Kunst en haar topambtenaar Ruud Schilder gedacht 
hebben toen zij in mei van dit jaar van het Platform Detailhandel 
Nederland een brief ontvingen. Of ze bijgaande vragenlijst wil-
den invullen om mee te dingen naar de prestigieuze titel ‘Beste 
Binnenstad 2007’? 

Minister Eurlings
maakt bekend...

De Manifestatie en de bekendmaking 
van de ‘Beste Binnenstad 2007’ vindt 
plaats op  donderdagmiddag 6 sep-
tember in Perscentrum Nieuwspoort 
in Den Haag.  

Gastspreker is Camiel Eurlings, 
minister van Verkeer & Waterstaat. 
De bekendmaking van de winnaars 
van de verkiezing ‘Beste Binnenstad 
2007’ zal worden ingeleid door Pim 
van den Berg. Hij is ‘straat-o-loog’ 
en laat in vogelvlucht honderden 
beelden van de genomineerde steden 
zien. Van den Berg beoordeelt ook 
Nijmegen, nadat hij de stad als ‘mys-
tery guest’ heeft bezocht. 
Deze ‘straat-o-loog’ oordeelt ove-
rigens niet alleen. Een jury van 
deskundigen, met daarin het 
bedrijfsleven en de Ministeries van 
Economische Zaken, Justitie, VROM 
en Verkeer & Waterstaat, heeft zich 
gebogen over de kandidaten die het 
tot de eindfase hebben geschopt.
Bij de verkiezing Beste Binnenstad 
wordt de binnenstad in de volle 
breedte bekeken, zowel vanuit het 
gezichtspunt van de consument als 
vanuit de winkelier. 
Dit keer staat de bereikbaarheid 
centraal. De genomineerde steden 
Eindhoven en Nijmegen blijken op 
dit gebied veel initiatieven te ont-
plooien. Nijmegen scoort bovendien 
op het organiserend vermogen in de 
binnenstad.
De verkiezing is een initiatief 
van het Platform Detailhandel 
Nederland, samen met het Platform 
Binnenstadsmanagement en het 
Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Zonder het aan de grote klok te hangen werd 
de vragenlijst, samen met een ‘bidbook’ over 
al het goede dat Nijmegen te bieden heeft, 
ingestuurd. Verbazing alom toen in de vakan-
tiemaanden het nieuws kwam dat Nijmegen 
genomineerd is en zelfs is doorgedrongen 
tot de laatste drie ‘finalisten’. De stad bleek 
aangenaam verrast en opgetogen. De uit-

Wethouder Hannie Kunst: “Titelstrijd ‘Beste Binnenstad 
2007’ brengt Nijmegen de bescheidenheid voorbij”

Verrast en opgetogen 
over hoge nominatie

door André Sonneville
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EZ-wethouder Hannie Kunst:
‘...Nijmegen de bescheidenheid voonbij...’

eindelijke keuze valt op 6 september tussen 
Nijmegen, Arnhem en Eindhoven.

“De ambitie was altijd al tot de top tien 
van de beste Nederlandse binnensteden te 
behoren”, weet Hannie Kunst. “Eigenlijk heb-
ben we geen moment getwijfeld toen we de 
uitnodiging ontvingen om mee te doen aan 
de verkiezing Beste Binnenstad. Als we laag 
zouden scoren, zouden we meteen weten 
waar Nijmegen staat en waar we de komende 
jaren aan zouden moeten werken, zo was de 
redenatie.” 

‘Fantastisch toch!’
“Op vakantie in Finland kreeg ik van collega-
wethouder Paul Depla een sms-je dat we bij 
de laatste zeven genomineerd waren. Ik was 
zelf blij verrast, dat wel”, lacht de ez-wethou-
der nu. “Helemaal verrast was ik natuurlijk 
vorige week toen het bericht kwam dat we tot 
de laatste drie behoren.”
Omdat zij en Ruud Schilder op vakantie 
waren en in het stadhuis verder niemand 
ergens vanaf wist, werd ‘de rest van 
Nijmegen’ totaal verrast door de berichten 
van het Platform Detailhandel Nederland. 
VBO-voorzitter Chris de Klein: “Ik loop al 
maanden te roepen dat Nijmegen nog niet 

klaar is voor deze competitie en dat we er pas 
in 2009 voor moeten gaan. Nu we al zo ver 
zijn doorgedrongen, moeten we natuurlijk 
onze kans grijpen. De stad heeft heel wat te 
bieden en als ik het objectief vergelijk met 
Arnhem en Eindhoven, maken we inderdaad 
de meeste kans.”
Elrie Bakker, voorzitter van het kersverse 
Binnenstadsmanagement, vindt ook dat 
Nijmegen deze kans moet aangrijpen. “Dit 
is in gang gezet toen ik nog helemaal niet in 
beeld was. Genomineerd bij de laatste drie? 
Fantastisch toch! De stad is nooit af. Er is 
altijd wel wat te ontwikkelen, dus wachten op 
een beter moment om aan zo’n competitie 
mee te doen heeft geen enkele zin.”

“...De ambitie was 
altijd al tot de top 
tien van de beste 

Nederlandse 
binnensteden te 

behoren. ...”

“...Wij zien zelf niet meer 
hoe fantastisch Nijmegen 

is ...”

Uitputtend
Dat Nijmegen zichzelf gekandideerd heeft, 
vindt wethouder Hannie Kunst helemaal niet 
vreemd. “We hebben in dat ‘bidbook’ op een 
rijtje gezet wat de stad te bieden heeft. Wat 
er de afgelopen jaren gerealiseerd is en welke 
plannen we hebben. Daar word je gewoon 
even stil van. Het is heel goed voorstelbaar 
dat niet-Nijmegenaren daarvan onder de 
indruk raken. Als je er iedere dag tussen zit 
en mee te maken hebt, zie je al die verwor-
venheden niet meer. Het meedoen aan deze 
competie heeft ons als het ware de beschei-
denheid voorbij gebracht.”
Ter illustratie somt de wethouder wat 
wapenfeiten op die onmiskenbaar bijdra-
gen aan het succes van de binnenstad 
van Nijmegen. “Het Ringstratenplan, het 
succesvolle Uitburo, het hele cultuurkwar-
tier van Valkhofmuseum tot Mariënburg, 
Marikenstraat en Moenenstraat met in het 
verlengde de herinrichtingsplannen voor Plein 

1944, het feit dat we de grootste terras-
dichtheid van Nederland hebben. Enfin, zo 
kan ik nog wel even doorgaan. Alleen al de 
uitputtende evenementenkalender die de 
Nijmeegse binnenstad rijk is...”

 ‘Dat bourgondische..’
“Als je erin slaagt met de ogen van een ander 
naar je eigen stad te kijken, dan zie je pas hoe 
anderen de stad ervaren”, verklaart Hannie 
Kunst de verrassing die om zich heen heeft 
gegrepen. “Wij zien zelf niet meer hoe fantas-
tisch Nijmegen is. Wel vinden we het gewel-
dig hoe Maastricht, Groningen of Den Bosch 
het doen. We zijn als Nijmegenaren gewoon 
veel te bescheiden. Niet terecht, blijkt nu wel 
uit de nominatie voor de Beste Binnenstad.”
De wethouder zegt de binnensteden van 
beide medefinalisten -Arnhem en Eindhoven- 
ook te kennen. In ieder geval goed genoeg 
om een vergelijking te maken. Nijmegen 
eindigt dan op nummer één. “Eindhoven 
heeft geen historische kern, daar mis ik ook 
de samenhang in het centrum. Die stad valt 
wat mij betreft al snel af. Anders is het met 
Arnhem. Ligt ook aan een rivier, maar heeft 
die ligging niet zo goed uitgebuit als wij met 
de Waal en de Waalboulevard hebben gedaan. 
Ook het winkelaanbod in Arnhem is top. 
Maar de combinatie daarvan met cultuur, 
sfeer en beleving is toch anders, misschien 
wel minder, dan in Nijmegen. Dat bourgondi-
sche, typisch voor Nijmegen, mis ik.”

Pas op 6 september wordt bekend of de 
vakjury de gedachtegang van de Nijmeegse 
wethouder volgt en Nijmegen inderdaad op 
één zet. “Is dat zo, dan moeten we onmiddel-
lijk daarna maar eens kijken hoe we dat publi-
citair kunnen uitbuiten. Het zou geweldige 
kansen geven. Den Bosch en Groningen zijn 
ons voor gegaan. Wint Nijmegen, dan leggen 
we ons oor daar beslist te luisteren. Het pre-
dikaat Beste Binnenstad van Nederland heeft 
hen in ieder geval geen windeieren gelegd.”
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De uitputtende evenementenkalender die de Nijmeegse 
binnenstad kent -zoals hier het nieuw leven ingeblazen 
culinair evenement ‘Waalkade à la Carte’- mist zijn uit-
werking op een hoge positie in het rijtje Beste Binnens-
tad van Nederland absoluut niet. Foto: Edwin Stoffer.
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Er wordt al druk getraind 
voor de Ringstratenloop, 
ook in de Houtstraat. 
Foto: Edwin Stoffer

De verwachting is dat niet minder dan onge-
veer 750 recreanten zullen deelnemen aan de 
wedstrijd door de straten die het hart van de 
binnenstad omringen. De achterliggende idee 
van de initiatiefnemers is om met de publi-
citeit die de ringstratenloop gaat opleveren, 
uiteindelijk het economisch draagvlak van de 
ringstraten verhoogd wordt.  

Gezellig
Toine van Wilderen, eigenaar van loopwinkel 
Runnersworld in de Bloemerstraat en boven-
dien voorzitter van de federatie ringstraten, is 
een van de organisatoren van de race.  “Het 
moet vooral een gezellig evenement worden 
dat tegelijkertijd de nodige publiciteit gene-
reert. We hebben per slot van rekening mooie 
winkels en dat mag best eens voor het voet-
licht worden gebracht”, zegt hij enthousiast.
Start- en eindpunt is Kelfkensbos vanwaar 
het parcours via de Hertogstraat richting Van 
Broeckhuysenstraat loopt, verder door de 
Van Welderenstraat, de In de Betouwstraat, 
Bloemerstraat, en Houtstraat, waarna de 
lopers door de Lange Hezelstraat naar de 
Waalkade rennen en vervolgens over de 
Voerweg weer uitkomen bij het beginpunt. 
Dat rondje wordt twee keer gelopen een tota-
le een afstand van ongeveer 7,5 kilometer. 
De recreatieve loop wordt gehouden op een 

Hardlopers verhogen economisch 
draagvlak Ringstraten  

Nijmeegse geschiedschrijvers moeten de datum 
woensdag 5 september 2007 maar goed opschrijven. 
Op die dag vindt in de Nijmeegse binnenstad de eer-
ste Ringstratenloop plaats. En dat is misschien wel 
het begin van een nieuwe traditie. 

doordeweekse dag. Toine van Wilderen legt 
uit waarom: “Het is vooral een gezellig eve-
nement waar we zoveel mogelijk winkeliers 
bij proberen te betrekken. Dus daarom is de 
loop net na sluitingstijd. Het is de bedoeling 
dat de loop een jaarlijks terugkerend evene-
ment wordt.”

