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Mandarin-Spa, de eerste en de grootste Thaise spa van Nederland

Weldadig bijkomen van stress en haast
Mandarin-Spa, sinds anderhalf jaar gevestigd aan de Van Peltlaan in Nijmegen, ademt de kenmerkende Aziatische sfeer van intense rust uit. Wie nou eens goed wil bijkomen van stress, haast
en het jachtige bestaan, kan geen beter adres vinden dan deze Thaise spa, waar traditionele
Thaise en Zweedse massages geboden worden. Gasten kunnen zich bovendien tegoed doen aan
therapeutische sauna- en bubbelbaden en kunnen er cosmetische behandelingen -van make-up tot
manicure- ondergaan.
“Mandarin-Spa is niet erotisch”, onderstreept eigenaresse Sumalee Jaimeetham met
nadruk. “Wie eenmaal bij ons
geweest is, weet trouwens wel
beter.”
Sumalee -’zeg maar Sue’heeft sinds de opening van
Mandarin-Spa al een grote
cliëntèle opgebouwd. “We
werken inmiddels al met
vier vaste medewerksters
en nog eens acht oproepkrachten. De belangstelling voor Thaise spa neemt
hand over hand toe.”

“Onze cultuur heeft boeddhistische aspecten”, verklaart ze,
“kennelijk spreekt het aan dat
wij van nature hulpvaardig, aardig en lief zijn voor mensen en

dieren. Het is belangrijk dat onze
gasten zich welkom voelen. Wij
streven ernaar dat Mandarin-Spa
als een rustplek wordt gezien,
met persoonlijke service, met

De boeddhistische balans in
het team van Mandarin Spa

aandacht voor eten en drinken,
en voor gezondheid en persoonlijke problemen. De formule
wordt gewaardeerd, want steeds
meer gasten gaan over op arrangementen, waarin verschillende
behandelingen gecombineerd
worden.”
Mandarin Spa ontstond na een
vakantie van Sue in Thailand.
Een drietal panden aan de Van
Peltlaan werd gerenoveerd en
verbouwd tot spa met vijf royale
behandelkamers, waarvan een
paar met jacuzzi, een sauna en
een lunchruimte. Samen met
het smaakvol ingerichte interieur brengt Mandarin-Spa zonder
overdrijving een stukje Thailand
in Nederland.

Van Peltlaan 309 • 6533 ZK Nijmegen
024 3502360 • www.mandarin-spa.nl
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Vierde generatie bepaalt het beeld bij familiebedrijf Foto Grijpink

Van pasfoto’s
tot multi-media
Van fotoatelier met meer dan 20 man in dienst tot handelsbedrijf
annex winkel in alle denkbare foto- en filmmaterialen. Foto Grijpink,
fotospeciaalzaak in de Korte Nieuwstraat, heeft in zijn bijna 100-jarig
bestaan alle revoluties in de fototechniek glansrijk doorstaan. De
vierde generatie die momenteel in twee zaken de scepter zwaait, is
al duidelijk aan het allernieuwste
hoofdstuk in deze branche begonnen: multi-media.
“In onze zaak in de Korte
Nieuwstraat is alles op het gebied
van digitale film en fotografie
te vinden. We vertegenwoordigen alle A-merken in de branche
en mede door de internationaal
genoten opleidingen kunnen we
iedere klant op maat adviseren
over zijn of haar foto-uitrusting.
In de winkel maken we ook nog
De broers Niek en Tijn van
de Venne vormen de vierde
generatie in familie-bedrijf
Foto Grijpink.

steeds de pasfoto’s die mensen
nodig hebben voor hun paspoort,
id-kaart of rijbewijs”, vertelt directeur-eigenaar Hans van de Venne.
Naast de handelstak en de winkel,
exploiteert Foto Grijpink ook nog
een druk bezochte e-commerce
website (www.fotogrijpink.nl).
Jo Grijpink begon in 1913 zijn
fotoatelier in de Stijn Buysstraat.
Zijn vermaarde zoon Nico Grijpink
was minder fotograaf , maar had
meer handelsgeest. Hans van
de Venne, schoonzoon van Nico
Grijpink, is de derde generatie in
Foto Grijpink. Zijn zonen Niek en
Tijn, die in de Ziekerstraat met
een compagnon ook nog de multimediazaak Mobility Store drijven,

E info@fotogrijpink.nl

hebben in de praktijk de leiding
over het familiebedrijf Grijpink
overgenomen.
Vooral op de zakelijke markt
maakte Foto Grijpink de laatste
decennia een sterke groei door.
Onder Van de Venne specialiseerde Foto Grijpink zich als landelijk leverancier van fotomaterialen aan overheden, ziekenhuizen,
uitgevers en overig bedrijfsleven.
“Ook met de komst van de digitale
technieken, hebben we die slag
kunnen maken. Tegenwoordig
kunnen we een groot aantal bedrijven in de landelijke IT-sector tot
onze klant rekenen. We hebben de
bakens op tijd verzet.”

W www.fotogrijpink.nl

novionova
Foto cover:

Formule NovioNova voorziet in
communicatiebehoefte ondernemers

door André Sonneville

Hoewel met het verschijnen van dit decembernummer van Novionova pas een
eerste halve jaargang achter de rug is, mag nu al vastgesteld worden dat het
magazine ten volle beanwoordt aan de communicatiebehoefte van ondernemers
in de Nijmeegse binnenstad.
De grote belangstelling voor het blad van
lezers, gebruikers en adverteerders toont aan
dat er een breed draagvlak is voor binnenstadsmagazine NovioNova.
Met het verschijnen van het zesde nummer
van NovioNova is voorlopig het hoogtepunt

Eindejaarsborrel
met NovioNova
Mede om het succes van
NovioNova te vieren, maar
vooral om in een ongedwongen
sfeer het jaar 2007 in positieve
zin de revue alvast te laten passeren en om een hopelijk net zo
positieve vooruitblik op 2008 te
werpen, nodigt ons team alle lezers,
adverteerders, gebruikers en andere
relaties van NovioNova uit voor een
feestelijke en winterse borrel.
Die wordt gehouden op koopzondag
23 december na sluitingstijd van
de winkels, tussen 17.00 en 19.00
uur, op de ijsbaan van het Mariken
Winterfestival in het Valkhof. De
in dit nummer van NovioNova
meegehechte uitnodigingskaart en
uw zakelijk visitekaartje fungeren
samen als toegangsbewijs. Naast
een borrel en een hapje staan ook
de schaatsen klaar voor onze gasten. NovioNova verwelkomt u graag
op 23 december!

bereikt in deze nog jonge, maar succesvolle
uitgave. Het decembernummer van het
maandelijks binnenstadsmagazine telt namelijk 32 pagina’s -8 pagina’s meer dan normaal- en verschijnt in een oplage van 3.000
exemplaren, 1.000 stuks meer dan anders.
NovioNova vindt deze maand ook zijn weg
naar de consument, omdat de extra oplage
via de adverteerders in dit nummer verspreid
wordt onder hun klanten en relaties.

Onafhankelijk
Vanaf het eerste moment werd steun gezocht
en gevonden bij binnenstadsorganisaties,
ondernemers- en winkeliersverenigingen
en organisatoren van evenementen. Met
de dit najaar nieuw opgerichte Stichting
Binnenstadsmanagement werd voor 2008
een communicatieplan overeengekomen. Met
andere (ondernemers)organisaties in de binnenstad zijn gesprekken over zulke afspraken
in een afrondende fase. Daarmee krijgen
deze organisaties redactionele ruimte tot hun
beschikking in NovioNova, dat overigens zijn
volledige redactionele en zakelijke onafhankelijkheid gewaarborgd ziet.

Adverteerders
Na de zomer trok ook de belangstelling van
de zijde van adverteerders voor NovioNova
aan. Advertenties zijn de belangrijkste bron
van inkomsten voor het blad, dat voor de
opstartfase dit jaar bovendien een subsidie
uit het ondernemersfonds ontving.
Voor 2008 zijn de advertentietarieven voor
NovioNova ongewijzigd gebleven. Volgend
jaar wordt er twee keer een zogenaamde
semi-consumentenuitgave verzorgd, één voor
de Vierdaagsefeesten en één, net als dit nummer, voor de decemberfeestdagen.

‹pagina 13: Binnenstad op internetplatform
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Juryvoorzitter Ted Arnts van VBO/
NovioNova-etalagewedstrijden:

‘Düsseldorfers hierheen
in plaats van andersom’
Creativiteit, originaliteit en uitstraling. Op die drie punten worden de
komende weken de etalages van de winkels in de Nijmeegse binnenstad beoordeeld. De jury maakt minimaal twee ronden door de hele
stad en bekijkt zowel de St. Nicolaas- als de Kerstetalages.

Ted Arnts, ondernemer in de Moenenstraat
en bestuurslid van de Vereniging Binnenstad
Ondernemers Nijmegen: “Mooie en met
creativiteit gemaakte etalages geven een binnenstad meer uitstraling. Als nou iedere winkelier eens vijf tientjes en een twee uur extra
zou investeren om zijn etalages een facelift
te geven die bij de decembermaand hoort,
dat zou geweldig zijn voor de uitstraling van

het Nijmeegse centrum. Zeker in combinatie
met de komende Winterfeesten. De binnenstad wordt dan werkelijk ondergedompeld in
een sfeer die we eigenlijk alleen maar in het
buitenland kennen.”

Ambities
Arnts steekt zijn ambities niet onder stoelen
of banken. Al zo’n zeven jaar propageert

en organiseert hij via het VBO de winterse
etalagewedstrijden, waarbij hij dit jaar ondersteuning krijgt van binnenstadsmagazine
NovioNova.
“Ga maar eens kijken in Londen of Parijs”,
gaat Arnts verder, “waar kosten noch moeite
worden gespaard om in de feestelijke
decembermaand door middel van prachtig
opgemaakte etalages en in combinatie met ‹

Eerste Mariken Winterfeesten

Kerstman komt niet

Tijdens de eerste Mariken Winterfeesten die van 8 december tot
en met 6 januari in de Nijmeegse binnenstad worden gehouden,
laat de kerstman het afweten.
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Was er in de vergunningaanvraag en in eerste plannen van Winterfeestenorganisator
ACBN in samenwerking met de ondernemers
Arsenaal/Marikenstraat nog sprake van het
‘inhalen van de kerstman’, nu de ideeën verder geconcretiseerd zijn, is dat programmaonderdeel geschrapt. “Alle andere plannen
voor deze eerste editie van de Winterfeesten
gaan wel door”, zegt projecteleider Teddy
Vrijmoet van het ACBN.

Kerststal
Ook de kerststal op het Koningsplein
zal er komen. De winkeliers van Kopani
(Koningsplein, Pauwelsstraat, Nieuwstraat) hebben onder leiding van Frans Grootaarts en Jan
van Horen hun plannen doorgezet, ondanks het
feit dat organisator Gerard van Groningen op
het laatste moment moest afhaken.
Van Groningen: “Het groene licht voor de
Winterfeesten, met als onderdeel de kerststal,
kwam eenvoudigweg te laat. Al in februari
van dit jaar heb ik bij de gemeente en bij
het Mariken Winterfestival (organisator van
de activiteiten op en rond de ijsbaan op het
Valkhof, red.) mijn ideeën voor de kerststal en
verdere aankleding van het deel Plein 1944,

Sint maakt tussenstop
in Molenpoort Passage

Pauwelstraat en Koningsplein en omgeving
op tafel gelegd. Er waren ook al afspraken
met exploitanten gemaakt, maar die opties
heb ik na de zomer, toen ik verder niets
hoorde, afgezegd. Het was nu te laat om die
mensen met hun activiteiten en attracties alsnog vast te leggen.”

Blauwe aanlichting
Heel bijzonder wordt volgens Teddy Vrijmoet
de aanlichting van karakteristieke punten in
de binnenstad. “De St. Steven wordt blauw
aangelicht, net als de versierde kerstboom
die op de Grote Markt komt. We gaan de
Schepenhal in het oude stadhuis van binnenuit aanlichten, dat geeft een speciaal effect
naar buiten door de glas-in-loodramen. Ook
de bomen in het Hoofdstraatje wordt versierd
en in blauw aangelicht. Aanlichting en versiering geldt ook voor welkomstpoort van de
ijsbaan in het Valkhof en voor de bomen op
het Koningsplein.”
De ACBN-projectleider kan niet zeggen of er
extra aandacht wordt besteed aan de versiering
van de Broerstraat. Deze hoofdwinkelstraat
blonk in 2006 nog uit door het ontbreken van
welke sfeerverhogende versiering dan ook.

St. Nicolaas had vooraf al aangekondigd dat hij tijdens
zijn intocht door de Nijmeegse binnenstad hier en daar
een tussenstop zou maken. En hij hield woord. Bij de
Molenpoort Passage kwam de Sint van zijn paard om
met zijn omvangrijke gevolg te voet door de passage
te gaan. Tijdens dit tussendoortje onderhield de Goedheiligman zich met de winkeliers en natuurlijk vooral
met de kindertjes en hun ouders die massaal waren
toegestroomd om een glimp van de Sint en zijn Pieten
op te vangen. Later op zijn rijtour door de stad deed
de Sint hetzelfde, maar dan onoverdekt op de Grote
Martkt en op de Ganzenheuvel.
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Theo Lemmen
voorzitter MKBNijmegen

WINTERSFEER

‹straatversiering en feestverlichting, een

onvergetelijke ambiance te creëren. Of neem
Düsseldorf en andere Duitse steden, hier pal
over de grens. De feestelijk versierde stadscentra met hun kerstmarkten trekken bomvolle straten. Dat kunnen wij in Nijmegen
toch ook? Met een beetje meer inzet en daadkracht. Maar wel allemáál. Zodat ze vanuit
Düsseldorf hier in Nijmegen hun kerstinkopen komen doen!”

