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Blokland, Duin & Van Esch:
administratieve en fiscale allrounders

Nèt ietsje méér
Ambitieuze administrateurs en belastingadviseurs, zoals Blokland,
Duin & Van Esch in Nijmegen, zien zichzelf het liefst als de witte
raven in de wereld van de accountancy.
Ze doen immers in grote lijnen
hetzelfde werk, vaak zelfs nog net
ietsje meer, maar hanteren daarvoor een lager, dus voor het midden- en kleinbedrijf
makkelijker haalbaar
tarief.

Van Esch, administrateurs en belastingadviseurs. Een nieuw kantoor
aan de Ubbergseweg, makkelijk
bereikbaar en met ruime parkeer-

Alle sectoren
Alweer bijna drie jaar
geleden besloten Dirk
Blokland, Joost Duin
en Rogier van Esch
hun
professionele
krachten te bundelen
in Blokland, Duin &

V.l.n.r. Dirk Blokland,
Joost Duin en Rogier van
Esch Foto: D. Sarphatie
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gelegenheid, werd betrokken. En
in de nog korte bestaansgeschiedenis maakte het kantoor al snel
naam bij nagenoeg alle sectoren
van het bedrijfsleven, waardoor
het aantal medewerkers kon doorgroeien tot acht.

we fiscaal advies.” Het kantoor
biedt zijn klanten voorts professionele ondersteuning in het voeren
van een eigen boekhouding aan de
hand van diverse boekhoudpakketten, waarmee kostenreductie
bereikt wordt.

Kostenreductie
“We hebben dan ook grote expertise in het voeren van administraties voor de detailhandel en de
horeca”, zegt Dirk Blokland zonder overdrijving. “Jaarrekeningen
en begrotingen, periodieke overzichten, fiscale aangiften, opstellen en
doorrekenen van
ondernemersplannen, het behoort
allemaal tot onze
dagelijkse werkzaamheden.”
Rogier van Esch
vult aan: “Op fiscaal gebied zijn
we thuis in inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,
omzetbelasting, loonbelasting en geven

Breed Netwerk
Joost Duin: “Naast dit alles onderhouden we een breed netwerk van
bevoegde en erkende specialisten
in de accountancy, bedrijfseconomie, advocatuur en fiscaal-juridische consultancy. Geen vraag blijft
zo onbeantwoord, geen kwestie
blijft onopgelost.”

Ubbergseweg 118-120, 6522 KL Nijmegen
tel. 024 3792266 fax 024 3792267
info@maatschapbde.nl
www.maatschapbde.nl

Onder het motto ‘Binnenstadspreekuur’ geeft wethouder Hannie Kunst
van Economische Zaken, Onderwijs en Cultuur maandelijks exclusief
in NovioNova haar visie op actuele kwesties die in de Nijmeegse
binnenstad spelen.
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Hannie Kunst houdt iedere eerste woensdagmiddag van de
maand in café Samson in de Houtstraat een ‘binnenstadspreekuur’ voor ondernemers in de binnenstad.

SPREEKUUR
Vermeende ‘verstoorde relatie ondernemers - gemeente’
voorkomt winst Beste Binnenstad

‘Nijmegen heeft zilver!
Dat gaan we gebruiken’
Het lijkt erop dat het conflict van enkele jaren geleden tussen ondernemers en
gemeente over het al dan niet toelaten van
grote (terrein)wagens (SUV’s) in de binnenstad, de voornaamste reden is geweest om
Nijmegen de titel ‘Beste Binnenstad 20072008’ te onthouden.
“Helemaal niet erg, want Nijmegen heeft
zilver en dat gaan we optimaal gebruiken,
de komende jaren”, reageert wethouder EZ
Hannie Kunst vastbesloten. “Nijmegen hoort
tot de top van binnensteden in Nederland. Er
staat nog heel wat
fraais te gebeuren en
we hebben kansen
genoeg om ons te
verbeteren. In 2009,
bij de volgende verkiezing, zullen we
als eerste uit de bus
komen. We hebben
een doel om naartoe
te werken.”

bijwoonde, vertelt over de afloop: “In de wandelgangen achteraf vertrouwde een jurylid mij
toe dat die SUV-kwestie, met als gevolg een
‘slecht ondernemersklimaat’, voor de jury het
breekpunt zou zijn geweest. Jammer, want die
nare kwestie is uit de lucht en de contacten
tussen het gemeentebestuur en ondernemers
zijn hersteld.”

Gastvrijheid

Inmiddels heeft de wethouder in samenspraak met het Binnenstadmanagement een
poster laten verspreiden. ‘Nijmegen heeft
Zilver!’, zo steekt
de wethouder de
binnenstad een
hart onder de riem.
“Ondernemers
kunnen zelf ook
heel wat doen om
dat predikaat Beste
Binnenstad uiteindelijk veilig te stellen”, weet Hannie
Kunst. “Het begint
Contact hersteld
met gastvrijheid
Over wat er nu
Wethouder EZ Hannie Kunst en voorzitter Elrie Bakker van
en aantrekkelijkhet Binnenstadsmanagement: “Nijmegen heeft zilver. Dat is
niet deugde aan
heid in de winkels.
zeker een felicitatie waard.” Foto: NovioNova.
Nijmegen, blijft
Inhaken bij het
het Platform Detailhandel Nederland dat de
Mariken Winterfestival en andere activiteiten.
verkiezing Beste Binnenstad organiseert, volDe juiste sfeer kweken, zodat er meer bezoestrekt onduidelijk. Uit een fraaie dia-presentakers naar de binnenstad komen. Die geven
tie van alle genomineerde steden en het daar- geld uit en, beter nog, als ze het naar hun zin
bij geleverde commentaar, dachten de aanwe- hebben gehad, komen ze terug en vertellen
zigen te kunnen opmaken dat Nijmegen meer ze rond hoe geweldig Nijmegen is. Ik roep
pluspunten had dan de rivalen Arnhem en
ondernemers op te investeren in hun onderEindhoven. Toch werd Arnhem verkozen.
nemerschap en in promotie van de stad.
Hannie Kunst, die de verkiezing persoonlijk

Bezoekers van de
Herculaneumexpositie lieten hun geld flink rollen.
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In een gesprek van een uur met Henny van der Veen passeren zo’n
beetje alle onderwerpen die bij het bestuur van het VBO in een
heel jaar over tafel komen. De 62-jarige bedrijfsleider van de HEMA
in Nijmegen gaat in oktober met pensioen. Tien jaar lang had hij
verantwoordelijkheid voor een van de grootste en oudste HEMAfilialen, maar had hij ook tijd om bestuurslid en zelfs (plv)-voorzitter
te zijn van de Vereniging Binnenstad Ondernemers (VBO).
Wat een geboren en getogen Glanerbrugger heeft met Nijmegen.
door André Sonneville

Henny van der Veen neemt afscheid van ‘zijn’ HEMA en
van Nijmegen, met een beetje pijn in het hart

‘Nijmegen is beter
af met eenheid’
Zeeën van begrip heeft hij voor zijn collegafiliaalhouders die zich, al dan niet als onderdeel van de bedrijfsstrategie, verre houden
van enige betrokkenheid bij de Nijmeegse
binnenstad. Aan de andere kant pleit hij
warm voor eenheid in de stad.
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“Ondernemers moeten elkaar minder als
concurrent en meer als collega beschouwen.
Zo kunnen ze elkaar versterken en wordt de
stad ook sterker. Die eenheid is moeilijk te
realiseren, ik weet het. De belangen en doelgroepen zijn ook zo divers. Ik veroordeel het
niet, maar het blijft erg jammer.”
Zelf filiaalleider, kent Henny van der Veen de
problematiek van de ‘free riders’ van twee
kanten. “De meeste filialen zijn eenvoudigweg te klein om ‘de baas’ de gelegenheid te
geven er nog van alles naast te doen. Die
mensen moeten gewoon keihard meewerken
en hebben ook nog de verantwoordelijkheid
voor het reilen en zeilen van de zaak”, legt
hij uit.

‘Hemafielen’
Hoewel hij in meerdere HEMA-filialen in het
land actief was, heeft de vestiging Nijmegen
toch een speciaal plaatsje in zijn hart.
“Geweldige stad, Nijmegen. Een fijne winkelstad ook. De sfeer is toch net iets anders dan
bijvoorbeeld in Arnhem, waar ik ook gewerkt
heb. En dat geldt ook voor de winkel. HEMA
in Nijmegen, nummer 004 van de 367 vestigingen, is een stuk groter en behoort qua
omzet tot de landelijke top tien. Ik heb mensen op 15-jarige leeftijd aangenomen en zien
doorgroeien tot chef. De meesten worden

echte ‘Hemafielen’ en weten niet van ophouden. De onderlinge band hier is enorm sterk.”

Koopzondag
In de tijd dat hij voorzitter was van het VBO
-’de periode tussen Goof Snoek en Chris de
Klein’- en ook nog de periode daarvoor toen
hij plaatsvervangend voorzitter was, kwam
hij wel eens gevoelens van onderwaardering
tegen. “De discussies over de koopzondag werden op het scherpst van de snede
gevoerd. Dan kreeg ik wel eens het verwijt dat
ik ‘toch maar in loondienst’ was en dus wel
open moest van de baas. Nou, wij moesten
helemaal niks van de baas. Het ging er mij

“...Ik ben groot
voorstander van een
warenmarkt met
uitstraling en kwaliteit.
Zet ze maar onder
m’n luifel, tegen de
etalage!...”
om de binnenstad als geheel te ondersteunen. Als filiaalleider voel ik me ondernemer.
En kijk, als je een winkel hebt, ben je nog
geen ondernemer. Het ligt allemaal iets genuanceerder.”
Wat die koopzondag betreft, krijgen de voorstanders waaronder Henny van der Veen,

hun gelijk. “Qua omzet doet de koopzondag
het steeds beter”, weet hij. “Ik kan het goed
vergelijken met de cijfers van andere HEMAvestigingen. In week 35 hadden we 39.000
bezoekers in de winkel, waarvan 62% ook iets
kocht. De cijfers tonen aan dat de koopavonden alsmaar zwakker worden en de koopzondagen blijven stijgen. Van boodschappen
doen, via winkelen naar een uitje, dat is een
trend waar ook Nijmegen nog meer op moet
inspelen. Een koopzondag moet een belevenis zijn en mensen in de stemming brengen
zichzelf iets cadeau te doen. In zo’n sfeer willen consumenten best geld uitgeven.”