Hoge hakken
Krent in de pap is de Hoge Hakken Race, 
gemodelleerd naar de fameuze Glamour 
Stiletto Run in de Amsterdamse PC 
Hooftstraat, waar jonge vrouwen zich als 
volleerde atleten in het zweet lopen op hak-
ken van minimaal zeven centimeter over een 
afstand van 75 meter. In de Nijmeegse bin-
nenstad kunnen de dappere dames volstaan 
met 25 meter minder. Van Wilderen: “Maar 
dat maakt het spektakel er niet minder om.” 
Naar verluidt zal een beroemde Nijmeegse 
het startschot lossen, maar voor de race zelf 

hebben zich voorals-
nog geen prominente 
Nijmegenaren gemeld. 
Een klassement is er 
niet want elke deelne-
mer is winnaar. Prijzen 
zijn er wel. Die worden 
na afloop, tijdens een 
borrel, verloot onder de 
deelnemers. 

Eerste Ringstratenloop
wellicht nieuwe traditie

Toine van Wilderen. Foto: Edwin Stoffer

Het is de afgelopen tijd flink raak geweest 
in de Nijmeegse binnenstad. Vierdaagse 
en Vierdaagsefeesten, Fietsvierdaagse, 
Waalkade à la Carte, Gebroeders van 
Limburgfestival en nu komend week-
einde, op (koop)zondag 2 september, de 
Stadsbrunch, het Sambafestival en het 
Bataafse Preuvenement tegelijkertijd. 

De Nijmeegse binnenstad staat bol van de 
activiteiten. Het weekend van 8 en 9 septem-
ber is het even wat rustiger, maar het week-
einde daarna, 15 en 16 september, is het met 
een grote Fietsmarkt op Mariënburg en met 
een schoonvervoermanifestatie op Plein 1944 
weer te doen in het centrum. 

Gratis brunch
Bijzondere multiculturele ontmoetingen, 
wereldse muziek, beweging en genieten van 
gezond eten uit wereldkeukens staan zondag 
centraal tijdens de gratis Stadsbrunch & 
Sambafestival. 
Op het menu staan jus, melk en fruit, en 
allerlei soorten broodjes bereid op basis van 
verrassende, 
veelzijdige 
internatio-
nale recepten 
(allen zonder 
vlees). Aan 
tafel wachten 
nog meer ver-
rassingen...  
Gratis kaarten 
zijn verkrijg-
baar bij het 
Uitburo aan de 
Nassausingel. 
Tijdens en na 
de brunch swingt de stad op de tropische rit-
mes van 25 internationale sambabands. 

Binnenstadsgevoel
En om het ware binnenstadsgevoel helemaal 
compleet te maken: Buurtvereniging Bataafs 
Kwartier organiseert tussen 12.00 en 21.00 
uur in en rond de Hertogstraat bovendien het 
‘Bataafs Preuvenement’. Klein Mariënburg, 
Wintersoord en Hertogstraat worden tussen 
07.00 en 24.00 uur afgesloten voor verkeer. 
Ondernemers en bewoners worden vrien-
delijk verzocht vanaf zaterdagavond 22.00 
uur tot en met zondag 21.00 uur elders in 
de buurt te parkeren. Er wordt gezamenlijk 
deelgenomen aan de stadsbrunch. Verder 
zijn er optredens, een kleine rommelmarkt, 
horeca-activiteiten en presenteren lokale 
(horeca)ondernemers zich in kraampjes.

Binnenstad bol
van activiteiten
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Stadsdistributeur Binnenstadservice.nl 

Binnenstadservice.nl is als besloten ven-
nootschap opgericht. Mede-initiatiefnemer 
Max Prudon is benoemd tot directeur. En 
de komende weken wordt het contract gete-
kend waarmee de gemeente Nijmegen pand 
en perceel van de voormalige tarwezetmeel-
fabriek Latenstein aan de Waalbandijk voor 
een periode van 2 jaar verhuurt. 

Klantgericht werken
vanuit Latensteinpand

Stadsdistributeur en logistiek dienstverlener 
Binnenstadservice.nl zit helemaal op schema 
om op de voorgenomen datum (8 januari 
2008) de bedrijfsvoering daadwerkelijk en 
voluit te beginnen.  

Transferium
“De Latensteinlocatie is voor de eerste peri-
ode zeer geschikt om ervaring te krijgen met 
wat we nodig hebben om onze bedrijfsactivi-
teiten goed uit te voeren. Onze huisvesting is 
laagdrempelig voor ondernemers in de bin-
nenstad. Ik schat dat wij goederen binnen een 
kwartier bij ieder bedrijf in de stad bezorgd 
hebben”, stelt de nieuw aangestelde directeur 
Max Prudon (47) vast.
Binnenstadservice.nl gaat zich bezighouden 
met de overslag, opslag en distributie in 
de binnenstad van goederen van en voor 
binnenstadsbedrijven. Daarnaast wordt op 
het terrein van Binnenstadservice.nl aan 
de Waalbandijk een transferium ingericht 
waarvan bezoekers van de binnenstad 
gebruik kunnen maken. Zij worden door 
Binnenstadservice.nl met shuttles van en 
naar het centrum gebracht. 

Service op topniveau
Directeur Max Prudon: “Alles staat of valt met 
de serviceverlening. Die moet op topniveau 
zijn. Willen we een zeer klantgerichte werk-
wijze kunnen waarborgen, dan moeten we 
die werkzaamheden in eigen hand houden. 
Zorgen voor voldoende financiële draagkracht 
en het formeren van een goed medewerkers-
team. Dat zijn dan ook de eerste taken vanaf 
nu.”

Prudon denkt voor de eerste jaren bedrijfs-
voering een bedrag van anderhalf miljoen 
euro nodig te hebben. “De helft proberen we 
aan subsidies binnen te halen, de andere helft 
moet komen van private investeerders. In dat 
verband denken we ondermeer aan leveran-
ciers van bijvoorbeeld ons automatiseringsy-
steem of onze transportmiddelen. Zij hebben, 
met het oog op de toekomst en het uitrollen 
van ons concept in andere steden, belang bij 
het succes van Binnenstadservice.nl.”

Operationeel
Inmiddels hebben 20 winkeliers in de bin-
nenstad contractjes getekend, waarmee ze bij 
wijze van proef gebruik gaan maken van de 
diensten van Binnenstadservice.nl. “Met hen 
gaan we de gemaakte afspraken concretise-
ren. Hun leveranciers brengen de goederen 
bij ons, wij leveren op afroep naar de winkels 
en beheren de voorraad.” Prudon verwacht 
vanaf begin oktober operationeel te zijn in de 
nieuwe huisvesting aan de Waalbandijk. 

M
KB NIJM

EGEN

Etienne Verkroost
voorzitter MKB-

Nijmegen

NIJMEGEN 
WERKT SAMEN!
Samenwerking is voor mij 
altijd belangrijk geweest. 
Het was dan ook één van 
de redenen waarom ik vier 
jaar geleden de kartrekker was voor de opstart 
van MKB-Nijmegen. Dat deed ik toen als be-
stuurslid van MKB Nederland, nadat landelijk 
besloten werd tot de opzet van een veertigtal 
stedelijke MKB-platformen. Voor mij was het 
logisch om dat in mijn eigen stad te doen. 
Doel van de platformen was het creëren van 
krachtige lobby-organisaties, waarmee het con-
tact tussen ondernemers en lokale overheden 
verbeterd zou worden.
Nu, vier jaar later, ben ik er trots op dat het 
contact tussen de Nijmeegse ondernemers 
en de gemeente door MKB-Nijmegen niet 
alleen verbeterd is, er is zelfs sprake van 
een goede samenwerking. Mooie voor-
beelden van deze samenwerking zijn de 
Individuele Scholingsregeling (ISR) en het 
Ondernemersfonds Nijmegen. En dat we dat als 
stad goed doen, blijkt wel uit het feit dat we 
al vele collega´s uit het land op bezoek hebben 
gehad om te vertellen over onze samenwerking. 
Maar het kan natuurlijk altijd beter. 
Samenwerking dient op meerdere niveaus ver-
der vorm te krijgen. Niet alleen tussen de over-

heid en het bedrijfsleven, maar ook 
tussen werkgeversorganisaties en 
verschillende overheden onderling. 
Bundeling van krachten, ook bin-
nen het bedrijfsleven, is van belang 
om meer te kunnen bereiken. Het 
zal u dan ook niet verbazen dat de 
titel van het jaarcongres van MKB-
Nijmegen ´Nijmegen werkt samen!´ 
is. En ja, voor de realisering van 
dit congres werken wij samen. Met 
Bedrijvenvereniging WKS en diverse 
sponsoren. Samen presenteren wij op 
17 oktober a.s. het Groot Nijmeegs 
Ondernemerscongres. Zorg dat u er 
bij bent! Aanmelden kan op www.
mkbnijmegen.nl

Nijmegenaar Max Prudon is benoemd tot eerste directeur van Binnenstadservice.nl BV. Vanaf 2000 was hij directeur van 
Latenstein Zetmeel BV, dat zijn activiteiten begin 2007 stopte. Moederconcern AVEBE verkocht opstallen en circa 2 ha 
grond aan de Waalbandijk vervolgens aan de gemeente. Foto: Edwin Stoffer  
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 Hilckmann in
 ‘Ambassadeur’

Na jaren van leegstand 
wordt het pand op de hoek 
Koningsstraat-Nieuwstraat 
(in de volksmond het 
Koningsplein genoemd) 
eindelijk betrokken. De 
voormalige bar-dancing De 
Ambassadeur, bepaalde jaren 
lang het straatbeeld op het 
plein, maar heeft nu plaats 
gemaakt voor een mode-
zaak. Dat wordt Hilckmann 
Casuals & Jeans, nu nog 
gevestigd op Plein 1944. 
Volgens een medewerker 
van de winkel is er inpandig 
niets gesloopt, maar wel stevig gerenoveerd. 
Het pand is twee keer zo groot als de huidige 
winkel, die wordt gesloopt wanneer wordt 
begonnen met de herinrichting van het Plein 
1944. Hilckmann is al sinds 1892 gevestigd 
in het hart van de oude stad Nijmegen. Het 
bedrijf was gespecialiseerd in bedrijfskleding, 
een tak die enkele jaren geleden werd afge-
stoten. Hilckmann specialiseerde zich verder 
in met een zeer uitgebreid assortiment vrije-
tijdsmode, waarin alle grote merken vertegen-
woordigd zijn. 
Eigenaar van het pand waarin de vroegere 
Ambassadeur zat, Hans van Delft, voelde 
weinig voor voortzetting van de horecabe-
stemming in het pand op het Koningsplein. 
Het zou onnodige concurrentie betekenen 
voor Het Vlaams Arsenaal, waar hij ook 
(mede)eigenaar van is.

