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a d v e r t o r i a l

Hans en Simone Maalsen en hun 
medewerksters Trudy Herregraven 
en Ans Haarlink houden zich 
tussen ‘het geweld’ van de stun-
tende optiekketens heel behoor-
lijk staande, juist omdat ze zich 
met die persoonlijk gerichte aan-
dacht en het maatwerk weten te 
onderscheiden. Het feit dat Hans 
Maalsen als een van de weinigen 
in Nijmegen gediplomeerd 
optometrist (beschermd 
beroep) en gediplomeerd 
contactlensspecialist (helaas 
niet beschermd beroep) is en 
daarmee qua kennisniveau 

een tree hoger staat dan de optic-
ien (vrij beroep), zal er niet vreemd 
aan zijn dat er nauwelijks ‘gaatjes’ 
zitten in de agenda van Maalsen 
Optiek.
“De optometrist is bij uitstek de 
specialist als het gaat om oogzorg 
en contactlenzen”, licht Hans 
Maalsen zijn beroep toe. “In con-
tactlenzen is zoveel keuze wat 

betreft harde lenzen, zachte len-
zen, materiaal en pasvorm, dat 
daar echt deskundig advies bij 
nodig is. Wij zijn gespecialiseerd 
in het aanmeten van harde con-
tactlenzen, ook met leesdeel. En 
ondanks dat specialisme en de 
uitgebreide service die wij daar 
bij leveren, zijn onze klanten niet 
duurder uit dan bij de ‘gewone’ 

opticien.”
Totdat Simone en Hans 
Maalsen zich drie jaar 
geleden vestigden in 
de optiekzaak in de 
Molenpoort Passage, 
werkten ze vanuit 
hun drukke con-
tactlenspraktijk aan 
de Bijleveldsingel. 
“Het overnemen 
van deze zaak gaf 
ons een entree op 

de brillenmarkt. Handig, want in 
de praktijk blijkt dat alle drag-
ers van contactlenzen daarnaast 
ook nog een bril nodig hebben. 
Met ons brede aanbod kunnen wij 
onze klanten de juiste combinatie 
aanbieden. Ook dat is maatwerk”, 
aldus Simone Maalsen.

“Bij alles dat we doen proberen 
we mensen erop te wijzen dat ze 
niet te licht moeten denken over 
de gezondheid van hun ogen. Een 
verkeerde bril, dat kun je redelijk 
eenvoudig oplossen. Maar ver-
keerde contactlenzen, door over-
haaste aanschaf of ondeskundig 
advies, dat is een ander verhaal. 
De kans op schade aan je ogen is 
niet ondenkbeeldig, dus wees daar 
voorzichtig mee!” 

Kijk ook eens op www.maalsen.nl

Klanten van Maalsen Optiek in de Passage Molenpoort kunnen rekenen op persoonlijke aandacht en op 
maatwerk. “Contactlenzen schaf je niet zomaar even aan. Dat ís maatwerk, daar moet je zorgvuldig mee 
omspringen. Per slot van rekening heb je maar één paar ogen.”

Maalsen Optiek als optometrist gespecialiseerd in contactlenzen

‘Je hebt maar één paar ogen’

Hans en Simone Maalsen 
(rechts) en medewerkster 

Trudy Herregraven in hun zaak 
Maalsen Optiek in de Passage 

Molenpoort. Ans Haarlink 
ontbreekt op de foto. 

Passage Molenpoort 36 • 6511 HW Nijmegen 
024 323020 •info@maalsen.nl • www.maalsen.nl
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EN VERDER

Artikelen in NovioNova voorzien van een 
zg. forumstempel komen voor een reactie 
van onze lezers in aanmerking en zijn 
daarom terug te vinden op onze website 
www.novionova.nl.

Foto cover:
De onderliggende 
foto op de cover is 
een beeld van LUX, 
gemaakt door Edwin 
Stoffer. 

‘Koek en zopie’
op ijsbaan van
LaVie Catering

Geen ijsbaan zonder ‘koek en 
zopie’. Op het Valkhof zal LaVie 
Catering daar voor zorgen. De gro-
tere ijsbaan op het Valkhof wordt 
in middeleeuwse wintersferen 
gebracht en voorzien van (ver-
warmde) terrassen. LaVie Catering 
zal, naast de ‘koek en zopie’, allerlei 
speciale arrangementen aanbieden 
aan gezelschappen die van de tijde-
lijke ijsbaan gebruik zullen maken. 
Informatie: telefoon 024 3456811 of 
e-mail info@laviecatering.nl.
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IJsbaan op Valkhof, bobsleebaan op Waalkade, 
kerststal op Koningsplein, chalets in binnenstad

Winterfeesten 
in Nijmegen

De ijsbaan verhuist van de Grote Markt naar 
het Valkhof. Op de Waalkade wordt een bob-
sleebaan gebouwd. De sfeervolle kerststal 
wordt ingericht op het Koningsplein. De 
Kerstman maakt op zaterdag 15 december 
zijn entree. Op koopzondagen, zaterdagen 

Analoog aan de Zomerfeesten die tijdens de Vierdaagse worden gehouden, krijgt Nijmegen 
nu ook Winterfeesten. Een maand lang -van 8 december tot en met 6 januari 2008- wordt 
het centrum van de oudste stad van Nederland ondergedompeld in kerstsfeer en winterpret. 
Mariken en de middeleeuwen fungeren als de rode draad. 

en koopavonden moeten straattheater en 
straatmuziek de bezoekers in de binnenstad 
in hogere sferen brengen. Ondernemers 
kunnen vanuit chalets voor hun zaak extra 
omzet genereren. En strategische plaatsen 
hartje stad, zoals de toegangspoort van het 
Valkof, het Stadhuis, de Stevenstoren, het 
Hoogstraatje en het Koningsplein worden 
sfeervol aangelicht en versierd.

Krachtenbundeling
De Mariken Winterfeesten zijn het resul-
taat van een krachtenbundeling tussen het 
Mariken Winter Festival (ijsbaan), het Actief 
Comité Binnenstad Nijmegen (ACBN) en eve-
nementenorganisator Gerard van Groningen 
(kerststal Koningsplein): Nijmegen Werkt 
Samen.
De Winterfeesten worden in aanzet moge-
lijk gemaakt door een totaalbedrag van 
€ 150.000,- uit het Ondernemersfonds. 
Uiteraard wordt er een sponsorlegertje op de 
been gebracht. En het is zeker de bedoeling 
om van de Mariken Winterfeesten een jaar-
lijks terugkomend evenement te maken.

Grotere ijsbaan
De vergunningen voor alle activiteiten zijn 
half oktober door de Stichting Mariken 
Winterfestival en door het ACBN gezamenlijk 
bij de gemeente aangevraagd. Door de ijs-
baan naar het Valkhof te verhuizen, kan het 
Mariken Winterfestival zijn vleugels uitslaan. 
De Grote Markt, de laatste twee jaar de sfeer-
volle locatie voor de tijdelijke ijsvloer, had 
toch teveel beperkingen. 
De ijsbaan op het Valkhof zal uit twee gescha-
kelde ijsvloeren van totaal 600 m2 bestaan. 
Hierdoor wordt het mogelijk de ijsbaan gedu-
rende de hele periode van de Winterfeesten 
voor het publiek toegankelijk te maken. 
Tegelijkertijd kunnen er ook bedrijven en 
organisaties met exclusieve feestjes terecht.



“Geloof me, als de Sint 
niet zou aankomen in 
Nijmegen, heb ik min-
der slapeloze nachten.”Zijn rotsvaste geloof in de Goedheiligman 

begon rond zijn zevende te wankelen 
en toen-ie acht was, trad hij toe tot het 
Pietenkorps dat Sint Nicolaas ieder jaar 
in november begeleidt bij zijn intocht in 
Nijmegen. Nog steeds is hij Zwarte Piet in 
Sints’ gevolg, maar het ‘hardnekkige virus’ 
dat Sinterklaas heet, heeft hem vijftien 
jaar geleden al de voorzittershamer van de 
Stichting Intocht Sint Nicolaas Nijmegen 
gebracht. 
Wouter Fremery (42) over de vreugde 
en ook de zorgen van het Nijmeegse 
‘Sinterklaascomité’.

“Ieder jaar weer, en ik ben er al 34 jaar bij, 
krijg ik kippenvel als we met de Sint de loop-
plank aflopen en de Waalkade op stappen. 
Die kindergezichten, waarvan je kunt aflezen 
dat ze de laatste nachten maar weinig in de 
slaapstand hebben gestaan. Prachtig is dat. 
Die ontlading van spanning als dan blijkt dat 
de Sint heel aardig is; die gulle lach om de 
capriolen van de Pieten. Ja, echt, Sinterklaas, 
‘t is een hardnekkig virus.”

Wouter Fremery, telg uit een ondernemersge-
zin uit de Van Broeckhuysenstraat, legt uit dat 
er gedurende de Sinterklaasintocht wel meer 
van die kippenvel-momenten zijn. En het zes-
koppige stichtingsbestuur beleeft natuurlijk 
aan de organisatie van de jaarlijkse intocht 
ook zo z’n genoegens. “Maar laat duidelijk 
zijn dat we het niet voor ónze lol doen. Als 

Wouter Fremery, al 15 jaar voorzitter Stichting Intocht Sint Nicolaas Nijmegen 

‘Sinterklaas, ’t is een hardnekkig virus’

door André Sonneville

ik moet afgaan op de reacties van de binnen-
stadwinkeliers, de goeie niet te na gesproken 
natuurlijk, wordt er wel zo gedacht. Terwijl 
we toch ieder jaar opnieuw tienduizenden 
enthousiaste kinderen, ouders en grootou-
ders uit de hele regio langs de route hebben 
die de intocht van St. Nicolaas voor geen 
goud willen missen.”

Trouwe bondgenoot
De intocht van de Sint is niet ‘een klusje’ dat 
je op een namiddag even organiseert. De 
opsomming van zaken die allemaal geregeld 
moeten worden, is verrassend lang. “Het 

Wouter Fremery, geboren 
en getogen Nijmegenaar, 
controleert in november 

zeker één keer per week de 
intochtroute. ‘Steeds weer 

spannend of het hoog water 
wordt of niet...’. 

Foto Edwin Stoffer
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“Het Nijmeegse paard 
van Sinterklaas is 
doorgaans zo mak als 
een schaap. Een beetje 
losjes meedeinen, is al 
voldoende.”

Pietenkorps, dat uit zo’n 120 enthousiaste 
vrijwilligers bestaat”, begint Wouter Fremery. 
“De acrobatenpieten, waarvoor we samen-
werken met circusschool Debuut, en het 
Pietenorkest, in het dageklijk leven dweilor-
kest Van Tatteme geheten, staan daar nog 
los van. Al die mensen moeten gekleed en 
geschminkt worden. Gelukkig is Electrabel 
een trouwe bondgenoot in deze. Zij bieden 
gastvrijheid voor het omkleden en schminken 
en stellen daarvoor hun kantine inclusief cate-
ring, beschikbaar.”