Teneur doorbreken

Prijsuitreiking
De jury, die bestaat uit Ted Arnts en Sabine
Doorman namens het VBO en Elles Jonker,
accountmanager van binnenstadsmagazine
NovioNova, besteedt extra aandacht aan de
etalages van winkels die via NovioNova zijn
aangemeld bij de organisatie. “We kijken niet
alleen hoe luxueus de etalages zijn ingericht.
Het gaat ons meer om de creativiteit die erin
is gelegd. Soms kun je met weinig middelen
een geweldig originele etalage maken”, weet
jurylid Elles Jonker.
De jury is vanaf vandaag tot en met half
december op pad om de etalages in alle
winkelstraten, dus óók in de ringstraten,
minstens twee keer te bekijken. De prijsuitreiking is op vrijdag 28 december, tijdens de
traditionele oudjaarsborrel van het VBO. Die
wordt dit keer gehouden in De Waagh en
begint om 18.30 uur.

Weigering subsidie deert Valkhof niet
Het weigeren van een subsdie van E75.000,uit het Ondernemersfonds voor de expositie
‘Luxe en Decadentie’ brengt Museum Het
Valkhof niet van zijn stuk. De tentoonstelling komt er niet door in gevaar.
De subsidie was aangevraagd om extra publiciteit te kunnen maken voor deze toptentoonstelling, die vanaf augustus volgend jaar in
Het Valkhof te zien zal zijn.
“Met het geld uit het Ondernemersfonds hadden we reclamecampagnes willen opzetten,
onder meer om de tentoonstelling herhaald
te afficheren op de NS-stations in de grote
steden van ons land”, reageert drs. René

Kwant, hoofd publiekszaken bij Museum Het
Valkhof. “Die campagne kan nu niet doorgaan, ware het niet dat de ondernemers in
de binnenstad nu zelf besloten hebben het
thema ‘Luxe en Decadentie’ centraal te stellen. Dat betekent dat ze zullen inhaken met
allerlei acties en dat er in de hele stad zichtbaar affiches komen te hangen. Daarnaast
zullen we natuurlijk proberen zoveel mogelijk
landelijke en internationale publiciteit rond de
tentoonstelling te genereren.”
De gezamenlijke acties rond de expositie
worden gecoördineerd door de werkgroep
Promotie & Marketing van de Stichting
Binnenstadmanagement.

De editie van dit jaar mag met recht als goed
voorbeeld voor bruggen slaan genoemd worden, immers met een steun in de rug van het
Ondernemersfonds en de krachtenbundeling
van ACBN, Mariken Winter Fesitval en de
ondernemers van winkeliersvereniging Kopani
(Koningsplein, Pauwelstraat, Nieuwstraat)
worden hier zomaar verschillende bruggen
geslagen!
Fantastisch dat het gelukt is en MKB Nijmegen
is ervan overtuigd, dat dit voorbeeld door
velen nog gevolgd kan worden. Hieruit blijkt
maar weer, dat individuele belangen nog beter
gediend kunnen worden, als je deze gelijkschakelt met collectieve belangen en hieruit gezamenlijk iets ontwikkelt.
Door deze bundeling zal het festival
dit jaar grootser zijn dan vorige
jaren. En zal ook de uitstraling nog
beter kunnen zijn. Daar zijn we
allemaal bij gebaat. Niet alleen de
ondernemers in de Binnenstad, maar
ook alle overige ondernemers en
inwoners van Nijmegen. Wellicht kan
zelfs dit evenement uitgroeien tot de
wintereditie van de Zomerfeesten.
Alle ingrediënten zijn daarvoor aanwezig!

MKB NIJMEGEN

De uitslagen van de voorgaande etalagewedstrijden gaven vaak dezelfde namen weer
van bij het VBO aangesloten winkeliers die
echt aandacht besteedden aan hun etalage.
Die teneur moet nu maar eens doorbroken
worden, vinden VBO en NovioNova.
“Je hebt winkeliers die het zelf leuk vinden
om hun etalage in te richten. Of zij hebben
creatieve medewerkers die dat doen. Dan
is er natuurlijk de categorie ondernemers
die een etaleur inschakelen. En de grotere
bedrijven en winkelketens beschikken vaak
zelf over etaleurs die de toonvensters de
Sinterklaas- en/of kerstsfeer meegeven”,
aldus juryvoorzitter Arnts. “Het maakt eigenlijk allemaal niet uit, als ze er maar aandacht
aan schenken. Dat is het allerbelangrijkste.”
Dit jaar doen álle ondernemingen met een
etalage mee aan de wedstrijd, ongeacht of

zij lid zijn van het VBO of niet. Volgens Ted
Arnts is het heus niet slecht gesteld met
de Nijmeegse etalages. “Maar, het kan nog
beter. Nog massaler. Méér collega-winkeliers
zouden mee moeten doen. Wedstrijden zoals
deze helpen, we hebben het niveau van de
etalages de laatste jaren zien stijgen. Dus het
kan wel.”

De laatste maand van het
jaar alweer. De herfstbladeren zijn opgeruimd, het is
tijd voor de eerste sneeuwvlokken.
Maar ook zonder sneeuw, ijzel en andere
voor verkeersdeelnemers nare omstandigheden, wordt in Nijmegen weer het Mariken
Winterfestival georganiseerd.

Samen zijn we sterker en kunnen we
meer bereiken, wie zet met ons de
schouders er onder?
Ik wens eenieder een bijzonder goede
decembermaand toe en wellicht
zien we elkaar tijdens het Mariken
Winterfestival!
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Haute Chaussure wordt zijn werk ook wel
genoemd, vanwege de weelderige en kunstzinnige modellen die hij bedenkt en nog
steeds zelf met de hand vervaardigt. Met de
komst begin januari 2008 van Jan Jansen
in de Houtstraat -in de wandelgangen
ook al zeer ambitieus ‘de P.C. Houtstraat’
genoemd- zal de vermaarde schoenenontwerper zijn geboortestad Nijmegen nog
meer kleur geven.

Wereldvermaarde schoenenontwerper
Jan Jansen opent winkel in Houtstraat

foto: Lok Jansen

‘Nu is Nijmegen aan de beurt’

6
door Pieter Nabbe

“In Italië heb ik het vak echt geleerd. Die
Romeinse periode is bepalend geweest
voor mijn verdere carrière”, vertelt Jansen.
Nijmegenaren die zijn komst als een thuiskomst beschouwen, zijn meteen een illusie
armer als we hem vragen waarom hij naar
Nijmegen komt.
Jansen: “Ik heb me daar nauwelijks mee
bemoeid. Grote motor achter dit project
is Truus Stuiver van Cappello. Zij heeft mij
eigenlijk naar Nijmegen gehaald toen het
pand tegenover haar vrij kwam. Toen heb
ik mijn broer Jim gevraagd of hij het wilde
regelen. Maar het is natuurlijk wel leuk dat er
in mijn geboortestad een Jansenwinkel wordt
geopend.”

Selfmade man
Zaken doen is niet zijn stiel en de geboren
en getogen Nijmegenaar houdt ook niet van
trends, tenzij hij ze zelf in gang zet. Dat lukte
onder meer met de beroemde bamboeschoen
en de fameuze Love, een damesschoen met
een zwevende hak. Zijn modellen werden
gekopieerd door internationale grootheden
als Prada en Armani.
Karin Bloemen, Katja Schuurman zijn vaste
klanten en voor atlete Florence Griffith-Joyner
ontwierp hij een eigen schoen. Jansen is een
selfmade man die het gemaakt heeft met
eigenzinnige, dikwijls exuberant vormgegeven
dames- en herenschoenen. Hij heeft drie winkels in Amsterdam, de stad waar hij woont,

een in Heusden en twee in Engeland. “Nu is
Nijmegen aan de beurt.”

U woont al sinds 1963 in Amsterdam.
Kent u de binnenstad van Nijmegen nog
wel?
Jansen: “Natuurlijk. Ik was ook blij dat de
keuze op de Houtstraat viel, een leuke straat
met kleurrijke en mooie winkels en een kaashandel op de hoek. Die verscheidenheid, daar

novionova

Jan Jansen maakte al 2000 ontwerpen

houd ik van. Met een filiaal in de Burcht- of
Broerstraat zou ik nooit hebben ingestemd.”

Ook als u een casino tegenover u krijgt?
Jansen: “Dat hangt ervan af. Als het smaakvol
is ingericht is en een beschaafd publiek trekt,
kan een casino heel goed een verrijking voor
de straat en de wijk zijn.”

Is Nijmegen wel klaar voor uw weelderige schoenen en laarzen die ook nog
eens behoorlijk prijzig zijn?
“Prijzig? Absoluut niet. Mijn sportlijn is
onder de € 100,- en Mocassins zijn er vanaf
€ 135,-. De duurste schoen in de zomer van
2008 is € 280,-, dat is € 100,- goedkoper dan
schoenen van dezelfde kwaliteit van de grote
merken. Alleen die van mij zijn leuker. En
die passen uitstekend aan de voeten van de
ruimdenkende en progressieve inwoners van
jullie stad.”

Laat u zich bij het ontwerpen van een
nieuw model leiden door commerciële
motieven?

“Nooit, ik houd ook niet bij wat de mode
is en ik lees geen bladen. Ik ben wel eens
gevraagd om een traditionele schoen te
maken maar gewone paren verkopen bij mij
niet. Bovendien, waarom zou ik dat doen?
Daar zijn er al zo veel van. Het enige waar ik
rekening mee houd als ik een idee concipieer
en met de uitwerking daarvan begin, is dat
het ontwerp technisch uitvoerbaar moet zijn.”

Ziet u uw eigen werk ook op straat?
“Heel vaak, en ik hoop ze ook op de Grote
Markt en de Hezelstraten en elders in de stad
te zien.”

U bent een internationaal toonaangevend ontwerper. Zijn er mensen op
modegebied met wie u zich verwant
voelt?
“Op modegebied zijn het vooral de Japanners
die me erg aanspreken, maar de creaties
van John Galliano zijn ook erg mooi. In ons
land zijn Viktor & Rolf baanbrekend. Ik zou
willen dat ik hun houten klomp met hak had
bedacht. Dat is een formidabel model.”

Jan Jansen wordt op 6 mei 1941 geboren in
Nijmegen. Zijn vader is verkoopleider van kinderschoenenfabrikant Nimco aan de Tooropstraat.
Op zijn zesde doet hij de eerste communie
en draagt stijve, witte lakschoenen. Tegen zijn
vader zegt hij dat die schoenen veel eleganter
en comfortabeler kunnen. In 1961 begint hij
aan een opleiding voor schoenontwerper. Hij
doet ervaring op bij Pallas in Groesbeek en de
Neerlandia fabriek in Loon op Zand. Zijn talent
is evident en op 20-jarige leeftijd verkoopt hij
ontwerpen aan schoenfabriek Empress voor 25
gulden per tekening. Een jaar later krijgt hij van
de eigenaar van die fabriek, Charles Portocarero,
het aanbod om tegen een vorstelijk salaris bij
hem te komen werken. Maar Tonny Polman,
toen nog zijn vriendin, adviseert hem naar Italië
te gaan om het vak te leren. Hij volgt die raad
op en vertrekt op 21-jarige leeftijd naar Rome,
om daar stage te lopen bij verschillende ateliers.
Na zijn terugkeer in Nederland in 1963 betrekt
hij zijn eigen atelier in Amsterdam. De daaropvolgende jaren ontwikkelt hij zich tot een
van de beroemdste schoenenontwerpers ter
wereld. Hij heeft bij benadering 2000 ontwerpen gemaakt. Jan Jansen is getrouwd met
Tonny Jansen en heeft twee zonen, filosoof
Olivier Jansen en architect Lok Jansen, die het
interieur voor de Houtstraat heeft ontworpen.
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menuJournal
Interieur trendy ingericht en menukaart smaakvol vernieuwd

Restaurant De Vereeniging
is weer ‘place to be’ in Nijmegen
Met de nieuwe inrichting van
Restaurant De Vereeniging
heeft La Vie Catering, sinds
deze zomer de huiscateraar
van de Keizer Karel Podia, de
spijker recht op z’n kop geslagen. En omdat ook de kaart
helemaal vernieuwd is, heeft
Restaurant De Vereeniging
weer alles in zich om in Nijmegen ontmoetingsplaats van
formaat te zijn.

“Bij het ontwerp is rekening gehouden met de vele mogelijkheden die deze prachtige locatie biedt. Onze gasten kunnen
er terecht voor koffie met appelgebak, voor een lichte lunch,
maar zeker ook voor een diner
in combinatie met een concertbezoek of voor een afzakkertje
na afloop”, aldus Gerard Kerkhoff, directeur-eigenaar van La
Vie Catering, enthousiast.

Restaurant de Vereeniging beschikt nu over
een modern en smaakvol ingericht interieur.

MenuJournal

Champagne onthoofd

Gerard en Ruth Kerkhoff met het MenuJournal, de krant waarin de
wisselende menu’s en meer informatie gepresenteerd worden.
De Vereeniging is voor iedereen gemakkelijk te vinden en
er is altijd parkeergelegenheid. De openingstijden van
het restaurant zijn: maandag
t/m vrijdag vanaf 11.00 uur,
zaterdag vanaf 12.00 uur en
zondag vanaf 17.00 uur.
De regelmatig wisselende
menukaart van chefkok Paul
van Erp en zijn team wordt
Keizer Karelplein 2d

gepresenteerd in de vorm
van een krant, MenuJournal, die de gast mag meenemen. “Behalve de kaart vindt
de lezer in dit MenuJournal
achtergrondinformatie over
bijvoorbeeld de wijn van de
maand, de mogelijkheden
voor zaalhuur en het culturele
programma van de Keizer Karel Podia”, aldus Kerkhoff.