 Wijken voor
 herinrichting
Modezaak State Of The Art aan de noordzijde 
van Plein 1944, tegenover Hilckmann, is op 
zoek naar een nieuw pand. Het huidige pand 
wordt gesloopt, net als de voormalige boek-
winkel Dekker van de Vegt. De sloop maakt 
daarmee ruimte voor herinrichting van Plein 
1944. De behuizing van juwelier Kamerbeek 
wordt daardoor een hoekpand. De eigenaar 
van de in hetzelfde rijtje gelegen snackbar 
Bestaria voert momenteel stroeve onderhan-
delingen met ING Vastgoed. Ook hij moet 
wijken voor de herinrichting maar hij wil 
graag terugkeren op het plein.

De renovatiewerkzaamheden in het pand dat door 
Hilckmann Casuals & Jeans betrokken wordt, zijn nog 
in volle gang. Foto: Edwin Stoffer

 La Ligna naar
 Marikenstraat
Damesmodezaak La Ligna gaat verhuizen. 
Begin september opent de winkel haar deuren 
op nummer 38 van de Marikenstraat. Volgens 
een medewerkster gaat de Molenstraat, waar 
La Ligna 16 jaar een pand huurde, achteruit. 
De straat heeft minder allure dan vroeger 
en steeds meer ondernemers nemen de 
wijk naar andere locaties. Paul Smid, direc-
teur van de veertig filialen in het land: “De 
Marikenstraat is een winkelstraat waar ons 
concept beter past dan op andere A-locaties.”

 Andere naam en
 adres voor
 Schoone Kunsten
Schoone Kunsten, het instituut voor 
huid, lichaamsverzorging en visagie, gaat 
niet alleen verhuizen maar krijgt ook een 
andere naam. Eigenaresse Yvonne Stal ver-
ruilt de Van Broeckhuysenstraat voor de 
Looimolenweg waar ze verder gaat onder de 
naam HuidXpert. Men kan er onder meer 
terecht voor een ‘peeling’, een behandeling 
waarbij 5 tot 8 dode huidlaagjes in één keer 
oplossen met als resultaat een mooie gladde 
en zachte huid. 

 Nieuwe formule
 in Burchtstraat
Het voormalige pand van Schräder Mode in 
de Burchtstraat is door Strijbosch Thunissen 

makelaars verhuurd aan de firma Brownie 
Stores BV. uit Breda. Die gaat er de nieuwe 
mode-formule Geddes & Gillmore in vesti-
gen. Over die formule zegt het bedrijf zelf: 
“Geddes & Gillmore geldt als hét toekom-
stige casual clothing merk voor een jong, 
succesvol, casual publiek die aangesproken 
worden via eigen Geddes & Gillmore One-
Brand Stores met een complete Lifestyle bele-
ving.” Geddes & Gillmore is voor mannen en 
vrouwen, jongens en meisjes. Winkels zijn 
er al in Arnhem, Zwolle, Breda, Den Bosch, 
Eindhoven, Den Haag en Maastricht. 

 Karpettenhoek naar
 Berg en Dalseweg
Om beter bereikbaar te zijn voor klanten 
heeft de Karpettenhoek uit de Burchtstraat 
de wijk genomen naar de Berg en Dalseweg 
20a. Het nieuwe pand, waar voorheen cate-
raar Golden Apple in zat en dat voor die tijd 
diende als autoshowroom, is beter geschikt 
omdat de Karpettenhoek minder voorraad in 
de winkel nodig heeft nu ze zich hoofdzakelijk 
toegelegd heeft op vloerbedekking en minder 
op kleden.

De Karpettenhoek gaat naar de Berg en Dalseweg. 
Foto: Edwin Stoffer

 Camelot koopt
 The Scene
Peter de Haan, eigenaar van Brasserie 
The Scene aan de Grote Markt, heeft zijn 
bedrijf verkocht aan de buurmannen, Arjen 
Gesterkamp en BartKouwenberg van Bier- en 
Eetcafé Camelot dat al sinds 1998 aan de 
Grote Markt gevestigd is. Of de exploitatie 
van The Scene wordt voortgezet of dat de 
brasserie bij Camelot wordt getrokken is nog 
niet helemaal duidelijk.                     ‹pagina 10
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DE 300 VAN VAN AS

Reinoud van 
Assendelft

de Coningh
leisure manager

LOPEN!
Een van de mooiste zinnen 
uit een chanson van Gilbert 
Bécaud is “C’est en sep-
tembre que mon pays peut 
respirer”. “In september kan mijn land weer 
even ademhalen”. Voor Nijmegen geldt dat ook. 
De Vierdaagse is gelopen. De vakantie zit erop! 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Adem hèbben en je adem reguleren is een van 
de belangrijkste ingrediënten van hardlopen.
1,3 miljoen Nederlanders doen het. Eén op de 
twaalf dus! Dat is in Nijmegen héél goed te 
zien. Met name de grijze plaag zie je in groten 
getale door het bos, over straat of over de dijk 
ploegen. Op Heumensoord kun je van een epide-
mie spreken, zoveel groepen zie je zwetend hun 
rondjes draaien. Geweldig! De komende weken 
kun je je hart ophalen in de stad: Op 5 septem-
ber de eerste Nijmeegse Cityloop. Vooral het 
laatste stukje lijkt mij leuk. Vanaf de Waalkade 
naar het Kelfkensbos. Wordt het de Voerweg 

of de trappen naast de Lindenberg? 
Vreselijk om te doen, héérlijk om 
gedaan te hebben! Diezelfde avond 
de ‘Hoge Hakken Loop’, een par-
cours van wel vijftig meter, maar dan 
op hoge hakken! Gejat van de PC 
Hooftstraat in Amsterdam. Schijnt 
gesponsord te worden door de 
Nijmeegse Fysiotherapeuten, die alle 
doorgezwikte enkels mogen behande-
len... Hàndel !. Maar... daar gáán we 
weer: op 19 september de Nijmeegse 
Bruggenloop. En dat is nog niets, 
want uiteindelijk zijn we toch alle-
maal in training voor de tocht der 
tochten, de ‘moeder aller hardloop-
wedstrijden’: de Zevenheuvelenloop 
op zondag 18 november.
Maak je borst maar nat en haal eens 
héél diep adem! En haal één van de 
eenentwintigduizend startbewijzen. 
Ik hoop je te zien, ...en voorbij te 
lopen.
De dood of de Gladiolen! Ik heb een 
voorzichtige tijd opgegeven! Maar er 
is natuurlijk maar één doel: “Glad 
to meet you, glad to beat you!” (en 
liefst natuurlijk mijzelf!)

De hele Week van de Vooruitgang staat in het 
teken van ‘duurzame mobiliteit’. Aandacht 
voor lopen, fietsen, openbaar vervoer en 
kritisch autogebruik, om, aldus de initiatief-
nemers, “zo meer schone lucht en rust en 
ruimte in wijken en binnensteden te creëren”. 
In Nijmegen is de organisatie in handen 
gelegd van het Nijmeegse communicatie-
adviesbureau HDtt (Sloetstraat). 

Schone Lucht
In Nijmegen wordt op zaterdag 15 september 
om 13.30 uur de aftrap gegeven door wethou-
der Jan van der Meer. Het Marienburgplein, 
dat dan voor de gelegenheid is omgedoopt 
in Plein van de Schone Lucht, herbergt een 
grote fiets- en mobiliteitsmarkt. Op Plein 
1944 staat die dag alles in het teken van 
‘schoon vervoer’. 
Op het ‘Plein van de Schone Lucht’ presen-
teert de gemeente Nijmegen haar plannen 
en faciliteiten om inwoners en bezoekers 
van Nijmegen te bewegen meer gebruik te 
maken van de fiets en het openbaar vervoer. 
De fietsmarkt, heel succesvol in 2006, biedt 
allerlei nieuwe snufjes, opvallende modellen 
en bijzondere activiteiten. 

Rondje fietsen
Ook worden de ‘Koerierskoeken’ gepre-
senteerd, die in het kader van ‘Nijmegen 
Gezonde Stad’ zijn ontwikkeld door 
Fietsdiensten.nl en de biologische bak-
ker Bakker Arend. De koerierskoeken zijn 
tijdens de markt te koop en 25% van de 
opbrengst gaat naar de Stichting Cycling out 
of Poverty. 

Duurzame mobiliteit
thema in binnenstad

Nijmegen werkt volop mee aan 
Week van de Vooruitgang
 

Gezonde leefstijl
Deelnemende organisaties en onderne-
mingen van de fietsmarkt: Stichting ‘Ik wil 
fietsen’, Berkelbike, Fietsersbond Nijmegen, 
Milieudefensie Nijmegen, Fietsgidsen.nl, 
Nijmegen fietst, Fietsdiensten.nl, Novioband, 
Het Blije Fietsenplan, Fietshangar, 
Bikedispenser, Circus Debuut, MINQ 
Engineering, Segway/VCC Oost,  Sorte 
Jernhest transportfietsen, Cycling out of 
Poverty, WUCC2008, Politie Gelderland-Zuid, 
Twiketours.
Daarnaast zijn er verschillende belangen-
groepen aanwezig die informatie verstrekken 
rond duurzame mobiliteit, tips geven voor 
een gezonde leefstijl, waaronder de promo-
tie van het fietsen en wandelen in en om 
Nijmegen.
De Fiets- en Mobiliteitsmarkt wordt mede 
mogelijk gemaakt door bijdragen van de 
groene eneregieleverancier Greenchoice, 
Snoek Beenmode, NXP en Bakker Arend.