Kloof dichten
Voor Henny van der Veen is het altijd vanzelfsprekend geweest dat hij meedacht, meedeed
en meepraat als het om de binnenstad gaat.
“Liefst over alle onderwerpen. De ruimtelijke
indeling, het parkeren, de bereikbaarheid,
nieuwbouwplannen, openingstijden van de
winkels en over evenementen en andere activiteiten in de stad.”
Daarnaast had hij een drukke winkel te leiden
en ook nog voor het concern een flinke bijdrage te leveren aan organisatie- en werkprocessen. Was er wel nog tijd over voor ‘betrokkenheid bij de stad’? “Alleen de openingsuren
op de zaak, dat is niet goed genoeg. Met
beide benen erin staan, aanwezig zijn, zo
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Henny van der Veen werkte 10 jaar lang als
bedrijfsleider van de HEMA in Nijmegen, een
van de oudste en ook grootste vestigingen van
het concern. Foto: Edwin Stoffer.

‘Lopend terug
naar huis’
Rond het afscheid van Henny van der
Veen van vestiging nr. 004 van de
HEMA wordt wel het een en ander
georganiseerd, maar de persoon in
kwestie wordt er een beetje buiten
gehouden.
“Op 24 oktober worden er wat
mensen uitgenodigd om afscheid
te nemen. Dat wordt hier georganiseerd, ik weet er verder niets van.
Een dag later neem ik intern afscheid
van de collega’s. Ik hecht er aan dat
tijdens een interne bijeenkomst te
doen. Mensen met wie ik al die jaren
zo fantastisch heb samengewerkt.
Die verdienen alle aandacht, die je
ze tijdens een ontvangst met buitenstaanders toch minder kunt geven.”

“...Er staat in de stad
niks waar mijn naam
onder kan. Ik kan wel
aanjagen en kloven
dichten...”

Waarbij dan nagenoeg alles mijn aandacht
heeft. De straten, de pleinen, de terrassen,
de winkels, de etalages. En natuurlijk ook de
mensen. De collega-ondernemers, hun medewerkers. Hier en daar een praatje maken, je
verbazen, opwinden, lachen. En tegelijkertijd
al die informatie opslaan op de harde schijf
tussen je oren. Komt ooit nog van pas.”

Met het werk dat hij voor het VBO heeft
gedaan, is Van der Veen altijd op de achtergrond gebleven. “Er staat in de stad niks waar
mijn naam onder kan. Ik kan wel aanjagen en
kloven dichten”, zegt hij er zelf van. “De kloof
tussen de filiaalbedrijven en de zelfstandige
ondernemingen. Daar heb ik me altijd voor
ingezet om die twee wat nader tot elkaar te
brengen. Meer begrip voor elkaars situatie,
hopelijk is dat ontstaan.”

Als het even kan is Henny op de maandagse
of zaterdagse markt te vinden. “Ik ben groot
voorstander van een warenmarkt met uitstraling en kwaliteit. Zet die kramen maar onder
m’n luifel, tegen de etalage!”, zegt hij overtuigd, “ze kunnen niet dichtbij genoeg staan.”
De markt op de huid van de winkels of
grootwinkelbedrijven zoals hij die vertegenwoordigt, levert meer traffic op. En daar is het
hem om te doen. “Ik heb regelmatig contact
met marktmensen en spoor ze aan om te
investeren en innoveren. Want ook de markt
moet met z’n tijd meegaan om die kwaliteit
en uitstraling vast te houden.”

Meer traffic

Dynamischer

De scheidend HEMA-bedrijfsleider kan, buiten zijn ‘eigen’ winkel, slechts met moeite
een favoriete plek in het Nijmeegse centrum
benoemen. “Het rondje door de Broerstraat,
Ziekerstraat, Moenenstraat, Marikenstraat en
weer terug over de Burchtstraat loop ik graag.

Als Henny van der Veen het bij wijze van
afscheidsgeschenk voor één dag voor het zeggen had in de binnenstad, wist-ie het wel. “De
ICT-zaken in de stad clusteren, rigoreus iets
doen aan dat busstation op Plein 1944 zodat
de Bloemerstraat dynamischer en bruisender

ervaar je de problematiek en kun je je inbreng
hebben”, stelt hij vast.

En volgt dan de grote stilte? Henny
van der Veen: “Eerst afkicken van
de verantwoordelijkheden en wennen aan de vrijheid. Dus eerst even
niks en vooral nergens bij. Hoewel ik
altijd actief ben geweest in het sportverenigingsleven, bijvoorbeeld de
triathlon of de duiksport. Om echt af
te kicken denk ik dat ik de trein naar
Groningen neem en dan lopend terug
ga naar huis, in Elst. Zonder iets op
zak. Kijken wat er gebeurt, wat me
overkomt. Een geweldige ervaring,
lijkt me dat.”
wordt. En iets doen aan de Grote Markt voor
de momenten dat daar de terrassen weg zijn.
Die grote vlakte moet veel intiemer gemaakt
worden, misschien zijn verwarmde terrassen in de wintermaanden een oplossing? En
tenslotte zou ik meer variatie in de reclameuitingen in de winkelstraten willen toestaan.
Het is nu maar eenheidsworst. Dat kan veel
levendiger en smaakvol, ook zonder dat het
een schreeuwende kermis wordt.”
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Vooral horeca en museum
profiteren van Herculaneum

De tentoonstelling ‘De Laatste Uren van
Herculaneum’ in Museum Het Valkhof heeft
vorig jaar tot aanzienlijke extra bestedingen
in Nijmegen geleid. ‘Herculaneum’ trok een
record-aantal van ruim 121.000 bezoekers,
waaronder maar liefst 21.500 kinderen en
jongeren.
Deze mensen kwamen vooral van buiten de
regio Nijmegen, en genereerden zo’n
3,5 miljoen euro omzet. Hiervan werd zo’n
1,2 miljoen euro in het museum besteed. Nog
eens 2,3 miljoen werd buiten het museum
uitgegeven. Met name de Nijmeegse horeca

profiteerde sterk van de tentoonstelling. Circa
82% van de bezoekers gaf vooral geld uit aan
eten en drinken, en 15% aan winkelen.

Arrangementen
‘De Laatste Uren van Herculaneum’ was
van 1 december 2006 tot en 18 maart 2007
in Museum Het Valkhof te zien. De tentoonstelling presenteerde kunstschatten uit
Herculaneum, het Romeinse stadje dat in het
jaar 79 verwoest werd door een uitbarsting
van de Vesuvius. Het was na de expositie over
de Gebroeders van Limburg de tweede grote

publiekstrekker voor Museum Het Valkhof en
Nijmegen. De volgende grote publiekstentoonstelling van Museum Het Valkhof heet
‘Luxe en Decadentie, leven aan de Romeinse
goudkust’ en start in augustus 2008.
Ook bij deze tentoonstelling zullen Museum
Het Valkhof en de ondernemers in Nijmegen
weer samenwerken om aantrekkelijke arrangementen te kunnen aanbieden.
Op dit moment loopt in het museum, na een
massaal bezochte opening, de tentoonstelling
‘70’s in Nijmegen, tien krejatieve aksiejaren’.

Heviger strijd om
mooiste etalage

De wedstrijd om de mooiste etalage tijdens
de winterse feestdagen die de Vereniging
Binnenstad Ondernemers (VBO) Nijmegen
jaarlijks organiseert, wordt dit jaar uitgebreid.
Het VBO heeft het aanbod van de uitgever
van binnenstadsmagazine NovioNova
en van de werkgroep Promotie van het
Binnenstadsmanagement om wat meer leven
in de brouwerij te brengen, geaccepteerd.

De bedoeling is de etalagewedstrijden rond
Sinterklaas en Kerstmis niet meer alleen
voor leden de VBO beperkt te houden. Alle
ondernemers/winkeliers in de Nijmeegse
binnenstad krijgen dit jaar de kans om mee
te dingen naar de eer en de prijzen. De jury
die de sfeervol aangeklede toonvensters gaat
bekijken, krijgt uitbreiding. Ondernemers
die graag willen dat de jury juist hún etalage

komt bekijken, kunnen dat aangeven op een
antwoordkaart die in het novembernummer
van NovioNova meeverspreid wordt.
Vooraf zal er veel meer publicteit gemaakt
worden om winkeliers aan te sporen deel te
nemen aan de etalagewedstrijden. De winnaars zullen eind december, traditioneel
tijdens de ondernemersborrel van het VBO,
bekend worden gemaakt.

aan de vergadertafel voor het evenement in
2008. De startbijeenkomst 2008 is op woensdagavond 3 oktober in De Stratemakerstoren
om 20.00 uur.
Naast een filmische impressie
van het festival 2007 door GMG
(Peter van der Heijden, Marc van
Teeffelen), wordt er in het kort
informatie gegeven over de plannen voor 2008 (trebuchet, riddertoernooi, wagenspelen, Gelres
Overkwartier, regie optocht).
Om het niveau en de deelname
verder te verhogen is er een
breed aanbod van cursussen
waarvoor belangstellenden zich
ter plekke kunnen inschrijven.
De cursussen worden door de

cursusleiders zelf uitgelegd. Het gaat om de
volgende cursussen: middeleeuws
koken, gezel bierbrouwen, middeleeuwse
acrobatiek, middeleeuwse kruiden en
gezondheid, middeleeuwse kledingstukken
maken, middeleeuws dansen, middeleeuwse
(zwaard)vechttechnieken, middeleeuwse
objecten maken / houtbewerking en middeleeuwse muziek.
Ideeën voor andere cursussen wordt ingewacht. Bekeken wordt of er een cursus
Koeren (groep blazers op koehoorns, schalmeien of bazuinen, die de stedelingen in de
middeleeuwen voor allerlei gelegenheden
waarschuwden) opgezet kan worden.
Informatie en aanmelden voor de startbijeenkomst bij Henk van der Zand,
tel. 0622 604228.

over het herziene beleid van wethouder
Kunst. Het geldende, zeer rigide uitstallingenbeleid is menig winkelier in de binnenstad of
in de winkelcentra al lang een doorn in het
oog. Het neerzetten van een klein kerstboompje voor de deur, gaf al kans op een fikse
bekeuring.
Vooral om het aanbrengen van sfeerverho-

gende decoraties en versieringen mogelijk
te maken, is het uitstallingenbeleid nu iets
verruimd. “Het blijft niet de bedoeling dat
winkeliers verrijdbare stellages met schoenen,
souvenirs of graaibakken met spullen in de
uitverkoop op straat gaan zetten”, aldus de
wethouder. Ze verwacht dat de nieuwe verordening per 1 december in werking treedt.

Startbijeenkomst
Limburgfestival

Nog maar nauwelijks geevalueerd of de
organisatoren en medewerkers van het
Gebroeders van Limburgfestival gaan alweer
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Winkels mogen
ruimer uitstallen

Het nieuwe uitstallingenbeleid waarmee
winkels in Nijmegen iets meer ruimte krijgen
om onder voorwaarden voor de winkeldeur
uitstallingen te presenteren aan het kooplustige publiek, belandt deze maand in de beslissende fase.
Inspraakrondes zijn zover achter de rug, dat
nu ook de gemeenteraad zich kan buigen

novionova
Etienne Verkroost
voorzitter MKBNijmegen

Genomineerd
voor titel Zwarte
Zakenvrouw
Nederland 2007

COLUMN

Lina Domacassé
trotse topvrouw

NIJMEGEN
BEDANKT!