Mondjesmaat
Beveiliging, verkeersregelaars en optochtbe-
geleiding, de inzet van dranghekken, het zijn 
niet de minst belangrijke zaken, waarbij de 
stichting goed geholpen wordt door de EBN, 
maar ook door een groep van 30 ROC-leerlin-
gen die de opleiding beveiliging volgen. 
Strooigoed, huren van kleding, kopen van 
schmink, geluidsinstallatie en nog veel meer 
details, maken de organisatie compleet. 
“En alles kost geld. Steeds meer, terwijl de 
inkomsten jaarlijks teruggeschroefd worden. 
Subsidie krijgen we slechts mondjesmaat. 
Gelukkig dat er, net zoals Electrabel, bedrijven 
zijn die ons steunen”, zucht Fremery. 

Naturasponsors
Zo zijn er meer Nijmeegse ondernemingen 
die de intocht van de Sint in natura spon-
soren. Rederij Tonissen bijvoorbeeld, die 
de pannenkoekenboot beschikbaar stelt. Of 
manege Ebbers in Beek-Ubbergen, die ieder 
jaar weer een Americo, de schimmel van de 
Sint, tegen een zacht prijsje laat opdraven. Of 
vervoersmaatschappij Novio, die drie bussen 
inzet om het hele Pietenkorps te vervoeren.
“De gemeente Nijmegen verleent hand- en 
spandiensten en de Vereniging Binnenstad 
Ondernemers draagt aanzienlijk bij in onze 
kosten”, gunt Fremery ons een blik in de boe-

ken. “Onze begroting beloopt totaal 15.000 
euro, zonder de sponsoring in natura. Dat 
bedrag moeten we ieder jaar bij elkaar schra-
pen om de intocht zeker te kunnen stellen. 
Meer dan eens hebben we ons afgevraagd 
waar we het allemaal voor doen. Geloof me, 
als de Sint niet zou aankomen in Nijmegen, 
heb ik minder slapeloze nachten. Maar ja, dat 
virus hè, dat wil maar niet verdwijnen.”

Dit jaar wordt St. Nicolaas op zaterdag 17 
november om 13.00 uur aan de KD Steiger 
aan de Waalkade verwacht. Net een uurtje 
nadat de Sint op televisie is aangekomen. 
Fremery: “Kinderen die naar de intocht 
komen in Nijmegen, zien dat niet. En 
andersom. Bovendien valt het ze niet op. 
Mijn eigen kinderen, ze zijn nu al wat ouder 
en zitten ook in het Pietenkorps, kwamen 
vroeger trouw kijken natuurlijk. En dan hoor-
den ze mijn stem, maar begrepen niet hoe 
dat nou kon. Een jaar lang heeft de staf van 
Sinterklaas bij ons in de garage gestaan. Het 
is ze niet eens opgevallen.”

Dichterbij
Om de Sint wat dichter bij de kinderen te 
brengen, is tijdens de intocht op 17 november 
voorzien in ‘tussenstops’. “Sint gaat met 
zijn hele gevolg te voet door de Molenpoort 
Passage, waar we op een klein podium een 
kort programma hebben. Dat herhalen we 
dan later op de Ganzenheuvel. Door het pro-
gramma loopt een rode draad, die al meteen 
na het afmeren van het schip aan de kade 
zichtbaar zal zijn”, vertelt Wouter. “Op de 
kade wordt de Sint overigens opgewacht door 
de burgemeester die hem de vergunning om 
tot en met 6 december over de Nijmeegse 
daken te rijden en te lopen zal aanreiken.”

Legendarisch
De rol van Sint Nicolaas wordt dit jaar weer 
gespeeld door Ed Heister uit Hatert. Fremery: 
“De goeie Sint moet natuurlijk wel het virus 
hebben en enige ervaring strekt tot aanbeve-
ling. Daarnaast moet-ie een beetje op de 
hoogte zijn van wat er zich allemaal rond zijn 
persoon op televisie afspeelt. De kinderen 
zien hem in series op televisie en stellen daar 
natuurlijk vragen over.”
Ed Heister werd in zijn rol voorgegaan door 
Theo van Appeldoorn en natuurlijk door de 
op dit vlak legendarische Jan van Lier, die ook 
voor Wouter Fremery dé Goedheiligman was. 
Veel eisen worden er trouwens niet gesteld 
aan de kindervriend. Krijgt de hoofdrolspeler 
van de intocht dan ook geen paardrijles? 
Fremery: “Nee, zelfs dat niet. Het Nijmeegse 
paard van Sinterklaas is doorgaans zo mak 
als een schaap. Een beetje losjes meedeinen, 
is al voldoende.”

Intocht met keurmerk
Voor een flink aantal mensen in den lande is 
het Sinterklaasfeest een bloedserieuze aange-
legenheid. In ieder geval serieus genoeg om 
er maar liefst twee landelijke belangenver-
enigingen voor op te richten, waarvan er één 
-de Stichting Vrienden van Sint Nicolaas- een 
keurmerk voor Sinterklaasintochten heeft 
uitgevaardigd. 
Wouter Fremery: “Dat keurmerk hebben wij in 
Nijmegen nog niet zo lang geleden gekregen. 
Voor ons betekent het een stukje waardering 
voor ons werk, dat klaarblijkelijk bij anderen 
nauwelijks opvalt maar dat evengoed wel een 
publiek kent dat ook in Nijmegen in de tien-
duizenden loopt.”

Een organisatie die tekent voor een gezellige, 
zeer druk bezochte en geslaagde intocht en 
daarbij rekening moet houden met zaken die 
variëren tussen hoog water en opgeschoten 
jongelui die het leuk vinden om het paard van 
de Sint aan het schrikken te brengen, komt 
zo’n dankbaar publiek zeker toe. 

“Een jaar lang heeft 
de staf van Sinterklaas 
bij ons in de garage 
gestaan. Het is mijn 
kinderen niet eens 
opgevallen.”

St. Nicolaas, vorig jaar in de Nijmeegse Ziekerstraat.

Wouter Fremery, al 15 jaar voorzitter Stichting Intocht Sint Nicolaas Nijmegen 

‘Sinterklaas, ’t is een hardnekkig virus’
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niets van en er kan daarna gewoon worden 
afgerekend. Ondertussen worden wel voort-
durend de betaalpassen gekopieerd. Later 
wordt het skim-apparaat weer ‘opgehaald’ en 
worden de gekopieerde gegevens gebruikt om 
valse passen mee te maken.”

Wat moet een ondernemer doen om 
skimming van PINpassen te voorko-
men?
“Een paar praktische tips: controleer dagelijks 
of er buiten medeweten iets is gebeurd met 
de betaalautomaat. Een hulpmiddel kan zijn 
het aanbrengen van een sticker op de verbin-
ding tussen bodemplaat en bovenkast. Als 
er zich een controleur aandient die zegt uw 
betaalapparatuur te komen controleren: check 
zijn identiteit en bel met de firma waarbij de 
betaalapparatuur in onderhoud is. Ook een 
beveiligingscamera richten op de kassa met 
de betaalapparatuur werkt preventief.”

Binnenstadondernemers die vermoeden dat 
er iets niet in de haak is, kunnen contact 
opnemen met de politie Gelderland-Zuid via 
telefoonnummer 0900 - 8844. Even vragen 
de wijkagenten van team Stadcentrum.
Meer informatie over veilig gebruik van  de 
betaalautomaat type HFT201 is te vinden op 
website, www.currence.nl. 

Graag vertelt William Nijland, een van de 
wijkagenten van het team Stadscentrum van 
Politie Gelderland-Zuid, wat er gedaan kan 
worden PINpasfraude te voorkomen. 

Wat is de stand van zaken nu?
“Naar aanleiding van die pogingen tot inslui-
ting en fraude is de recherche een onderzoek 
gestart. Tot nu toe lijkt het overigens zo dat 
een beperkt aantal winkeliers doelwit zijn van 
dit soort fraudeurs. Het laten insluiten lukt 
natuurlijk alleen bij grotere winkels. Verder 
lijken alleen winkels met meerdere betaalau-
tomaten én een bepaald type betaalautomaat 
interessant.”

Om welk type betaalautomaat gaat het?
“Het gaat om de betaalautomaat type 
HFT201 [zie afbeelding, red.]. De leverancier, 
Currence, heeft in juli ondernemers aange-
schreven die zo’n apparaat hebben. Maar ik 
kan me voorstellen dat toen werd gedacht: 
‘Die fraude komt in Nijmegen niet voor’.” 

Hoe gaan criminelen bij ‘skimming’ te 
werk? 
“Criminelen zich laten insluiten bij de sluiting 
van een zaak. Ze bouwen dan een ‘skim-
ming’-apparaat in de PINapparatuur in of rui-
len de betaalautomaat om met een ‘geprepa-
reerd’ exemplaar. De ondernemer merkt daar 

Grote winkels en bepaald type betaalautomaat doelwit

Fraude met PINpassen

In Nijmegen zijn er in okto-

ber twee gevallen geweest 

waar een (mislukte) poging 

is gedaan om met betaal-

automaten te frauderen. De 

daders wilden zich laten 

insluiten bij winkels in de bin-

nenstad om de betaalautoma-

ten te prepareren. 

William Nijland, wijkagent 
van het team Stadscentrum: 
‘Beperkt aantal winkeliers lijkt 
doelwit van PINpasfraudeurs’. 
Foto: Politie Gelderland-Zuid.

Betaalautomaat 
type HFT201 

6

novionova



novio
novaProfiteer van 

aantrekkelijke 
advertentie-

tarieven
Info: Elles Jonker  [ 06 47087974 ]

NovioNova geeft in 
december een extra dik 
publieksnummer uit.
Adverteerders krijgen 
uitdeelexemplaren.

a d v e r t e n t i e

COLUM
N

M
KB NIJM

EGEN

Theo Lemmen
voorzitter MKB-

Nijmegen

HALLO 
NIJMEGEN 
In de vorige uitgave stond 
op deze plaats de column 
van Etienne Verkroost, met 
als titel: Nijmegen Bedankt!
Zijn afscheid is mijn begin, vandaar deze titel.
Ik ben nu ruim anderhalf jaar actief in Nijmegen 
en als geboren en getogen Nijmegenaar ben 
ik er trots op, vanaf nu voorzitter van MKB 
Nijmegen te zijn.
Het is niet eenvoudig, om Etienne te evenaren, 
dus ga ik dat ook niet proberen. Tezamen met 
het bestuur gaan we voort op de ingeslagen weg 
met onze eigen accenten.

Het Groot Nijmeegs Ondernemerscongres is op 
17 oktober een groot succes geworden. Veel 
ondernemers hebben de weg gevonden naar 
FiftyTwoDegrees voor een inspirerende mid-
dag, waarvan het thema was: Nijmegen Werkt 
Samen.

Onder dat motto willen wij een brug slaan naar 
alle ondernemers in Nijmegen, ongeacht hun 
locatie en omvang, want samen staan we sterk. 
Alleen als we gezamenlijk onze thema’s kunnen 
neerzetten, zijn we in staat om onze individuele 
trots om te zetten in een gezamenlijke trots.