6511 NC Nijmegen

tel (024) 322 10 28

Gerard Kerkhoff had chefkok
Cas Spijkers uitgenodigd om
samen met Hannie Kunst, de
wethouder met economie én
cultuur in haar portefeuille,
de officiële opening van het
vernieuwde restaurant te
verrichten. Dik tweehonderd
gasten uit het Nijmeegse
bedrijfsleven, de politiek en
relaties van La Vie Catering
gaven gehoor aan de uitnodiging van Gerard Kerkhoff
en directeur Albert Krielen
van de Keizer Karel Podia om
bij die officiële heropening
aanwezig te zijn. Iedereen
was er getuige van hoe de
wethouder vakkundig een
fles champagne onthoofdde,
waarna het genieten was van
de culinaire hoogstandjes
die Cas Spijkers samen met
kokstudenten van het ROC
presenteerden.
horeca@keizerkarelpodia.nl

De feestelijke heropening
ging gepaard met het onthoofden van een magnumfles
champagne, vlnr Cas Spijkers,
Hannie Kunst en Albert Krielen.
Spijkers stak zijn bewondering
overigens niet onder stoelen of banken. “Dit prachtig
vernieuwde Restaurant De
Vereeniging geeft Nijmegen
precies de uitstraling waar de
oudste stad van Nederland zo
bekend van is: gastvrijheid en
de ‘place to be’. Voilà.”

fotografie: Broer van den Boom
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Reinoud van
Assendelft
de Coningh
leisure manager
bericht over nieuwe vestigingen, renovaties en winkelsluitingen
Meldingen zijn altijd welkom bij de redactie: info@novionova.nl

Uitzendbureau
deuren gesloten
Uitzendbureau Lammers & van Kempen,
onderdeel van Werk! Personeeldiensten,
heeft haar deuren in Nijmegen gesloten.
De arbeidsbemiddelaar deed zaken vanuit
het kantoor aan Plein ’44, naast bioscoop
Carolus. Bedrijven en werkzoekenden kunnen
nu terecht in de filialen in Oss, Veghel en
’s-Hertogenbosch.
Kustoms weg
uit binnenstad
Eigenaar Marcel van het sympathieke kledingwinkeltje Kustoms in de Lange Hezelstraat,
gespecialiseerd in hippe retrokleding en
accessoires, houdt het voor gezien in de binnenstad. Gevraagd naar het waarom van zijn
advertentie

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

vertrek naar de Parapulufabriek in Bottendaal
laat hij weten ‘geen zin meer te hebben om
een winkel te runnen voor Nuon en onroerendgoedmagnaten’.
‘Prince’ wordt
bed & breakfast
De ‘Prince van Friesland’ in de Lange Hezelstraat is geen café meer. Eigenaar Roy Knijf is
voornemens in het nieuwe jaar in hetzelfde
pand een Bed & Breakfast te openen. De verbouwing is al gestart maar ligt thans even stil
omdat de benodigde vergunningen nog niet
rond zijn. Het pand staat op de monumentenlijst.
Mooiere pui voor
Pasta & Fagioli
Als het aan Nino Casella ligt, wordt de pui
van zijn restaurant Pasta & Fagioli in de
Van Welderenstraat binnen afzienbare tijd
een stuk mooier. Aanvankelijk was de eigenaar van het pand ook enthousiast over de
aanstaande verfraaiing van het Italiaans restaurant en wilde hij daar zijn steentje aan bijdragen. Maar Casella heeft al een poos niets
mogen vernemen en is in afwachting van een
financiële tegemoetkoming.

Wachten op een mooiere pui.

Eetcafé De Spil
wordt uitgebreid
Eigenaar Michael Stekhuizen van eetcafé De
Spil gaat uitbreiden. Het belendende pand
in de Van Welderenstraat heeft jarenlang
dienst gedaan als magazijn maar wordt nu in
gebruik genomen als extra ‘salon’, geschikt
voor groepen die in beslotenheid willen eten,
vergaderen, lunchen en desgewenst een sigaretje willen roken. Voor dat laatste doeleinde
wordt een extra ventilatiesysteem aangelegd.
De benodigde vergunningen zijn inmiddels
binnen. De verbouwing gaat naar verwachting drie tot vier weken in beslag nemen.
Stekhuizen hoopt in februari de nieuwe salon
te openen.
‹pagina 10/11

MEVROUW DE BOER
U kent Mevrouw De Boer
niet. Ik ook niet. Mevrouw
De Boer werkt bij een
advertentieacquisitiebureau of iets dergelijks communicatiefs. Zeker
een keer of zes per jaar wordt ik gebeld door
een mevrouw de Boer die mij vraagt of ik een
bijdrage wil leveren voor een zielige afdeling in
een ziekenhuis of voor kinderen die iets missen
of een ziekte hebben. Een bijdrage in de vorm
van een advertentie. Erg effectief is zo’n advertentie in een plaatselijk te verspreiden uitgave
niet. Maar.....je weet dat je het zelf beter hebt
dan degenen waar het voor bedoeld is en je wilt
iets doen.
Ik heb dan altijd één vraag voordat ik op zo’n
verzoek in ga: “Mevrouw de Boer, mag ik u eens
vragen, doet uw bureau dit óók als sponsoring,
als bijdrage aan het project?”
Ik heb dat ooit van een heel bekende cabaretier
geleerd, die vrijwel wekelijks gevraagd wordt
of hij gratis wil optreden in het
kader van een goed-doel project van
de Rotary, de Lions, de Kiwani’s,
Ladies Circle of de Round Table.
Hij vertelde mij zijn héél heldere
standpunt: “Natuurlijk wil ik dat
doen, op voorwaarde, dat alle leden
van uw club ook één dag omzet van
hun bedrijf inleveren voor het goede
doel.” De belangstelling voor een
-gratis- optreden blijkt dan snel af te
nemen, terwijl hij naar mijn idee het
enig juiste antwoord geeft.
Tot mijn groeiende woede blijkt dat
het verzoek dat de Mevrouwen De
Boer mij steeds doen in 9 van de
10 gevallen voor hen ‘gewoon’ een
commercieel project is. Er zijn zelfs
bureaus die gespecialiseerd zijn in
de werving van advertenties voor zielige doelen. Gore parasieten, die ten
koste van mensen en organisaties
die het toch al moeilijk hebben, hun
graaiende handen niet thuis kunnen
houden!
“Dàg Mevrouw De Boer. U óók een
prettige dag nog!”

DE 300 VAN VAN AS

Wijmpjes heet
nu ‘Schenck’
Wijmpjes Bistro aan de Lage Markt (Sint
Anthonispoort) is van naam veranderd
en heet voortaan ‘Schenck’. Chefkok Pim
Delissen en zijn partner (zakelijk en privé)
gastvrouw Inge Jansen hebben, sinds zij de
zaak tweeënhalf jaar geleden overnamen, de
bistro langzamerhand veranderd in een normaal restaurant.
Op de benedenverdieping is nu een schenkerij gevestigd waar open wijnen worden
geschonken en waar proeverijen worden
gehouden. Vanuit de eigen keuken serveren
Pim Delissen en Inge Jansen daar fingerfood
en andere bijzondere hapjes.
Het nieuwe ‘Schenck’ is genoemd naar overste Maarten Schenk die in 1589 vanuit fort
Knodsenburg (Lent)
poogde Nijmegen
van de Spanjaarden
te ontdoen. De aanval
mislukte en Schenk,
gehuld in een zwaar
Gedenksteen in de
harnas, verdronk op de
St. Anthonispoort.
vlucht.
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Chris M. de Klein
voorzitter
VBO Nijmegen
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Beste lezer/ondernemer:
trok de kop boven deze
column uw aandacht?
Mooi, dan moet u even
dóórlezen. Schijn bedriegt, dit wordt een positief
stukkie.
De insteek: onze binnenstadeconomie is een
vrijetijdseconomie, de bezoek- en bestedingenpiek valt strijk en zet op zaterdag van 13.00 uur
tot 16.00 uur. We zijn kuddedieren, we persen
al onze aankopen en behoeften in een (te) krap
tijdsbudget, we dringen voor de kassa’s, we
hebben een kort lontje naar de winkelier die
daardoor ook onder druk staat en aan klantvriendelijkheid inboet.
Wis en zeker is er een alternatief. Even simpel
als rendabel. Mijn idee: verleid de klant om
vroeger op zaterdag de binnenstad te bezoeken.
Spreid het bezoek, verleng of verleg de bestaande piek. Nu is van 9 tot 12 uur op zaterdag de
binnenstad ‘leeg’, parkeercapaciteit onderbenut,
duur winkelpersoneel draait duimen.
‘Crowd management’ op een andere manier.
Hoe? Beloon de ‘vroege vogels’ onder het
winkelend publiek met kortingen op het parkeertarief, zet de Waalsprinter gratis en frequenter in van 9 tot 12, bied kassakortingen
door ondernemers/horeca-uitbaters. Opbrengst:
minder gestresste klanten, want meer tijd voor
service en deskundigheid van personeel, meer en betere omzetten,
minder stress bij toezichthouders en
parkeerklanten, goed voor parkeerbedrijf, goed voor koopimago van
Nijmegen op feestjes en partijen.
Hannie en Jan: pak op dit idee, laten
we samen een proef nemen. Het is
niet het Ei van Columbus, maar wel
een idee dat uitwerking verdient.
Op zaterdagochtend valt er winst
te behalen, voor de gemeente, de
ondernemer en de consument!
Dóen dus, stimuleren van WinkelenOp-Zaterdag-(Ochtend)!

De Scene wordt
espresso-bar
Café de Scene bestaat niet meer. Het pand
aan de Grote Markt is ingrijpend verbouwd
door eigenaren Arjen Gersterkamp en Bart
Kouwenberg die er twee uitgaansgelegenheden van hebben gemaakt. Dat zijn grand café
Moenen, een eetcafé, met volgens de eigenaren een volstrekt nieuwe sfeer, en Chicco
di caffè, de eerste echte espressobar in de
binnenstad, met een authentieke Italiaanse
uitstraling.

Simon Levelt naar
Lange Hezelstraat
De winkel van Simon Levelt Koffie & Thee,
in de Nijmeegse Marikenstraat geëxploiteerd
door ondernemer Frans Roestenberg, verhuist
naar de Lange Hezelstraat. De winkel van
Simon Levelt wordt gevestigd in het pand
van Charley’s Mode. “Onze specialiteitenwinkel in koffie en thee zal beter gedijen in de
Lange Hezelstraat. Ook de hoge huurprijs in
de Marikenstraat heeft een rol gespeeld bij
de beslissing om te gaan verhuizen”, zegt
Roestenberg.

Pulles & Boom
naar Arsenaalgas
Pulles makelaardij heeft het Koningsplein
verlaten, de behuizing was te klein geworden.
Pulles’ nieuwe onderkomen bevindt zich aan
de Arsenaalgas 1. Pulles krijgt vanwege de
komst van een nieuwe partner, ook een nieuwe naam en gaat vanaf januari, wanneer het
pand officieel wordt geopend Pulles & Boom
heten. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het
leeggekomen pand door een kledingwinkel
betrokken.
Ontbreken parkeerruimte
breekt Framy op
Al sinds mensenheugenis brengt Framy in
de Lange Hezelstraat, met de ingang in de
Bottelstraat, betaalbare meubels aan de
man. Wie op een feestje wil kunnen zeggen
daar ooit iets gekocht te hebben, moet voort
maken want de winkel houdt het na ruim 45
jaar voor gezien. Doorn in het oog, en de
reden van vertrek, is de geringe parkeergelegenheid voor klanten. Eigenaar is meubelzaak
Van der Heijden aan de meubelboulevard.
Volgens een woordvoerder zal het pand in
de nabije toekomst verkocht worden aan
de gemeente en verbouwd worden tot een
appartementencomplex. Voor Framy wordt
uitgezien naar een locatie elders.
Juwelier Janssen
opent in Nijmegen
Juwelier Albert Janssen uit Wijchen gaat
uitbreiden. Daarvoor neemt neemt hij zijn
intrek in het pand op nummer 17 aan de
Augustijnenstraat. De overeenkomst met
makelaar Strijbosch Thunnissen werd in juni
al bekrachtigd. Dit jaar nog wil de Wijchense
juwelier zijn winkel in Nijmegen openen. Met
een raamaffiche laat hij nu al weten op zoek
te zijn naar personeel.

Frans Roestenberg

Rectificatie

In de advertorial van Maalsen Optiek in het
novembernummer is het telefoonnummer niet
volledig vermeld. Het juiste telefoonnummer
van Maalsen Optiek is 024 3230202.
advertentie

Passage Molenpoort 36 • 6511 HW Nijmegen
024 3230202 •info@maalsen.nl • www.maalsen.nl
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House of Shoes
kan uitbreiden
Door het vertrek van Simon Levelt Koffie &
Thee is Nimco House of Shoes in de gelegenheid haar vestiging in de Marikenstraat
fors uit te breiden. “We komen in de
Marikenstraat momenteel echt ruimte tekort.
De mogelijkheid om het naastgelegen pand
te huren is een uitkomst”, aldus Chantal
Peters namens Nimco. De verbouwing zal
eind januari beginnen, op 14 februari staat
de heropening van House of Shoes op het
programma. Nimco House of Shoes heeft
momenteel 40 vestigingen in het hele land.
Eind 2008 moeten dat er 50 zijn. Het bedrijf
bekijkt ook de mogelijkheid om vestigingen in
Scandinavië, Duitsland en België te openen.
Winkelpand met
autokelder er onder
Het pand aan de Augustijnenstraat 25a wordt
verbouwd. Na de herindeling van het pand
biedt het ruimte aan drie appartementen en
een winkel met 100m2 oppervlakte. Eigenaar
van het pand is belegger Benny Reinders die
voornemens is de kelder geschikt te maken
voor parkeergelegenheid voor de bewoners.
Wanneer de verbouwing gereed is, is nog niet
bekend. Ook is nog niet bekend wie de winkel
gaat betrekken. Maar de onderhandelingen
daarover zijn wel in volle gang en bijna in de
eindfase.
Hoger segment Nike
in Stikke Hezelstraat
Het karakteristieke pandje in de Stikke
Hezelstraat, op nummer 10, wordt per
1 maart verhuurd aan de heer Soplanit. Deze
ondernemer gaat zich richten op het hogere
segment binnen het assortiment van sportschoenen- en spotkledinggigant Nike. De
hoofdmoot zal bestaan uit trendy schoenen,
minder geschikt voor de tennisbaan dus. Het
pand bood voorheen ruimte aan de Lellebel,
waar klanten terecht konden voor tattoos.