Lina Domacassé, eigenaresse van Caraïbisch Centrum Amanné in de
Tweede Walstraat, is genomineerd voor de titel Zwarte Zakenvrouw
Nederland 2007. De Nijmeegse onderneemster, geboren op Bonaire,
is na een loodzware voorselectie met nog twee andere kandidaten
overgebleven voor de prestigieuze verkiezing.
Al sinds 1983 geeft Lina Domacassé (1952)
leiding aan haar onderneming die begon als
bar en niet veel later uitgroeide tot salsadansschool. In de loop der jaren heeft ze haar activiteiten uitgebreid tot een Caraïbisch Centrum
voor dans, muziek en cultuur met bijna 30
medewerkers. Op haar vakgebied behoort ze
thans tot de top van Nederland. Domacassé
onderscheidt zich van haar vakgenoten door
de inspanningen die ze verricht om de goede
en opgewekte levensstijl van de Caraïben voor
het voetlicht in Nederland te krijgen.
De jury onder leiding van voorzitter Loek
Hermans van MKB Nederland refereert in
zijn nominatie aan de manier waarop Lina
Domacassé tal van initiatieven heeft genomen om uiteenlopende Caraïbische cultuurvormen te presenteren en te verspreiden.
Niet alleen werden duizenden enthousiaste
cursisten bekend gemaakt met de verschillende salsadansen en -ritmes, Domacassé organiseerde ook nog tal van evenementen en

Overrompeld
De enorme belangstelling naar aanleiding van
haar nominatie in de finaleronde heeft Lina
overrompeld. Ze is voor de verkiezingen voorgedragen door haar zakelijk netwerk en vervolgens met ondersteuning van haar accountant, Deloitte in Nijmegen, genomineerd.
“Nooit gedacht dat we zover zouden komen”,
zo reageert ze nuchter op de bekendmaking
van businessclub Zwarte Zaken Vrouwen
Nederland (ZZVN) die de verkiezing organiseert.
De verkiezing Zwarte Zakenvrouw Nederland
2007 vindt plaats tijdens een feestelijk galadiner op zaterdag 6 oktober in het World
Trade Center in Rotterdam. De prijs wordt
uitgereikt door Maria Verhoeven, minister van
Economische Zaken.

advertentie

Schoon, gezond en duurzaam

• Stedelijke distributie/Binnenstadservice
• Bezorging aan huis van streekproducten,
biologische producten en delicatessen
• Mailings op maat

Tweede Walstraat 83
6511 LR Nijmegen
T 024 322 50 32
M 06 30014801
E info@fietsdiensten.nl
W www.fietsdiensten.nl

MKB NIJMEGEN

Duizenden opgeleid

concerten in Nijmegen en in heel Nederland,
waarvoor zij diverse internationaal bekende
artiesten op de Nederlandse podia bracht.

Ik ben niet iemand die
graag terugblikt, maar
soms is er een goede reden
om dat wel te doen. Mijn naderende afscheid als
voorzitter van MKB-Nijmegen bijvoorbeeld.
Vier jaar geleden was ik de kartrekker voor
de opstart van MKB-Nijmegen, als een van de
eerste stedelijke MKB-platformen. Nu de organisatie staat, er een professioneel bureau gerealiseerd is en er diverse projecten van de grond
zijn gekomen, vind ik het tijd op het stokje door
te geven.
Ik kijk tevreden terug op de afgelopen jaren
en ben trots op datgene wat we met zijn allen
bereikt hebben. Het Ondernemersfonds bijvoorbeeld. Wij lopen hiermee landelijk voorop en
hebben met het fonds inmiddels al een aantal
mooie projecten kunnen realiseren. Landelijk
wordt er al gesproken over het ´Nijmeegse
model´ en ik heb al diverse gemeentes mogen
vertellen hoe we dat hier in Nijmegen doen.
Andere gerealiseerde projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor andere gemeentes
zijn het Groeibanenproject en de Individuele
Scholingsregeling. Beide projecten zijn een goed
voorbeeld van ondersteuning van de lokale economie en daar doen we het tenslotte voor!
Tijdens het congres ´Nijmegen werkt
samen!´ op 17 oktober a.s. draag ik
de voorzittershamer over aan Theo
Lemmen. Ik wens hem veel succes
en hoop dat hem lukt wat mij niet is
gelukt, namelijk het uitbreiden van
het ledenbestand met de ondernemers uit de binnenstad die verenigd
zijn binnen het VBO. Ach, ik zei het
al, terugkijken is niet mijn hobby.
Misschien moet het bestuur van de
VBO dat ook maar niet meer doen
en zich richten op de toekomst,
want daar liggen de kansen. Grijp
ze, want een sterk MKB-Nijmegen is
van belang voor alle ondernemers in
Nijmegen!

7

novionova

bericht over nieuwe vestigingen, renovaties en winkelsluitingen
Meldingen zijn altijd welkom bij de redactie: info@novionova.nl

Jack’s Casino in
Centrumtheater?
Hoewel de kogel nog niet door de kerk is, lijkt
de Houtstraat op termijn een casino rijker.
Dat wordt een vestiging van Jack’s Casino die
het voormalige Centrumtheater zal betrekken.
De gesprekken zijn in volle gang en de winkeliers uit de straat zijn uitgebreid voorgelicht
met een rondleiding door de vestiging van
Jack’s Casino in Gilze Rijen. De Portugese
architect Miguel Cancio is aangetrokken
om het pand de juiste look & feel te geven.
Jack’s Casino heeft 13 vestigingen in onder
meer Rotterdam, Roosendaal, Groningen en
Heerenveen. De verwachting is dat het nieuwe
casino in het voorjaar van 2008 open gaat.
Hotel Courage:
plus 7 kamers
Het gaat goed met het hotel van Rachel van
Sonsbeek want haar hotel Courage aan de
Waalkade krijgt er zeven kamers bij: Twee
suites, drie eenpersoonskamers en twee tweepersoonskamers.
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Hotel Courage is vaak volgeboekt, reden voor een
aanzienlijke uitbreiding. Foto ESF Edwin Stoffer

Van Sonsbeek: “Regelmatig is er een kamertekort en met name de vraag naar luxe kamers
blijft onverminderd. Te vaak moest er nee
worden verkocht.” Reden om de zaken rigoureus aan te pakken. Eind september is begonnen met de verbouwing. Het streven is om
voor de Vierdaagse van 2008 gereed te zijn.
Ringstraatmanager
wil graag doorgaan
Margriet Modderkolk is nog tot 1 januari
2008 als manager betrokken bij de ringstra-

ten. Zowel zijzelf als de gemeente Nijmegen
hebben aangegeven het bestaande contract
te willen verlengen, omdat het actieplan
Ringstraten nog lang niet gerealiseerd is.
De reconstructie van de Van
Broeckhuysenstraat, Van Welderenstraat en
In de Betouwstraat wordt begin volgend jaar
ter hand genomen. Activiteiten komen nu op
gang, maar er staan nog zaken open, zoals
het opknappen van de gevels.
Een definitief besluit over verlenging van het
contract met Margriet Modderkolk wordt
eind november genomen, als er meer duidelijkheid is over de financiering van de functie.
Facelift voor
Vereeniging
Met ingang van dit seizoen is La Vie Catering
de nieuwe huiscateraar van de Keizer Karel
Podia. Het restaurant van De Vereeniging
ondergaat daarom een facelift. Het interieur
krijgt een meer trendy look, terwijl de monumentale uitstraling van het pand behouden
blijft. Vanwege de verbouwing is het restaurant gesloten van zondag 21 oktober t/m
woensdag 24 oktober. Vanaf donderdag 25
oktober is de vernieuwde eetgelegenheid weer
geopend.
Bestuurswisseling in
Federatie Ringstraten
In het bestuur van de Federatie Ringstraten
laten de Hezelstraten laten zich na het vertrek
van Ton Jetten vertegenwoordigen door Caecil
Gerrits en Adrie van Maasdijk. Daarnaast vertegenwoordigen zij ook (tijdelijk) de belangen
van de Houtstraat. Eric Wieser, rechterhand
van Jaap Kool van de Van Welderenstraat,
heeft zijn bestuurstaak
vanwege drukke zakelijke beslommeringen
neergelegd. En de Van Broeckhuysenstraat
laat zich vertegenwoordigen door Raymond
Rikken.
Nieuw bestuur
Hezelstraten
Voor de winkeliersvereniging van de Stikke en
Lange Hezelstraat is een nieuw bestuur aangetreden. Het dagelijks bestuur bestaat uit
voorzitter Adrie van Maasdijk (van Silverado
Westernstore), vice-voorziter Theo Oteman
(State of Art Metal Store), penningmeester Athol Burrill (De Pelgrim) en secretaris
Jennifer Cusack (De Blickvanger). Bestuurslid

zijn Monique van Brakel (De Heerlijckheid),
Jessica van Maasdijk (Silverado Westernstore)
en Alex & Regina Vermeulen (Art d’Oro).
De inbreng van
Sabine Doorman
Nu alweer bijna een jaar is Sabine Doorman
(29), dochter van Jos Doorman (Ziekerstraat),
als secretaris betrokken bij de Vereniging
Binnenstad Ondernemers Nijmegen (VBO).
In het bestuur heeft zij bemoeienis met het
secretariaat (administratieve zaken, ledenbestanden) en als aanspreekpunt bij het VBO
voor zowel het bestuur onderling als voor de
leden.

Sabine Doorman
Foto: NoviaNova

Sabine, die ook al penningmeester was van
de winkeliersvereniging Ziekerstraat, steekt
haar oprechte belangstelling voor het VBO
en voor de Nijmeegse binnenstad niet onder
stoelen of banken. “Ik zit echt niet stil te
notuleren in een hoekje, maar heb wel degelijk een eigen inbreng tijdens de bestuursvergaderingen.”
Sabine (HEAO: management, economie en
recht; post-HBO: beurs en evenementen
management) werkt bij detacheringsbureau
Eiffel, waar ze zich op het hoofdkantoor in
Arnhem bezighoudt met de externe profilering van Eiffel, projectleiding, congressen,
workshops, contact belangengroepen.
Schoenenchique
in Houtstraat
De Houtstraat wordt een steeds deftiger
straat, nu ook ‘s lands chicste schoenenontwerper Jan Jansen er een filiaal opent. In januari wordt een nieuwe winkel geopend waar
fijnproevers zich kunnen laven aan de meest
extravagante modellen. Jan Jansen (65) heeft
ook vestigingen in Heusden, Amsterdam en
in St. Ives in Groot-Brittannië. Nu wordt er
dus ook een filiaal geopend in de stad waar
de internationaal vermaarde ontwerper is
geboren.
‹pagina 10
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Reinoud van
Assendelft
de Coningh
leisure manager

COLUMN

Ton Jetten voor
zijn zaak La Belle
Epoque in de
Lange Hezelstraat.
Foto NovioNova

HANNIE!