Rijden op aardgas
Gelijktijdig worden op Plein ‘44 de vervoers-
mogelijkheden van het nieuwe Transferium 
bij Ressen naar het centrum en Centraal 
Station en station Heijendaal gepresen-
teerd. De bijzonder vormgegeven HOV 
lijn is daar te bewonderen. Ook informatie 
over rijden op aardgas is hier te verkrijgen. 
Andere deelnemers zijn Binnenstadservice.
nl, Greenwheels, Waalsprinter.nl, Het Nieuwe 
Rijden, Greenpoint.

Competitie
Op 16 september staat een autovrije zondag 
gepland. Straten en wijken in heel Nijmegen 
kunnen zelf bepalen of ze aan de autovrije 
zondag willen meedoen. De gemeente zorgt 
bij aanmelding in ieder geval voor gratis 
afsluiting van de straat. 
Maandag 17 september begint de ‘Fiets naar 
je werk-competitie’, die uitsluitsel moet geven 
over de vraag welk bedrijf de meeste kilome-
ters fietst. De prijsuitreiking door wethouder 
Jan van der Meer is op vrijdag 21 september. 

Ook in Nijmegen zal van 16 tot en met 22 september de Week van 
de Vooruitgang duidelijk merkbaar zijn. Er staan tal van activiteiten 
gepland, die voor het merendeel in de binnenstad plaatsvinden. 
 

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

S c h o o n ,  g e z o n d  e n  d u u r z a a m

Fietsdiensten.nl

a d v e r t e n t i e
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KORT DE KLEIN

Chris M. de Klein
voorzitter 

VBO Nijmegen

WINNEN: BE GOOD 
AND TELL IT!
De Waalstad weet op 6 
september of zij de eigent-
ijdse, dat is de ‘branding’-
versie van Market Garden, de slag om de Beste 
Binnenstad van Nederland naar het oordeel 
van consumenten en city marketing experts 
van overgebleven concurrenten Arnhem en 
Eindhoven heeft gewonnen (of verloren). Wordt 
het pieken in de Nijmeegse polder of zullen de 
druiven zuur zijn als de rivaal van boven de 
Waal met de eer gaat strijken? 
“Pikant” noemde de Arnhemse binnenstad-
manager de gelijktijdige nominatie van beide 
steden. Met mijn evenknie als voorzitter in 
het Arnhemse heb ik al een weddenschap 
lopen... En die ga ik ook winnen. Als de jury de 
Nijmeegse plannen voor aanpak bereikbaarheid 
en mobiliteit naar waarde weet te schatten, dan 
kan op het Stadhuis de vlag uit.
We hebben toch veel meer in huis dan Arnhem? 
‘Real time’ parkeren is een USP die Arnhem 
niet heeft, we zijn al de schoonste stad 
van Nederland, de nieuwe Marikenstraat, 
Moenenstraat, winkels, het Arsenaal en nog 
veel meer. 
Stel u eens voor dat ‘we’ winnen. Dat geeft 
prachtige PR en veel free publicity. Den Bosch 
en Groningen weten er van mee te praten. Dan 

krijgt burgemeester De Graaf in 
de schoot geworpen wat hij wil en 
kan hij op deze prijs voortbouwen 
met marketing van de stad als zijn 
prioriteit. 
Winnen dat is smullen zoals bij 
Waalkade à la Carte, en zo een 
culinair evenement kent Arnhem 
niet. ‘Living Statues’ eten niet, zoals 
u weet!
Winnen is een kick die verslaaft. 
Met een positief goed nieuws show 
de voorpagina van de Telegraaf 
halen en dan een plagend e-mailtje 
naar Wouter van Eck, herkent U dat 
gevoel? ‘No time for losers, the win-
ner takes it all ...’. Trots zeg ik: Be 
good and tell it... op 7 september en 
daarna! In de afgesloten en dus veilige fietsenstal-

ling onder de Molenstraatskerk zijn nog 75 
plaatsen beschikbaar speciaal voor inwoners, 
ondernemers en hun medewerkers in de bin-
nenstad. 

Toen bleek dat om arbo-redenen 
bewaking van de fietsenstal-
ling onder de kerk niet meer 
mogelijk was, heeft de afdeling 
parkeerbeheer van de gemeente 
besloten de fietskelder electro-
nisch afsluitbaar te maken. 
Rijwielgebruikers die er nu een 
plek huren voor hun fiets -de 
kosten bedragen € 30,- per 
jaar- krijgen een soort creditcard 
die door middel van het elec-
tronische slot toegang geeft tot 
de fietsenstalling. Voordeel van 
het systeem is dat de gebruikers 
niets te maken hebben met ope-

ning- en sluitingtijden.
Totaal is er plaats voor 150 fietsen. De helft 
daarvan is inmiddels verhuurd aan vooral 
winkelpersoneel en bewoners van de binnen-
stad.

 Khalid Oubaha
 koopt ook Stretto
Horeca-ondernemer Khalid Oubaha heeft met 
de koop van café Stretto zijn achtste horeca-
zaak in de Molenstraat in handen gekregen. 
Oubaha verklaart tegenover dagblad De 
Gelderlander dat hij ‘de Molenstraat in 
Nederland op de kaart wil zetten’.
“Binnen twee jaar wil ik hier acht bedrijven 
hebben, die 20 uur per dag open zijn. Je moet 
er kunnen ontbijten, lunchen en dineren. Elke 
zaak heeft zijn eigen kaart: Italiaans, Japans, 
Frans, etcetera”, aldus de bedrijfskundige in 
De Gelderlander. “Ik wil de zomer verlengen 
hier in de Molenstraat. Met een overdekt, 
verlicht en verwarmd terras. De Molenstraat 
moet een toplocatie worden, waar je zeven 
dagen per week kunt eten zonder dezelfde 
keuken te genieten”, gaat hij verder in de 
krant.

 ABN AMRO
 Private Banking
De zelfstandige financieel dienstverlener ABN 
AMRO Private Banking heeft sinds begin deze 

maand zijn totaal gerenoveerde kantoorpand 
aan de Arksteestraat (hoek Oranjesingel) in 
gebruik genomen. De bank, die vermogende 
cliënten (vanaf € 1.000.000,-) helpt hun geld 
te beheren, kocht het pand eind 2005 en liet 
het helemaal renoveren. 

 Grandcafé in
 pand Draper
In het voormalige pand van meubelzaak 
Draper van den Broek in de Molenstraat 
wordt een Grandcafé gevestigd. De groot-
scheepse renovatie van het pand, eigendom 
van projectontwikkelaar Ton Hendriks, moet 
binnenkort van start gaan. Hendriks wil dat 
het grandcafé, al tijdens de Vierdaagsefeesten 
2008 draait. Voor de exploitatie ervan heb-
ben zich al verschillende belangstellenden 
gemeld, aldus de Nijmeegse projectontwik-
kelaar. Boven de horecazaak ontwikkelt 
Hendriks 37 appartementen met een opper-
vlakte van 45 tot 80 vierkante meter. “Speciaal 
bedoeld voor starters.”  

Fietsen stallen onder de kerk

Berichten
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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.   

“Sommigen herkennen er een vrouwpersoon 
in, weer anderen zien twee figuren. Dat mag 
want het staat de toeschouwer vrij om te inter-
preteren wat hij ziet”, zegt Ed van Teeseling 
over zijn bronzen beeld dat sinds 1982 aan de 
Waalkade, ter hoogte van de Grotestraat staat. 
De Nijmeegse kunstenaar liet zich bij de tot-
standkoming ervan, zoals met al zijn werken, 
leiden door de omgeving; de ruimte, het licht 
en de gang van passanten. 
In het geval van dit ‘sculptuur’, zoals het bij 

Sculptuur gebrek aan een naam te boek staat, was de 
bedding van de Waal, die vol ligt met keien, 
geslepen door de stroming, een bron van 
inspiratie. Ook de waterkering waarop het 
beeld werd geplaatst, speelde een rol bij 
de vorm ervan. “Dat muurtje is een beetje 
scheef. Dat heb ik terug laten komen in schuin 
lopende lijnen.” 
Van Teeseling werd in 1924 in Amsterdam 
geboren maar verhuisde al op éénjarige leef-
tijd naar Nijmegen. Hij was medeoprichter van 
de Gemeenschap Beeldende Kunst Nijmegen 
en tot eind jaren ‘80 als docent verbonden 
aan de Vrije Academie in Nijmegen. Hij is 
erelid van de belangenvereniging Gelderse 

Gemeenschap Beeldende Kunstenaars. De nu 
82-jarige kunstenaar is nog dagelijks aan het 
werk in zijn atelier aan de Pijkestraat. 
‘Meisje met schooltas’ (1957) aan de 
Archipelstraat, ‘Zittend Kind’ (1971) op de 
hoek van de Heijendaalseweg, de bronzen 
sculptuur ‘Gouden Engel’ (1980) op een plein-
tje op de hoek van de Pijkestraat en de Parkweg 
zijn enkele van de ongeveer 20 beelden die van 
hem in Nijmegen verspreid staan. 
‘Sculptuur’ is een van zijn meest dierbare. 
“Van sommige dingen die ik maakte dacht 
ik nog wel eens ‘dit of dat had ik ook zo kun-
nen doen’. Maar dit beeld is af. Dit had ik zo 
moeten doen.” 
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Was het kat in ‘t bakkie, die benoeming 
tot voorzitter?
“Nou, ik heb er wel even over moeten naden-
ken. Het enorme draagvlak dat voor de nieu-
we opzet van het Binnenstadsmanagement 
in Nijmegen is ontstaan, heeft de doorslag 
gegeven. Alle vijftien organisaties bij de initia-
tiefvergadering voor de nieuwe opzet stonden 
achter mijn voordracht als voorzitter. Als ik 
eerlijk ben: dat heeft mijn ego wel gestreeld, 
want ook mij is niets menselijks vreemd!”

Centrummanagement (SCMN) maakt 
plaats voor Binnenstadsmanagement. 
Gaat nu alles anders worden?
“Om te beginnen, aan de betrokkenheid van 
de bestuurders van beide organisaties bij het 
wel en wee van Nijmegen en zijn binnenstad 
valt helemaal niets af te dingen. SCMN en de 
gemeente hadden destijds gemeenschappe-
lijke doelstellingen, die tussen 1990 en 2005 
ook grotendeels zijn gerealiseerd. Maar andere 
tijden brengen andere mensen en andere 

werkwijzen. Er is toen veel opgebouwd, dat 
nu aan de man gebracht moet worden. De 
insteek van nu is dus anders. Het gaat om 
promotie en marketing. Dat vereist ook een 
andere benadering door gemeente en belang- 
hebbende partners die in de binnenstad actief 
zijn.”