Magasens
is lifestyle
Hippe eco-producten, verrassende yoga- en
meditatiespullen, trendy design en stijlvolle
natuurverzorging vind je bij Magasens, de
lifestyle winkel van Willeke van Herpen die
in de Lange Hezelstraat 48 is neergestreken.
Magasens streeft er zoveel mogelijk naar
eco-verantwoorde artikelen te verkopen. Een
groen label geeft aan dat desbeteffend artikel
eco of fair-trade is geproduceerd.

VOOR U EEN VRAAG...
Exclusief voor NovioNova geeft Poelmann van den Broek Advocaten
antwoord op juridische vragen die bij binnenstadsondernemers leven.
Fons Burgers uit Weurt maakt er de cartoons bij. Heeft u ook een vraag
voor deze rubriek, mail dan naar: info@novianova.nl

De eerste vraag werd gesteld door een ondernemer die op Plein 1944
gevestigd is: “Binnenkort verandert Plein 1944 als gevolg van de reconstructie in een gigantische bouwput. De zittende ondernemers zullen
daar hinder van ondervinden en er zal sprake zijn van omzet- c.q. inkomstenderving. Kan dit geclaimd worden? Zo ja, bij wie en wat moet ik daar
als ondernemer voor doen?”

Zandbak voor iedereen
Voordat Plein 1944 een ‘plein voor iedereen’
is, zal het eerst een ‘zandbak voor iedereen’
zijn. Alhoewel de schets van de ontwikkelaar
over het eindbeeld doet dromen van ZuidEuropese plaza’s, moet de Nijmeegse binnenstad eerst flink zandhappen.
Gevreesd wordt dat bezoekers u niet kunnen vinden tussen zandhopen, kuilen van
Duits-Zeeuws formaat en loopplanken. Én
een zandbak én inkomstenderving klinkt niet
bepaald als een win-win situatie... Wie gaat
dat betalen? De ontnuchterende mededeling luidt: u gaat dat waarschijnlijk zelf doen.
Het revitaliseren van winkelcentra is maatschappelijk gezien een normale gebeurtenis.
Schade die daaruit voortvloeit rekent de rechter in de regel tot ‘normaal maatschappelijk
risico’ en blijft voor uw rekening. Het is daarom van belang dat u zelf zoveel mogelijk doet
om uw inkomstenderving of andere schade
te beperken. Speciale acties om bezoekers
te lokken, contact onderhouden met de
gemeente/ontwikkelaar over de uitvoering
(wanneer gaat wat gebeuren, inzet personeel
en inkoop daarop afstemmen) en direct aan

de bel trekken, als u denkt dat een maatregel
uw schade kan beperken.
Maar wat als de werkzaamheden uitlopen,
de schade buiten alle proporties gaat? De
gemeentelijke nadeelcompensatieverordening biedt voor schade ten gevolge van de
reconstructie van Plein 1944 waarschijnlijk
de grondslag voor vergoeding. Zeker is dat
niet, want een private ontwikkelaar gaat de
reconstructie van Plein 1944 e.o. uitvoeren
als deel van een groter project en vraagt daarvoor de vergunningen aan. De ontwikkelaar
zal bij de bouw zorgvuldig te werk moeten
gaan om een claim te voorkomen. Het is
aan u als ondernemer om het verloop van
de werkzaamheden, het ontstaansmoment
van schade, uw contacten met de uitvoerder
etc. goed te documenteren. Want als het op
claimen aankomt, spelen drie belangrijke
vragen: wat is de schade, houdt deze verband
met het project en wat hebt u zelf gedaan om
deze te beperken?
Caren (C.J.) Schipperus
advocaat bij Poelmann
van den Broek advocaten
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Decemberontspanning

Janssen

Aanbieding
Massage naar keuze
1/2 uur voor `20,- [normaal `35,-]

Gezichtsbehandeling de luxe
`45,- [normaal `65,-]

Heden geopend!
Veel aantrekkelijke
openingsaanbiedingen!

van Peltlaan 309
6533 ZK Nijmegen
tel.: 024 - 350 23 60
www.mandarin-spa.nl

Augustijnenstraat 17 6511 KD Nijmegen
Geldig t/m december 2007 en niet in combinatie met andere acties. Ook voor uw kadobonnen en relatieschenken!

HERENKAPSALON

CREATIEVE MBO/HBO
STUDIES STARTEN
BINNENKORT:

MODERN EN KLASSIEK MAATWERK

HERENKAPSALON

SCHOONHEIDSSALON
MODERN EN KLASSIEK MAATWERK
PEDICURE - MANICURE

Voor dames en heren

SCHOONHEIDSSALON
PEDICURE - MANICURE

Ferrari Parfum Store

HANS JACOBS Voor dames en heren
van Welderenstraat 66
6511 MP Nijmegen

Tel. 024-3231407
www.kapsalonhansjacobs.nl

van Welderenstraat 66
6511 MP Nijmegen

Tel. 024-3231407
www.kapsalonhansjacobs.nl

HANS JACOBS

biologische producten en delicatessen
Mailings
op maat
•

* Webdesigner
* Lifestyle-adviseur
* Tuin/landschapsarchitectuur * Stylist(e)
* Interieurdesigner
* Etaleur/Etaleuse
* Tuindesigner
Meer info: 024 - 322 48 85 (studiegids) www.linnartzopleidingen.nl
Diploma’s zijn een ticket voor de toekomst

Schoon, gezond en duurzaam

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

* Binnenhuisarchitectuur
* Projectarchitectuur

O

16e eeuws Feestgelegenheid

Feesten onder de gewelven

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

Wilt u naar het werk met de fiets, maar u beschikt
niet over een veilige stalling? In de kelder van de
Molenstraatkerk is nog veilige stallingsruimte
beschikbaar voor slechts €35,- per jaar.

Informatie hierover is te verkrijgen bij de
Stadswinkel of op onze website www.nijmegen.nl

novionova
Stichting Nijmegen Cultuurstad zoekt niches

Nijmegen rijp voor jazzfestival
Op zoek naar niches in de evenementenmarkt van Nijmegen is de Stichting
Nijmegen Cultuurstad gestuit op jazz. De
bedoeling is dan ook om onder de titel ‘Jazz
at the Riverside’ een jazzfestival te integreren in de organisatie van StreetLive 2008,
de manifestatie waarmee heel muziekmakend en muziekminnend Nijmegen zich
presenteert.

StreetLive 2008 speelt zich in de binnenstad af, op zaterdag 31 mei en zondag 1
juni. Op het artiestenverlanglijstje staat
vooralsnog, en met het oog op ‘Jazz at the
Riverside’, de bekende saxofoniste Candy
Dulfer. Het jazzfestival zou zich in de ogen
van de organisatie moeten afspelen op de
Waalkade. Overigens staat dat weekeinde
het hele centrum bol van de muziek, omdat
StreetLive mede ‘gemaakt’ wordt door het
Straatmuziekfestival en het Muziekfestival
Nijmegen waarin alle amateurmuziekgezelschappen die de stad rijk is, zich presenteren.

Nieuw leven
Stichting Nijmegen Cultuurstad werkt heel
nauw samen met de Stichting Novio Pontis,
waarin een aantal van de sterkste Nijmeegse
bedrijven zijn verenigd. Samen voeden zij een
fonds, waaruit culturele evenementen financieel worden ondersteund. Om tot uitvoering
van enkele ideeën te komen die in de boezem
van Novio Pontis ontstaan zijn, is een aantal
jonge ondernemers gevraagd om Nijmegen
Cultuurstad nieuw leven in te blazen.
Voor die stichting is onder voorzitterschap
van Michel de Wildt een nieuw bestuur
gevormd dat verder nog bestaat uit Rob

Het bestuur van Nijmegen Cultuurstad, v.l.n.r. Rob Schilten, Resie Kramer, Niels Lagerveld,
Ton Plass en Miek Spapens, Michel de Wildt en adviseur Ernst Merks.

Schilten, Resie Kramer, Niels Lagerveld, Ton
Plass en Miek Spapens. Vanuit Novio Pontis
treedt Ernst Merks op als adviseur.

voor 2008 in uitgebreidere vorm alweer op
stapel staan.

Handen vol

De Wildt: “Onze ambities met StreetLive
2008 staan nu wel vast. Dit jaar is gebleken
dat Nijmegen rijp is voor een jazzfestival.
Met Candy Dulfer als grote publiekstrekker
en een afgewogen programmering om ook
de liefhebbers van andere jazzvormen aan
hun trekken te laten komen, moet dat lukken.
Ook de Park & Party Fair verdient uitbreiding
tot een soort Landgoed Fair, waaraan wat ons
betreft het bedrijfsleven nog nadrukkelijker
kan deelnemen.”

“We zijn maar met een klein gezelschap.
Daarom is al snel besloten om niet teveel
hooi op onze vork te nemen. Het organiseren
van twee à drie evenementen per jaar, kost
ons nu al hoofdbrekens. Aan de organisatie
van StreetLive 2007 en de Park & Party Fair
op landgoed Brakkenstein hadden we dan
ook onze handen vol”, vertelt Michel de
Wildt. Beide evenementen werden overigens
een doorslaggevend succes, zodat de edities

Publiekstrekker

‹ vervolg van pagina 3

Binnenstad op internetplatform
Organisaties in de Nijmeegse binnenstad
krijgen op internet de beschikking over
een exclusief websiteplatform dat door het
Binnenstadmanagement beheerd zal worden.
Het is uiteindelijk de bedoeling dat de websites van het Binnenstadmanagement zelf,
het Ringstratenmanagement, de Vereniging
Binnenstad Ondernemers (VBO) en van binnenstadmagazine NovioNova allemaal via dat

platform te vinden zullen zijn.
Het websiteplatform van het Binnnstadsmanagement is een vervolg op de interactieve
website met forumfunctie die NovioNova
voor zijn doelgroep creëerde.
Tot nu toe is die website echter niet helemaal uit de verf gekomen, Omdat ook het
Binnenstadsmanagement vergaand met de

aangesloten organisaties digitaal wil communiceren, is afgesproken tot een platform te
komen. Op die manier kunnen organisaties
in de Nijmeegse binnenstad elkaar niet in
het digitale vaarwater zitten, kan toch iedere
belanghebbende snel en direct geïnformeerd
worden en kunnen internetgebruikers snel op
de website komen die zij in relatie tot de binnenstad zoeken.

13

advertorial

ANAC Carwash blijft ongekend populair

Autowassen
zoals het hoort

“Het is iedere keer weer een belevenis”, zegt een man die
vandaag voor de derde keer in de wasstraat van ANAC aan
de Energieweg komt.

Het raampje van zijn
gitzwarte limousine zoemt
helemaal naar beneden.
Op de auto is geen spatje
te zien. Drie keer per dag?
“Ja, wij verhuren auto’s aan
directies van bedrijven. Ze
moeten er dus piekfijn
uitzien. Met de wasstraat
van ANAC in de buurt is
dat geen enkel probleem.”
De ANAC wasstraat aan de Energieweg
was de eerste volgens het concept dat
Lex, Ton en René Peters ontwikkelden:
voor een paar euro in 5 minuten volautomatisch de auto van top tot teen spik
en span schoon!

Water hergebruikt
De 50 meter lange dubbele
wasstraat van ANAC kan
maximaal 200 auto’s per
uur hebben. Ze worden
met een ‘lopende band’
in vijf minuten door de

wasstraat geleid voor een al dan
niet uitgebreide wasbeurt.
De moderne machines zijn uitgerust met tal van water- en energiebesparende snufjes. “Gewoon
leidingwater kan aanslag achterlaten op de lak. Maar dat filteren
we eruit”, legt eigenaar-directeur
René Peters uit. “Voor iedere auto
in de wasstraat gebruiken we vele
liters water, maar minimaal 80%
daarvan wordt na een behandeling hergebruikt.”

en drogen exclusief velgen) tot
twaalf euro voor een luxe beurt
met polish wax, waarbij ook de
velgen en de bodem grondig
gereinigd worden. Dagelijks van
08.00 tot 10.00 uur en van 17.00
tot 18.00 uur is er ‘happy hour’
bij ANAC. De klanten kunnen dan
rekenen op kortingen die kunnen
oplopen tot drie euro.
Samen met zijn broers Lex en
Ton, heeft René Peters sinds 2000
in rap tempo het concept voor
ANAC Carwash ontwikkeld en
in heel Nederland uitgerold. De
onderneming telt nu negen vestigingen in Nederland en België.

Happy hour
Klanten kiezen bij de ingang welke
soort wasbeurt zij hun auto gunnen. De prijzen variëren van zes
euro voor een basisbeurt (wassen

ANAC Carwash
Energieweg 100, 6541 CZ Nijmegen
T: 0031 (0)24 377 0870
F: 0031 (0)24 377 1591
info@ANACcarwash.com
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Servicepunt Detailhandel & Horeca Nijmegen gaat door in 2008

‘Wie buiten wil winnen
moet binnen beginnen’
Het bestuur van het Servicepunt
Detailhandel & Horeca Nijmegen
(SDHN) heeft van de gemeente
Nijmegen en het Centrum voor
Werk & Inkomen (CWI) groen
licht gekregen om zijn innoverende activiteiten in 2008 voort
te zetten.

Projectleider SDHN
Ingrid Wacki

Doelstelling van SDHN is tekorten
in kwantiteit, kwaliteit en professionaliteit van personeel op te heffen en het imago van een loopbaan
in de detailhandel en/of horeca te
verbeteren. SDHN is innoverend
voor zowel werkgevers als werkzoekenden en gebaseerd op het
principe dat ondernemers
onder het motto ‘wie buiten
wil winnen, moet binnen
beginnen’ (weer) zelf de regie
dienen te voeren over hun
personeelsvoorziening.