Duizendpoot Ton Jetten
geeft stokje door in Hezelstraten

‘Het wordt tijd
voor nieuw bloed’
Ton Jetten, eigenaar van Belle Epoque,
geeft na acht jaar voorzitterschap Stichting
Ondernemers Hezelstraten het stokje door
aan zijn opvolger. “Het wordt tijd voor nieuw
bloed, vooral omdat er de laatste jaren veel
nieuwe winkels zijn bijgekomen.”
Jetten was onder meer secretaris, penningmeester en sinds 1999 voorzitter van de vereniging die sinds 1987 bestaat.
In 20 jaar heeft hij de ‘Hezels’ zien veranderen in aantrekkelijke winkelstraten, die hij zelf
de leukste van het centrum vindt. Jetten: “Het
zijn niet alleen de winkeliers die dat zeggen.
Je hoort het ook van klanten die hier komen.
Die appreciëren de verscheidenheid aan onafhankelijke en kleurrijke winkeltjes, in plaats
van de saaie ketens op de A-locaties.”
De Lange Hezelstraat is het bombardement
in 1945 bespaard gebleven. Jetten: “Maar
ook de slooplust van de gemeente die in de
jaren ‘70 op verschillende plaatsen in de stad

Wandelgebied
Niet zonder trots vertelt hij over de nieuwe
hanglampen die binnenkort boven de straten worden aangebracht en het historische
karakter accentueren, een van de initiatieven
waar hij zich sterk voor heeft gemaakt. “Deze
omgeving is in de loop der jaren een prachtig historisch wandelgebied geworden. Daar
mogen we trots op zijn.” Onder zijn voorzitterschap zijn de Hezelstraten online gegaan
en is er een kostbare (10.000,-) kerstverlichting aangeschaft die de straten tijdens de
feestdagen in hogere sferen brengt.
Met pijn in het hart geeft hij het voorzitterschap nu op. “Maar”, zo zegt hij, “we zoeken nieuw elan. Het mag geen routineklus
worden. Natuurlijk blijf ik wel betrokken met
raad en daad.” Zijn opvolger is Adrie van
Maasdijk, eigenaar van Silverado. Tegelijk
met diens benoeming is een compleet nieuw
bestuur aangetreden.
Berichten

‘Retailgoeroe’ Frank Quix in Nijmegen

Het Servicepunt Detailhandel & Horeca
Nijmegen organiseert op maandagochtend
1 oktober onder de titel ‘Uw zaak in 2010’ een
trendworkshop.
Het gaat om een interactieve workshop over
de toekomst van de Nederlandse detailhandel met veel praktische informatie en kennis
waarmee ondernemers direct voor hun eigen
winkel aan de slag kunnen.
Aan de hand van allerlei voorbeelden
bespreekt retailgoeroe Frank Quix de toekomstige trends in de detailhandel. Ondernemers
kiezen vervolgens zelf welke trends relevant

zijn voor hun onderneming. Daarna gaan zij
met het winkelkompas aan de slag.
Tijdens deze unieke workshop geeft Frank
Quix tips over hoe ondernemers hun zaak
optimaal kunnen positioneren en maximaal
gebruik kunnen maken van de geboden kansen.
Deelname aan de workshop is gratis voor
Nijmeegse winkeliers, dankzij de inzet van het
Servicepunt Detailhandel & Horeca Nijmegen
in samenwerking met het Hoofdbedrijfschap
Detailhandel.
Aanmeldingen mailen naar ingrid.wacki@cwinet.nl of faxen naar 024 -7516001.

DE 300 VAN VAN AS

Slooplust gemeente

prachtige middeleeuwse panden verruilde
voor lelijke nieuwbouw.”

Ik ben een fan van Hannie
Kunst. Onze wethouder
van cultuur èn van economie. Perfecte combinatie.
Want vrijetijdsbeleving en cultuur zijn in veel
gemeenten speerpunten van economisch beleid.
Hoe dat komt? Heel eenvoudig: de economische
kracht van de agrarische sector en van de industrie loopt terug en de vrijetijdsindustrie bloeit
en groeit als nooit tevoren. Hannie ziet dat.
Heeft al tal van initiatieven genomen om die
sector ook in onze stad te laten groeien. Of op
z’n minst te meten. Sinds een paar weken weten
we dan ook dat de ‘Herculaneum’ tentoonstelling ons 3,5 miljoen euro heeft opgeleverd.
Achtergelaten door bezoekers vanuit West-,
Oost- en Zuid Nederland die naar Nijmegen toe
kwamen en ná hun tentoonstellingbezoek nog
gingen winkelen, drinken of eten.
Nu heeft Hannie de wind ook wel enorm mee.
Want nèt nu Nijmegen met het dynamische RBT
Kan inzet op promotie van de regio
via vliegveld Weeze, komt de bende
van Balkenende met een nieuwe
belastingmaatregel, de vlucht-tax.
Nederland is bang dat luchtreizigers
om die nieuwe belasting te ontlopen
naar luchthavens in Duitsland en
België zullen trekken. Maar dat heeft
met die 24 vlucht-tax natuurlijk
niets te maken. De afstand naar de
luchthaven, de gemoedelijke sfeer op
zo’n regionale luchthaven tegenover
het altijd stressende en arrogante
Schiphol èn de low-fare airlines hebben gezorgd voor de omwenteling.
Nijmegen gaat daar héél goed garen
bij spinnen. Nog steeds jammer, dat
Weeze niet Nijmegen Airport heet,
maar die kans is weg. Onze stad
kan met een gerust hart hotels gaan
bouwen, top-restaurants herbergen
en dagattracties promoten. Want ze
komen eraan vanuit alle windstreken, de toeristen. Jurriaan de Mol is
dirigent van de fanfare en blaast de
city-marketing marsroute. En Hannie
ìs er gewoon. Schept voorwaarden.
Voor ons en voor de stad. Tijdens de
middeleeuwse optocht of op een congres. Toppertje waar we trots op zijn!
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Jan Roelofs
Feurleser en sriefer
Nimweegs Dictee

bericht over nieuwe vestigingen, renovaties en winkelsluitingen
Meldingen zijn altijd welkom bij de redactie: info@novionova.nl

9e NIMWEEGS
DICTEE MÒ JE
MEEMAOKE
Al mot ik krupe, Keiser
Käörel, Mariken, De
Stefeskerrek, Fierdaogse en de Waol. Allemaol
Nimwegen eiges. De Wolfskuul, mäör oek
de Kwakkeberreg, de Stikke Heselstraot en
Swaonefeld. Nuile en Ennisee, ‘t Heurt ‘r
allemaol bij. Bij die oudste stad fan ‘t land, te
noordelijk um suid te sien, te suidelijk um noord
te sien. En me ‘n taol die deur sommige as ‘n
spraokgebrek wurdt betiteld. ‘t Is, segge se, nie
um aon te heure. En ‘n criem om te sriefe of so
te lese.

GASTCOLUMN
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Maar een keer per jaar is het Nimweegs ‘bon
ton’. En dat is tijdens het inmiddels traditionele
Nimweegs Dictee. Dan is het Nimweegs weer
te horen in het stadhuis. Dit jaar zal dat zijn
op vrijdag 2 november als in de Raadzaal voor
de negende keer het dictee wordt gehouden.
Het dictee dat geen dictee is, maar meer een
vertaaloefening. In een smeuïge Nimweegs tekst
staan 25 woorden of uitdrukkingen die vertaald
moeten worden in het ABN.
Die woorden zijn ontleend aan het woordenboek
van het Nijmeegs dialect ‘Kie(k) däör, wà räör’
van Van Hout, Roelofs en Van Stijn, een uitgave
van Selexyz Dekker vd Vegt. De winnaar gaat er
van door met de Graodus van Nimwegen-bokaal
die burgemeester Thom de Graaf zal
uitreiken.
Lionsclub Nijmegen-Keizer Karelstad
organiseert traditiegetrouw deze
avond. Leo van Stijns ‘Nimweegs
Soaptheater’ zorgt voor een luisterrijk intermezzo en prof. Roeland
van Hout vertelt kort iets over het
Nimweegs. Vanaf half acht staat de
koffie klaar en om acht uur begint
het spektakel.
Toegangsbuttons zijn uitsluitend te
bestellen via e-mail nimweegsdictee@delindenberg.com en worden
dan met rekening opgestuurd
(vergeet niet uw postadres te vermelden). De toegangsprijs is 12,50
p.p.(incl. koffie, drankje en hapje en
de Nimweegs Dictee 2007-pen).

Eerste Ush in
Ziekerstraat
In de Ziekerstraat wordt begin oktober het eerste filiaal van Ush geopend, een kledingwinkel
van ondernemer Ronald Roelofs. Na een grondige verbouwing van de voormalige Bruna, die
er dus niet lang heeft gezeten, hoopt Ush zich
te onderscheiden van andere kledingwinkels
met hippe maar wel draagbare mode voor
zelfbewuste jonge vrouwen en mannen. Bij
binnenkomst moet het bedrag in de portemonnee schommelen tussen � 20,- en � 250,-.
De doelgroep kan in de winkel ook terecht
voor de bijbehorende accessoires.
Veel animo
Ziekerstraat
Dit pand (zie foto van ESF Edwin Stoffer)
in de Ziekerstraat, dat na het vertrek van
meubelzaak Tendens geruime tijd leeg heeft
gestaan, is aangekocht door vastgoedondernemer Ton Hendriks. Hij heeft het pand volledig laten strippen om kraak te voorkomen.
De bedoeling is dat er aan de achterzijde 12

appartementen worden gebouwd. Aan de
straatkant, een ruimte van 400 m2, komen
één of twee winkels. Volgens de eigenaar is
de animo daarvoor groot. Hendriks: “Ik hoop
daarom zo snel mogelijk de benodigde vergunningen te krijgen om verder te gaan met
bouwen. Wanneer het complez klaar is, is
moeilijk te zeggen.”
D-Reizen
verhuisd
Reisbureau D-Reizen in de Molenpoort is verhuisd. De reiswinkel is nu te vinden op nummer 4 in dezelfde passage, Voorheen was dat
op nummer 18.
Berichten

Met Paardentram door Ringstraten
De paardentram van stal ‘Het Hooge Bos’
in Groesbeek komt in oktober, november
en december steeds twee zaterdagen rijden
door de Nijmeegse Ringstraten.

Hertogstraat, Van Broeckhuysenstraat, Van
Welderenstraat, Bisschop Hamerstraat, 1e
Walstraat, Bloemerstraat, Houtstraat, Lange
Hezelstraat, Parkweg, Doddendaal, Plein ‘44,
Ziekerstraat, 2e Walstraat, Klein Marienburg,
Van Broeckhuysenstraat, Hertogplein en weer
terug.