Etienne Verkroost werd tijdens het 
congres door onze burgemeester 
Thom de Graaf extra in het zon-
netje gezet door hem de zilveren 
Waalbrugspeld uit te reiken, een 
speld voor mensen die een bijzondere 
rol hebben gespeeld in en voor de 
stad. Deze speld staat voor een mar-
kant punt in onze stad, de Waalbrug. 
Nijmegenaren zijn dus bij uitstek 
in staat, bruggen te bouwen en te 
onderhouden. 
Daar staan we voor en met u allen 
gaan wij Nijmegen van de tweede 
plaats op diverse fronten naar de 1e 
plaats -het goud- verheffen. Uw hulp 
en ondersteuning is daarbij van groot 
belang. Mag ik op u rekenen?

Doe mee aan de etalagewedstrijden

De thematiek rond de Nijmeegse 
Winterfeesten die in december gehouden 
worden, kan de binnenstadwinkeliers vol-
doende aanknopingspunten en inspiratie 
bieden om met wat extra inspanningen 
de winkeletalages op een hoger niveau te 
brengen.

De Vereniging Binnenstad Ondernemers 
(VBO) Nijmegen, in nauwe samenwerking 
met NovioNova, roept álle binnenstad- 
winkeliers op om toch vooral deel te nemen 
aan de etalagewedstrijden die ook dit jaar 
weer gehouden zullen worden.

Een deskundige jury zal de komende weken 
zowel de Sinterklaas- als de Kerstetalages 
beoordelen en waarderen. Makers van de 
mooiste en meest sfeervol ingerichte etalages 
kunnen rekenen op waardevolle prijzen- 
pakketten. Te winnen valt ondermeer 

een advertorial in binnenstadsmagazine 
NovioNova. 

De etalagewedstrijden in de feestmaand 
december is een traditionele activiteit van het 
VBO. Dit jaar is besloten om niet alleen de 
VBO-leden voor de prijzen in aanmerking te 
laten komen, maar de wedstrijden voor álle 
centrumwinkeliers open te stellen. De orga-
nisatoren hopen hiermee te bereiken dat het 
Nijmeegse centrum een nog feestelijker uit-
straling krijgt en daardoor nog aantrekkelijker 
wordt voor bezoekers.
Winkeliers die extra hun best gaan doen 
op het inrichten van hun etalage, kunnen 
daarvoor aandacht vragen bij de jury door 
de meegehechte antwoordkaart ingevuld te 
retourneren aan NovioNova. Ingestuurde 
kaarten hebben tot gevolg dat de jury met 
meer dan normale belangstelling de etalages 
zal beoordelen.     

Oproep van VBO en NovioNova aan álle binnenstadwinkeliers
COLUM

N
COLUM

N
Theo Lemmen

voorzitter MKB-
Nijmegen

De vestiging van Jack’s Casino in het voorma-
lige Centrumtheater in de Houtstraat, zoals 
eind september al in NovioNova gemeld, is 
nog lang niet in kannen en kruiken. 

Niet alleen sommige bewoners in de 
Houtstraat hebben al bezwaar geuit tegen 
zo’n gokpaleis in hun directe omgeving, 
ook de vergunningverlenende gemeente 
Nijmegen heeft nopg kanttekeningen.  
“Er is nog geen vergunning aangevraagd door 
de initiatiefnemers”, aldus een woordvoerder 
van de gemeente. “Zodra die aanvraag bin-
nen is, zal de gemeente gaan onderzoeken of 
een casino op die plek haalbaar en wenselijk 
is. Daarbij komen factoren als het imgao van 

de Houtstraat als winkelstraat en de veilig-
heid in de omgeving van de voormalige bios-
coop aan de orde.”
De gemeentewoordvoerder bevestigt wel dat 
er gesprekken gaande zijn met de directie van 
JHV Gaming die de dertien Jack’s Casino’s in 
ons land exploiteert. Inzet van onderhande-
ling is ook het aantal speelplekken in het te 
vestigen casino. Nijmegen moet het doen 
met een vastgesteld aantal speelplekken, de 
casinodirectie wil dat aantal graag uitgebreid 
zien. 
De verwachting is dat begin november de 
besprekingen afgerond worden. Als dat posi-
tief uitpakt, kan de vergunning aangevraagd 
worden. 

Komst casino in Houtstraat lang niet zeker
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GOODBOOKERS NIJMEGEN - RODW ADV. 2007 - 190 X 58 mm - 280907 

GoodBookers neemt u mee op reis om de wereld. Indrukwekkende audiovisuele presentaties vol inspiratie over reizen
door en ontdekken van een aantal fascinerende landen en de Trans Siberië Express. Van het swingende Chili/Argentinië, het 
gastvrije China tot het veelzijdige Nieuw Zeeland. Op groot scherm, alle highlights van deze boeiende bestemmingen. 

Reis om de wereld in 4 avonden
Kom naar de GoodBookers infoavonden

Nijmegen, Lange Hezelstraat 32, T 024-329 52 02, E info@nijmegen.goodbookers.nl, www.booknu.nl

Winkel open 19.30 uur, 

10 dec. Nieuw-Zeeland
14 jan.  China

20 nov.  Trans Siberië Express
26 nov.  Chili/Argentinië

Programma
aanvang 20.00 uur.

Entree gratis. Wel even 
reserveren want vol=vol

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

 Mutaties in MT 
 Hoogenboom
Bij Hoogenboom=Mode is per 1 oktober 
Dennis Ederzeel (38) deel gaan uitmaken van 
het Management Team. Hoogenboom=Mode 
blijft in handen van de familie Hoogenboom. 
Dennis Ederzeel is namelijk de partner van 
Marieke Hoogenboom, directeur van het 
bedrijf. Voorheen was hij werkzaam in de 
banksector. Het Management Team van 
Hoogenboom=Mode bestaat vanaf 1 januari 
uit Marieke Hoogenboom, Dennis Ederzeel, 
Jacques Föllings en Ronald Weideman.

 Vers en fris in
 vernieuwd No 23
Onder de naam ‘No 23 Food & Events’ zet 
LaVie Catering de horeca-exploitatie voort 
van het vroegere Lindenberg Café in cultureel 
centrum De Lindenberg. Voor LaVie Catering 
heeft Jeanine Sok de formule van het café 
bijgesteld. 
“Vanaf 1 november gaan we volgens die 
nieuwe formule draaien. Voor het podium 
stellen we een programmering op. In het 
horecabedrijf ligt de nadruk ligt op eerlijke 
streekprodukten, zuivel, fruit, groenten, 

brood- en vleesproducten. Vers en fris zijn de 
sleutelwoorden. Het is een trendy horeca- 
bedrijf geworden waar de gasten kunnen  
lunchen of anderszins van de maaltijd 
gebruik kunnen maken. Een kop koffie of een 
borrel kan natuurlijk ook”, aldus Sok. 
Wouter Koppers heeft als bedrijfsleider van 
‘No 23 Food & Events’ de beschikking over  
10 medewerkers. Aan een nieuwe huisstijl 
wordt nog gewerkt. 

 Labyrintspeld 
 Lina Domacassé

Uit handen van burgemeester Thom de Graaf 
ontving Lina Domacassé van Caraïbisch 
Centrum Amanné de zilveren Labyrintspeld, 
als blijk van waardering voor het feit dat de 
Nijmeegse onderneemster op de tweede 
plaats eindigde bij de verkiezing van de 
Zwarte Zakenvrouw 2007. Uit vreugde over 
het behalen van ‘het Zilver’ bij die  
verkiezingen, maakten de burgemeester en 
de Zilveren Zwarte Zakenvrouw 2007 een 
salsadansje.

 Kunst en Spijkers 
 heropenen samen
TV-kok Cas Spijkers, een team van 12 ROC-
(leerling)koks en EZ-wethouder Hannie Kunst 
zullen op 6 november allemaal samen restau-
rant De Vereeniging heropenen. Het interieur 
van restaurant De Vereeniging kreeg op  
initiatief van LaVie Catering, sinds kort de 
nieuwe huiscateraar van de Keizer Karel 
Podia, door middel van een fikse opknap-
beurt een ‘trendy look’. Door de werkzaam-
heden was het restaurant een paar dagen 

dicht. Gasten kunnen er  vanaf vandaag  
(25 oktober) weer terecht.

 2275 Whisky’s
 bij Versailles
Vanaf 27 oktober is Caecil Gerrits eigenaar 
van de grootste whiskyshop ter wereld. Met 
de uitbreiding van zijn winkel Versailles in de 
Lange Hezelstraat, biedt de slijterij plaats aan 
2275 soorten whisky. Daarmee laat de eige-
naar de mondiale nummer twee, een slijterij 
in Andorra met meer dan 1000 soorten, ruim-
schoots achter zich. 
Gerrits heeft het belendende pand gehuurd 
waar hij nu ook de Bierbuik in heeft gehuis-
vest, zijn winkel gespecialiseerd in bier. Naar 
eigen zeggen heeft de eigenaar 99% van al 
zijn whisky’s ook daadwerkelijk geproefd. 
Zijn kennis is vermaard en daarom werd hij 
voorgedragen toe te treden tot de ‘keepers of 
the quaich’, een belangrijke onderscheiding 
onder whiskykenners. De nieuwe winkel heeft 
na de verbouwing een vloeroppervlak gekre-
gen van ruim 375m2. Naast Schotse, Ierse of 
Amerikaanse whisky kan een dorstige drinker 
er natuurlijk ook nog steeds terecht voor een 
fles jenever of een half litertje advocaat. 

 Nieuwe luxe
 kledingwinkel 
In de Ziekerstraat heeft modezaak Milenko 
haar deuren geopend. De onderneemsters 
Marianne van der Zee, Anja Hendriks, 
Anneke Nieuwburg-Olierook zijn gespeciali-
seerd in de volledige knitwear collecties van 
Navarila en Jaroslava en het couture (maat-
werk) label If... van 

                
     ‹pagina 10
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Dennis 
Ederzeel
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DE 300 VAN VAN AS

Reinoud van 
Assendelft

de Coningh
leisure manager

GROEIBRILJANTEN
‘De vent is de tent’ is een 
uitdrukking die steeds 
weer wordt bewezen.
Dat geldt natuurlijk ook 
voor de vrouwelijke variant ‘De meid is het 
beleid’. 
Het verschil in een bedrijf, of dat nu groot of 
klein is, wordt bepaald door degene die daar 
aan het roer mag staan. Met nadruk zeg ik màg, 
omdat steeds meer blijkt dat degenen die het ‘t 
beste doen in hun bedrijf, zich héél goed realise-
ren dat ze hun functie niet zijn, maar die functie 
maar een beperkte tijd te leen hebben en daar 
als een goed rentmeester mee om moeten gaan.
Eén van de mensen, waarvan ik vind dat 
hij ècht de tent is, is natuurlijk Kamer van 
Koophandelbaas Ronald Migo. Gedreven. 
Altijd in de weer voor de regio. Op en top een 
Nijmeegse jongen, die stáát voor zijn zaak!.
Ook nu staat hij weer aan de start van een 
initiatief om de KAN-regio nieuwe impulsen te 

geven. Het programma dat de Kamer 
van Koophandel, samen met VNO-
NCW, MKB Nijmegen en Arnhem en 
de gemeenten Arnhem en Nijmegen 
introduceert heet ‘Groeibriljanten’. 
Dit programma wil veel energie ste-
ken in het in beeld brengen van de 
belangrijkste groeisectoren in onze 
regio, zoals voedsel en gezondheid, 
oftewel ‘food’ en ‘health’ èn natuur-
lijk de Vrijetijdssector. Vooral wil het 
programma de mènsen, die achter 
de bedrijven in deze sectoren in onze 
regio zitten, leren kennen en ze faci-
literen in hun groei.
Samenwerking tussen de publieke 
sector en de private sector om deze 
‘groeibriljanten’ de kans te geven om 
inderdaad die prachtige briljant te 
worden, die de creatieve KAN-regio 
heeft voortgebracht. Eindelijk weer 
eens een project waarbij de beker 
half vol is! Geen gezeur welke bedrij-
ven allemaal uit de regio wegtrekken 
naar de Randstad. Néé, héél goed 
kijken naar welke waardevolle zaken 
je hèbt en die koesteren! Ronald, ‘de 
vent is de tent!’. Heel veel succes 
met jouw Kamer en met dit initiatief!