Wat verdient je eerste aandacht?
“De Nijmeegse binnenstad is de laatste jaren 
veel goodwill kwijtgeraakt in de regio. Ik 
vind dat ondernemers daar in het algemeen 
onzorgvuldig mee zijn omgesprongen. Te 
lang en te heftig is rondgeroepen dat het in 
Nijmegen niet deugde met het parkeerbeleid, 
bereikbaarheid, koopavonden en wat dies 
meer zij. Daarmee hou je de mensen weg. 
Dat moet dus veranderen. Nijmegen heeft 
zeker de kracht en de kwaliteiten om zich als 
aantrekkelijke stad te profileren, waar altijd 
wat te beleven valt en waar iedere bezoeker 
gastvrij onthaald wordt.”

Elrie Bakker, 
voorzitter Stichting 
Binnenstadsmanagement 
Nijmegen, is niets
veranderd

De gemeente Nijmegen heeft een zware 
hand gehad in de omvorming van het 
Centrummanagement in de pragma-
tisch ingestelde en breed gedragen nieu-
we Stichting Binnenstadsmanagement 
Nijmegen. De gemeente komt bedrogen uit 
als gedacht wordt in de nieuwe stichting 
vooral een uitvoeringsorgaan gevonden 
te hebben. De voorzitter van die stich-
ting, voormalig Centrummanager Elrie 
Bakker, blijkt namelijk niets veranderd. “Ik 
zeg wat ik denk dat ik moet zeggen. Het 
Binnenstadsmanagement is politiek vol-
strekt onafhankelijk.”

door André Sonneville

‘Ik zeg wat ik denk
dat ik moet zeggen’

12
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Moeten we dan ‘aap wat heb je mooie 
jongen’ spelen?
“Nee, natuurlijk niet. We mogen best een rob-
bertje met elkaar vechten als het bijvoorbeeld 
om het parkeren gaat. Maar doe dat op de 
juiste plek, dus niet rollebollend over straat, 
en wees realistisch. De lat mag best hoog 
liggen, maar blijf positief-kritisch. Dan heb 
je de meeste kans dat je er overheen komt. 
Het Binnenstadsmanagement, dat door alle 
geledingen in het centrum gesteund wordt, 
is er om de binnenstadseconomie te stimu-
leren. Om impulsen te geven, om zaken aan 
te zwengelen. Als de politieke besluitvorming 
daar tegen is, mogen we best laten weten dat 
wij, ondernemers en organisaties in de bin-
nenstad, vinden dat die besluitvorming niet 
in het belang van de stad is maar wel graag 
op de juiste plaats en op de juiste toon.”

Het Binnenstadsmanagement is van 
de pragmatische aanpak. Wat gaat 
Nijmegen daar van merken? 
“Het brede draagvlak heeft er voor gezorgd 

Na wat formele besprekingen in de middag 
volgde vorige week dinsdag, op uitnodiging 

van het gemeentebestuur, een informeel 
dinertje in restaurant De Belvédère. 

Het bestuur van de Stichting Centrum-
management Nijmegen (oud) maakte daarbij 

plaats voor het bestuur van de Stichting 
Binnenstadsmanagement Nijmegen (nieuw). 

V.l.n.r. Hans Peters (nieuw), Harm Kersten 
(nieuw), Stef Cuppens (oud voorzitter), 

Elrie Bakker (nieuwe voorzitter), Chris de 
Klein (oud), Michel Maessen (oud) en Pieter 
Haanappel (nieuw). Marion Hendriks (oud) 
en Toine van Wilderen (nieuw) ontbreken op 

de foto. Foto: Edwin Stoffer.

dat er nu ook geld is voor een goede pro-
motie van de stad. Daarmee pakken we de 
draad op. Wij bepalen de randvoorwaarden, 
professionals voeren het uit. Die komen deels 
uit eigen huis, deels van buiten. Een promo-
tiecampagne die staat als een huis, ook op de 
Duitse markt, heeft prioriteit. Samen met de 
keuze van een beeldmerk voor de stad. Eentje 
waar we jaren mee vooruit kunnen. Je moet 
niet ieder jaar voor een nieuwe ‘branding’ 
kiezen. Een degelijk beeldmerk, dat ook door 
iedereen gebruikt gaat worden. Door burgers 
op hun websites, door bedrijven op hun brief-
papier en visitekaartjes. Nijmegen moet als 
merk op de kaart staan, regionaal, nationaal 
en internationaal.”

Allemaal leuk en wel, maar zijn er in 
de stad zelf geen hogere hobbels te 
nemen?
“De herinrichting van Plein 1944 had inder-
daad al 20 jaar geleden moeten plaatsvin-
den. De Hessenberg ligt al te lang braak. 
De parkeergarage onder de Van Schaeck 

Mathonsingel had al gebouwd moeten zijn. 
Het Binnenstadsmanagement zal waar het 
kan duwen en masseren, maar het zijn toch 
de politiek en de overheid die het in deze 
gevallen moeten doen. Blijven zitten mok-
ken helpt niets. Wat ons betreft brengen we 
‘Het Gevoel van de Marikenstraat’ terug in 
Nijmegen. Dat gevoel van sámen iets neer-
zetten, sámen het onmogelijke presteren. Die 
chemie zou ik graag terugzien.”
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Email: info@stichting-notk.nl  | www.stichting-notk.nl 

Help het 
NOTK...

... en stort uw bijdrage op rekeningnummer 
11.94.52.979 t.n.v. het N.O.T.K. te Nijmegen, 

dan kan het N.O.T.K haar doel realiseren!
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Product Plus 

Reclamebureau

Con Passione

Ik heb mijn hart verloren 
aan een Italiaan. De goede man staat in een 
keuken in één van de Italiaanse restaurants die 
ons dorpje rijk is. De liefde ontstond toen ik in 
het restaurant neerstreek met mijn gezin. Als 
ware kenners van de keuken kozen mijn vrouw, 
twee van mijn zonen en ik voor een specialiteit. 
Mijn middelste zoon, minder culinair gezegend, 
koos een ‘ordinaire’ pizza. En dan ook nog 
zonder de kaas die op de kaart stond. Wij geven 
de bestelling door en binnen een paar minuten 
staat de kok aan onze tafel. 
In een aandoenlijke mengeling van Italiaans en 
Nederlands complimenteert hij mijn zoon met de 
voortreffelijke keuze en bovendien met zijn ken-
nis van de keuken. De door hem bestelde pizza 
hoort zonder kaas. De kaas is een toevoeging 
van de kok, die de pizza wel lekker doet sma-
ken, voegt hij er aan toe. De ‘kaasonderhande-
ling’ start. De helft met en de helft zonder kaas, 
probeert de kok. Mijn zoon is onvermurwbaar: 
geen kaas. Het compromis dat de oude kok en 
mijn puberende zoon uiteindelijk sluiten, heeft 
iets van een tijdelijk bestand. De pizza wordt 
zonder kaas geserveerd, maar halverwege komt 
de kok kijken en vragen of er toch geen... 
Zodra hij het laatste stukje van zijn helft aan-
snijdt, staat de maestro al weer naast hem. 
Toch niet even proberen met kaas? Helaas voor 
de goede man weigert mijn zoon ook maar iets 
toe te geven. Geen kaas is geen kaas. De kok 

druipt af, hij heeft zijn pleidooi ver-
loren, maar mijn hart gewonnen. De 
passie die de man heeft voor zijn pro-
duct, de liefde waarmee hij het aan-
prijst, het gevoel dat hij in die ene 
pizza stopt, het raakt me. En dankzij 
die passie en door zijn liefde voor het 
vak wint hij het hart van zijn klan-
ten. Dat is een stukje reclame waar 
zelfs de mooiste advertentie niet aan 
kan tippen! 

ROC Plaza, de unieke combinatie 
van onderwijs en bedrijfsleven 

Werken en leren in
Carolus Gebouw

Met het ROC Plaza is een unieke combina-
tie van onderwijs en bedrijfsleven gereali-
seerd. Het Regionaal Opleidingen Centrum 
Nijmegen vestigt in het nieuwe gebouw de 
sectoren Economie en Zorg & Welzijn. Totaal 
6.500 mensen zullen het gebouw gaan bevol-
ken, waarvan 400 als medewerker. 
Tegelijkertijd is er een aantal commerciële 
bedrijven gevestigd op de begane grond van 
ROC Plaza, dat officieel overigens het Carolus 
Gebouw heet. 

Mix
Het concept van de Plaza is ontwikkeld door 
project- & organisatiemanagementbureau 
Bakker & Buursink. Elrie Bakker, medenaam-
gever van dat bureau: “De opdracht luidde 
een concept te maken met voldoende com-
merciële invulling, waar leerlingen van het 
ROC in de praktijk kunnen werken en tege-
lijkertijd kunnen leren. We hebben vooraf tal 
van ROC-opleidingen in het land bezocht, 
maar nergens de mix gevonden die ons voor 
ogen stond.”

Zeer transparant
Het zeer transparant gebouwde complex, 

Als op 1 november de leerruimten voor het eerst vol leerlingen zijn 
gestroomd en tegelijkertijd de winkels in het fonkelnieuwe ROC Plaza aan 
de Campusbaan hun deuren voor de klanten openen, weet Nijmegen de 
wellicht jaloerse ogen van het onderwijsveld en het bedrijfsleven uit het hele 
land op zich gericht.

naast het Nijmeegse Centraal Station, is 
zowel exterieur als inhoudelijk een visite-
kaartje geworden voor de beroepsopleiding. 
Elrie Bakker: “Horeca, detailhandel en verzor-
ging, ze hebben allemaal hun plekje gekre-
gen. Echte ondernemers hebben zich in het 
gebouw gevestigd, zoals een boekhandel, een 
kapsalon, een uitzendbureau en een buurt-
super. Ook is er een kinderopvang in ROC 
Plaza gevestigd. Vanuit het ROC zelf zijn er 
bedrijfsmatige activiteiten aan toegevoegd, 
zoals horeca, een bakkerij, een sportschool 
en een schoonheidssalon.”