Als de gemeente goedkeuring geeft aan het
plan, rijdt er de laatste drie maanden van
het jaar op twee zaterdagen per maand, te
beginnen op 6 oktober, een paardentram van
stal ‘Het Hooge Bos’ van Ton van der Bos uit
Groesbeek door de Nijmeegse Ringstraten.
Bij de gemeente is vergunning aangevraagd
voor de volgende route: Kelfkensbos,

Op diverse plaatsen kan er ingestapt worden en onderweg zal een lid van het Gilde
interessante informatie over de diverse
buurten en straten geven. Hier en daar zal er
gestopt worden omdat sommige winkeliers
de passagiers eens extra willen verwennen.
Wandelwagens meenemen in de tram is geen
probleem.
De paardentram zal rijden op 6 en 20 oktober, 3 en 17 november en 1 en 15 december,
steeds tussen 12.00 en 17.00 uur vanaf diverse opstapplekken die aangegeven worden.

novionova

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 redacteur Pieter Nabbe met foto’s van
stadsfotograaf Jan van Teeffelen.

Bisschop
Hamer

Ferdinand Hubertus Hamer werd op 25 augustus 1840 in Nijmegen geboren. Op 24-jarige
leeftijd werd hij in Utrecht tot priester gewijd.
Kort daarna sloot hij zich aan bij de Congregatie
van het Onbevlekt Hart van Maria, beter bekend
als de Scheutisten.
Een jaar later, in 1865, vertrok hij naar Azië waar
hij zich liet kennen als een ondernemende en
reislustige missionaris. Jaren later reisde hij, in
weerwil van talrijke waarschuwingen, voor een
tweede keer naar China. Zijn geloof in de goedheid van de mens was onvoorwaardelijk. Toen
sloeg het noodlot toe. Ferdinand Hamer, inmiddels tot bisschop benoemd, werd tijdens de
Bokseropstand in Mongolië, gevangen genomen.
Zijn gevangennemers hadden niet veel op met de
Westerse, dus imperialistische zendeling.
Zijn dood was bepaald weinig benijdenswaardig.
De Boksers martelden hem dagen lang totdat ze
er uiteindelijk genoeg van kregen. Toen goten ze
olie over hem heen, hingen hem aan zijn voeten
en staken hem in brand.
Twee jaar na die gewelddadige dood verrees zijn
standbeeld, vervaardigd door de beeldhouwer
Bart van Hove (Den Haag, 1850). Van Hove was
in zijn tijd een gevierd kunstenaar die onder meer
meewerkte aan de bouw van het Rijksmuseum
in Amsterdam. Het bronzen beeld is bijna drie
meter hoog en staat op een vier meter hoge
sokkel van Namense steen. De inscriptie die er
op is aangebracht luidt: De Nederlandsche martelaren van Chinees Mongolië gehuldigd door
het vaderland 28 september 1902.
Op het beeld zijn ook de hoofden afgebeeld van
Joseph Dobbe, Gijsbertus Jaspers en Andreas
Zijlmans, die tegelijk met de bisschop de dood
vonden.
Aanvankelijk werd het beeld geplaatst aan de
Van Schaeck Mathonsingel. Toen de naar hem
vernoemde straat in 1999 opgeknapt was, werd
het beeld verplaatst naar de plek waar het hoort:
aan de kop van de Bisschop Hamerstraat, op een
steenworp afstand van het huis in de Molenstraat
waar hij werd geboren.
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Wat is waar
te vinden op
de Nijmeegse
najaarskermis?
PLEIN 1944
pusher
nougatkraam
grijpkranen
gebakkraam
extreme
jackpot
vis / paling
babysport
polyp
suikerspin
mini cars

De regelgeving voor exploitanten van de najaarskermis
KOP VALKHOF
speelgoed
beach jumper
fruitbar
pindakraam

Wat mag
en wat
mag niet

KELFKENSBOS
superstar
glazen doolhof
12

nougatkraam
lijntrek
draaimolen
bugs & bees
pijl en boog
schietsalon
break dance
autoscooter
suikerspin
lucky duck
muziek express
bussensport
emotiebaan
gebakkraam
melkbussenspel

Net als voorafgaande jaren verwacht de gemeente Nijmegen ook
deze editie van de najaarskermis zo’n 70 kermisexploitanten in de
binnenstad. De 735ste editie is onverminderd populair en op een
na de grootste najaarskermis van het land. De attracties staan verspreid over onder meer de Hertogstraat, Plein 1944, de Waalkade,
de Koningsstraat, het Mariënburgplein, het Kelfkensbos en op de
kop van het Valkhof.

door Pieter Nabbe

Voor de feestgangers die staan te popelen
voor een ritje in de botsauto’s, crazy shake
of het reuzenrad, begint de kermis op
29 september. Maar voor de exploitanten die
met hun vermaakzaken, verkoopkramen of
kinderzaken een plekje in de binnenstad willen bemachtigen, start de stoelendans om de
pacht al in januari.
Bij kleinere kermissen worden dikwijls driejaarcontracten afgesloten maar in Nijmegen
is de belangstelling daar te groot voor.
Daarom gaat de toekenning van een plek
sinds jaar en dag middels een openbare
verpachting. Biedingen van exploitanten worden in een gesloten envelop afgegeven. Na
sluiting van de termijn worden de ingekomen
aanbiedingen bekend gemaakt. De regel is
dat degene die de hoogste bieding doet voor
de standplaats in aanmerking komt, als er
tenminste geen bezwaren zijn.

Prijzige locatie
De verpachting geschiedt door Bureau de

Kermisgids, een onafhankelijk orgaan met
een reglement. Zo wordt er op toegezien dat
niet meer dan 1/3 van het aantal zaken een
mechanisch oefeningspel is. Ook het aantal
kinderzaken is gerelateerd aan het totaal aantal attracties.
Wanneer dit allemaal in orde is, doet ze na de
toekenning van de pacht officieel een voordracht aan de gemeente. Als er niets geks
aan de hand is kunnen de contracten worden
opgesteld en de exploitanten koers zetten
naar de Berendonck, waar de woon- en pakwagenlocatie is.
De locaties waar exploitanten op bieden varieren sterk in prijs, afhankelijk van de plek en
de soort attractie kan de pacht oplopen van
€ 250,- tot € 25.000,-. De totale pachtopbrengst van de najaarskermis bedraagt
€ 361.410,-. Een prijzige locatie is bijvoorbeeld de hoek van Plein 1944 en de
Broerstraat, een loopgebied waar vele tienduizenden passanten langs komen. De gebakkraam die daar doorgaans haar standplaats
heeft, moet goede zaken doen om de pacht
van € 25.444,- terug te verdienen. Voor het

novionova
Roos Arns voor het kermisafﬁche
van dit jaar: ‘Verse paling is voor
mij het ultieme kermisgevoel.’
Foto: ESF Edwin Stoffer/
Quinta Buma

Wat is waar te
vinden op de
Nijmeegse
najaarskermis?
KELFKENSBOS
jackpot
pusher

van tevoren gedetailleerd op de tekeningen is
aangegeven.
Maar het zijn niet alleen de attracties zelf
die aandacht vragen. Arns: “De stad mag
niet vol gebouwd worden. Hoewel het aantal
bezoekers moeilijk in te schatten is - het weer
speelt daarbij een grote rol - wordt gerekend
op ongeveer 250.000 kermisgangers. Daarom
is een ‘looplint’ van belang om de stad
begaanbaar te houden en de loop erin te houden langs de attracties.”
Voor sommige horecaondernemers in het
centrum, zoals in de Koningsstraat, geldt dat
ze gedurende die week een deel van hun terras moeten inleveren. Overal in het centrum
moeten obstakels zoals paaltjes, fietsklemmen e.d. worden verwijderd.

reuzenrad op de Waalkade geldt een pacht
van € 2.500,-. Over de omzet gedurende de
kermis geven de kermisexploitanten geen
bedragen prijs.

Terras inleveren
Roos Arns, medewerkster van Bureau
Vergunningen van de gemeente Nijmegen,
legt uit dat er ook vanuit overheidswege
strenge regels zijn die nageleefd moeten worden. Die gelden met name voor veiligheid en
openbare orde. De controle daarop, vooral bij
de opbouw van de attracties, ligt bij functionarissen van de gemeente zoals de afdeling
Bouwen en Wonen en brandweer. Die zien
erop toe dat de bouw precies zo geschiedt als

voetbalspel
KLEIN
MARIENBURG /
HERTOGSTRAAT
Spaanse churros
sperensport
skeeball
kleurenspel
lijntrek
pony rijden

Verse paling

bussensport

Maar er is ook ‘minder belangrijke’ regelgeving. Aangaande de openingstijden bijvoorbeeld. De aanvangstijd is 13.00 uur ‘s middags en niet eerder. ‘s Avonds om 00.00 uur
is het afgelopen. Arns: “Maar ook niet eerder,
want dat kan de loop uit de kermis halen. Een
ondernemer kan dus na een rustig avondje
niet besluiten een uurtje eerder te stoppen.”
Maar er zijn niet alleen regels. De kermis is
tenslotte een feestje. Zowel voor de inwoners als voor de gemeente voor wie het een
belangrijk evenement is. Vandaar de publiciteit met affiches in mupi’s en evenementenborden waarmee royaal reclame wordt
gemaakt en door de gemeente gefinancierd.
Daarnaast worden er kortingbonnen uitgedeeld
voor zuurstokken en zijn er kinderdagen
waarop de toegangsprijzen € 0,75 bedragen.

kamelenrace

Zelf is Roos Arns geen echte kermisklant.
Een aantal jaren geleden wilde ze nog wel
eens ritje in de Hully Gully maken, maar dat
behoort tot het verleden. Liever haalt ze een
verse paling bij de viskraam: “Dat is voor mij
nu het ultieme kermisgevoel.”
Foto’s Sonja Anteunis

schietsalon
nougatkraam
WAALKADE
jet bob
roller coaster
bowler roller
lucky cranes
snacks
steilwand
crazy shake
tekenstudio
hully gully
ballenfontein
vuilnisbakkenspel
halloween
hoepla
fireball
reuzenrad
aqua blasta
Caribbean Adventure
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Toine van Wilderen: ‘Ringstratenloop krijgt toch vervolg’

Weinig enthousiasme
bij winkeliers en publiek
Het enthousiasme bij winkeliers en publiek voor de eerste
Ringstratenloop begin september was ver te zoeken. Tijdens de loop
waren de meeste winkels al gesloten en was er op de route nauwelijks
publiek. De hardloopwedstrijd was in eerste instantie georganiseerd
om publiciteit te genereren voor de ondernemers in die ringstraten.