In het kader van het Actieplan Ringstraten 
I is er een totaal budget van 250 duizend 
euro beschikbaar voor het opknappen van 
puien in gevels in de Ringstraten. Een deel 
van het geld, door de gemeente Nijmegen 
beschikbaar gesteld, is inmiddels besteed, 
maar er is nog budget over en aanvragen 
kunnen dus nog ingediend worden. 

“Deze gevelsubsidie moet een bijdrage leve-
ren aan de verbetering aan de voorgevels 
van de diverse woon- en winkelpanden”, legt 
ringstratenmanager Margriet Modderkolk uit. 
“Ook moet het pand door deze opknapbeurt 
een dusdanige uitstraling krijgen dat het de 
hele straat ten goede komt. Het normale 
onderhoud, bijvoorbeeld de 5-jaarlijkse verf-
beurt wordt niet gesubsidieerd.”

Jugendstill
Leo Brouwer, ondernemer in de Van 
Welderenstraat, heeft al met succes 
gebruik gemaakt van de subsidierege-
ling. Zijn zaken Foto Modern en Combo 
(meubilair) zijn op nummer 114 van de Van 
Welderenstraat gevestigd achter een prach-
tige Jugendstillgevel. De beeldbepalende 
hardstenen ornamenten en koperen pilaren 
in die gevel zijn door de huidige kleurstelling 
(geel/blauwe verf) volledig aan het oog ont-
trokken. 
Margriet Modderkolk: “Leo vond het tijd voor 
een flinke opknapbeurt en nam daartoe het 
initiatief. De toenmalige eigenaar wilde niet in 
deze herstelbeurt investeren en Leo besloot 

het dan maar alleen te doen. Inmiddels is het 
pand van eigenaar verwisseld en de huidige 
pandeigenaar wil gelukkig wel bijdragen in de 
kosten en neemt ook en passant de bovenge-
vel mee.”
Het pand wordt ontdaan van zijn blauw-gele 
jasje en alle originele elementen komen in 
volle glorie terug. Voeg- en metselwerk wordt, 
daar waar nodig, hersteld en de opvallende 
reclameborden en de luifel zullen verdwijnen. 
“Leo Brouwer, de nieuwe pandeigenaar en 
de hele Van Welderenstraat zullen straks met 
recht trots zijn op deze nieuwe oude gevel!”

Gevelsubsidie
aanvragen

De gevelsubsidie is beschikbaar 
voor winkeliers, bewoners en 
eigenaren. Waar kan een bijdrage 
voor gevraagd worden?
• Herstelkosten van daken, 
goten, kozijnen, beglazing, met-
sel- en voegwerk, en entreepartij.
• Reclameverbetering
• Rolluikvervanging, denk hierbij 
aan dichte rolluiken vervangen 
door open rolluiken
• Gevelverlichting en het aan-
brengen van -gevelgroen.

De subsidie bedraagt 50% van 
de kosten met een maximale bij-
drage van € 5.000,- per pand  bij 
een minimale investering van € 
10.000,-.
Informatie en/of aanmelden: 
ringstratenmanager Margriet 
Modderkolk, tel. 06-22892849.

Onder de verflagen peuterde Leo Brouwer 
een prachtige Jugendstillgevel vandaan. 
Foto: Ringstraatmanagement

Gevels opknappen in de Ringstraten

Er is nog budget!
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Chris M. de Klein
voorzitter 

VBO Nijmegen

DE SCHAAR EN 
DE KILLERS
In de detailhandel staat de 
Wet van Baumol bekend als 
de schaar. De schaar duidt 
op het verschijnsel dat de detailhandelsomzet 
langzamer groeit dan de kosten (vooral de loon-
kosten). Voor individuele detaillisten betekent 
dit, dat zij steeds weer moeten bereiken, dat de 
kosten worden verlaagd omdat anders de winst 
wordt afgeroomd. 

Of dat zij hun prijzen moeten verhogen, maar 
dat is vaak niet mogelijk vanwege de enorme 
(verdringings)concurrentie. De enige manier om 
uit deze val te komen is door dingen anders te 
doen en dan het liefst op een manier die niet 
door de concurrentie kan worden gekopieerd. 
En dat is innovatie. 

Hoe scoort onze binnenstad op dit punt ?
Branches  krijgen steeds meer te maken met 
zogenaamde category-killers. Dit zijn grote 
internationale ketens die binnen korte tijd een 
groot marktaandeel weten te verkrijgen. Hun 
selling-points zijn groot aanbod en lage prijzen.

De twee meest succesvolle voorbeelden in 
Nederland zijn op dit moment Media Markt en 
Ikea. In beide branches is al een aantal win-

kelketens failliet gegaan, waaronder 
voormalig marktleider Megapool. 
Deze category-killers scoren op een 
belangrijke kernwaarde: lage prijs. 

Deze strategie zal van blijvende 
invloed zijn, maar als niet wordt 
ingezet op het creëren van toe-
gevoegde waarde, dreigt ook hier 
het gevaar van verzadiging. Hoe 
reageert de consument?

De schaar en de killers: horror 
scenario of uitdaging tot pro-actief  
handelen ?

COLUM
N

Chris M. de Klein
voorzitter 

VBO Nijmegen

In de detailhandel staat de 
Wet van Baumol bekend als 

COLUM
N

COLUM
N

KORT DE KLEIN

Ivana Follová. Behalve kleding biedt het 
assortiment ook accessoires zoals tassen van 
Le Tanneur en ceintuurs, basics van Chiarico 
en wollen en zijden shawls van Codello. 
Kenners weten bij het lezen van deze namen 
meer dan genoeg.

 Targetshop
 vertrokken
De Targetshop in de Ziekerstraat 
houdt het daar voor gezien. De 
winkel in tweedehands computers, 
monitoren, printers et cetera, is 
naar Millingen aan de Rijn vertrok-
ken. Het pand staat te huur. 

 Vestiti
 uitgebreid
Modezaak Vestiti in de Lange 
Hezelstraat heeft na de verhuizing 
van buurman de Bierbuik dit leeg-
gekomen pand erbij genomen. De 
winkel voor de modebewuste en 
klassiek gestemde dertig plusser is uit zijn 
jasje gegroeid. Het flink opgeknapte pand 
biedt ruimte aan een uitgebreid assortiment 
jassen en laarzen.

 Metamorfose
 voor Primafoon
De Primafoonwinkel van KPN in de 
Molenpoort Passage staat een ingrijpende 
metamorfose te wachten. Net als bij alle 
Primafoonwinkels in het land wordt ook het 
interieur van deze vestiging flink aangepakt. 
Een medewerker laat weten dat alles wat nu 
zichtbaar is, verdwijnt: alle meubilair, de wan-
den tot en met de vloer. Voor die ingreep zal 
Primafoon een aantal weken dicht gaan. Hoe 
lang is nog onbekend. Ook is niet bekend 
wanneer de verbouwing precies gaat plaats 
hebben. Maar in ieder geval in het eerste 
kwartaal van 2008.

 The Shamrock
 herbouwt zaal
Café The Shamrock (Irish Pub) in de 
Bloemerstraat hoopt tegen het einde van het 
jaar gereed te zijn met een fikse verbouwing. 
De zaal achter het eigenlijke café wordt  
volledig vernieuwd. Met de sloop daarvan is 
in augustus begonnen. Eigenaar Danny Buijs 
hoopt begin januari te kunnen gaan inrichten. 
“Het vloeroppervlak is hetzelfde gebleven, 

maar”, zo laat hij weten, “de zaal krijgt een 
authentieke nostalgische sfeer doordat we 
oude materialen hergebruiken. De bedoeling 
is om met carnaval de deuren weer open te 
hebben.”

 

 Voor Charley’s
 zit het erop
Zijn vaste klanten zullen het niet leuk vinden 
maar Rinus Janssen sluit per 1 januari zijn 
deuren. Janssen is samen met zijn echt- 
genote eigenaar van herenmodezaak 
Charley’s in de Lange Hezelstraat. “Na bijna 
dertig jaar is het goed geweest. In november 
gaan we nog een laatste keer stunten en dan 
gaat de deur definitief dicht.”

 Nieuwe pui moet
 klanten trekken
Het pand aan de Ziekerstraat waar onder-
meer de Zeeman en Topmerk Schoenen 
zijn gevestigd, is recentelijk gerenoveerd. 
Eigenaar ING Real Estate Investment 
Management heeft de entree geheel laten 
vernieuwen. De bestaande pui is tot de 
tweede verdieping vervangen door een 
glazen pui. Dit komt de zichtbaarheid van 
de winkels (ook op verdieping), mede door 
de nieuwe verlichting, zeer ten goede. Ook 
het interieur van het pand is opgeknapt en 
geschilderd, waardoor het gehele object weer 
een moderne en kwalitatief hoogwaardige 
uitstraling heeft. Uiteindelijk doel is met deze 
frisse look & feel en uitgekiende lichteffecten 
nog meer de aandacht van de passant op te 
eisen.
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Onder het oog van de duivel

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 Sonja Antheunis.

De passant in de Stikke Hezelstraat kan het nau-
welijks ontgaan: het curieuze beeld halverwege 
de straat, ter hoogte van de trappen naar de St. 
Steven. Is het een krab, een spin of een ander-
soortig insect? Opvallend is het in elk geval.