Stageplaatsen
Ondernemers konden zich alleen onder 
‘normale’ voorwaarden vestigen. “Ze moe-
ten gewoon huur betalen en als ieder ander 
in hun bedrijf investeren. Er zijn wel extra 
afspraken met het ROC gemaakt over het 
beschikbaar stellen van stageplaatsen. Niet 
overmatig veel, maar wel continue en goede 
begeleiding is daarbij gewaarborgd. Werken 
als onderdeel van de opleiding en niet werken 
als stagiaire omdat het zo lekker goedkoop 
is”, aldus Bakker.
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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 binnen- 
en benedenstad, ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel, ontvangen NovioNova.

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 

De website van het nieuwe binnenstads-
magazine NovioNova heeft een forumfunctie. 
Nijmeegse binnenstadsondernemers en alle 
anderen die zich betrokken voelen bij het wel 
en wee van hartje stad, kortom de lezers van 
NovioNova, kunnen via het forum op www.
novionova.nl hun mening ventileren, maar 
ook (met elkaar) in debat gaan. 

“Iedereen kan z’n zegje doen op ons forum. 
We vragen slechts een eenmalige registratie, 
waarmee we spam en andere onplezierige 
zaken op onze website kunnen voorkomen”, 
aldus uitgever André Sonneville. Het electro-
nische forum biedt de mogelijkheid om op 
artikelen in de maandelijkse printversie van 
NovioNovum te reageren, terwijl er boven-

Discussieer mee op
www.novionova.nl

Maak gebruik van forumfunctie 
website NovioNova

e-mail (info@novionova.nl) melding van. Wij 
zorgen dat u alsnog een exemplaar krijgt.

Woont of werkt u buiten het verspreidings-
gebied van NovioNova en wilt u het bin-
nenstadsmagazine toch ontvangen? Dat kan 
tegen vergoeding.van bezorg- en administra-
tiekosten. Ga naar onze website www.novio-
nova.nl en meldt u aan voor een ‘buitenabon-
nement’ dat een jaar geldig is. De kosten ad � 
€ 36,- worden gefaktureerd.

dien discussies over binnenstadsaangelegen-
heden aangezwengeld kunnen worden die 
niet direct verband houden met het blad.

Sonneville: “Onze website www.novionova.
nl is nog in ontwikkeling, de bekendheid 
ervan moet nog groeien en we moeten hem 
op onderdelen nóg gebruiksvriendelijker en 
gemakkelijker bereikbaar maken. De belang-
rijkste functie werken natuurlijk en er worden 
er ook langzamerhand meer aan toegevoegd. 
De site geeft daarnaast ook alle informatie 
over NovioNova. Via de archieffunctie zijn 
eerdere nummers van het gedrukte blad op 
te roepen, zodat alle artikelen in NovioNova 
makkelijk terug te vinden zijn op de website.”
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Bouwjaar
1990

Omvang
De kantoorruimte is 42 m2  groot, ingedeeld in één 
ruimte. Als voorzieningen zijn te noemen een toilet-
groep en een lift.  

Gebruik
De ruimte was tot maart 2007 in gebruik bij een klein-
schalig communicatiebureau.

Wie waren de vorige gebruikers?
“Over de gebruikshistorie is maar weinig bekend, 
het pand is ook nog jong”, aldus Erwin Jonkman, 
bedrijfsmakelaar bij Hestia. 

Waar is het pand geschikt voor en waarvoor juist 
niet? 
Een ‘kleine zelfstandige’, die iets heeft met de binnen-
stad van Nijmegen, zou in deze ruimte goed kunnen 
aarden. Bedrijfsmakelaar Jonkman: “Er kan zowel een 
kantoorruimte als een praktijkruimte in worden geves-
tigd. Detailhandel is helaas niet mogelijk.”

Kan er in of boven het bedrijfspand ook 
gewoond worden? 
“Nee, er bestaat geen mogelijkheid tot bewoning”, 
aldus Jonkman, die daaraan toevoegt dat er in het 
gebouw overigens wel andere appartementen aanwezig 
zijn. “Maar deze zijn alle verhuurd.”

Welke bestemming ligt er op het pand?
De geldende bestemming is ‘Kantoor- en/of praktijk-
ruimte’.

Schuilen er adders onder het gras?
In de omgeving speelt momenteel uitsluitend de voor-
genomen herinrichting van de Waalkade, maar het 
huidige pand zal hierdoor niet verdwijnen. Wel zal de 
omgeving er op termijn uiteraard anders kunnen gaan 
uitzien.

Nog bijzonderheden?
Jonkman: “Vanuit het pand is er een magnifiek uitzicht 
over de Waal en op de Waalbrug. In de omgeving uiter-
aard voldoende horeca- en winkelvoorzieningen, terwijl 
tevens de ‘oude’ binnenstad begint zodra je de voor-
deur uitloopt.” De huurder betaalt naast maandelijkse 
huur ook nog maandelijks 175,- aan servicekosten 
voor gas, water en electriciteit en voor het schoonhou-
den van algemene ruimten. 

MODERN

ARCHITECTUUR

BINNENSTAD

Maandelijks presen-
teert NovioNova in 
woord en beeld een 
pand voor bedrijfs-
doeleinden, dat in 
de binnenstad te 
huur of te koop 
staat. Deze rubriek 
komt tot stand in 
samenwerking met 
de eigenaar en/of 
met de bedrijfson-
roerendgoed make-
laar die de eigenaar 
vertegenwoordigt.

Vismarkt 15
Kleinschalige kantoorruimte op de 3e verdieping van een modern en onder architectuur vormgegeven com-
plex op de westelijke hoek van de Grotestraat en de Waalkade, de zogeheten Vismarkt. Het pand is in porte-
feuille bij Hestia Bedrijfsmakelaars & Taxateurs in Nijmegen. De voorzijde van het pand biedt een adembe-
nemend panoramisch uitzicht over de Waal. Het ligt nabij het stadscentrum en alle voorzieningen.

PAND IN
B E E L D
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Een grote banenbeurs als aanvullend con-
cept moet de Bedrijven Kontakt Dagen 
Nijmegen op 5 en 6 september in het 
Triavium completer maken. 

Deelnemers aan de BKD kunnen gratis 
vacatures plaatsen op internetsite www.bkd-
banenbeurs.nl. Werkzoekenden kunnen ook 
gratis hun curriculum vitea (cv) plaatsen. Zij 
krijgen vervolgens een toegangskaart toege-

Banenbeurs maakt
BKD completer

Aanvullend concept Bedrijven Kontakt Dagen 
5 en 6 september

zonden, zodat zij de bedrijven die een vacatu-
re hebben tijdens de BKD kunnen bezoeken.

Eerste contact
Zowel de vacatures als de cv’s blijven tot 4 
september besloten,  “zodat”, aldus de orga-
nisatie, “commerciële partijen geen toegang 
hebben tot uw vacatures. Op die manier zal 
dus het eerste contact op de beurs plaatsvin-
den.”

De banenbeurs is door de BKD-organisa-
tie ontwikkeld in samenwerking met CWI, 
Kamer van Koophandel, gemeente Nijmegen, 
ROC Nijmegen, MKB Nijmegen, VNO NCW 
Midden en met diverse werknemersorgani-
saties. 

Gescoord
De eerste Bedrijven Kontakt Dagen onder 
regie van het Nijmeegse marketing- en recla-
mebureau Eberson & Nijhof (Oranjesingel) 
werden vorig jaar door deelnemers en bezoe-
kers hogelijk gewaardeerd. 
Ferry Nijhof: “Uit enquetes bleek dat de deel-
nemende bedrijven goed zaken hebben kun-
nen doen. Er was dus niet alleen waardering 
voor de beurs, maar er werd ook gescoord. 
En daar is het de deelnemers uiteindelijk toch 
om te doen.”

Het Triavium staat op 5 en 6 september in 
het teken van de Bedrijven Kontakt Dagen, 
voor veel ondernemers uit Nijmegen en 
de regio bij uitstek de gelegenheid zich te 
presenteren. 

De BKD, als business-to-businessbeurs 
geheel gericht op het bedrijfsleven, laat 
deelnemers en bezoekers in een zakelijke 
sfeer bijpraten en zakendoen. Maar heeft het 
kleinbedrijf, bijvoorbeeld de winkelier uit de 
stad, daar iets te zoeken? Ja dus, maar wel 
branche-afhankelijk.

Bedrijven Kontakt Dagen business-to-business

Ook kleinbedrijf heeft er baat bij 
‘Ook gezellig’
Twee ondernemers uit de binnenstad zijn 
van de partij. Kantoorboekhandel Leenders 
in de Hertogstraat ishet domein van Lucas 
Leenders en zijn partner Nicole Teunissen. 
De  klantenkring bestaat hoofdzakelijk uit 
bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf. Dus 
deelname aan de BKD is een logische stap. 
Nicole Teunissen: “In die twee dagen zie je 
meer mensen dan je normaalgesproken in 
een heel jaar. Het is een mooie gelegenheid 
om ons te profileren, maar het is vooral ook 
gezellig. We zijn lid van de Ondernemers 
Sociëteit Regio Nijmegen en dan kom je op 
de beurs natuurlijk een heleboel bekenden 
tegen.”

‘Mijn doelgroep’
Voor Hans Rutten, eigenaar van Rutten 
Mannenmode in de Molenstraat, is het de 
eerste keer dat hij deelneemt. Van hetgeen 
hem te wachten staat heeft hij geen idee, 
maar hij ziet er wel naar uit. Voor de binnen-
stadondernemer is het een nieuwe manier 
van aandacht vragen voor zijn zaak en col-
lecties.
“Tijdens die dagen zie je vooral heren gekleed 
in goede kostuums”, zegt Rutten. “Dat zijn 
mensen uit ondermeer het bank- en verze-
keringswezen, accountants en andere zaken-
mensen. Dat is mijn doelgroep, die mensen 
wil ik graag ontmoeten en spreken. En als 
eenmanszaak val je op tussen de vele grotere 
bedrijven die op de beurs staan.” 

Het is met name de directe benadering die 
volgens Rutten beter werkt dan een adver-
tentie in een krant of tijdschrift. “Je hebt 
de gelegenheid om mensen in de ogen te 
kijken en dat persoonlijk contact is voor 
mij van belang. Het is in eerste instantie 
niet de bedoeling om te verkopen, eerder 
om me te oriënteren, contacten te leggen 
en mijn naamsbekendheid te vergroten. 
Vanzelfsprekend zou het mooi zijn als dat 
meteen resulteert in nieuwe klanten.”