Alleen de 350 deelnemers
aan de eerste Ringstratenloop waren echt enthousiast
voor het sportevenement
door de ringstraten.
Foto’s: Sonja Antheunis
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Niettemin spreekt organisator Toine van
Wilderen van een succes: “Voor mij was het
een geslaagde eerste keer. Alles liep op rolletjes, alleen het weer werkte niet mee. De
opkomst van de lopers was lang niet slecht.
Jammer alleen dat de hoge hakken race niet
door kon gaan. Volgend jaar is er beslist een
tweede editie.”

boom. Pas als iets een succes is, laten ze van
zich horen. Maar de eigen zaak komt op de
eerste plaats.” Ook Jaap Kool, eigenaar van
Podium, een winkel voor theateraccessoires,
dans- en balletschoenen was duidelijk in zijn
bewoordingen. “De opkomst was ronduit
slecht. Ik had meer van mijn collega’s verwacht.”

Meer verwacht

Nieuwe traditie?

Voor Jeroen Termaat, eigenaar van Termaat
motoren in de Hertogstraat was de stilte in
de straten op het parcours geen verrassing:
“De meeste ondernemers kijken de kat uit de

Voor de gelegenheid had de eigenaar van het
Gelders Koffiehuis, pal tegenover de start en
finish de deuren een uur langer open gehouden dan gebruikelijk.

Ruim 350 deelnemers verschenen aan de
start. Onder hen was het enthousiasme wel
groot. Een korte rondgang langs een aantal
van hen maakte duidelijk dat de hoop bestaat
op een nieuwe traditie.
Margriet Modderkolk, ringstratenmanager wil
zover nog niet gaan. “We moeten ons afvragen of het een feestje is voor hardlopers of
voor ondernemers. De sfeer was goed en het
is duidelijk dat het de lopers goed is bevallen. Maar de opzet was om winkeliers erbij
te betrekken en de ringstraten op de kaart
te zetten. Daar moeten we nog eens kritisch
naar kijken.”

novionova

Werken in detailhandel
en horeca moet
aantrekkelijker
Het Servicepunt Detailhandel & Horeca Nijmegen begint een campagne om het
imago van werken in de detailhandel en horeca onder jongeren te verbeteren.
Nijmegen haakt in op een landelijke campagne die in oktober van start gaat
en die lokaal toegespitst wordt. Einddoel is de instroom van arbeidskrachten
en doorstroom naar hogere functies te verbeteren en te voorkomen dat er een
uitstroom van medewerkers naar andere sectoren ontstaat.

Goede boterham

Werkgevers

Chris de Klein, projectleider bij het
Servicepunt Detailhandel & Horeca Nijmegen
(SDHN) vertelt: “Het tekort op de arbeidsmarkt in de sectoren waar het Servicepunt
zich voor inzet, neemt grote vormen aan.
Om straks niet helemaal zonder personeel te
zitten, willen we bepaalde doelgroepen erop
wijzen dat in de detailhandel en in de horeca
een goede boterham te verdienen valt en dat
je er ook heel goed carrière kunt maken.”

Jongeren spelen een belangrijke rol in de campagne, die met posters, workshops, advertenties,
brochures en een website gevoerd zal worden.
Chris de Klein: “Door de demografische ontwikkeling in ons land zullen er in de toekomst
steeds minder jongeren beschikbaar zijn
voor het bedrijfsleven. In de campagne willen
we werkgevers erop attenderen dat ook zij
anders moeten gaan denken over personeel
en personeelsopbouw in hun bedrijven. Jong
en oud meer samen, oudere werknemers
kunnen jongeren heel goed coachen. Maak
daar dus gebruik van.”

Horeca populair

Werken in de horeca is populair in een studentenstad
als Nijmegen. Maar de horeca heeft ook het imago dat
het slecht betaalt. Foto: ESF Edwin Stoffer

Doelgroepen
Het Servicepunt werkt in de campagne
samen met het Hoofdbedrijfschap voor de
Detailhandel, de Kamer van Koophandel
en met het Centrum voor Werk & Inkomen
(CWI).
“Doelgroepen zijn in dit verband jongeren,
dus schooloverlaters, maar ook herintredende vrouwen, ouderen of mensen met een
zogenaamd single-ouderschap die we willen
informeren over de mogelijkheden om hun
zorgtaken thuis parttime te combineren met
werk.”

Slecht betalen
Wat betreft het werk in de horeca kampt de
sector weer met een ander probleem. Chris
de Klein: “De horeca heeft het imago dat het
slecht betaalt en dat er op tijdstippen moet
worden gewerkt waarop anderen juist vrij
hebben. Gelukkig kennen we in Nijmegen
horecaondernemers die inmiddels veel
ervaring hebben opgedaan met coaching en
scholing van jonge mensen in de horeca. Zo
slagen zij erin een gunstiger beeld te scheppen over werken in de horeca bij jongeren
en hun familieleden. Uit deze aanpak, onder
meer met ‘lerend werken’, blijkt dat ondernemers die in scholing en begeleiding van jonge
mensen in het horecavak willen investeren,
daar later ook profijt van hebben.”

TRY HARDER
Nijmegen legt het af tegen
Arnhem. En dan heb ik het niet alleen over de
burenstrijd op het voetbalveld. Wij speelden
het spel toen in ieder geval nog mooier. Nee,
een aantal deskundigen uit het bedrijfsleven en
verschillende ministeries hebben zich onlangs
gebogen over de Nederlandse binnensteden. En
wat bleek: de knappe koppen verkozen Arnhem
boven Nijmegen. Wat denken ze wel!
Ik viel bijna van mijn stoel van verbazing toen
ik het las in de krant. Die dag ben ik vooral
bezig geweest bevestiging van het ongelijk van
de krant te krijgen. In mijn geval een redelijk
eenvoudige opgave aangezien ik me voornamelijk in het Nijmeegse begeef. ´s Avonds kon
ik me wel weer met een goed gevoel te rusten
leggen, de krant had een fout gemaakt. Die
tweede plaats bleef echter wel door mijn hoofd
spoken. Ik viel in slaap en droomde weg. Door
de nevelen van mijn slaap zag ik een wielrenner
opdoemen. Zijn gezicht verried zware inspanning. Het was Joop. Joop Zoetemelk, de eeuwige nummer twee op jacht naar de koploper.
Joop was Nijmegen. Ik schrok wakker, maar
realiseerde me snel dat hij uiteindelijk wel
een winnaar werd, gelukkig! Vervolgens viel
ik weer in slaap en dommelde in mijn tweede
droom. Een inspirerende droom. Een nieuwe
kreet voor ons dorp kwam in mij op: Nijmegen
- we try harder! Analoog aan de historische
Avis slogan. Waarmee we iedereen beloven
dat wij - Nijmegen - altijd een stap
verder gaan om te zorgen dat u meer
tevreden bent met ons dan met de
nummer één.
Die laatste droom hield me vast. Ik
beschouw de runner-up positie als de
ultieme motivatie om nog een stapje
extra te zetten. Met als doel natuurlijk om volgend jaar wel te worden
gekroond tot nummer één. Vanuit dat
oogpunt denk ik ook dat we tevreden
moeten zijn met onze positie. We
kunnen ons tenslotte nog verbeteren.

BOSPRAAT

Volgens de propjectleider tonen de statistieken aan dat in Nijmegen veel meer kleine
ondernemingen zijn gevestigd dan elders.
“Werkgevers zijn zich nauwelijks bewust van
het probleem. Een heel snelle uitstroom van
arbeidskrachten uit de detailhandel is ook
typish voor Nijmegen. In de horeca valt dat
wel mee. Nijmegen is een studentenstad en
het werken in een horecabedrijf is populair in
die kringen.”

Dick Bos
Product Plus
Reclamebureau

COLUMN

Servicepunt begint in Nijmegen een imago-campagne
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Met NovioNova
gezond wokken

Pak de middag- of avondmaaltijd eens anders
aan dan anders. In samenwerking met Food
XL in de Augustijnenstraat presenteert
NovioNova exclusief voor haar lezers de wokstrippenkaart. Twaalf keer halen, slechts tien
keer betalen, voor maar € 60,-.
De heerlijke wokgerechten die je bij Food
XL makkelijk en snel kunt afhalen zijn er
in vier varianten: kip, rund, zeevruchten of

vegetarisch. Met een wok-strippenkaart van
NovioNova kunnen de lezers van het blad
elke keuze maken en ze genieten ze ook nog
eens een flinke korting.
Verrukkelijk wokken met de wok-strippenkaart
van NovioNova en Food XL. Gezonder kan
het niet. Laat de meegehechte Food XL-kaart
zien in de winkel en je kunt de strippenkaart
tegen sterk gereduceerde prijs kopen.

Uitgever Publichasse ez
bezoekadres Groenestraat 294

A NovioN

Nijmegen
postadres Postbus 31006
6503 CA Nijmegen
telefoon 024-3501924
fax 024-3506120
email info@novionova.nl
website www.novionova.nl
redactie Pieter Nabbe

NovioNova + ANAC =
een perfect schone auto

Tel de dienstverlening van bedrijven als
NovioNova en ANAC Carwash bij elkaar op,
en de uitkomst is in alle gevallen een perfect
schone auto.
In ruil voor de meegehechte NovioNova-actiekaart ontvangt iedere automobilist bij ANAC
Carwash aan de Energieweg een korting van
maar liefst 50% op een wasbeurt ‘Polish’. Dat

André Sonneville

staat voor een standaard wasbeurt + polish
wax + velgen + bodem. Normaal gesproken
kost zo’n wasbeurt € 12,-, maar met de
NovioNova-actiekaart, exclusief voor lezers
van NovioNova, kost het maar € 6,-.
Deze actie is niet geldig in cominatie met
andere acties van ANAC Carwash en duurt tot
en met 31 oktober.

fotograﬁe Sonja Antheunis
Edwin Stoffer
Jan van Teeffelen
vormgeving Louman & Friso
advertenties Elles Jonker
Postbus 31006
6503 CA Nijmegen
telefoon 06-47087974
drukker Trioprint
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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 gefaktureerd.
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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
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H

l
inge

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.

aven

Tunnelweg

v.O
l

Hoe krijg ik
NovioNova?

Waal

Oude
H

s
rger
Kronenbu

16

@

verspreiding Fietsdiensten.nl

Nie
u

we

nova

Ub
be

rgs
ew
eg

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 52007 van NovioNova,
verschijningsdatum
25 oktober, is op woensdag
10 oktober 2007.
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PAND IN

BEELD

ARCHITECTUUR

Lange Hezelstraat 10
OUDSTE STRAAT

De Lange Hezelstraat in Nijmegen is met 7 rijksmonumenten, 42 gemeentelijke monumenten en 19 beeldbepalende panden onderdeel van het beschermd stadsgezicht. De straat was de eerste winkelstraat van Nijmegen
en misschien wel de oudste winkelstraat van Nederland. Strijbosch Thunissen Makelaars heeft in de Lange
Hezelstraat (nummer 10) een zeer fraaie winkelruimte met een front van maar liefst 9,5 meter beschikbaar.
Bouwjaar

MOTIEVEN
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.