Volgens maker Oscar Goedhart was het naam-
loze bronzen beeld oorspronkelijk een ontwerp 
van twee liggende, rustende figuren. Maar toen 
hij zijn aanvankelijke idee ging uitwerken, werd 
de voorstelling steeds verder vereenvoudigd en 
geabstraheerd zodat het uiteindelijk uit louter, 
bijna kubistische vormen is gaan bestaan. 
De maker geeft zelf toelichting: “De bedoeling 
was om een ‘rustgevend element’ te realiseren 

tussen de vele rechtop staande, omhoog rijzende 
elementen in de straat. Maar ook om de fantasie 
van de beschouwer te kietelen en te activeren. 
Het was voor mij opvallend welk ‘n duidelijke 
verticale ‘beweging’ in het betrekkelijk smalle 
straatbeeld te zien was. Ik wilde daarom een hori-
zontaal beeld in die verticale straat maken.” 
Met de reconstructie van de Stikke Hezelstraat 
in de jaren ‘70 besloot de gemeente Nijmegen 
in overleg met de architect en de winkeliers uit 
de straat Oscar Goedhart te vragen een bronzen 
beeld te ontwerpen. “Toen me dat indertijd werd 
gevraagd ben ik begonnen met tekeningen en 
foto’s van de straat te maken. Nadat ik het basisi-
dee min of meer had uitgewerkt, heb ik met grote 

blokken piepschuim een werkmodel gemaakt 
waarop het gips gemodelleerd is. Dat gipsen 
beeld is daarna in brons gegoten.” 
Goedhart, die in Mook woont en werkt, werd in 
1938 geboren op Ambon. Hij werd opgeleid aan 
de Academie voor Beeldende Kunst in Arnhem 
en aan de Academia dei Belli Arti (Pietro Vanucci) 
in Perugia. In 1968 ontving hij de Karel de Grote 
Prijs van de stad Nijmegen. Op 5 april 1978 
werd het beeld onthuld waarna een toenmalig 
raadslid het kunstwerk omschreef als ‘een paar 
dure liggende lieden, die de kerk in het midden 
laten en blijven liggen onder het welgevallig oog 
van de duivel.’
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U wordt cultureel ondernemer genoemd. 
Kunt u die term toelichten?
Roelvink: “Ja, dat las ik ook in het persbericht 
en daar kan ik me ook wel in vinden. Het 
ondernemerschap is een kwestie van kansen 
zien en daar op inspringen. Ik ga me sterk 
maken een juiste balans te vinden tussen 
inhoud en omzet. Ik probeer een zo groot 
mogelijk publiek te bereiken, maar wel met 
kwaliteit. LUX kan zichzelf niet helemaal 
bedruipen. Daar is geld van de gemeente 
voor nodig en dat moet goed en welover-
wogen besteed worden. Dat betekent ook 
kansen creëren door bijvoorbeeld samen-
werkingsverbanden aan te gaan met externe 
partijen.”

Wie zouden dat kunnen zijn?
“Ik ben nog maar pas aangetreden maar 
ik heb daar al wel ideeën over. De moeten 
echter nog uitgekristalliseerd worden en een 
klankbord krijgen.” 

U komt niet toevallig uit de filmwereld. 
Maar is het noodzakelijk dat de direc-
teur een liefhebber is? 
“Dat is wel heel handig. Ik ben bijvoorbeeld 
niet bijzonder geïnteresseerd in shampoo. Ik 
word gedreven door de filmcultuur. Als ik die 
drive niet had, kon ik me afvragen of ik nu op 
de juiste plaats ben.”

Welke van de drie pijlers, debat, theater 
of film krijgt de komende tijd de meeste 
aandacht?
“De debatten lopen op zich prima en bedrui-
pen zichzelf. Het theater vormt een verhou-
dingsgewijs klein aandeel in het aanbod 
maar ontwikkelt zich goed. Film vormt nog 
steeds de hoofdmoot. Om die reden is er een 
manager film aangesteld. Hij verzorgt niet 
alleen de programmering maar is ook verant-
woordelijk voor de omzet, de kosten en het 
personeel. Jaarlijks komen er ruim 200.000 
bezoekers naar LUX. Het leeuwendeel daar-
van gaat naar de film. Dan is het logisch dat 
daar veel aandacht naar uit gaat. Maar ze zijn 
allemaal belangrijk, samen vormen ze het 
unieke concept van LUX en ik ben juist aan-

‘Ik word gedreven door de filmcultuur’

Amsterdammer Huub Roelvink aangesteld als nieuwe directeur LUX

door Pieter Nabbe

foto’s Edwin Stoffer

Met acht zalen neemt 
LUX een unieke positie 
in Nederland in. Nergens 
anders heeft de filmliefheb-
ber zoveel keus. Toch is 
het filmcentrum nog steeds 
afhankelijk van een jaarlijk-
se subsidie van een miljoen 
euro. Dat weet ook de pas 
aangestelde nieuwe direc-
teur Huub Roelvink. Roelvink 
studeerde culturele antropo-
logie in Amsterdam waar hij 
vervolgens programmeur 
werd en vier jaar betrokken 
was bij Cinema Delicatessen, 
het voormalige Docuzone. 
Bestuursvoorzitter van LUX 
Jaap Modder presenteerde 
hem niet zonder trots als 
‘energieke cultureel onder-
nemer’. Novio Nova sprak 
met hem.

“Ik ga me sterk 
maken een juiste 
balans te vinden 
tussen inhoud 

en omzet.”

“Er is bijna altijd een 
leidinggevende op de 
werkvloer. Zo worden 

de barmedewerkers, als 
het goed is, beter 

aangestuurd.”
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Nijmegen. De binnenstad is volop in bewe-
ging en op cultureel gebied is LUX daar het 
kloppend hart van. Om daar de leiding over 
te hebben is een prachtkans.”

LUX heeft een lange en veelbewogen 
geschiedenis. Is de erfenis van uw voor-
ganger een sta-in-de-weg? 
“Ik heb groot respect voor Ted Chiardia. Hij 
heeft iets neergezet waar alle Nijmegenaren 
trots op mogen zijn. Overigens is dat geen 
hindernis om aan de slag te gaan. Ik ben me 
ervan bewust dat velen me de komende tijd 
in de gaten houden maar daar ben ik niet 
bang voor.”

Wat mogen cinefielen de komende tijd 
van LUX nieuwe stijl verwachten?
“Ik ben niet iemand die meteen de bezem 
door de tent haalt. Ik wil eerst de organisatie 
en de stad goed leren kennen. Maar één van 
de dingen die ik graag zou willen initiëren is 
een nieuw festival met het accent op de korte 
film. Dat bestaat nog niet in Nederland.”

gesteld om die pijlers nog beter met elkaar te 
verbinden.”

Over de horeca wordt veel gemopperd. 
Het personeel zou niet professioneel 
zijn, de wachttijden aan de bar te lang 
en het verloop bij managers te hoog. Is 
er op dat front winst te behalen?

“Daar wordt aan gewerkt. Er zijn sinds kort 
twee managers. Dat betekent de facto dat er 
bijna altijd een leidinggevende op de werk-
vloer is. Dat was in het recente verleden niet 
het geval. Zo worden de barmedewerkers als 
het goed is beter aangestuurd. Daarnaast 
heeft het gebouw structureel een probleem. 
Het is erg lastig om de drukte op te vangen 
tijdens de piekuren. Daarvoor ontbreekt het 
eenvoudig aan capaciteit maar daar proberen 
we op korte termijn een oplossing voor te 
vinden. “

U bent Amsterdammer en diep 
geworteld in de hoofdstedelijke cul-
tuur. Waarom heeft u gekozen voor 
Nijmegen? 
“Directeur van dit bedrijf is de mooiste baan 
die ik me kan voorstellen. Er gebeurt veel in 

“Directeur van dit 
bedrijf is de mooiste 
baan die ik me kan 

voorstellen.”

13
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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

• Stedelijke distributie/Binnenstadservice

• Bezorging aan huis van streekproducten, 
    biologische producten en delicatessen

• Mailings op maat

Fietsdiensten.nl

Ubbergseweg 118-120, 6522 KL  Nijmegen
tel. 024 379 22 66  -  fax 024 379 22 67
info@maatschapbde.nl  -  www.maatschapbde.nl

In 2008 
pakt de 
fiscus uw 
pakt de 
fiscus uw 
pakt de 

en onze 
auto’s 
extra 
hard 
aan.

 
Leuker kunnen we 

het dus niet maken. 

Draaglijker wel.

Lift mee op onze 

kennis en ervaring.

voor al uw ‘Koek & Zopie’- arrangementen 
op locatie tijdens het Mariken Winterfestival

LaVie Catering, 024 - 024 345 68 11     www.laviecatering.nl
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TNT Post en Office Centre
werken samen

Sinds begin september hebben TNT Post en 
Office Centre Nijmegen samen een TNT Post 
Business Point geopend in de vestiging van 
Office Centre aan de Energieweg. 
Vestigingsmanager Erwin Verburgt van Office 
Centre: “Met het TNT Post Business Point  
kunnen we de zakelijke markt nog beter 
bedienen. De voordelen zijn evident: onze 
vestiging is makkelijk bereikbaar, we beschik-
ken over voldoende parkeergelegenheid en 
omdat Office Centre ruime openingstijden 
kent, is ook het TNT Post Business Point  lan-
ger geopend dan het gewone Postkantoor.”
Office Centre is al 10 jaar gevestigd in 
Nijmegen, het afgelopen jaar onder leiding 
van Erwin Verburgt. Voorheen was hij werk- 
zaam bij vestigingen in Apeldoorn, Doetinchem 
en Nieuwegein. Het Nijmeegse Office Centre 
behoort qua omzet tot de top tien van 

Erwin Verburgt, vestigingsmanager 
van Office Centre in Nijmegen, en Jan 

Elbers (rechts), locatiemanager van 
TNT Post, aan de slag bij de inrichting 

van het Business Point. 

Nederland. Er werken 26 medewerkers. 
Bij het Business Point in Office Centre kun-
nen alle zakelijke postdiensten geregeld 
worden. Ook kunnen de postbusklanten hier 
vanaf 07.30 uur hun post afhalen.  

COLUM
N

COLUM
N

COLUM
N

COLUM
N

BOSPRAAT

Dick Bos
Product Plus 

Reclamebureau

TE VEEL GELD 
MAAKT LUI
Afgelopen maand ging ook 
ik voor de bijl: de Jackpot-
gekte. Ik moest en zou een 
lot kopen. Toen ik – met een voldaan gevoel - in 
de auto naar huis zat, droomde ik al van wat ik 
met de vele miljoenen zou doen. U kunt het rij-
tje wel invullen: een nieuw huis en een grotere 
auto, wat geld voor de kinderen en natuurlijk 
een goed doel. 

Heerlijk dat dromen, maar de grootste kans is 
toch echt dat je niet wint. Achteraf ben ik blij 
dat ik niet gewonnen heb. Echt waar. Te veel 
geld maakt lui. Te veel succes ook. Niets hoeft 
meer want het komt toch wel goed. Zodra je 
denkt dat je er bent, doe je niets meer. 

En gaat het vanzelf fout. Niets meer doen bete-
kent ook dat je niemand meer verrast. Je doet 
je ding en niets méér. Dat wordt saai voor jezelf 
en voor de mensen om je heen. Kijk maar eens 
naar je eigen relatie en je zakelijke relaties. 
Het gaat er om dat je mensen blijft verrassen. 
Bedenk een nieuw product, laat zien dat je 
nog steeds om iemand geeft, verf je winkel…. 
Kortom, doe iets. 