Voorzitter Stuurgroep
SDHN Chris de Klein

SDNH is lokaal opgezet,
‘van, voor en door ondernemers’. Het biedt en levert
een full-service aanpak voor
ondernemers en personeel
op het gebied van personeelsbemiddeling, vacature
vervulling, informatie &

Resultaten SDHN
na vijf maanden:
• 250 vacatures opgehaald;
• 186 vacatures ingevuld;
• 33 succesvolle WWBplaatsingen gerealiseerd
• workshop en 2 scholingstrajecten op maat
georganiseerd
advies, workshops & trainingen.
“Geen zoveelste loketfunctie,
maar één-op-één benadering van
ondernemingen. Door een projectleider en bemiddelaars die
ondernemers op de werkvloer
opzoeken en op maat adviseren
en bemiddelen”, aldus voorzitter
Chris de Klein van de Stuurgroep
SDHN.
Wat het Servicepunt concreet
doet, legt projectleider Ingrid

Wacki uit. “We halen persoonlijk
bij de ondernemers de vacatures
op, inventariseren met hen de
knelpunten en dragen op maat
oplossingen aan. We vullen vacatures in, zoeken en plaatsen capabele werknemers en we voorzien
in stage- en praktijkplaatsen.
Daarnaast realiseren we ‘trainingon-the-job’ met de werkgevers,
bestaande uit opleiden, trainen en
bijscholen van medewerkers. We
ondersteunen werkgevers en hun
personeel in deskundigheidsbevordering en professionalisering. Om
-en bijscholing staan hoog op de
agenda en vragen flinke investeringen. Het Servicepunt kan daarin
faciliteren en ondersteunen. We
bieden een breed en toegankelijk
netwerk aan op gebied van personeel en arbeid.”

SDHN
Marienburg 30, 6511 PS Nijmegen
T 024 - 751 61 01 E anne.pet@cwinet.nl
W www.sdhn.nl
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Investeerders voor
Binnenstadservice
Binnenstadservice bv,
het bedrijf dat innovatief aan de slag
is met stadsdistributie van goederen
en stadsvervoer van
personen, heeft de
afgelopen maanden een paar grote
stappen gezet op
weg naar een onbezorgde start van
de activiteiten per
8 januari 2008.

Dick Bos
Product Plus
Reclamebureau

COLUMN

Gemeente Nijmegen wordt eerste grote klant

KEEP UP
THE GOOD WORK
Toen ik onlangs op de
golfbaan in de houding
ging staan voor het maken
van een put, werd ik ruw uit mijn concentratie
gehaald door mijn telefoon. Dat is natuurlijk
enorm fout, maar ik had mijn redenen om
bereikbaarheid boven de etiquette te stellen.
Diegene die ik aan de andere kant van de lijn
trof was overigens niet de reden, maar een
klant en daarmee niet minder belangrijk.

Binnenstadservice bv wil een teveel aan transportbewegingen in de
binnenstad voorkomen. Foto: ESF Stoffer.

Initiatiefnemers/aandeelhouders Birgit
Hendriks, Gerard Jansen en Max Prudon, die
tevens directeur is van Binnenstadservice bv,
hebben met name de financiering van het
bedrijf rond gemaakt. Directeur Max Prudon:
“Ook de b.v. is nu formeel opgericht. Toen
dat een feit was, konden we ook aan de slag
met de financiering.”

Risicodragend

Eerste grote klant
Binnenstadservice b.v. praat nog met de
gemeente Nijmegen over de mogelijkheid om
de gemeente als ‘launching customer’ aan
het initiatief te binden. “Vanaf dag één heeft
de gemeente ons initiatief gesteund. Het zou
mooi zijn om de gemeente als eerste grote
klant te mogen noteren. Daarmee is de stad

Op afroep
Vanaf begin volgend jaar biedt Binnenstad-service b.v. logistieke diensten aan die een teveel
aan transportbewegingen in het centrum
moeten voorkomen. Als pilot gaat het nieuwe
bedrijf voor circa 25 winkels in de Hezelstraten
en omgeving fungeren als ontvanger van
goederen, magazijn en voorraadbeheerder. De
leveranciers van de winkels leveren hun goederen af bij Binnenstadservice, die ze in voorraad
neemt en op afroep aflevert bij de geabonneerde winkelier.

Op aardgas
Binnenstadservice neemt mogelijk zijn intrek
in een hal van de voormalige Latenstein
Zetmeelfabriek aan de Waalbandijk. Het
bijliggende fabrieksterrein wordt ingezet als
parkeerterrein voor binnenstadbezoekers, die
met een shuttledienst van Binnenstadservice
van en naar de stad worden gebracht. Hierbij
gaan naar alle waarschijnlijkheid de treinen
op zonne-energie een deel van het vervoer
verzorgen. Directeur Prudon tenslotte: “Het
merk moeten we nog kiezen, maar inmiddels
hebben we wel besloten met alle overige voertuigen in ieder geval te gaan rijden op aardgas
als brandstof: na emissievrij de beste keus”

Dat is wel grappig, want het geeft aan dat
André Sonneville gelijk had. Hij vertelde me
al ruim een jaar geleden van zijn plannen. Het
enthousiasme én de overtuiging droop er van af.
Zo zeer zelfs dat ik me afvroeg of hij zich niet te
veel door zijn droom liet leiden.
Nu zijn we zes uitgaven verder en merk je om je
heen dat er respons komt op de bijdragen. Dat
mensen het magazine daadwerkelijk lezen en
dat het door adverteerders wordt beschouwd als
een onderdeel van de mediamix.
Kortom, het heeft er alle schijn van dat Novio
Nova op weg is een succes te worden. Daarmee bewijst André dat je
met passie, creativiteit en hart voor
de zaak de basis legt voor succes.
Voeg daarbij een portie geluk en de
hulp van een team dat wil en kan
realiseren wat je voor ogen staat.
Dus jongens: keep up the good work!

BOSPRAAT

Naast hun eigen investeringen, kunnen de
initiatiefnemers rekenen op investeringssubsidies van ondermeer het Ondernemersfonds
Nijmegen en de provincie Gelderland. Er
worden private investeringen gedaan door
een leverancier. En de Rabobank Rijk van
Nijmegen onderzoekt of er, naast een lening,
ook sprake kan zijn van een investering van
risicodragend kapitaal. “Met name dat laatste
beschouwen wij als een groot compliment
omdat banken er nu eenmaal niet op gericht
zijn om risicodragend kapitaal te verschaffen.
Rabobank Nijmegen is echter zéér geïnteresseerd in ons project”, aldus Prudon.

Nijmegen dan ‘launching customer’. Die
gesprekken verlopen voorspoedig, zowel op
ambtelijk als op bestuurlijk niveau”, meldt
Prudon.

Dick hoe doe je dat nou? Het is toch een normale werkdag? En jij staat in het groen lekker
te ontspannen? Hij ging nog even door met z’n
overigens zeer aangename gesprek om af te
sluiten met de vraag of ik toch niet stiekem lui
aan het worden was. In eerste instantie begreep
ik het niet direct, maar tijdens de wandeling
naar de volgende hole schoot het me te binnen.
Hij refereerde aan de vorige Bospraat.
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Speerpunt woonbeleid
gemeente Nijmegen;
Binnenstad kreeg er al
90 woningen bij

Een goedlopende zaak kan niet
zonder een gezellige binnenstad.
En andersom. Daar is iedereen
wel van overtuigd. Daarnaast
zijn veel mensen in Nijmegen op
zoek naar een geschikte woonruimte. Toch staat in de winkelstraten een deel van de bovenverdiepingen leeg.
Vandaar dat de gemeente
Nijmegen subsidie toekent om
wonen boven winkels te stimuleren. Ook projectontwikkelaars
zien in herontwikkeling van
bestaand vastgoed een gat in de
markt, vooral in een binnenstedelijke omgeving.
Zijn ze er nog in hartje Nijmegen,
de ondernemers die boven hun
eigen zaak wonen?

Wonen boven de winkel
moet weer mogelijk zijn
Jos Doorman ziet geen enkele reden om zijn woning boven de zaak in de Ziekerstraat te verlaten.
“Ik ben er geboren, mijn vader en onze kinderen zijn er geboren. Dat is uniek”, zegt hij.

door Peter Waterkoort
Foto’s: ESF Edwin Stoffer

Criminaliteit
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Vroeger woonden ondernemers boven hun
winkel. Maar in de loop van de jaren verhuisden ze naar woningen buiten het centrum. De
betrokkenheid bij de eigen winkel- en woonomgeving nam daardoor helaas af.
Omdat de woningen in veel gevallen alleen
via de winkel bereikbaar waren en winkeliers
niet bereid waren vierkante meters af te
staan voor een opgang, ontstond leegstand.
Trappenhuizen werden gesloopt om het
winkeloppervlak aan de straatzijde met een
paar vierkante meter te vergroten en om een
glazen pui te maken over de volle breedte van
het pand.
“Door de leegstand wordt in het onderhouden van verdiepingen nauwelijks geïnvesteerd”, legt Hans Graven uit, bouwkundig
adviseur op de Afdeling Bouwen en Wonen
van de gemeente Nijmegen. “Op den duur
leidt dit tot verkrotting en verpaupering. Ook
geeft een onbewoonde binnenstad na sluitingstijd een onveilig gevoel.”

Het project ‘Wonen boven Winkels’ vormt
een speerpunt in het woonbeleid van de
gemeente Nijmegen. Hans Graven: “Het
Nijmeegs stadsbestuur ondersteunt het
project en heeft voor de periode 2004-2009
1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de
binnenstad. Door het bewoonbaar maken van
bovenetages te stimuleren, is de binnenstad
na sluitingstijd niet langer uitgestorven. Je
verhoogt daarmee de leefbaarheid en veiligheid. De kleine criminaliteit neemt af en
inbraak, brand en dergelijke worden eerder
opgemerkt. Door de realisatie van woningen
vindt een volledige opknapbeurt plaats. Het
pand, en de binnenstad, wint aan uitstraling
en aantrekkingskracht. We zijn op de goede
weg. Tot op heden zijn er circa 90 woningen
toegevoegd. Voor meer eigenaren en winkeliers die wel interesse hebben maar twijfelen
over de haalbaarheid, biedt de gemeente
gratis en vrijblijvend een haalbaarheidsonderzoek aan. Tenslotte zijn alle partijen erbij
gebaat dat wonen boven winkels toekomst
heeft.”

Uitzondering
Wonen boven de eigen zaak is bepaald een
uitzondering geworden. Maar ze zijn er
nog wel. Eén van hen is Jos Doorman van
Doorman, audio, video en huishoudelijke
apparaten, éen van de weinige winkelbedrijven die twee wereldoorlogen overleefden. De
zaak in de Ziekerstraat bestaat bijna 100 jaar.
“De winkel ging van vader op zoon en weer
op zoon over”, vertelt Jos Doorman.
“Ik woon hier al mijn hele leven met veel plezier. Het is een historisch pand, met een eeuwenoude geschiedenis. Mijn grootvader start-

Eef Willems:
“Wonen in de
binnensteden komt
weer in de mode.”

novionova
Jos Doorman:
“Als je boven de eigen
zaak woont, blijf je
altijd betrokken.”
van vakantie kun je overdag niet met de koffers door een winkel vol klanten. Dat doe je
niet. En als je op een vrije dag naar buiten
loopt, word je wel eens staande gehouden.
Maar dat zie ik niet als voor- of nadeel. Het
heeft alles te maken met het feit dat we een
familiebedrijf zijn en een directer contact hebben met de klant. Je bent toch het gezicht en
aanspreekpunt van je bedrijf.”

Herontwikkeling

te in 1911 zijn bedrijf in de Van Goorstraat.
Via de Tweede Walstraat streek hij in 1914
uiteindelijk in de Ziekerstraat neer. Met dit
pand ben ik vergroeid; het is een monumentale, ruime woning met alle comfort van deze
tijd. Die bijzonder sfeer, al die karakteristieke
kenmerken. Vind dat maar eens in een nieuwbouwwoning. Ik ben er geboren, net als mijn
vader en onze kinderen. Dat is uniek. Er is
geen enkele noodzaak om weg te gaan. De
belangrijkste factor is dat het wonen en de
leefomgeving aangenaam is. Dat je over voldoende ruimte beschikt en dat je kinderen er
zich kunnen ontplooien. Alles is hier in ruime
mate aanwezig. Je loopt gemakkelijk naar buiten. Het is gelegen in een rustig gedeelte van
de binnenstad, niet in de loop van de cafés.
Je gelooft het misschien niet maar ‘s avonds
hoor je niets: geen auto’s, geen buren of
bedrijvigheid. Het is dan een oase van rust.”
Jos Doorman: “Als je boven de eigen zaak
woont, blijf je altijd betrokken. Je houdt rekening met de beperking dat je door de winkel
naar je eigen woning gaat. Als je thuiskomt

“Er is er sprake van grote leegstand in de
kantorenmarkt”, aldus Eef Willems van MéWi
Vastgoed & Beleggingen. “Voor starters op de
woningmarkt is het moeilijk een betaalbare
koopwoning te vinden. Herontwikkeling van
bestaand vastgoed biedt volop kansen om
deze problemen integraal aan te pakken.
Gemeenten staan daarom positief tegenover
plannen die uitgaan van een andere invulling
van bestaand vastgoed. Zeker wanneer er
sprake is van leegstand. Zo ook in Nijmegen.
In het voormalige Tilders Meubelen-gebouw
aan de Ziekerstraat hebben we op de bovenste drie verdiepingen in totaal vijftien ruime
appartementen en twaalf studio’s gerealiseerd. Met op de begane grond, 1ste en 2de
verdiepingen de commerciële ruimtes. De
aanpak bleek succesvol. De belangstelling
van het publiek, maar ook van andere ontwikkelaars en bouwers was enorm. Wonen in de
binnenstad komt weer in de mode. We zijn
nu bezig met de herontwikkeling van de kan-

Het project ‘Wonen boven Winkels’ vormt een speerpunt in het woonbeleid van de gemeente Nijmegen.
Hans Graven trekt die kar voor de gemeente.

toorruimtes boven de Molenpoortpassage. Bij
ieder project zijn er veel facetten om rekening
mee te houden. Je hebt te maken met een
ingewikkelde regelgeving en veelomvattende
procedures. Het winkelpand is indertijd niet
gebouwd om er te wonen. Woonruimte moet
voldoen aan de hedendaagse bouwtechnische
eisen. Tegelijkertijd mogen de kosten van de
renovatie niet te hoog oplopen. De bouw zelf
vergt ook creativiteit. Er wordt immers verbouwd op de drukste en duurste locatie van
de stad. Wordt er boven gebouwd, dan mag
het winkelende publiek hiervan geen hinder
ondervinden. Telkens opnieuw blijkt dat herontwikkeling van bestaand vastgoed gecompliceerd is. Je komt daar alleen uit in goed
overleg met de diverse gemeentelijke instanties. Gelukkig is er op zowel politiek en ambtelijk niveau de bereidheid om mee te denken
over haalbare oplossingen binnen de bestaande regelgeving. De nieuwe aanpak begint
vruchten af te werpen. Herontwikkeling van
bestaand vastgoed en het project ‘Wonen
boven winkels’ geven het stadscentrum een
nieuwe impuls.”