“Waarschijnlijk 17eeuw met een zeer karakteristieke
gevel uit vermoedelijk derde kwart van de 19e eeuw”,
aldus Michiel Honée van Strijbosch Thunissen
Makelaars. Het eeuwenoude pand gaat schuil achter de
gepleisterde, midden 19de-eeuwse gevel. In 1902 kreeg
de winkel op de begane grond een door Oscar Leeuw
ontworpen pui. De winkelpui heeft fraaie details, zoals
de tekst ‘De Nieuwe Winkel’ en fraaie bloemmotieven.
Links en rechts van de ingang zijn twee halve gietijzeren zuiltjes te zien.

Omvang
De winkelruimte is 200m2 groot, terwijl in de kelder
nog een opslagruimte van 60 m2 beschikbaar is.

Wie waren de vorige gebruikers?
De vorige gebruiker was Modezaak Van Bree, gespecialiseerd in vrijetijdskleding.

Waar is het pand geschikt voor en waarvoor juist
niet?
Makelaar Honée: “Het pand is uitermate geschikt voor
een winkel die past binnen het diverse winkelaanbod dat
de oudste winkelstraat van Nederland te bieden heeft.
Hoogwaardige horeca behoort ook tot de mogelijkheden
mits de formule past in de historische benedenstad.”

Kan er in of boven het bedrijfspand ook
gewoond worden?
De etages boven de winkel worden bewoond en zijn
ontsloten via de achteringang.

Welke bestemming ligt er op het pand?
De bestemming detailhandel.

Schuilen er adders onder het gras?
“Geen adders, nee. Wel positieve ontwikkelingen”, zegt
Honée. “In de nabijheid is inmiddels gestart met de
ontwikkeling van ‘De Hessenberg’ (zie pagina 22, red.).
Tevens zal ook de ontwikkeling van het Waalfront aan
de westzijde van Nijmegen met ondermeer circa 2.800
woningen op termijn een geweldige nieuwe koopkrachtige passantenstroom in de Lange Hezelstraat
genereren.”

Nog bijzonderheden?
Binnen enkele weken zal de karakteristieke gevel, een
gepleisterde voorgevel met authentieke elementen uit
de 19e eeuw, in oude luister hersteld worden. Michiel
Honée is er zeker van: “Hierdoor zal deze winkel de
blikvanger van de benedenstad worden.”
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Kunstwerken blijven nagenoeg op dezelfde plaats

Verhoging
waterkering
Waalkade

De Liggende Vrouwenﬁguur van Paul de Swaaf aan de Observantenstraat is een van de kunstwerken welke na de
verhoging van de waterkering op dezelfde plek terugkeert. Foto: ESF Edwin Stoffer.

In 1980 werd een zestal beeldhouwers
gevraagd een kunstzinnige bijdrage te leveren aan een bouwkundige constructie op de
waterkering aan de Waalkade. Vanwege de
aanstaande verhoging daarvan moeten de
kunstwerken nu tijdelijk wijken. Moeten we
ons daarover zorgen maken? Projectleider
Dick van Leussen denkt van niet.
Het werkplan, dat half oktober werkelijkheid
wordt, schrijft voor dat de bestaande kunstwerken ‘daar waar dat mogelijk en zinvol is,
op de oorspronkelijke plek te handhaven,
zodat ze als onverwachte fragmenten uit het
oude verband herinneren aan de oude situatie’.
Het plan dateert uit 2003 maar vorig jaar
is begonnen met de uitvoering ervan. Het
komt erop neer dat de bestaande waterkering wordt gesloopt waarna over een lengte
van anderhalve kilometer een damwand van
zeven meter de grond in gaat. Daarbovenop
wordt een nieuwe waterkering aangebracht.

Ondernemers schrijven
Nijmegen Kookt deel 2

Gezondheid als
kwaliteit
van het bestaan

Het initiatief was weer van Rob Beernink,
maar het waren Nijmeegse ondernemers die
er voor zorgden dat Nijmegen Kookt deel 2
vol stond met bijna 150 pagina’s Nijmeegse
culinaire beleving, waaronder 66 meer dan
aangename recepten.
Het concept van Beernink slaat aan, getuige

door Prof. Dr. Harry Hummels
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In de profilering van Nijmegen speelt het
thema van de vitaliteit een belangrijke rol.
Niet voor niets prijst de stad zich op dit
moment aan als ‘Gezonde Stad’, als City
of Health.

Met 23.000 arbeidsplaatsen is de medische
sector de grootste werkgever in de regio.
Daarnaast biedt Nijmegen Gezonde Stad
kansen aan, onder meer, ondernemers, kenniscentra en sportinstellingen om zich te
profileren.
Mij valt echter op dat de kansen gezocht
worden in de geïnstitutionaliseerde gezondheidszorg: ziekenhuizen, zorginstellingen,
kennisinstellingen, bedrijven die medische
technologie ontwikkelen, enzovoorts. Het
zou daarom gepaster zijn geweest om City of
Health Care op de borden te zetten.

Terstond genezen
Ik mis echter een paar zaken die ook alles
met gezondheid hebben te maken.
Bijvoorbeeld de gedachte dat gezondheid
meer is dan een beroep doen op de gezondheidszorg.
Gezondheid zit ook in een brede opvatting
van het goede leven, waarin menselijke relaties, kwaliteitsmomenten en goede producten
een grote rol spelen. Denk maar aan een
diner bij Le Marron, een goed glas wijn van
de Gouden Ton, de verantwoord gevangen
vis bij Peter van de Laar, de bonbons van
Belga, een heerlijke fietstocht door het land
van Maas en Waal, of een prachtige film bij
LUX. Als je al klachten hebt, ben je terstond
genezen.

Blixem
Ik mis aandacht voor een deel van de zorgsector dat misschien wat minder sexy is om
grootschalige bedrijvigheid naar Nijmegen

te halen. Denk maar eens aan Pluryn
Werkenrode en in het bijzonder aan Blixem.
Het is toch fantastisch dat juist de medewerkers van Blixem en de kwaliteiten die zij met
zich meebrengen al 10 jaar lang een brug
weten te slaan tussen zorg en economische
profilering. Een mooier voorbeeld van vitaliteit is nauwelijks denkbaar, omdat de medewerkers in hun onderlinge samenwerking en
in de relatie met klanten vaak boven zichzelf
uitstijgen.

Tastbare bijdrage
Maar bovenal mis ik in de City of Health de
vitaliteit van ondernemers die juist in hun
producten en in hun dienstverlening topkwaliteit voorop zetten en die daarmee een bijdrage leven aan Nijmegen als een stad waar
het leven goed is. Die vitaliteit vinden we

novionova
ter hoogte van de Oude Havenstraat en de
Bottelstraat, zullen ook niet zoek raken. De
zuil wordt een halve meter verhoogd en de
platen komen iets hoger te hangen.

Zes kunstwerken

In overleg

Voor de meeste kunstwerken blijft de renovatie zonder noemenswaardige gevolgen. Het
beeld van Ed van Teeseling ter hoogte van
de Grotestraat is gemakkelijk te verplaatsen
en komt op dezelfde plaats terug. Dat geldt
ook voor de reliëfbewerking van natuurstenen
blokken van Ben Pinxteren, aan de doorgang
van de Lage Markt en de vormgeving door
Gerard Brunig van de wandeldoorgang van de
Korte Brouwersstraat.
De Liggende Vrouwenfiguur van Paul de
Swaaf aan de Observantenstraat is weliswaar
net als de eerdergenoemde kunstwerken niet
direct aan de plaats gerelateerd maar het is
wel ´wenselijk’ dat het op dezelfde plek terugkeert.
De reliëfbewerkingen in de stenen platen en
de marmeren zuil van Peter van de Locht,

Alleen Oscar Goedhart moet het ontgelden.
Hij creëerde de bewerking van de hoekblokken op de muurbeëindigingen van aan de
Nieuwe Markt. Op deze plek wordt de muur
versterkt en krijgt de beëindiging een enkele
rij schotbalken. De blokken die het hoogteverschil van de muur opvangen komen daar niet
terug. In overleg met de kunstenaar wordt
nagedacht over een eventuele andere plek.
Behalve de bestaande werken zal er ook een
nieuw kunstwerk aan de kade verrijzen. De
Duitse kunstenaar Julius Popp is daarvoor
benaderd. Hij zal een creatie vervaardigen
die ter hoogte van het labyrint moet komen.
Volgens Van Leussen gaat de operatie, die
zo’n 12,5 miljoen euro gaat kosten, ruim
achttien maanden in beslag nemen.

de succesvolle verschijningen van Nijmegen
Kookt deel 1 (10.000 exemplaren verkocht),
waarna ook Arnhem, Breda, Den Bosch,
Maastricht en Rotterdam hun eigen boekje
kregen. En dan nu deel 2 voor Nijmegen.
Niet alleen de foodleveranciers (uit het
centrum: Chocola Belga, Burchtstraat;
Wijnkoperij De Gouden Ton, Hertogstraat;
Van Hilst Koffie & Thee, Moenenstraat;
De Knollentuin

(Fransestraat); La Padella, Daalseweg; Strik
Patisserie, Ziekerstraat; De Wildcentrale,
Hertogstraat; De Wit Kaasspecialist, Lange
Hezelstraat); Vishandel Wilma Graat,
markt), maar ook de bedrijven die kook- en
keukenaccessoires aan de man brengen,
komen in het boek aan bod. Uit het centrum
bijvoorbeeld: David Mulder, Marikenstraat;
Jacco Otten Mooie Bloemen en Zus&Zo
Keukengerei (Houtstraat).