Ik kom hierop omdat ik laatst werd ‘geraakt’ 
door mijn verzekeringsman. Al twintig jaar loop 
ik op de automatische piloot met hem mee. 
Maar hij liet me zien dat hij nog altijd even 
scherp is als in de tijd dat hij me de offerte 
kwam overhandigen. Hij had een goedkopere 

verzekeringspolis over het hoofd 
gezien, bood me daarvoor zijn excu-
ses aan en betaalde met terugwer-
kende kracht het teveel aan premie 
terug. Dat verraste mij. Hij had het 
niet hoeven doen, ik vertrouw hem 
op zijn woord. Maar nu weet ik 
weer precies waarvoor ik voor hem 
koos. Ik was toen al verrast door de 
scherpe prijs.

Publiek liet zich niet zien op 
najaarskermis 2007

Voor het Nijmeegse publiek is de najaarsker-
mis een week van vermaak en gezelligheid, 
met spectaculaire attracties, suikerspinnen en 
oliebollen. Eén van die attracties, de Twister, 
is van ondernemer Kees van de Laan. Voor 
hem zijn gezelligheid en kermisromantiek bij-
zaak. Pragmatisme is het fundament van zijn 
ondernemerschap: business as usual. 
Van der Laan (41) die in oktober zijn Twister 
op de Waalkade exploiteerde, is het grootste 

kan dat soms erg moeilijk zijn met zware 
kostenposten als pacht, diesel en personeel. 
En de tijden zijn veranderd. Vroeger spaarde 
men een jaar lang voor de kermis. Dat is niet 
meer.”

Gebruikte attracties
Deze editie van de najaarskermis was voor 
Van der Laan geen groot succes. Vooral tij-
dens de weekdagen liet het publiek zich nau-

welijks zien. Hij kwam maar net uit de 
kosten. “Dan ga je je aan kleine dingen 
ergeren. Waarom moeten exploitanten 
in Nijmegen bijvoorbeeld € 100,- beta-
len voor een parkeerkaart, terwijl dat in 
de meeste andere steden gratis is? De 
gemeente verdient toch al genoeg aan 
ons. De kermis draait tegenwoordig 
alleen maar om geld.”

Behalve de Twister exploiteert hij ook 
de Joyride. Wekelijks wisselt hij de ene 
attractie af met de andere zodat er klein 
onderhoud kan worden gedaan. Beide 
attracties heeft hij in Duitsland aange-
schaft, waar de prijzen aanmerkelijk 
gunstiger zijn. “Daar komt bij dat deze 
toestellen in nieuwstaat bijna niet te 
betalen zijn, dat kan makkelijk oplopen 
tot een paar miljoen euro. Gebruikte 

attracties zijn vele tonnen goedkoper.” 
Tijdens de kermisloze wintermaanden staat 
hij ter overbrugging met een oliebollenkraam 
in Amsterdam. “Tijdens die periode pleeg ik 
groot onderhoud, maar er moet ook geld  
binnenkomen.”

Kees van der Laan exploiteert de Twister en de Joyride om en 
om. In de wintermaanden baat hij in Amsterdam een oliebol-
lenkraam uit en pleegt hij groot onderhoud aan zijn attracties.

deel van het jaar -van Pasen tot november- 
met drie vrachtwagens op doorreis. Elke dag 
is weer een verrassing voor de kermisexploi-
tant, die er waarde aan hecht eigen baas te 
zijn. “Je hoeft aan niemand verantwoording af 
te leggen, behalve aan jezelf. Maar financieel 

novionova
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NovioNova verschijnt 
elke laatste donderdag 
van de maand

Publichasse ez

Groenestraat 294 

Nijmegen

Postbus 31006

6503 CA Nijmegen

024-3501924

024-3506120

info@novionova.nl

www.novionova.nl
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Doordacht concept
of contraproductief ?

Reclame-uitingen winkels vastgelegd in Nota Beeldkwaliteit

Afgelopen zomer verbaasde Selexyzdirecteur 
Hans Peters zich over een brief van de 
gemeente over de etalage van zijn winkel 
in de Marikenstraat. Een nieuwe vergun-
ning was nodig voor de lichtreclame aan de 
gevel, schreef de gemeente. 

Augustijnenstraat 6, Nijmegen
openingstijden: ma, di, wo 16.00-21.00 uur, 
do, vr, za 12.00-22.00 uur en zon 16.00-22.00 uur

a d v e r t e n t i e

Bericht

novio
nova

Voor het melden van uw 
(bedrijfs)nieuws, tips, ideeën, 
persberichten of commentaar 
kunt u altijd terecht bij de 
redactie van NovioNova:

Groenestraat 294
Nijmegen
Postbus 31006
6503 CA  Nijmegen
T: 024 350 19 24
E: info@novionova.nl 
W: www.novionova.nl 

De deadline voor nummer 6-
2007 van NovioNova, 
verschijningsdatum 
29 november, is op maandag 
12 november 2007.

Met het uiteindelijke doel de deskundigheid 
van de winkeliers te vergroten organiseert het 
Servicepunt Detailhandel & Horeca Nijmegen 
een serie workshops. De eerste daarvan was 
aangekondigd voor 1 oktober, maar is doorge-
schoven naar 29 oktober.
Op maandagochtend 29 oktober kunnen win-

Retailgoeroe Quix later in Nijmegen

keliers gratis deelnemen aan de trendwork-
shop ‘Uw zaak in 2010’, die gegeven wordt 
door retailgoeroe Frank Quix. De workshop 
begint om 8.30 uur, duurt tot 11.30 uur en 
wordt gehouden in LUX.
Aan de hand van allerlei voorbeelden 
bespreekt retailgoeroe Frank Quix de toekom-
stige trends in de detailhandel. Ondernemers 
kiezen vervolgens zelf welke trends relevant 
zijn voor hun onderneming. Daarna gaan zij 
met het winkelkompas aan de slag. Dit model 
draait om de vijf W’s: Waar, Wat, Waarde, Wie 
en Waarom. 
Ondernemers kunnen zich hun aanmelden 
voor deze workshop bij ingrid.wacki@cwinet.
nl of via fax: 024 -7516001.

En dat terwijl Selexyz al in 2001 de beno-
digde vergunningen had verkregen. Wat was 
er aan de hand? De gevelreclame voldeed 
niet meer aan de eisen van de Commissie 
Beeldkwaliteit. Peters: “Ik vind het nog steeds 
vreemd. Alleen de huisstijl is veranderd. 
Verder is de grootte van de lichtbakken 
dezelfde gebleven.” 

Belevingswaarde
In de nota beeldkwaliteit die hiervoor is opge-
steld staat het volgende: “Reclame vraagt 
vanuit zijn doelstelling aandacht en kan daar-
door in hoge mate de belevingswaarde van 
het stadsbeeld bepalen. Wanneer de plaatsing 
en de vormgeving deel uitmaken van een 

doordacht concept kan reclame een positieve 
uitstraling hebben. Is dit niet het geval, dan 
wordt het snel als storend ervaren en is het 
contraproductief.”

Aangezicht
Wouter Tobé van de gemeentelijke afdeling 
Bouwen en Wonen: “In algemene zin geldt 
dat je een pand moet kunnen blijven zien. De 
reclame-uiting mag de gevel en het aange-
zicht niet overstemmen. We winnen advies in 
van de secretaris van de Welstandcommissie. 
Maar er zijn vele soorten panden in de stad 
met verschillende aangezichten, dus de 
regels moeten redelijk zijn en toepasbaar. 
Voor winkels in de binnenstad gelden andere 
maatstaven dan voor bedrijventerreinen of 
woonwijken.” 

Bedrijvenloket
Elke winkelier die zich in de stad vestigt heeft 
een vergunning nodig om handelsreclame te 
voeren. Normaalgesproken is de aanvraag 
daarvan binnen een half uurtje gepiept. In 
een heel enkel geval wordt die geweigerd. 
Tobé: “Dat komt hoogst zelden voor. In  zo’n 
geval moet er echt iets aan de hand zijn. 
Soms gebeurt het dat een ondernemer ver-
geten is een vergunning aan te vragen. Dan 
wordt er natuurlijk niet direct een boete uit-
gedeeld maar gaan we eerst het gesprek aan. 
Mocht een ondernemer volledig in het duister 
tasten, dan verwijzen we over deze regels 
naar het bedrijvenloket.”16
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Bouwjaar
Circa 1950

Omvang
Het winkelpand omvat een kelder van circa 90m_, de 
begane grond met circa 100m_, terwijl op de eerste 
etage nog eens circa 85m_ beschikbaar is. De overige 
ruimte en etages zijn in gebruik als magazijn en kan-
toor. Het pand wordt verder niet bewoond. 

Huidige gebruiker
De nieuwe huurder is Crocs, naamgever van de trendy 
klompschoenen die als hype uit Boulder (Colorade, 
USA) zijn komen overwaaien. In eerste instantie waren 
Crocs bedoeld als boot en buitenschoen vanwege de 
anti-slip en fijn aan je voet zittende eigenschappen. In 
2003 was Crocs een fenomeen, overal geaccepteerd 
als een schoen die je overal kan dragen voor comfort 

en als mode item. Het verkoopteam in de winkel in de 
Broerstraat bestaat uit vier personen. 

Wat maakt het pand geschikt voor Crocs?
Het gaat om een modieuze, letterlijk kleurijke winkel 
die mede door de grote glazen etalage een uitstekende 
sfeer geeft aan de straat en bijzonder goed past bij het 
merk.

Nog bijzonderheden? 
“Het pand in de Broerstraat ligt met de rug tegen de 
Scheidemakershof, dat deel gaat uitmaken van de 
reconstructieplannen voor Plein 1944. De herontwik-
kelingen op het Plein en directe omgeving  kunnen qua 
routing van de bezoekers van de stad een positieve 
impuls geven aan dit stukje Broerstraat ”, aldus make-
laar Pieter Haanappel van Verbeek Bedrijfsmakelaars.

FUNCTIONEEL

TRANSPARANT

MODERN

Maandelijks presen-
teert NovioNova in 
woord en beeld een 
pand voor bedrijfs-
doeleinden, dat in 
de binnenstad te 
huur of te koop 
staat of stond. Deze 
rubriek komt tot 
stand in samenwer-
king met de eige-
naar en/of met de 
makelaar die het 
pand in portefeuille 
heeft of had.

Broerstraat 72 
Een typisch wederopbouwpand in de Broerstraat. Van oudsher heeft er in de jaren vijftig van de vorige eeuw 
een parfumeriezaak met kapsalon gezeten. Het betreft een pand met typische karaktertrekken uit de jaren 
vijftig. Het object is nog steeds in bezit van de familie die in die tijd winkel met kapsalon exploiteerde. 

PAND IN
B E E L D

novionova
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door Pieter Nabbe

Rons Autoservice, met drie bruggen in de 
werkplaats, is een van de laatste twee gara-
gebedrijven in het centrum. Een showroom 
heeft Ronald de Jonge niet en daarom beperkt 
hij zich tot reparatie en onderhoud. “Het 
enige wat hier ontbreekt is parkeerruimte. 
Mede daarom werk ik op afspraak. Mijn 
vrouw zorgt voor de administratie.” 
Al jaren heeft hij een zeer trouwe klanten-
kring. Enkelen daarvan wonen bij hem in 
straat. Een van hen is Nijmegenaar Frank 
Drijvers. Al twintig jaar is hij, met wisselende 
merken, klant bij de Jonge: “Ik zou niet 
anders willen. Het is lekker dichtbij, op loop-
afstand. Maar het is me vooral te doen om de 
kleinschaligheid, de ouderwets persoonlijke 
benadering en het echte vakmanschap. Ik heb 
ooit een klant gehad die naar Frankrijk geëmi-
greerd is. Nog jarenlang kwam hij eens per 
jaar met zijn auto langs.”