Nicole Teunissen en Lucas Leenders. 
Foto: Edwin Stoffer

Hans Rutten. Foto: Edwin Stoffer 

door Pieter Nabbe
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Binnenstad op de BKD

Kantoorboekhandel Leenders 

en Rutten Mannenmode zijn de 

enige twee echte winkeliers uit 

de binnenstad die deelnemen 

aan de Bedrijven Kontakt Dagen. 

Het Nijmeegse stadscentrum 

wordt op de BKD verder verte-

genwoordigd door: 

ACE Holland Property 

Management, Max Flex 

Uitzendbureau, Gibo Groep, 

Uitzendbureau Kronenburg, 

Linnartz Bedrijfsopleiding, 

Poelmann Van de Broek 

Advocaten, Rabobank Rijk van 

Nijmegen, gemeente Nijmegen 

en het CWI.

René Kwant bij
Valkhofmuseum

Museum Het Valkhof heeft per 6 augustus 
2007 een nieuw hoofd Publiekszaken: drs 
René Kwant (1962). Hij is verantwoordelijk 
voor de publieksservice, de educatie, de mar-
keting & pr en de sponsorwerving. 
In vorige functies was Kwant onder andere 
werkzaam als adviseur en projectmanager 
strategische communicatie en marketing, 
zowel bij een adviesbureau als zelfstandig. 
René Kwant begon zijn loopbaan als theoloog 
en heeft al jarenlang veel belangstelling voor 
kunst en cultuur. Zijn komst valt samen met 

een nieuwe beleidsperiode 
waarin tenminste het huidige 
succes gecontinueerd zal moe-
ten worden. 
De afdeling Publiekszaken zal 
zich onder andere richten op 
grotere bekendheid en toegan-
kelijkheid van de collectie en 
de diensten van het museum, 
een scherper profiel van het 
museum en werving van spon-
soren.

Culinaire activiteiten in MuZIEum
Proeven in het donker

In het kader van de ‘Week van de Smaak’, 
die van 26 tot en met 29 september wordt 
gehouden, organiseert het MuZIEum, erva-
ringsmuseum over zien en niet-zien aan de 
Nieuwe Marktstraat 54a in Nijmegen, een 
aantal proeverijen in het donker.
“In het donker kunt u zich beter concentre-
ren op wat u werkelijk proeft. Ontdek hoe 
sensationeel geur en smaak kunnen zijn als 
er geen visuele afleiding is. Wat proeft u? Is 
het een abrikoos of toch een andere vrucht? 
U zult versteld staan hoe anders het is om 
in volledige donkerte de ingrediënten van uw 
gerecht te onderscheiden. Het is een uiterst 
pure zintuiglijke ervaring!”, licht Janneke van 
Pelt van het MuZIEum toe. 
 
Keuken centraal
Per avond staat er een bepaalde keuken 
centraal, zoals de Italiaanse, de Mexicaanse, 
de Oosterse of Surinaamse keuken. Gasten 
proeven verschillende kenmerkende kleine 
gerechtjes en een gastspreker vertelt daarbij 
over deze specifieke keuken. Alles uiteraard in 
het donker.
De proeverijen beginnen om 19.30 uur en 
vinden plaats in het MuZIEum, reserveren is 
noodzakelijk en kan via 024-3828181. Kijk voor 
meer informatie op www.muzieum.nl. 

Diner in donker
Naast de proeverijen in de Week van de 
Smaak organiseert het MuZIEum iedere 
tweede vrijdag van de maand ook een Diner 
in het donker. De eerste drie diners in het 
donker staan gepland voor de vrijdagen 14 
september, 12 oktober en 9 november.
“Ga de uitdaging aan en geniet driegangen 
lang van een diner in het donker”, roept 
Janneke van Pelt op. “De dinergasten worden 
bediend door ziende en blinde obers, overi-
gens zónder nachtkijkers.”
De diners in het donker beginnen om 18.30 
uur. De kosten bedragen € 55,- per couvert, 
wijn inbegrepen. Reserveren is noodzakelijk 
en kan via 024-3828181. 

Proeven en dineren in 
het donker, ‘een pure 
zintuiglijke ervaring’.

B K D

NijmegenKookt
deel 2 komt uit
Na het succes van 10.000 verkochte boeken 
NijmegenKookt deel 1 slaan de ondernemers 
van een aantal speciaalzaken in food en food-
accessoires weer de handen ineen om samen 
met initiatiefnemer chef-kok Rob Beernink 
NijmegenKookt deel 2 uit te brengen.

Het boek beschrijft oude bekende maar 
ook nieuwe deelnemers en bevat meer 
dan 64 nieuwe recepten van chef-kok Rob 
Beernink van de FunFoodFactory. Ook chef-
koks Ysbrandt Wermenbol van restaurant 

Le Marron, Jürgen Eikholt van restaurant de 
Schat en Daniëlle van Loon van Restaurant 
Tante Koosje gaven recepten prijs ter publi-
catie in het boekje. Het eerste exemplaar 
NijmegenKookt deel 2 wordt zondag 2 sep-
tember om 12.40 uur op het Hertogplein aan 
burgermeester Thom de Graaf aangeboden.
Boekhandel Selexyz Dekker vd Vegt zal die 
dag vanaf 14.00 uur de receptie verzorgen 
bij de presentatie. Vanaf dat moment zal het 
boekje te koop zijn bij de deelnemers en de 
boekhandels.

Volgeboekt
De BKD op 5 en 6 september was half augus-
tus al zo goed als volgeboekt. Nijhof: “De 
doelstelling van 140 deelnemers is bereikt. 
Daarmee is de inschrijving overigens niet 
gesloten. Omdat we nu ook de ijsvloer er bij 
hebben, is er ruimte genoeg om meer stands 
te plaatsen. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd.”
De 140 stands van de deelnemers zijn op het 
ovaal rond de ijsvloer geplaatst. In het mid-
den is ruimte gevonden voor een grote auto-
boulevard en een restaurant. 
De BKD is geopend op woensdag 5 septem-
ber en  donderdag 6 september, van 14.00 tot 
22.00 uur. Bezoekers van de beurs betalen � 
12,50. Toegang voor deelnemers is gratis op 
vertoon van de deelnemerskaart. Deelnemers 
kunnen voor hun relaties relatiekaarten 
bestellen.
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De organiserende stichting stimuleerde voor-
af Nijmeegse ondernemers om producten te 
ontwikkelen die een relatie hebben met de 
Middeleeuwen en daaraan de naam van de 
gebroeders Van Limburg te verbinden. 
Bakker Arend uit de Lange Hezelstraat 
pakte die uitdaging op. Hij ontwikkelde een 
Middeleeuws brood met een melange van 
zuurdesem en gistdeeg. Ook ontwikkelde 
hij een kruidkoek zoals de Middeleeuwer die 
graag lustte. Met gember, honing, anijs en 
kruidnagel. Het brood kreeg de naam van de 

familie Maelwael waaraan de gebroeders via 
hun moeder verwant waren. De kruidkoek 
is vernoemd naar de vierde broer van de 
gebroeders; Arnold.

Wethouder Hannie Kunst en de voorzitter van 
MKB Nijmegen Etienne Verkroost namen vlak 
voor het Middeleeuwse weekend in de stad 
de eerste exemplaren van brood en kruidkoek 
in ontvangst. Zij complimenteerden Bakker 
Arend met deze producten. Het initiatief 
van Bakker Arend volgt op dat van bakker 

Pruijn die in 2006 al kwam met een Van 
Limburgbrood. 
De Gebroeders Van Limburg inspireren zo 
ondernemers om commerciële mogelijkhe-
den van het Gebroeders Van Limburg Festival 
uit te buiten. Van elk verkocht brood en van 
elke kruidkoek gaat 50 cent naar de Stichting 
Gebroeders Van Limburg. 

Bakker Arend presenteerde nieuwe 
Van Limburgproducten

Middeleeuwen
boekten succes
in binnenstad

Etienne Verkroost (2e van links) en Hannie Kunst (2e 
van rechts) namen de eerste exemplaren van brood en 
kruidkoek in ontvangst.

Het afgelopen weekeinde vond voor de derde keer met groot suc-
ces het Gebroeders Van Limburg Festival plaats in de binnenstad 
van Nijmegen. Duizenden bezoekers waren op de been om de 
sfeer van de Middeleeuwen letterlijk en figuurlijk te proeven.
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Bent u betrokken bij de organisatie van een evenement 
of gebeurtenis in of van groot belang voor de binnen-
stad? Maak er melding van bij ‘NovioNova’, email:
info@novionova.nl of telefoon 024 3501924. 

Agenda
2007

Koopzondagen 2007
van 12.00 tot 17.00 uur

De eerste zondag in september - 2 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 decem-
ber/tweede Kerstdag 
• tuincentra - 9 en 16 december 
• auto-, boot- en caravanbranche -14 oktober

Regels openstelling
op koopzondagen
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. 

Evenementenkalender 
september

Donderdag 30 augustus
Verschijning Nummer 3-2007 van ‘NoviaNova’, het 
nieuwe binnenstadsmagazine
Informatie: www.novionova.nl

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
• Boekenmarkt, Plein 1944

Zondag 2 september
Stadsbrunch, in het kader van Nijmegen Gezonde 
Stad, door het stadshart van de Marienburg via de 
Klein Mariënburg, Hertogstraat en Kelfkensbos naar 
het Valkhofpark, van 11.45 tot 14.00 uur.
Informatie: www.nijmegen.nl 
• ‘Sambazondag, werelds en gezond’, een feestelijk 
Sambafestival met 25 internationale sambabands 
vanaf 12.00 uur in Hertogstraat, Kelfkensbos, 
Waalkade, Grote Markt, Ganzenheuvel, Plein 1944 
(met tevens capoeirademonstraties en themamarkt), 
Koningsplein, Mariënburg en Molenstraat. De grote 
finale vindt vanaf 18.00 uur op de Waalkade plaats en 
duurt zo lang het gezellig is!
Informatie: www.outravez.nl 
• Bataafs Preuvenement, voor ondernemers en buurt-
bewoners, in en rond de Hertogstraat (Wintersoord, 
Hertogplein en Klein Mariënburg), tussen 12.00 en 
21.00 uur.
Informatie: www.bataafskwartier.nl

Woensdag 5 september
• Ringstratenloop, hardloopwedstrijd van 7,5 km door 
alle Ringstraten, Start- en finish: Kelfkensbos, start om 
19.00 uur. 
Informatie: www.nijmegen.nl 

• Hoge Hakkenloop van 50 meter op Kelfkensbos, 
vanaf 20.15 uur. Informatie: www.nijmegen.nl