Nadat burgemeester Thom de Graaf
het eerste exemplaar van Nijmegen
Kookt deel 2 werd in aanwezigheid
van een groot deel van de auteurs/
ondernemers een presentatie gehouden in Selexyz Dekker vd Vegt.

wederom in Nijmegen Kookt deel 2, dat een
tastbare bijdrage vormt aan Nijmegen als een
stad waar het leven goed is en waar kritisch
wordt gekeken naar uitdagingen en bedreigingen. Dat zorgt er pas echt voor dat Nijmegen
nog lang de oudste stad van Nederland zal
blijven.
Harry Hummels stichtte samen met Rob Beernink
-uitgever van Nijmegen Kookt deel 2- de Fun Food
Academy. Zie www.funfoodfactory.com.
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RABOBANK

Op sommige plaatsen worden bij hoog water
flexibele schotbalken geplaatst omdat anders
de muur te hoog wordt zou worden. Dit is het
geval ter hoogte van het casino.

nova

Theodor Abels

Adjunct Directeur
MKB en Financieel Advies
Rabobank Rijk van Nijmegen

ALTIJD JE BANK OP ZAK

Van jong tot oud; bijna iedereen
heeft inmiddels een mobiele telefoon. Een steeds grotere groep
klanten geeft zelfs de oude vaste
telefoon op. Hiermee is de mobiele
telefoon hét communicatiemiddel
van de toekomst. Daarnaast wordt
de mobiele telefoon steeds intelligenter en is het een alles-in-een
apparaat voor persoonlijk gebruik.
Met mobielbankieren verandert de
wijze van betalen. Bij de Rabobank kunnen
klanten nu al veilig en eenvoudig geld overboeken tussen betaal-, spaarrekeningen of leningen
en naar rekeningen van anderen.
Contactloos betalen is de volgende stap. In het
Verre Oosten is deze ontwikkeling al volop aan
de gang, Je hebt geen kleingeld meer nodig. Je
kunt je treinkaartje, theaterkaartje of parkeerbon gewoon met je mobiel betalen en bewaren
op je mobiele telefoon. En voor bijvoorbeeld
betalen in winkels gebruik je de mobiele telefoon.
Rabo Mobielbankieren en Rabo Alerts zijn als
dienst al in 2003 geïntroduceerd. De dienstverlening is prima en wordt zeer actief gebruikt.
Maar het is niet eenvoudig om het te gaan
gebruiken: het extra data-abonnement moet
aangeschaft worden, het toestel moet geschikt
zijn en het aanmelden voor mobielbankieren is
relatief ingewikkeld. En veel klanten weten niet
dat deze dienst bestaat of zien het gemak niet
als dé aanleiding voor een extra abonnement of
nieuwe telefoon.
In Azië is het wél een groot succes omdat
men heeft gekozen voor een aantal exclusieve
samenwerkingen in jointpromotion met een telecomoperator en een bank. Hierdoor ontvangt de
klant één volledig en gemakkelijk aanbod van
bankieren en bellen. Juist dát is wat door Rabo
Mobiel wordt aangeboden.
Bankieren en betalen met je mobiele telefoon is
de toekomst. Bij de Rabobank is die toekomst al
begonnen. Als eerste bank in Europa bieden we
mobiel bankieren en mobiel bellen in één dienst
aan. Met Rabo Mobiel versterken
we de service aan de klant: ‘altijd
je bank op zak’. Dichterbij kan de
Rabobank niet zijn.

19

Lina, nos ke felicita bo ku
bo nominashon komo e mió
negoshante muhé di koló na
Hulanda
Lina, wij feliciteren je met
je nominatie voor Zwarte
Zakenvrouw 2007!

PUBLICITEIT & ORGANISATIE

’

“¡ Azucar!”

’

Wij staan van deze
nominatie niet te
kijken.
De SNS Bank, de
hypotheekbank
voor ondernemers
feliciteert Lina met
haar nominatie.

’

Bavaria feliciteert Lina
met de nominatie voor
Zwarte Zakenvrouw
van het jaar.

’

’

Deloitte Nijmegen
feliciteert je met
deze nominatie!
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Lina = Top!

’

“Talent in beweging”

’

SOLAAN, Nos
Koto en GAAPA
ta jamabo
masha pabien
ku bo nominati,
sigi dal bai den
compania di bo
team.

’

Met onze LATIN
PERCUSSION steel
jij de Show!!!
Proficiat, namens het
muzikale team.

’

Best Business
& Dancing
Queen Lina

novionova

Agenda

2007

Koopzondagen 2007
van 12.00 tot 17.00 uur
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

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
oktober
Donderdag 27 september

Verschijning Nummer 4-2007 van ‘NoviaNova’, het
binnenstadsmagazine van Nijmegen
Informatie: www.novionova.nl

Woensdag 26 t/m zaterdag 29 september

‘Proeven... in het donker!’ in het kader van ‘De Week
van de Smaak’ in muZIEum Nieuwe Marktstraat 54a,
elke avond van 19.00 tot 22.00 uur. Reserveren noodzakelijk: 024-3828181.
Informatie: www.muzieum.nl

Foto: Sonja Antheunis

Welderenstraat 58, vanaf 21.00 uur.
Informatie: 024 3229138 of 06 21597970

Zaterdag 6 oktober t/m december 2007

Paardentram, twee zaterdagen per maand rijdt de
paardentram door de Nijmeegse ringstraten.

Zaterdag 6 oktober

Boekenmarkt, Plein 1944

Zondag 7 oktober
• ‘De Vier orgels’, rondleiding in Stevenskerk,
14.00 uur.
• ‘Bijzonder kerkmeubilair’, rondleiding in
Stevenskerk, 14.00 uur.
Informatie en reserveren: Guusje van Rijn,
tel: 024-3452069

Bijeenkomst voor startende ondernemers of mensen
die van plan zijn een onderneming te beginnen.
Thema ‘Belastingsdienst’. In café Samson, Houtstraat,
Nijmegen, vanaf 19.30 uur
Informatie: www.startwijzer.nl

Zaterdag 1 oktober

Trendworkshop ‘Uw zaak in 2010’ door retailgoeroe
Frank Quix. Aanmeldingen: ingrid.wacki@cwinet.nl

Woensdag 3 oktober

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

Donderdag 4 oktober

Ondernemersborrel ‘Van Welderenstraat’ elke
eerste donderdag van de maand in De Spil, Van

tot en met 3 februari 2008

Zaterdag 13 oktober

Zaterdag 29 september t/m zondag 7 oktober

‘Begraven in de Kerk’, rondleiding in Stevenskerk,
14.00 uur.
Informatie en reserveren: Guusje van Rijn, tel: 0243452069

tot en met 6 januari 2008

‘Seventies in Nijmegen’, Een boeiend tijdsbeeld van
een roerig decennium in Nijmegen, Museum Het
Valkhof.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Eugene Lückner, Zomer-Winter, Schilderijen, tekeningen en etsen in Het Valkhof Museum
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Boekenmarkt, Plein 1944

Zondag 30 september

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

Woensdag 10 oktober

Zaterdag 29 september

Najaarskermis binnenstad, dagelijks van 12.00 - 24.00
uur.

Exposities binnenstad
tot en met 18 november

‘Kletsnat’, Onderwatertentoonstelling voor de allerkleinsten in het Natuurmuseum.
Informatie: www.natuurmuseum.nl

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

Kunst-, Boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

Zaterdag 27 oktober

Kunst-, Boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

Maandag 15 oktober

Woensdag 17 oktober
• Poëziefestival Onbederf’lijk Vers, op diverse locaties
in de binnenstad, vanaf 20.00 uur. Dichttalenten
kunnen zich tot 1 september opgeven bij de Stichting
Onbederf’lijk Vers.
Informatie: www.onbederflijkvers.nl
• Groot Nijmeegs Ondernemerscongres met het
thema ‘Nijmegen werkt samen!’, in Fifty Two Degrees
te Nijmegen. Tevens alv MKB-Nijmegen en uitreiking
MKB-Nijmegen Innovatie Award.
• Historische stadswandeling, ingang Museum het
Valkhof, van 14.00 tot 16.30 uur.
Informatie: www.gildenijmegen.nl

Zaterdag 20 oktober

Boekenmarkt, Plein 1944

tot en met 21 maart 2008

Belangrijkste evenementen
later dit jaar
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
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.
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Berichten
Eindelijk gebeurt er iets op de Hessenberg

Zo’n 15 jaar nadat de eerste gesprekken
werden gevoerd over invulling van de
Hessenberg, het terrein waar vroeger De
Gelderlander stond, zijn de werkzaamheden
nu schoorvoetend begonnen.
De ontwikkelaars annex bouwmaatschappijen Heijmans uit Rosmalen en Hendriks
Bouw en Ontwikkeling uit Oss hebben een
bouwkeet geplaatst en zijn begonnen met het
verrwijderen van oude Gelderlanderfundamenten, om daarna het terrein bouwrijp te kunnen maken. De verwachting is dat
in de loop van oktober begonnen kan worden
met graafwerkzaamheden voor de parkeer-

kelders onder het complex.
Op het voormalige Gelderlanderterrein
worden 177 woningen gerealiseerd met een
ondergrondse parkeergarage met 224 parkeerplaatsen. Het plan bestaat uit in totaal
10 bouwblokken met in totaal 158 appartementen en 19 grondgebonden woningen. In
de sociale huur klasse worden 30 woningen
gerealiseerd en 56 sociale koopwoningen. De
overige woningen liggen in de vrije sector.
Strijbosch Thunissen Makelaars en Hans
Janssen Makelaars nemen de verkoop van de
woningen voor hun rekening.
Informatie: www.dehessenberg.nl

Belangrijke adressen

ı Ringstraatmanagement Nijmegen

’Nijmegen werkt samen’

Ondernemersorganisatie MKB-Nijmegen
organiseert samen met bedrijvenvereniging WKS: ‘Het Groot Nijmeegs
Ondernemerscongres’ op woensdag
17 oktober aanstaande in Fifty Two Degrees
te Nijmegen.
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Samenwerken is niet alleen een landelijk
thema. Ook de gemeente Nijmegen en
MKB-Nijmegen hechten veel waarde aan
samenwerking. De krachten bundelen van
bijvoorbeeld de binnenstad is noodzakelijk
om de Nijmeegse economie te versterken.
Sprekers zijn onder andere: Loek Hermans
(voorzitter MKB Nederland),
Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW),
Marijke van Haaren (gedeputeerde EZ
provincie Gelderland), Hannie Kunst
(wethouder EZ gemeente Nijmegen).

De dagintroductie wordt verzorgd door
Thom de Graaf (burgemeester gemeente
Nijmegen).
In navolging van het succes van vorig jaar zal
ook tijdens dit congres de MKB-Nijmegen
Innovatie Award uitgereikt worden aan
de meest vernieuwende ondernemer van
Nijmegen. De MKB-Nijmegen Innovatie
Award 2007, mede mogelijk gemaakt door
Taskforce Ondernemersfonds, wordt
uitgereikt door de voorzitter van de jury,
Hannie Kunst.
Het congres begint om 14.30 uur. Thema van
het congres is “Nijmegen werkt Samen!’
Aanmelden voor het congres kan tot 12 oktober door middel van het inschrijfformulier op
de website van MKB-Nijmegen:
www.mkbnijmegen.nl

Rectificatie

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, 542 AA Nijmegen
T: 024 890 40 56
E: info@mkbnijmegen.nl
W: www.mkbnijmegen.nl

ı Kamer van Koophandel voor
Centraal Gelderland

In het bericht ‘Café ’t Haantje bestaat 50
jaar’, in NovioNova nr 3 september 2007,
is vermeld dat het café aan de Daalseweg
‘momenteel door de zoons Piet en Joop Puijn
uitgebaat’ zou worden. Een pijnlijke fout,

want Piet Puijn is enkele jaren geleden helaas
overleden. Onze oprechte excuses aan hen
die door deze fout mogelijk in de problemen
zijn gebracht.
Redactie.

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

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!

Email: info@stichting-notk.nl | www.stichting-notk.nl