Hans Graven:
“Het bewoonbaar
maken van bovenetages
verhoogt de leefbaarheid
en veiligheid.”
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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 12008 van NovioNova,
verschijningsdatum
27 december, is op maandag
3 december 2007.

TOPLOCATIE
Maandelijks presenteert NovioNova in
woord en beeld een
pand voor bedrijfsdoeleinden, dat in
de binnenstad te
huur of te koop
staat of stond. Deze
rubriek komt tot
stand in samenwerking met de eigenaar en/of met de
makelaar die het
pand in portefeuille
heeft of had.

De Kerk van de Nazarener is een gemeentemonument dat in meerdere fasen is gebouwd. Het bouwjaar wordt geschat op 1895. Het is een
hoekpand met bakstenen gevel in drie bouwlagen met geschilderde
banen, de zg. spekbanden. Het gaat om een sober pand in de karakteristiek laat-negentiende eeuwse stijl. Opvallend mooi is de begane
grond met veel marmer en panelen.
Bouwjaar

Voor wie is het pand geschikt?

1895

Het pand staat op een toplocatie
in het centrum, aan de statige
Oranjesingel, temidden van ondermeer private bankers. Het pand
telt veel bruikbare en ook specifieke ruimten en heeft bovendien
ruime parkeermogelijkheden. De
bestemming is kantoor en wonen,
er wordt echter niet in het pand
gewoond.

Omvang

Beneden 230 m2, twee 2 grote
kamers, een enorme zaal en een
zeer royale hal. Boven drie etages
met elk 4 kleine en grote kamers.
In totaal 17 ruimten, 620m2 totaal.

Toekomstig gebruik
De Kerk van de Nazarener is
onlangs gekocht door Hans Ruijs
en Marian Draaisma. Het toekomstig gebruik van het pand staat
nog niet vast. Wellicht kantoren en
beneden congres/theater/salonmogelijkheden. De vorige gebruiker was het kerkgenootschap van
de Nazarener en daarvoor heeft
het pand gediend als openbare
leeszaal.

Nog bijzonderheden?
“We hebben grootse renovatieplannen, waarbij we er voor zullen waken dat de bijzondere en
karakteristieke versieringen in
het rijke interieur in stand zullen
blijven. De verwachting is dat de
renovatie vier tot zes maanden
gaat duren”, aldus Hans Ruijs, de
nieuwe eigenaar.
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Terrassen voortaan zomer en winter in competitie

Terrasprijs terug
van weggeweest
Vanaf 2008 wordt er voortaan twee keer per
jaar een prijs toegekend aan het best verzorgde horecaterras in de binnenstad van
Nijmegen. De nieuw opgerichte Stichting
Terrasprijzen Nijmegen maakt zich sterk
voor een prijs voor zowel de zomerterrassen als voor de winterterrassen.
Cees Thonissen van grand café Du
Commerce en Johan Hoens van café Van
Buren hebben het initiatief genomen om de
Terrasprijs in een officiële stichting onder
te brengen. De laatste jaren was het steeds
onduidelijk of er nu wel of niet een prijs uitgereikt zou worden. “Dit jaar gebeurde dat
gelukkig nog wel, in het kader van het project
Gastvrij Nijmegen dat het ROC Nijmegen
in samenwerking met de Koninklijke Horeca

Hele seizoen

Nederland afdeling Groot Nijmegen organiseerde. De Terrasprijs 2007 werd eind oktober toegekend aan Café Biessels”, vertelt Cees
Thonissen (zie onder red.)

Kwaliteit
Het uitreiken van de Terrasprijs heeft alles te
maken met het verbeteren van de kwaliteit in
de horeca, zegt Thonissen. “Doel is ook de
horeca in een positiever daglicht te stellen.
Je leest in de kranten alleen maar negatief
nieuws. Café’s die moeten sluiten omdat het
niet veilig genoeg is, negatieve berichtgeving
over roken in de horeca, vechtpartijen en
dat soort dingen. We willen dat de mensen
een positief beeld hebben van de Nijmeegse
horeca. Ook dat hoort bij gastvrijheid, die er
eigenlijk altijd vanaf hoort te druipen.”

De competitie voor de Terrasprijs concentreert zich voortaan niet meer rond
de Vierdaagsefeesten. Thonissen: “Een
6-hoofdige anonieme jury maakt eerst een
selectie uit de circa 120 terrassen. Tijdens
de Vierdaagsefeesten worden er dan 30 door
de jury beoordeeld. Daaruit ontstaat een
Terrassen Top Tien, waaruit aan het eind van
het terrasseizoen de drie prijswinnaars voortkomen.”
De organisatoren van de Terrasprijs willen
met deze getrapte verkiezing voorkomen dat
het toekennen van de prijzen berust op een
momentopname. “Zo zijn de horeca-ondernemers en vooral ook hun medewerkers er
langer mee bezig dan één week. Een goed terras geeft Nijmegen die gastvrije uitstraling.”
Nu bij wijze van proef de Nijmeegse terrassen ook ‘s winters open mogen zijn, is
het volgens Cees Thonissen niet meer dan
logisch dat er ook een winterterrassenprijs
komt. “Dit jaar halen we dat niet meer, maar
voor volgend jaar zullen we dat zeker op de
agenda zetten.”

Bij café Biessels moeten gasten zich thuis voelen

Lepeltje rechts, zoals het hoort
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Al weer ruim twaalf geleden nam horecaondernemer Leon Menning (1965) samen
met zijn compagnon Theo Steenbruggen
het café op de hoek van de Grote Markt
en Grotestraat over van de man die het
van kantoorboekhandel omtoverde tot
een prachtige horecagelegenheid.

De originele glas-in-loodjes zijn nog puntgaaf en werpen een gemêleerd licht op de
toog waar ooit de toonbank stond. Voor
Menning, sinds 1 november alleen eigenaar,
is het belangrijk dat zijn gasten - in de horeca
spreek je niet van klanten maar van gasten
- zich thuis voelen.

Etiquette

Bedrijfsleider Wilco Kuppens (links) van café
Biessels won dit jaar de regionale biertapwedstrijden. Tweede en derde werden Maartje
Houben van café Sint Anneke en Christel
Janssen van het Kolpinghuis.

Hij omschrijft zijn
café als een plek met
een ongedwongen
sfeer maar waar nog
wel de fundamentele etiquetten worden
gerespecteerd: het
lepeltje rechts onder
het oortje, het bierlogo
op het glas naar de
gast toe. En het personeel met schort en
wit hemd is vriendelijk
en vliegensvlug. De
geboren Bemmelnaar
volgde in Arnhem
een horecaopleiding
waarna hij onder meer
bedrijfsleider was bij

Magnifique op Plein ‘44 en Popov aan de
Waalkade. In 1995 was het tijd voor zijn eigen
onderneming en nam hij Biessels over van de
toenmalige eigenaar Koos Samson.

Terrasprijs
En de zaken gaan goed. De recente terrasprijs
is een mooie opsteker. Voor de gemiddelde
passant vormen de terrassen op de Grote
Markt misschien één groot geheel. Maar
Menning ziet dat anders. “Er zijn wel degelijk
verschillen”, meent hij.
Waar ‘m dat in zit? “Tijdens de Vierdaagse
bijvoorbeeld, worden wij geen fabriek maar
blijven we ons zelf, met dezelfde service en
vriendelijkheid die onze gasten gewend zijn.”
Ook als er weer iemand binnen komt voor
een ballpoint? Menning: “Dat gebeurt zelden,
maar dan wijzen we hem keurig de weg naar
de dichtstbijzijnde kantoorboekhandel. Zo
zijn we dan ook weer.”

Beste biertapper
En het etablissement heeft nog een troef in
huis. Dat is bedrijfsleider Wilco Kuppens
wiens biertjes onlangs tijdens de regionale
biertapwedstrijden door een professionele
jury werden bekroond met de eerste prijs. Een
eer? “Jawel hoor, het geeft een zeker prestige
als je 88 andere biertappers achter je laat.”

novionova

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

novio

RABOBANK

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

nova

Theodor Abels

Adjunct Directeur
MKB en Financieel Advies
Rabobank Rijk van Nijmegen

BINNENSTAD-

SPREEKUUR
Hannie Kunst: ‘Investeer in
concepten en personeel’

Horecanota geen
hoofdpijndossier

Mocht Hannie Kunst in haar ’economische portfeuille’ al hoofdpijndossiers hebben, de horecanota ‘Gastvrij Nijmegen’ die momenteel
op de bestuurlijke tafels ligt, hoort daar in ieder geval niet toe.
Waar nodig, geeft de wethouder in de nota aan
hoe horecazaken bijgestuurd moeten worden,
waarbij de inbreng van de bedrijfstak zelf niet
wordt vergeten. Het beleidsdocument ademt
naar alle kanten positivisme uit. En wethouder
Kunst heeft het, als oplettend horecaconsument
en als meedenkend verantwoordelijk bestuurder
op dit punt, goed voor met de Nijmeegse hoteliers, restaurateurs en kasteleins.

Meer kwaliteit
“We proberen in de nota aan te geven hoeveel
ruimte er is voor nieuwe horeca, voor nieuwe
concepten. Roepen dat er voldoende horeca
is en dat voor nieuwe zaken geen plaats is,
is je ogen sluiten voor de realiteit. Onze stad
ontwikkelt zich en groeit. In verhouding moet
de bedrijfstak horeca meegroeien”, weet de
wethouder uit ervaring. “Van de zomer ben ik
in Finland en de Baltische staten op vakantie
geweest. Wat me daar opviel is de innoverende
manier waarop horecaondernemers bezig zijn
met hun vak.”
Dat is dus wat ze de horeca in ‘Nijmegen
Gastvrij’ wil meegeven: investeer in nieuwe
concepten en investeer in je personeel.
“Innoveren, aansluiting zoeken bij nieuwe
markten, steeds hogere kwaliteitseisen stellen

aan jezelf, aan je medewerkers en dus aan je
zaak. Meer kwaliteit is meer gastvrijheid, zelfs
in een echte horeca-stad als Nijmegen.”

Keerzijde
Met de stedelijke horecaondernemers heeft
Hannie Kunst zo haar zorgen over het verschijnsel ‘afhaalcentra’. “Een inventarisatie
levert ruim 40 afhaalcentra in de binnenstad
op, die allemaal onder verschillende bestemmingen opereren. Als je niet oppast ontstaan
er complete ‘eetstraten’, waarmee de aantrekkelijkheid van een winkelstraat in het centrum
van de stad ondermijnd wordt. We bekijken
dus hoe we dat anders kunnen gaan doen in
Nijmegen. Het geeft aan dat innoveren en
aansluiting zoeken op nieuwe markten ook z’n
keerzijde heeft.”
In de horecanota wordt gekozen voor een
pragmatische oplossing buiten de vastgestelde
horecagebieden. Hannie Kunst: “We staan
daar horeca of ondersteunende horeca toe,
mits er binnen 50 meter links en rechts van de
gevel geen andere horeca-activiteiten plaatsvinden. Ook bekijken we of we die afhaalcentra
bepaalde openingstijden kunnen opleggen.
Zaken in het centrum die gesloten zijn, maken
Nijmegen namelijk niet gastvrijer.”
Berichten

St . Nicolaas in Ringstraten

Op 1 december wordt er op de Ganzenheuvel
rond het bezoek van St. Nicolaas een ballonnenwedstrijd gehouden.
In diverse winkels in de Ringstraten worden
gratis bonnen uitgedeeld, waarmee een gratis
heliumballon opgehaald kan worden op

het adres Stikke Hezelstraat 65/67.
Tussen 13.00 - 14.00 uur ballon ophalen, om
14.30 uur met Sinterklaas, die een ballon
op laat van 1 meter doorsnee, de ballonnen
oplaten en op 15 december worden de prijzen
bekend gemaakt van de ballonnenwedstrijd.

MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD
ONDERNEMEN

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niets nieuws. Het is een
natuurlijke eigenschap van de mens.
Reeds de eerste volken op aarde
waren doordrongen van hun verbondenheid met hun omgeving. Zij
brachten offers aan de natuur. Offers
waarvan tegenwoordig de effectiviteit kan worden betwijfeld, maar het gaat om de intentie.
Het zou daarom eigenlijk heel normaal moeten
zijn voor ons mensen om bij onze activiteiten
rekening te houden met de mens en het milieu
om ons heen. Dat geldt ook voor het bedrijfsleven. Ons bedrijfsleven ziet de noodzaak tot
maatschappelijk verantwoord ondernemen
gelukkig in. En wel in velerlei opzichten. Zo
investeerden Nederlandse bedrijven vorig jaar
voor maar liefst 2,5 miljard euro in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Daarbij was ons MKB goed
voor 78% van de totale investeringen.
Anno 2007 geeft de Rabobank een brede invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, zowel in onze financiële dienstverlening
als in ons personeels- en milieubeleid. Of het
nu gaat om het financieren van biodiesel in
Brazilië of van úw onderneming, om dubbelzijdig printen, om de zelfontplooiingsmogelijkheden van onze medewerkers of om de talloze
maatschappelijke initiatieven die we sponsoren,
steevast houden we de wereld om ons heen op
het netvlies. Niet voor niets behoren we tot de
meest duurzame banken op aarde. Maar dat
betekent niet dat we achterover willen leunen.
Integendeel. Misschien bent u zelf nog op zoek
naar een manier om met uw onderneming beter
voor uw omgeving te zorgen. Weet dan dat de
Rabobank ook in dit opzicht graag haar kennis
laat spreken.
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VWG Groep Accountants en Belastingadviseurs en
Hoogenboom=Mode leveren elkaar maatwerk

Reclame op het
lijf geschreven
Samenwerking tussen VWG Groep Accountants en Belastingadviseurs
en Hoogenboom=Mode heeft geleid tot een unieke reclamecampagne
die twee weken geleden van start is gegaan.
De campagne moet nieuwe medewerkers opleveren voor de VWG
Groep. Accountants en belastingadviseurs die een vacature bij VWG
Groep vervullen, mogen zich op
kosten van hun nieuwe werkgever
bij Hoogenboom=Mode een maatpak laten aanmeten. Deze opmerkelijke tertiaire arbeidsvoorwaarde
levert beide Nijmeegse bedrijven
reclame op die letterlijk op het lijf
is geschreven. Via allerlei uitingen,
ondermeer op levensgrote ABRIaffiches in de stad, advertenties,
op de websites en in de etalages
van Hoogenboom=Mode, wordt de
campagne geafficheerd.

ons kantoor. Dat betekent dat onze
bedrijven dezelfde doelgroep hebben en relaties in dit segment
met een vergelijkbare uitstraling
benaderen. Die uitstraling wordt
gekarakteriseerd door kwaliteit.”
Het idee voor de joint promotion actie is ontstaan op kantoor van VWG Groep, waar fiscalist Danny Verpoorten opperde
eens ‘iets’ samen te doen met
Hoogenboom=Mode, al jaren naar
volle tevredenheid klant bij de
VWG Groep. Al snel zaten Karel
van der Voort namens de VWG
Groep en Marieke Hoogenboom
aan tafel om de mogelijkheden te
bezien. “Creativiteit is ook
een vorm van kwaliteit en
uit die creativiteit is deze
campagne ontstaan.”

Initiatiefnemers
Marieke Hoogenboom
(Hoogenboom=Mode)
en Danny Verpoorten
(VWG Groep).

ondernemingen in het regionale
midden- en kleinbedrijf en voor
vele vermogende particulieren.

Maatkostuum
De via deze campagne nieuw
benoemde medewerkers van de
VWG Groep hebben vrije keuze
als hen bij Hoogenboom=Mode
de maat genomen wordt. “Model,
kleur, stof, ze mogen zelf aangeven
hoe hun maatkostuum eruit komt
te zien. “Onze eigen gediplomeerd
coupeur neemt de maten en na 4
weken kan het kostuum worden
afgepast”, verzekert Dennis
Ederzeel, echtgenoot van Marieke
Hoogenboom.

gevoel voor kwaliteit komt ondermeer tot uiting in de prachtige
huisvesting aan de Molenstraat
in Nijmegen, waar het familiebedrijf enige jaren geleden één
van de mooiste Jugendstilpanden
van de binnenstad in oude luister
liet herstellen. Hoogenboom=Mode
biedt onder het motto ‘Kleding die
u past’ een eigentijdse collectie,
van zakelijk tot casual en voor
jong en oud.

Betrouwbare partner
Volgens Karel van der Voort
is er bij zijn kantoor voortdurend behoefte aan jonge,
goed opgeleide en enthousiaste medewerkers. “Aan
het begin van de campagne
staan er bij ons zo’n 6 à 7
vacatures open”, zegt hij.
Het gaat daarbij om gekwali
ficeerde functies zoals belastingadviseurs,
assistent
accountants RA en AA en
junior salarisadministrateurs. De VWG Groep, met
Coupeur Jos Lodenstijn neemt de maten van
vestigingen in Nijmegen
Nick van Haren, net aangenomen als fiscalist
en Wijchen, is al meer dan
bij VWG Groep.
50 jaar gespecialiseerd in
accountancy, fiscale en juridische
Kwaliteit en uitstraling
“Het heeft allemaal te maken met adviezen, administratieve onderkwaliteit”, vertelt Karel van der steuning en salarisverwerking.
Voort, partner bij VWG Groep. “Als Met bijna 90 medewerkers is de
ik bij Hoogenboom=Mode ben, VWG Groep een op haar vakgebied
ontmoet ik daar vaak relaties van betrouwbare partner voor tal van

Hoewel er vaker met andere bedrijven wordt samengewerkt, bijvoorbeeld bij het inrichten van de
etalages, is deze gezamenlijke en
breed opgezette reclamecampagne
ook voor Hoogenboom=Mode helemaal nieuw.
Ederzeel: “Een erg leuk idee uit de
koker van de VWG Groep. De visie
op kwaliteit en uitstraling daarvan
komt in onze beide bedrijven perfect overeen. Niet voor niets dat
wij al zo lang gebruikmaken van
de adviezen en andere diensten
van de VWG Groep. Geweldig dat
zij nu samenwerking in hun eigen
klantenkring hebben gezocht om
deze campagne te realiseren.”

Eigentijds
Ook Hoogenboom=Mode is al langer
dan 50 jaar toonaangevend in
Nijmegen en wijde omtrek. Het

HOOGENBOOM=MODE
Hoogenboom=Mode
Molenstraat 106-108
6511 HK Nijmegen
T 024 3224714
E info@hoogenboommode.nl
W www.hoogenboommode.nl

VWG Groep Accountants en
Belastingadviseurs
Berg en Dalseweg 105
6522 BD Nijmegen
Postadres: Postbus 1074
6501 BB Nijmegen
T 024 365 09 65 F 024 360 12 88
E info@vwg.nl W www.vwg.nl
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De Nijmeegse binnenstad is rijk aan beelden. Ooit geplaatst als monument
of als uiting van kunst of cultuur. Soms in het oog springend, maar
meestal weten we niet beter en lopen we er langs.
Een hernieuwde kennismaking in een serie van redacteur Pieter Nabbe met
foto’s van stadsfotograaf Jan van Teeffelen.
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Ter ere van de burgerslachtoffers
Mari Silvester Andriessen werd in 1897 geboren
in Haarlem. Zijn vader was organist en zijn
moeder schilderes, dus kunst was een gewone
zaak in het gezin Andriessen. Al op vroege leeftijd toonde ook Mari interesse en talent voor
beeldende kunst. Dat bleef niet onopgemerkt.
De toen beroemde beeldhouwer Jan Bronner
ijverde voor Mari’s toelating tot de Haarlemse
School voor Kunstnijverheid waar hij van 1912
tot 1916 studeerde, een opleiding die een vervolg kreeg in Amsterdam aan de Rijksacademie
voor Beeldende Kunst. Zijn studietijd eindigde
in München waarna hij zich in Haarlem vestigde. In 1921 trouwde hij met Antonia Geertruida
Hendrika, de vrouw die hij zelf Nettie noemde.

De Duitse bezetting maakte voorlopig een einde
aan zijn prille succes. Hij zag het niet zitten om
de Duitsers te behagen en een afstammingsverklaring te ondertekenen, waardoor hij tijdens
de oorlogsjaren verstoken bleef van officiële
opdrachten. Dat werd na ’45 ruimschoots goed
gemaakt. In de jaren vijftig was hij de toonaangevende beeldhouwer voor oorlogsmonumenten
die in verschillende steden te zien zijn waaronder zijn ‘Man voor het vuurpeloton’ in Haarlem,
de ‘Weduwe van Putten’ in de gelijknamige
plaats. Zijn bekendste werk is ‘de Dokwerker’
in Amsterdam uit 1952, ter herinnering aan de
Februaristaking van 1942.
In 1955 was Nijmegen aan de beurt toen hij

gevraagd werd een beeld te ontwerpen ter herinnering aan de burgerslachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog. Dat werd dit beeld: een voorwaarts vliegende engel voor, die een overleden
kind met zich meevoert. Oorspronkelijk was het
de bedoeling dat het op Plein 1944 een plek zou
krijgen. Daar stond echter het monument voor
de gevallen soldaten van Jac Maris. Daarom
werd het eerst enige tijd in een plantsoen aan
de Stikke Hezelstraat ondergebracht. Aan het
eind van de jaren zeventig is het verplaatst naar
het Sint Stevenskerkhof waar het kalkstenen
beeld zich nog steeds aan de voet van de Sint
Stevenstoren bevindt.

novionova
faits
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‘Smoking’ weer in belangstelling
Wie nog rookt begaat
tegenwoordig zo ongeveer een maatschappelijke doodzonde, maar
de gelegenheidskleding
die daar in chiquere
kringen van origine
bij hoort, de smoking,
is populair als nooit
tevoren. Het zwarte
pak met vlinderdasje
dat de heren vroeger
en nu plachten te dragen tijdens een feestelijke avond waar na de
maaltijd bij een digestief natuurlijk ook een
sigaartje gesavoureerd
wordt, staat vooral nu
de feestdagen weer
naderen volop in de
belangstelling.

Hoogenboom=Mode
Bij Hoogenboom=Mode hebben ze een
hele verhuurafdeling, speciaal voor gelegenheidskleding voor heren. “Het hele jaar
door hebben we het druk, maar zo met de
feestdagen in het verschiet gaan er wel wat
meer smokings over de toonbanken dan
normaal. Niet alleen in de verhuur trouwens,
dit is ook de tijd in het jaar dat de heren een
eigen smoking aanschaffen”, vertelt Dennis
Ederzeel van Hoogenboom=Mode. Hij weet
verder nog te melden dat de belangstelling
voor het jacquet en het rokkostuum enigszins
afneemt. “Het jacquet verhuren we voornamelijk nog aan bruidegommen en aan heren
die afstuderen, hoewel daarbij het jacquet
tegenwoordig ook niet meer verplicht is.
Rokkostuums vinden voornamelijk nog hun
weg in het studentenleven. Ook minder dan
vroeger, trouwens.”

PartyDress
PartyDress aan het Kelfkensbos is een tweede
zaak waar kleding voor feestelijke gelegenheden gehuurd én gekocht kan worden.
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Horeca levert
subsidie in
“We gaan niet aan een dood paard trekken.””
Dat was de nuchtere conclusie van Marijke
Bouwmeister, voorzitter van Koninklijke
Horeca Nederland afdeling Groot Nijmegen
toen bleek dat in de zwakkere horecagebieden
in Nijmegen geen belangstelling bestond
voor innovatie in de bedrijven met behulp van
subsidie vanuit het Ondernemersfonds. “Het
ging erom kwaliteitsverbetering te brengen
in een aantal horecabedrijven. De initiatieven
moesten natuurlijk wel door de horecaondernemers zelf genomen worden. Maar die
bleven helaas uit. We moeten dan wel zo
reëel zijn om te erkennen dat zo’n subsidie
dan ook geen zin heeft en dat het dan beter is
om het geld weer terug te geven. Dat hebben
we dan ook gedaan. Het is zonde van onze
tijd en inzet om te werken aan iets waar geen
belangstelling voor is.”

Eigenaar Marilena van der Horst beperkt
zich niet tot alleen de heren. “Dames-avondkleding hebben we niet meer in de verhuur.
Daarvoor in de plaats voeren we in ons
damesassortiment avondkleding, variërend
van ‘groot gala’ tot ‘feestelijk’, voor zeg maar
instapprijzen”, vertelt de kledingontwerpster.
Bij PartyDress wordt een feestdagenpiek niet
als zodanig gevoeld. “De maand mei is voor
ons de drukste tijd van het jaar. Dat ligt aan
de vele galafeesten die dan op middelbare
scholen gehouden worden. Al die leerlingen
en studenten willen in avondkleding naar
zo’n gala en dat betekent dat de heren hier
hun smoking komen huren of kopen en dat
de dames wel bereid zijn om een cocktailjurkje of een wat chiquere avondjurk aan te
schaffen.”
Volgens Marilena zijn voor haar onderneming
natuurlijk ook de feestelijke en plechtige gelegenheden op de Radboud Universiteit van
belang en merkt ze het ook als er weer eens
een groot benefietgala in Nijmegen wordt
gehouden.

Podium ‘doet’
80 Sinten
en 250 Pieten
In deze pré-Sinterklaastijd staan
de Sinten en Pieten in de rij bij
Podium, het winkeltje van Jaap
Kool en Petra Föllings in de Van
Welderenstraat. Podium ‘doet’
vanaf de intocht van de sint tot
en met 5 december maar liefst 80
sinten en 250 pieten. Podium levert
de kleding, alle toebehoren daarbij
en verzorgt ook de make-up van de
kindervrienden.
“We zijn 23 jaar geleden met een
paar pakken begonnen. Omdat we
ook de schmink doen, heeft het
een vlucht genomen tot de aantallen van nu. Zelf vinden we het geweldig leuk
om te doen. We kijken er ieder jaar opnieuw
naar uit, je kinderjaren herleven. Het is voor
ons de leukste tijd van het jaar”, vertelt Jaap
Kool.
Ook de Kerstman kan bij Podium terecht.
“Maar die heeft geen assistenten en is veel

minder in trek in Nederland. Ik heb wel
een paar pakken hangen en ik doe ook de
schmink voor de kerstman, maar erg druk
heb ik het er niet mee.”
Buiten de Sinterklaastijd om, voorziet Podium
in dansschoenen en balletkleding en heeft
Jaap Kool bekendheid verworven als grimeur.

novionova
‘Matendag’ bij
Thijssen Mode

Hoeden, tassen en
shawls bij Cappello

Maarten Thijssen van de gelijknamige herenmodezaak in de
Burchtstraat had voor zijn jaarlijkse ‘Matendag’ de Italiaanse ontwerper Claudio Casarotto uitgenodigd om een aantal van zijn meest
bijzondere clientèle de maat te nemen. Zo’n twintig heren uit het hele
land maakten gebruik van de ‘Matendag’. Eén voor één op afspraak
kwamen ze in de zaak bij Thijssen om na de nodige adviezen hun
favoriete stof uit te zoeken en om zich door de meester-kleermaker
een kostuum op maat aan te laten meten. Claudio nam het maatwerk
mee terug naar Italië, zodat de kostuums nog hopelijk voor de feestdagen geleverd kunnen worden.