Donderdag 6 september
Ondernemersborrel ‘Van Welderenstraat’, elke 
eerste donderdag van de maand in De Spil, Van 
Welderenstraat 58, vanaf 21.00 uur.
Informatie: 024 3229138 of 06 21597970

Zaterdag 8 september
Boekenmarkt, Plein 1944

Zondag 9 september
‘Park & Party’, picknickconcert in Park Brakkestein, 
vanaf 12.00 uur.
Informatie: www.noviopontis.com en 
www.nijmegencultuurstad.nl

Woensdag 12 september
Historische stadswandeling, ingang Museum 
Het Valkhof, van 14.00 tot 16.30 uur.
Informatie: www.gildenijmegen.nl 

Zaterdag 15 september
Boekenmarkt, Plein 1944

Woensdag 19 september
Historische stadswandeling, ingang Museum 
Het Valkhof, van 14.00 tot 16.30 uur.
Informatie: www.gildenijmegen.nl

Zaterdag 22 september
Boekenmarkt, Plein 1944

Zondag 23 september
‘Katholieke Sporen in een Protestante Kerk’, rond-
leiding in St. Stevenskerk, 14.00 uur. Informatie en 
reserveren: Guusje van Rijn, tel: 024-3452069

Woensdag 26 september
Historische stadswandeling, ingang Museum 
Het Valkhof, van 14.00 tot 16.30 uur.
Informatie: www.gildenijmegen.nl

Zaterdag 29 september
Kunst-, Boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

Zondag 30 september
‘Begraven in de Kerk’, rondleiding in St. Stevenskerk, 
14.00 uur. Informatie en reserveren: Guusje van Rijn, 
tel: 024-3452069

Exposities binnenstad
tot en met 2 september

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

tot en met 18 november
‘Achter het zilveren masker’, Technisch onderzoek 
naar Romeinse ruiterhelmen met kleine tentoon-
stelling op de galerij van Museum Het Valkhof.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

tot en met 2 maart 2008
Dubbeltentoonstelling over de valkerij. De expositie 
‘Valk & Hof - De kunst van het jagen met vogels’ 
start in museum De Stratemakerstoren op zondag 

26 augustus 2007. In het Natuurmuseum Nijmegen is 
vanaf 16 september het tweede deel van de expositie 
te zien.
Informatie: www.natuurmuseum.nl, www.stratemaker-
storen.nl en www.gebroedersvanlimburg.nl

van 1 september t/m 6 januari 2008
‘Seventies in Nijmegen’, Een boeiend tijdsbeeld van 
een roerig decennium in Nijmegen, Museum Het 
Valkhof.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl 

van 2 september t/m 3 februari 2008
‘Kletsnat’, Onderwatertentoonstelling voor de aller-
kleinsten in het Natuurmuseum.
Informatie: www.natuurmuseum.nl

van 23 september t/m 21 maart 2008
Eugene Lückner, Zomer-Winter, Schilderijen, tekenin-
gen en etsen in Museum Het Valkhof.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl  

Belangrijkste evenementen 
later dit jaar

Zaterdag 29 september t/m zondag 7 oktober
Najaarskermis binnenstad, dagelijks van 12.00 - 24.00 
uur.

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
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ı Ringstraatmanagement Nijmegen
Margriet Modderkolk, Ringstraatmanager
Hertogstraat 102
6511 SE  Nijmegen
T: 0317 350543
M: 0622 892849
E: g.g.modderkolk-v.wijk@planet.nl
W: www.ringstraten.nl
 
ı Vereniging Binnenstad Ondernemers
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
Wolfskuilseweg 279
6542 AA Nijmegen
T: 024 890 40 56
E: info@mkbnijmegen.nl
W: www.mkbnijmegen.nl
 
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 
 

Belangrijke adressen

Ook in het kader van de Week van de 
Vooruitgang wordt de nieuwe ondergrondse 
fietsenstalling bij Nijmegen Centraal 
Station op woensdag 19 september officieel 
geopend. Fietsbezitters kunnen hun tweewie-
ler al vanaf begin juli gratis, veilig en droog 
stallen onder het station, waar plaats is voor 
2800 fietsen. De totale kosten van de door 
de gemeente Nijmegen en ProRail betaalde 
stalling bedragen 1,8 miljoen euro. De inge-
bruikname van de nieuwe fietsenstalling 

Berichten

Park & Party 
in Brakkestein

Novio Pontis, gesteund door 27 Nijmeegse 
bedrijven die als Brugpijlers worden aange-
duid, organiseert samen met de Stichting 
Nijmegen Cultuurstad op zondag 9 septem-
ber in de tuinen van Landgoed Brakkestein 
het evenement ‘Park & Party’. 
Park & Party, aanvang 12.00 uur, bestaat 
uit een picknickconcert waaraan het 
Nijmeegs Symphonieorkest en het Nijmeegs 
Mannenkoor hun muzikale medewerking 
verlenen. Verder is er een activiteit ‘Bewegen 

Wethouder opent ondergrondse fietsenstalling

maakte een einde aan de fietsenchaos op het 
Stationsplein. Met een intensieve campagne 
werden fietsers er in juli op gewezen dat de 
tijdelijke fietsrekken niet meer gebruikt kon-
den worden en dat alle fietsen ondergronds 
gestald moeten worden. Alle fietsrekken op 
het Stationsplein zijn inmiddels verwijderd, 
behalve de rekken op het middengedeelte van 
de Van Schaeck Mathonsingel. Die blijven in 
gebruik.  

op Muziek’, stelt VakantieXperts de Planeet 
een bokaal ter beschikking aan de winnaar 
van een hoedenontwerpwedstrijd en wordt 
de Restaurant Valdin Trofee 2007 uitgereikt 
aan de winnaar van een Concours d’Élégance 
voor klassieke auto’s. Aan het eind van de 
picknickmiddag in Brakkestein kunnen de 
kinderen kijken naar en meedoen aan de 
Gebroeders Ko Meezingshow en is er voor 
kinderen Jumpstyle. De toegang tot Park & 
Party is gratis.

Café ‘t Haantje
bestaat 50 jaar

Het is in september precies 50 jaar geleden 
dat de familie Puijn het toenmalige café 
Carnegie kocht en het omdoopte tot café 
‘t Haantje. Momenteel zijn het de zoons 
Piet en Joop Puijn die het café uitbaten. Zij 
namen het in 1974 over van hun ouders. 
Café ‘t Haantje is een instituut in Nijmegen 

en geniet nationale faam als het ware bruine 
café, waar iedereen welkom is, “zolang ze 
maar niet uit de fles drinken”, aldus de web-
site (www.haantje-nijmegen.nl).
Op alle zaterdagen in september wordt het 
50-jarig bestaan met uiteenlopende festivitei-
ten voor jong en oud gevierd. 

Akkoord over
Ondernemersfonds

Het dagelijks gemeentebestuur is akkoord 
met het advies van de Stuurgroep Taskforce 
Ondernemersfonds om 17 projecten een bij-
drage uit het Nijmeegs Ondernemersfonds 
2007 te geven. De projecten krijgen gezamen-
lijk ruim één miljoen euro. 
Innovatieve projecten krijgen dit jaar bij-
zondere aandacht. In september beslist de 
gemeenteraad ook nog over twee van de door 

het college goedgekeurde aanvragen, omdat 
het gaat om bedragen boven de 100.000 
euro. 
Het betreft de ‘Solar Road Train’, een 
innovatief vervoersmiddel voor bezoekers 
van de benedenstad, en een uitgebreid 
project ter promotie en marketing van 
de binnenstad van de nieuwe Stichting 
Binnenstadsmanagement Nijmegen. 
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Nimweegs Soaptheater
donderdag 27 september ‘07
20.00 uur
€ 15,00
zitvoorstelling

Jochen Otten 
‘Verover alle vrouwen 
of een werelddeel naar 
keuze’
donderdag 18 oktober ‘07
20.00 uur
€ 15,00
zitvoorstelling

Eric van Sauers 
‘Smulpapen’
donderdag 1 november ‘07
20.00 uur
€ 15,00
zitvoorstelling

Elckerlyc
zondag 2 december ‘07
15.00 uur
€ 7,50
zitvoorstelling

BZB
donderdag 13 december ‘07
20.30 uur
€ 15,00
staconcert

Hassan’s Angels
dinsdag 29 januari ‘08
20.00 uur
€ 15,00
zitconcert

Jeans
maandag 18 februari ‘08
20.30 uur
€ 15,00
staconcert

‘All The Way Music’ in 
concert
dinsdag 11 maart ‘08
20.00 uur
€ 15,00
zitvoorstelling

De Kast
dinsdag 18 maart ‘08
20.30 uur
€ 20,00
staconcert

Van Dik Hout
donderdag 17 april ‘08
20.30 uur
€ 20,00
staconcert

Slagerij Van Kampen
donderdag 15 mei ‘08
20.30 uur
€ 20.00
staconcert

The Beatles Revival + 
Rare Record Show
vrijdag 23 mei ‘08
20.30 uur
€ 15,00
staconcert

Dana Winner
donderdag 5 juni ‘08
20.30 uur
€ 20,00
staconcert

Stichting Cardo organiseert sinds 1996 het zogenaamde 
Cultureel i-seizoen, een complete avond uit in het theater 
Cardo aan de Nijmeegsebaan 9 te Groesbeek. Tevens organiseert 
Cardo, samen met de Johan Cruijff Foundation en stichting de 
NEES de Sportief Tour en is het verantwoordelijk voor ‘All The 
Way Music’ (het eerste en enige artiestenbureau in Nederland 
voor absolute topmuzikanten met een handicap).

Stichting Cardo wordt ondersteund door een 
bedrijvengroep met ruim 100 leden. Infor-
matie over bovenstaand programma, de be-
drijvengroep, Stichting Cardo, Sportief Tour 
en ‘All The Way Music’ is te vinden op www.
stichtingcardo.nl en www.allthewaymusic.nl. 

Het programma voor het Cultureel i-seizoen 2007-2008 biedt wederom uitgelezen 
mogelijkheden om met relaties en/of personeel een compleet arrangement te 
nemen. Het programma voor het Cultureel i-seizoen 2007-2008 is als volgt:

Stichting Cardo organiseert sinds 1996 het zogenaamde Stichting Cardo organiseert sinds 1996 het zogenaamde 

complete
uit!

Een

avond

Voor informatie m.b.t. kaartverkoop 
en mogelijke arrangementen: 
www.stichtingcardo.nl of (024) 399 71 11.
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