Eigen regels 
Grond in de binnenstad is duur. Vierkante 
meters moeten een zo hoog mogelijk ren-
dement opleveren. Dat weet de gemeente, 
dat weten projectontwikkelaars, maar ook 

Is een autogarage in de binnenstad nog wel 
van deze tijd? Of hoort een dergelijk bedrijf 
thuis buiten de stad? 

Reparatie en onderhoud wordt door menig-
een beschouwd als een industrieachtige 
activiteit. Een garage wordt al gauw geas-
socieerd met lawaai, olie en viezigheid. En 
het aantal vierkante meters dat nodig is 
voor een garage is verhoudingswijs te groot 
voor het centrum. Toch heeft hartje stad 
nog twee ondernemers bij wie automobi-
listen terecht kunnen: Peter de Vos aan de 
Marienburgsestraat en Ronald de Jonge in 
de Gerard Noodtstraat.

Ook de laatste twee garagebedrijven in het centrum zullen op den duur verdwijnen

de ondernemers zelf. Ondernemen is gelijk 
aan omzet maken en zoveel mogelijk winst. 
Ondernemen is ook groeien en risico’s nemen. 
Dat is althans de algemeen geldende regel. 
Peter de Vos, met zijn bedrijf in de 
Mariënburgsestraat, is ondernemer maar 
heeft zijn eigen regels. Hij heeft nooit de 
ambitie gehad te groeien. Vaak heeft hij de 
druk van importeurs moeten weerstaan om 
onafhankelijk te blijven. “Auto’s moeten zicht-
baar zijn, in een grote showroom, het liefst 
zo groot mogelijk en in de buurt van andere 
grote showrooms, net als op een meubel-
boulevard. Dat is niet mijn stijl. Ik houd het 
bij kleinschaligheid en persoonlijk contact. 
Ik houd niet van risico’s die niet te overzien 
zijn.”

Showroom 
Samen met zijn echtgenote Jacqueline en 
een monteur in dienst, is hij sinds 1980 
eigenaar van het garagebedrijf aan de 
Marienburgsestraat, hartje stad. Net als 
Ronald de Jonge heeft ook hij een trouwe 
klantenkring. Het pand, een ontwerp van 
architect Ten Have, werd in 1954 in opdracht 
van zijn vader gebouwd. Toenmalig eigenaar 
van de grond was de firma Emmerik, die er 
een houthandel wilde herbouwen. Die claim 
om te bouwen nam De Vos senior over en 
begon in 1959 met de verkoop van benzine. 
Al snel werd dat een autogarage, gespeciali-
seerd in de merken Rover en Citroen. Naast 
de werkplaats, fungeert het aangrenzende 
pand als showroom, goed voor twee auto’s. 
Anno 2007 is Rover nog steeds hun specia-
liteit, ofschoon andere merken ook in beeld 
komen.

Geen unicum
In de jaren vijftig en zestig was het geenzins 

een unicum om een garagebedrijf te heb-
ben in de stad. Peter de Vos kan zich die 
bedrijvigheid nog wel herinneren. “Van den 
Bosch en Jansen aan het begin van de Sint 
Annastraat”, somt hij op, “Garage Wolf aan 
de Kronenburgersingel; Terwindt & Hekking 
aan de Graafseweg; Lavo aan de Berg & 
Dalseweg; Jansen-Ederveen Renaultdealer 
in de Van Bruggenstraat; de Fiatgarage van 
Egberts in de Hertogstraat; de BMW-garage 
in de Burchtstraat en een Mercedesdealer in 
de Pater Brugmanstraat. De meesten hebben 
in de jaren zeventig de wijk genomen naar de 
Westkanaaldijk, de autohoek waar veel meer 
ruimte is en de grond, vergeleken met het 
centrum, veel goedkoper is.” 

Verhuiskosten
Ook De Vos werd gevraagd te vertrekken. 
Nog voor de renovatie van het centrum en de 
verwezenlijking van de Marikenstraat, werd 
hij op een dag door een tweetal gemeen-
teambtenaren benaderd. ‘Of hij niet wilde 
verhuizen met zijn bedrijf?’ Vragen staat vrij 
maar een machtsmiddel om hem weg te 
krijgen was er niet want De Vos is eigenaar 
van de grond en het pand. “Ik wil helemaal 
niet verhuizen. Het kost jaren om dezelfde 
bekendheid weer op te bouwen. Daar voel ik 
niets voor. Maar ik was wel nieuwsgierig naar 
hetgeen ze me te bieden hadden dus vroeg 
ik hen een voorstel te doen. Drie dagen later 
kwamen ze me vertellen dat ze wilde bijdra-
gen in de verhuiskosten.”
Zowel De Vos als Ronald de Jonge hebben 
nog geen beoogde opvolger. Wat er met hun 
bedrijven gaat gebeuren weten ze nog niet. 
De kans echter dat de garages behouden 
blijven voor de binnenstad lijkt klein. Peter 
de Vos “Misschien wordt het hier wel een 
museum.”

‘Geen parkeerruimte, daarom
werken we alleen op afspraak’

18
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Theodor Abels
Adjunct Directeur  
MKB en Financieel Advies
Rabobank Rijk van Nijmegen

DREIGING VAN 
WEBWINKELS?
Het vergt steeds meer van de onder-
nemers om te voldoen aan de vele 
eisen die de consument stelt. Deze 
wordt namelijk steeds grilliger, wil 
sneller zijn aankopen doen en heeft 
snel zijn oordeel klaar over de des-
betreffende winkel en de producten. 
Daarnaast wenst hij aan de ene kant 
dat producten zo goedkoop mogelijk 
zijn en aan de andere kant wil hij 

een passend advies en goede service. De consu-
ment heeft ook steeds meer mogelijkheden om 
zichzelf te informeren over producten, waarbij 
internet een grote rol speelt.
Het online winkelen is de afgelopen jaren 
gestaag toegenomen. Het aanbod, de betrouw-
baarheid en de betalingsmogelijkheden nemen 
toe, wat het online kopen verder stimuleert. 
Consumenten gaven in 2006 online 1,2 miljard 
euro uit aan detailhandelsproducten. Ten opzich-
te van de totale detailhandelsomzet bedraagt 
deze onlineomzet slechts 1,5 à 2%. Qua omvang 
wordt het online verkopen dus overschat. Het 
wordt echter onderschat als het gaat om impact. 
Consumenten zijn door internet veel beter geïn-
formeerd over producten. Online shoppen stijgt 
zeker in populariteit, maar internet vormt pas 
een bedreiging voor de detailhandel als onder-
nemers hier niet of te laat op inspelen. Internet 
biedt immers ook kansen. Zo kan het een middel 
zijn om de afzet te vergroten of de consument 
meer productinformatie te verschaffen. Maar 
consumenten zoeken ook uitgebreide dienstver-
lening, amusement en beleving. Dit is wel te 
vinden in de winkels en (nog) niet op internet. 
In de praktijk zien we dan ook dat internet een 
aanvulling is op de bestaande winkel.
Een multichannel strategie is verstandig. De 
aantrekkelijkheid van online shoppen verschilt 
overigens sterk per branche. Van de detailhan-
delsproducten worden boeken, cd’s, dvd’s en 
video’s en bovenkleding het meest op internet 
gekocht.
Kunst en antiek, meubels, goud, zilver en 
uurwerken zijn voorbeelden van producten die 
nieuw zeer weinig via internet worden aange-
schaft. Wel koopt men tweedehands steeds meer 
via internet. Denk aan Marktplaats 
en eBay. Deze bestedingen vinden 
echter buiten de detailhandel om 
plaats.

Objecten ter verfraaiing mogen dicht tegen de gevel 
geplaatst worden, zoals deze wel heel vroege kerstman 
bij House of Style in de Stikke Hezelstraat.  

Wethouder Hannie Kunst 
van Economische Zaken, 
Onderwijs en Cultuur geeft 
exclusief in NovioNova 
haar visie op actuele kwes-
ties die in de Nijmeegse 
binnenstad spelen. 

Hannie Kunst houdt iedere 
eerste woensdagmiddag 
van de maand in café 
Samson in de Houtstraat 
een ‘binnenstadspreekuur’ 
voor ondernemers in de 
binnenstad.

‘Hier ben ik, 
kom bij mij’

Pilotproject: meer ruimte voor 
uitstallingen in 5 straten

Goede smaak en oog voor ‘de beeldkwali-
teit van de openbare ruimte’. Dat verwacht 
wethouder Hannie Kunst (Economische 
Zaken) van de winkeliers in de Hezelstraten, 
de Houtstraat,  de Hertogstraat en het 
Kelfkensbos. Vanaf 1 december -voor een 
proef van zes maanden- kunnen zij name-
lijk gebruik maken van een ruimer uitstal-
lingenbeleid dan hun collega’s elders in de 
binnenstad. 

“Bij wijze van proef wordt er gedurende een 
half jaar in die straten meer toegestaan dan 
tot nu toe het geval was”, licht Hannie Kunst 
toe. “We willen zeker geen schreeuwende 
reclametoestanden, maar sfeerbepalende 
aankleding voor de winkels moet mogelijk 
zijn. Ook daarmee kunnen winkeliers zich 
presenteren. ‘Hier ben ik, kom bij mij’, dat 
is de uiteindelijk opzet van uitstallingen voor 
de deur. Als de proef slaagt, willen we het 
ruimere uitstallingenbeleid ook voor andere 

winkelstraten in het centrum, waar dat ver-
keerstechnisch mogelijk is, laten gelden.”
Iets flexibeler met een gevel- en straatver-
rijkende uitstraling omspringen is een gevolg 
van het coalitieakkoord, waarin het dagelijks 
gemeentebestuur afsprak om voor het uitstal-
lingenbeleid maatwerk te zullen gaan leveren. 
In eerste instantie bestond die behoefte niet 
zo, maar nu hebben winkeliers uit de ringstra-
ten en uit de Marikenstraat aangegeven toch 

voor meer armslag op dat gebied te 
voelen. 

Hannie Kunst: “We willen zowel 
commerciële als niet-commerciële 
uitstallingen toestaan. Handelswaar 
en één speeltoestel voor kinderen 
beschouwen we als commercieel. Een 
bankje parallel aan de winkelgevel, 
bakken met bloemen of planten en 
andere objecten ter verfraaiing, zien 
we als niet-commercieel. Aan beide 
stellen we aanvullende voorwaarden. 
Die hebben vooral betrekking op 
afmetingen en de bereikbaarheid van 
de winkel en de straat. Hulpdiensten 
en voetgangers mogen bijvoorbeeld 
nooit gehinderd worden.”

“De uitstalling moet zoveel mogelijk afge-
stemd worden op de architectuur van het 
pand of winkelpui, passen in het straatbeeld 
en een natuurlijke uitstraling hebben”, gaat 
de wethouder verder. “Plastic wasmanden, 
kratten, kartonnen dozen e.d. zijn niet 
toegestaan en het kleurgebruik moet terug-
houdend zijn. Er heeft bijvoorbeeld een tijd 
lang een grote roze koe gestaan in de Lange 
Hezelstraat. Afschuwelijk! Dat soort dingen 
willen we niet. Maar deurposten aankleden 
met fleurige planten- of bloembakken, kan 
natuurlijk moeiteloos door de beugel.”
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NovioNova-
arrangement :

[ Karten + Adventure 

+ I-Shi Yakibuffet + 

Drankjes ]

Normale prijs 57,50 

NovioNova prijs: 45,50

Adventurebelevenis gratis

Arrangement kan al 

geboekt worden vanaf 

6 personen.

Wilt u meer weten? 
Neem dan gerust contact met ons op:
ANAC Indoorkarting & Adventure
Energieweg 102 
6541 CZ  Nijmegen
t: 024 3788544
f`: 024 3770858 
e: info@anac-karting.nl
of bezoek onze website: 

www.anac-karting.nl

         
 

        A
dventure 

dagen u uit om ....

Reserveer voor 1 december 2007 en u 
geniet met een fantastische korting van 
het NovioNova All-In Arrangement.

novio
nova

en



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 november - 4 november 
De eerste zondag in december - 2 december
Zondag voorafgaand aan Kerstmis - 23 december

Afwijkende winkeltijden
bepaalde winkelbranches
• meubel-en keukenbranche - 26 december/tweede 
Kerstdag 
• tuincentra - 9 en 16 december 

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. Op de zondag 
voorafgaand aan de Vierdaagse mogen de winkels 
geopend zijn van 6.00 uur ‘s ochtends tot 2.00 uur 
‘s nachts. 

Evenementen-
kalender november

Donderdag 25 oktober
Verschijning Nummer 5-2007 van ‘NoviaNova’, het 
binnenstadsmagazine van Nijmegen.
Informatie: www.novionova.nl

Zaterdag 27 oktober
Kunst-, Boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

Zondag 28 oktober
Presentatie wintercollectie hoeden, tassen en sjaals, 
Cappello, Houtstraat 28. Show van 10-12.30 uur en 
show van 14.00-16.30 uur. 
Met werk van hoedenontwerpster Irene Bussemaker, 
winnaar ‘Hatdesigner of the Year’, en van tassenont-
werpster Charlotte Evers. 
Toegangsprijs € 6,- incl. catering. Reserveren noodza-
kelijk: 024 3229282 of e-mail info@capello.nl

Maandag 29 oktober
Ontbijtworkshop: ‘Uw zaak in 2010’ in LUX 
Marienburg, van 8.30 tot 11.30 uur.
Een interactieve workshop georganiseerd door 
Vereniging Binnenstad Ondernemers (VBO) en 
Servicepunt Detailhandel & Horeca Nijmegen 
(SDHN). Thema: Welke trends zijn bepalend voor de 
detailhandel in Nederland in 2010? Spreker is top-
adviseur in retail Frank Quix.
Aanmelden: ingrid.wacki@cwinet.nl of via  
fax: 024 -7516001

Donderdag 1 november
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 3 november
Boekenmarkt, Plein 1944

Zaterdag 3 november
Gratis rondrit met paardentram door de Nijmeegse 
Ringstraten tussen 12.00 en 17.00 uur. Met gids van 
het Gilde. 
Informatie: Ringstratenmanagement, tel. 06-22892849

Dinsdag 6 november
Restaurant De Vereeniging, Keizer Karelplein, aanvang 
19.00 uur. Officiële heropening m.m.v. tv-kok 
Cas Spijkers en leerlingen van het ROC.

Alleen voor genodigden.

Vrijdag 9 november
‘Diner in het donker’ in muZIEum 
Nieuwe Marktstraat 54a, van 
18.30 tot 22.00 uur.
Reserveren noodzakelijk: 
024-3828181. 
Informatie: www.muzieum.nl 

Zaterdag 10 november
Boekenmarkt, Plein 1944

Maandag 12 november
Beursvloer, bijeenkomst voor 
maatschappelijk betrokken onder-
nemers in het Triavium (Van 
Rosenburgweg 2a), van 17.00 tot 
19.00 uur.
Informatie en aanmelden: 
0653 931083

Dinsdag 13 november
Bijeenkomst ‘Professioneel beleg-
gen anno 2007’, LUX Theater, 
Mariënburg, vanaf 19.30 uur. 
Gastspreker van F. van Lanschot 
Bankiers NV is Radio-1-presenta-
tor Tom van ‘t Hek.
Informatie: 024 3297335.

Zaterdag 17 november
• Gratis rondrit met paardentram 
door de Nijmeegse Ringstraten 
tussen 12.00 en 17.00 uur. Met 
gids van het Gilde. 
Informatie: Ringstraten-
management, tel. 06-22892849

• Boekenmarkt, Plein 1944

• Intocht St. Nicolaas, aankomst 
per schip op Waalkade rond 13.00 
uur. Aansluitend rondrit door het 
centrum.

Zondag 18 november
Zevenheuvelenloop, start en 
finish op de kop Groesbeekseweg, 
vanaf 13.00 uur.
Informatie: 
www.zevenheuvelenloop.nl

Maandag 19 november
Bijeenkomst voor startende ondernemers of mensen 
die van plan zijn een onderneming te beginnen. 
Thema ‘Doorstarten’. In café Samson, Houtstraat, 
Nijmegen, vanaf 19.30 uur
Informatie: www.startwijzer.nl 

Zaterdag 24 november
Kunst-, Boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

Exposities
binnenstad

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

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 

tot en met 3 februari 2008
‘Kletsnat’, Onderwatertentoonstelling voor de allerklein-
sten in het Natuurmuseum.
Informatie: www.natuurmuseum.nl

tot en met 21 maart 2008
Eugene Lückner, Zomer-Winter, Schilderijen, tekeningen 
en etsen in Het Valkhof Museum
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl  

Belangrijkste evenementen
later dit jaar

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

novionova

Zevenheuvelenloop
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Landelijk wil de overheid komen tot twee pro-
cent energiebesparing per jaar. De gemeente 
Nijmegen is ambitieuzer en stelt haar ambitie 
op drie procent.
Onderdeel van het Nijmeegse Energie 
Convenant is een jaarlijkse prijs, waarbij 
het best presterende bedrijf de nodige aan-
dacht krijgt. Op 22 november is er bij Royal 
Haskoning in Nijmegen een startbijeenkomst 
voor de bedrijven die positief op de oproep 
hebben gereageerd.

dat de ondernemer zelf geregeld zal moeten 
uitzoeken waar hij de antwoorden op zijn 
vragen kan krijgen’, zo is de achterliggende 
gedachte. 

Het wordt een stuk eenvoudiger als de gestel-
de vragen via één service beantwoord wor-
den. Bij  de servicedesk  kan de ondernemer 
tevens terecht met eigen, specifieke vragen.
De MKB-Nijmegen Servicedesk is 
mogelijk gemaakt door de Taskforce 
Ondernemersfonds. 

MKB-Nijmegen Servicedesk
nieuw en snel

Begin september is een nieuwe service voor 
ondernemers in gebruik genomen: de MKB-
Nijmegen Servicedesk. 

Ondernemers kunnen al hun ondernemers-
vragen on-line of telefonisch stellen en krijgen 
binnen 48 uur antwoord. Met behulp van een 
uitgebreid netwerk biedt de servicedesk gratis 
een passend en op maat gemaakte oplossing.
‘Van een ondernemer wordt verwacht dat 
hij op de hoogte moet zijn van allerlei wet-
ten, regels en procedures. Dat is praktisch 
gezien niet mogelijk, wat tot gevolg heeft 

novionova

Belangrijke adressen

Berichten
Naar de stad met de Waalsprinterwinkelpendel
De sprintende pendelbus die forenzen en 
studenten vanaf het transferium in Lent 
razendsnel de Waal overbrengt en naar de 
campus op Heyendaal brengt, wordt sinds 
kort ook ingezet voor bezoekers van de bin-
nenstad. 
De Waalsprinterwinkelpendel biedt op 
koopavond, zaterdag en koopzondagen 
winkelend publiek het gemak van een 
goedkope en makkelijk te vinden parkeer-

plaats op P + R Waalsprinter, en snel en 
comfortabel vervoer naar hartje stad. De 
Waalsprinterwinkelpendel maakt één extra 
stop, op de hoek van de Canisiussingel en 
het Traianusplein. 
Binnenstadbezoekers kunnen zo de file voor 
de afslag naar het centrum omzeilen, hoeven 
niet meer op zoek naar een parkeerplaats, en 
betalen bovendien slechts 2 euro voor hun  
parkeerplaats inclusief kaartje voor de bus. 

Bij wijze van promotie is gebruik van de 
Waalsprinter op koopzondag 2 december 
gratis.
Op de foto v.l.n.r. Patrick Bouman 
(vervoersmij. Novio), Chris de Klein 
(voorzitter VBO), Lenie Scholten (ex-
wethouder EZ) en Elrie Bakker (voorzitter 
Binnenstadsmanagement) die samen de 
eerste rit met de Waalsprinterwinkelpendel 
mochten maken.

Nijmeegs Energie
Convenant (NEC)

Internationaal ingenieursbureau Royal 
Haskoning en de gemeente Nijmegen heb-
ben de handen ineen geslagen om te komen 
tot het Nijmeegs Energie Convenant (NEC). 
Gezamenlijk benaderen ze ruim twintig 
gezichtsbepalende Nijmeegse bedrijven en
organisaties om energiebesparing in 
Nijmegen op de kaart te zetten. De deel-
nemende partijen zullen nog voor het eind 
van het jaar in een convenant de verplichting 
vastleggen om de CO2-uitstoot fors te  
verminderen.

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, 542 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 
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De binnenstad van Nijmegen biedt een keur aan bedrijven die allemaal een eigen aanpak nodig 
hebben op het gebied van afvalinzameling. Het CAB zorgt ervoor dat u deze diensten collectief 
kunt afnemen. U heeft dus de voordelen van collectiviteit, waardoor prijs en prestatie goed op 
elkaar zijn afgestemd. Ieder bedrijf is anders, dat begrijpen wij als geen ander. 

Dar denkt met u mee over slimme en effi ciënte oplossingen op het gebied van reiniging en afval-
verwijdering. Bij Dar vindt u op één adres alle services die u nodig heeft. Met heldere adviezen 
en fl exibele dienstverlening sluiten we naadloos aan op uw bedrijfsbelangen en -doelstellingen. 
De diensten die wij bieden, zijn zeer professioneel. Maar dat kan ook niet anders met zoveel 
jaren ervaring.

Meer weten?
Kijk op www.dar.nl voor meer informatie. U kunt ons natuurlijk ook
e-mailen (dar.milieuservice@dar.nl) of bellen 024 - 371 60 56.

Dar denkt graag 
een paar 
stappen vooruit

Businesspartner in afvalmanagement
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