Bij hoedenzaak Cappello van Truus
Stuiver in de Houtstraat was het
enige weken geleden een doldwaze
hoedenboel, toen zij het werk
van tassenontwerpsters Charlotte
Evers, Heleen van der Meer en het
merk Kop & Staart presenteerde.
Ook de Italiaanse shawls van
Jaipura en Sarti worden getoond
evenals de hoeden van Marianne
Jongkind, ...Nuver en Eugène van
Oirschot. Al weken tevoren waren
de twee presentaties die Truus
Stuiver op zondag had georganiseerd, helemaal volgeboekt.
De gasten van Cappello kregen
eerst een modeshow van hoeden, tassen, shawls en schoenen
(van Jan Jansen) voorgeschoteld,
waarna de mogelijkheid bestond
een keuze te maken uit de hoedencollectie. Met z’n allen hoeden en
petten passen, dat gaf natuurlijk de
nodige hilariteit. Nogal wat klanten
lieten zich daardoor niet uit het
veld slaan en gingen over tot de
aanschaf van een origineel hoofddeksel of anderszins.

Sfeerverhogende tv
primeur bij Doorman
Jos Doorman van de gelijknamige zaak in huishoudelijke apparatuur in de Ziekerstraat kreeg
van elektronicagigant Philips de primeur om Ambilight-TV in Nijmegen te presenteren. Samen
met Paul Dekkers van Philips onthulde hij in de zaak het LCD-scherm dat voorzien is van
LEDjes die de kleuren op het beeldscherm van de televisie overnemen en zo voor extra sfeerverlichting zorgen in het interieur van de kamer waar het scherm staat.

Over Bubbels
en zo
Wijnshop ‘Bubbels-en-zo’ in de Lange
Hezelstraat en rookvrij restaurant De Schat
aan de Oude Haven hebben hun krachten
gebundeld in champagneproeverijen. Eind
oktober en half november zijn de flessen al
eens ontkurkt, ondermeer in gezelschap van
de relaties van Ernst & Young. Bij de proeverijen werd natuurlijk tekst en uitleg gegeven
over champagne, de prosecco en de sekt,
de verschillen erin en de etiquette die hoort
bij het genieten van een fles ‘bubbels’. En
onderwijl liet chefkok Jürgen Eikholt kleine
tongwondertjes rondgaan. Op zondag 9
december vindt de (voorlopig) laatste champagne-proeverij plaats in De Schat, tussen
14.00 en 16.00 uur.
Reserveren is noodzakelijk en kan via
telefoonnummer 024 3224148.
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novionova
Portret van Khalid Oubaha, een
bevlogen horecaondernemer

‘Omzet is
een rapportcijfer’
Sjoerd Kooistra is niet iemand waar je
graag onenigheid mee hebt. Toch waagde
horecaondernemer Khalid Oubaha het om
hem tegen de haren in te strijken door vier
van zijn cafés te sluiten. Met die actie treft
hij de machtige ondernemer op de zwakke
plek: geld.
De in Emmen geboren Kooistra heeft
een twijfelachtige reputatie als verpachter
van horecagelegenheden in onder meer
Groningen en Amsterdam. Zijn panden,
ondergebracht in de exploitatiemaatschappij
Plassania BV, worden verpacht aan talloze
pachters die om de haverklap failliet gaan.
Ook in Nijmegen bezit Kooistra verschillende
panden. Een aantal daarvan worden uitgebaat
door Khalid Oubaha. Wie is deze man?

Profvoetballer
In elk geval is hij geen kleintje. Oubaha (1972)
is eigenaar van goedlopende cafés, verspreid
over Enschede, Arnhem en Nijmegen. Hij is
geboren en deels getogen in Utrecht waarna
hij verhuist naar Maastricht. Daar ligt een
carrière als profvoetballer bij MVV in het
verschiet, de club waarvoor hij in het eerste
elftal uitkomt. Maar nadat hij is afgekeurd,
raakt hij geen bal meer aan en maakt hij min
of meer gedwongen zijn opleiding VWO af.
Vervolgens gaat hij bedrijfskunde studeren in

Khalid Oubaha, van
profvoetballer via student
tot horeca-tycoon.

Nijmegen. Tijdens die studie maakt hij voor
het eerst kennis met de horeca, achter de bar
bij café De Stoof, een bijbaan als aanvulling
op zijn studiebeurs.

Expansiedrift
Na zijn studie is het tijd voor serieuze plannen. Het werk in de horeca blijkt aantrekkelijk. In 1998 koopt hij als franchisenemer de
Drie Gezusters in de Molenstraat, tegelijk zijn
eerste kennismaking met Kooistra, met wie
hij uitsluitend via advocaten communiceert.
Niet lang daarna, in februari 1999, neemt hij
café de Groote Griet over, in dezelfde straat.
Daarna volgt een ware triomftocht van expansiedrift met de aankoop van Heidi’s Skihut en
Sjors & Sjimmie (de voormalige Stoof), allemaal in pacht. In 2000 koopt hij in Arnhem

zijn eerste eigen café, Aspen Valley, op de
Korenmarkt.

Kwalitatief uitbreiden
De meter staat inmiddels op zestien maar
daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven. Wel
blijft Oubaha in de regio, want op afstand is
het lastig om zaken te controleren. Maar hij
blijft uitbreiden, kwalitatief. “Bijvoorbeeld met
een terras dat echt uitstraling heeft en een
goede keuken.”
Een motto kan hij zo gauw niet bedenken
maar gevraagd naar zijn visie op ondernemen
vertelt hij enthousiast wat een uitdaging het
is om een nieuwe concept te ontwikkelen en
dat bedrijfseconomisch kloppend te maken.
“In het voetbal zijn het de goals die tellen, als
ondernemer is de omzet een soort rapportcijfer.”

Berichten
Servicepunt onderzocht behoeften werkgevers

Het Servicepunt Detailhandel & Horeca
Nijmegen (SDHN) heeft onderzocht welke
vragen en behoeften op personeelsgebied de
werkgevers in de Nijmeegse detailhandel en
horeca hebben.
De resultaten van het onderzoek vormen
een basis voor de verdere invulling van de
diensten van het Servicepunt. Het onderzoek
is uitgevoerd door Kamer van Koophandel
Centraal Gelderland, één van de initiatiefnemers en partners in het SDHN.

Een aanbeveling naar aanleiding van het
onderzoek is dat een pro-actieve, vraaggerichte aanpak en goede samenwerking met
de ondernemers van groot belang zijn bij personeelsvoorziening op maat. Alleen dan kan
een adequate oplossing voor de knelpunten
in de personeelsvoorziening worden gerealiseerd en levert het Servicepunt een duidelijk
toegevoegde waarde.

Deskundigheid
Een tweede aanbeveling geeft aan dat het

Servicepunt een belangrijke rol kan vervullen
in de deskundigheidsbevordering van zowel
werkgevers als werknemers in de detailhandel
en de horeca. Goed geschoold personeel
draagt bij aan de kwaliteit van dienstverlening
en daarmee aan de kwaliteit en het imago
van beide sectoren. Het Servicepunt moet op
korte termijn komen met een plan van aanpak voor scholing van (toekomstige) werknemers en themabijeenkomsten en workshops
rond het thema personeelsmanagement.
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Cabaretière Nathalie Baartman is weer ‘thuis’

‘Verlangen naar
Nijmegen
is altijd gebleven’
Nathalie Baartman (1973, Borne) is een exponent van de nieuwe
lichting Nederlandse cabaretières. Haar debuutshow STAM werd
door de recensenten bejubeld. Vijf jaar woonde ze in de Randstad,
maar eerder dit jaar kwam ze weer terug naar Nijmegen waar ze zich
vestigde in de binnenstad.

Leuk dat je weer in Nijmegen bent.
Vanwaar die keuze?

Ze studeerde psychologie en dramatherapie
in Nijmegen en kleinkunst aan de
Koningstheaterakademie in Den Bosch. Drie
jaar geleden won ze de persoonlijkheidsprijs
bij het Camerettenfestival. Voor haar eerste programma ‘Stam’ won ze de Voor de
Leeuwen 2005, een show die allesbehalve
gratuite is.
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Lindenberg No 23
haalt deadline
Het management van ‘Lindenberg
No 23 Food & Events’ heeft alle
zeilen moeten bijzetten om de
nieuwe formule van het voormalige
Lindenbergcafé op tijd, dat wil zeggen op uiterlijk 1 november, klaar te
hebben. Maar het is gelukt.
Gerard Kerkhoff (rechts), directeureigenaar van La Vie Catering, interim
manager Jeanine Sok (links) die het
nieuwe concept (een keuken die
vooral werkt met eerlijke streekproducten) implementeerde en
Wouter Koppers (midden) die het als
bedrijfsleider samen met een team
van tien man tot een succes moet
maken, hadden op ‘D-Day’ toch
nog even tijd om op het terras van
‘Lindenberg No 23’ voor fotograaf
Edwin Stoffer te poseren.

In Amsterdam en Den Haag, waar ik
gewoond heb ik altijd een verlangen naar
Nijmegen gehad. Ik schipper altijd tussen
provincie en de grote stad. In Nijmegen vind
ik meer stilte en overzicht. Ik woon dichtbij
de Waal, met uitzicht op een kapelletje. Dat
gaf de doorslag. Ik kan er lekker schrijven. De
plek is voor mij als een soort muze.

Je bent in strikte zin onderneemster.
Wat betekent dat in jouw geval?
Dat ik mijn eigen ideeën vorm kan geven. Ik
leef van mijn creativiteit. Dat vind ik heerlijk.
Ik verdien geld met mijn show, daarnaast heb
ik een column in een krant en geef ik heel

soms les. Ik ben onderneemster vanuit een
groot enthousiasme en passie!

Wat kunnen stadgenoten verwachten
van je optreden?
Nou, onder meer geitenwollen strings, mijn
angst voor een wereld waarin kinderen een
tomtom op hun slee krijgen. En Rita Verdonk
moet op dansles.

Rita Verdonk op dansles, dat klinkt verdacht. Hoe zit dat?
Tja, ik ga niet alles verklappen. Om daar achter te komen moet men maar komen kijken.
Nathalie Baartman is donderdag 20 december te zien
in het Lindenberg theater met haar theatershow STAM.
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Agenda

2007

Koopzondagen 2007
van 12.00 tot 17.00 uur
De eerste zondag in december - 2 december
Koopzondag Mariken Winterfeesten - 16 december
Zondag voorafgaand aan Kerstmis - 23 december
Extra Sinterklaas-koopavonden - 3 en 4 december
Extra Kerst-koopavonden - 20 en 21 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.

Evenementenkalender november
Donderdag 29 november

Verschijning Nummer 6-2007 van ‘NoviaNova’, het
binnenstadsmagazine van Nijmegen.
Informatie: www.novionova.nl

Vrijdag 30 november

Mixed Zone #5 in de ruimte van het Vlaams Cultureel
Kwartier, bovenste verdieping Vlaams Arsenaal. Zaal
open vanaf 13.45 uur; programma van 14.00 tot 17.00
uur, aansluitend borrel.
Een bijzondere netwerkbijeenkomst voor zowel ondernemers als mensen uit de culturele sector.
Informatie: www.smeerolie.net

Zaterdag 1 december

Boekenmarkt, Plein 1944

Zaterdag 1 december

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

Donderdag 6 december

Vrijdag 14 december

‘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 15 december

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

Maandag 17 december

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

Zaterdag 22 december

Gratis rondleidingen in de binnenkamers van De
Oude Stad, tussen 12.00 – 16.00 uur. Vooraf reserveren via veilinghuis.oudestad@planet.nl of telefoonnummer: 024-3232429

Zondag 23 december

Eindejaarsborrel voor lezers en relaties binnenstadsmagazine NovioNova (zie uitnodiging in dit blad),
op ijsbaan Mariken Winterfestival in het Valkhof,
vanaf 17.00 uur.

Vrijdag 28 december

Openbare traditionele Blauwe Steen Avond van
Vereniging Binnenstad Ondernemers, met bekendmaking Blauwe Steen drager 2008 en prijsuitreiking
etalagewedstrijden i.s.m binnenstadsmagazine
NovioNova. Locatie: bovenzaal De Waagh, Grote
Markt 26, aanvang 18.30 uur.

Zaterdag 29 december

Kunst-, Boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

Exposities
binnenstad
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 allerkleinsten 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
Zondag 3 februari
Carnavalsoptocht in de Nijmeegse binnenstad.

Zondag 3 t/m dinsdag februari

Carnaval!

Zaterdag 12 t/m vrijdag 19 juli

Vierdaagsefeesten.
Informatie: www.vierdaagsefeesten.nl

Dinsdag 15 t/m vrijdag 19 juli

92ste Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen
Nijmegen. Informatie: www.4daagse.nl

Dinsdag 29 juli t/m vrijdag 1 augustus

Internationale Fietsvierdaagse Nijmegen.
Informatie: www.fietsvierdaagsenijmegen.nl

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

Zaterdag 8 december t/m zondag 6 januari
2008

Mariken Winterfeesten, hét winterevenement van de
Nijmeegse binnenstad met ondermeer een ijsbaan in
het Valkhofpark.
Informatie: www.marikenwinterfestival.nl

De Blauwe
Steen

Zaterdag 8 december

Boekenmarkt, Plein 1944

Woensdag 12 december

Algemene (najaars-)ledenvergadering (ALV)
Vereniging Binnenstad Ondernemers in bovenzaal van
Hotel Café Atlanta, Grote Markt 38-40, vanaf 18. 30
uur tot 22.00 uur.

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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Fietsen trekken
‘uit de muur’

Stadsregio Arnhem-Nijmegen doet er samen
met de provincie en de gemeenten Arnhem
en Nijmegen alles aan om de ellende door de
verkeersopstoppingen voor de Waalbrug wat
draaglijker te maken.
De Waalsprinter, de snelbus tussen transferium Lent en campus Heyendaal met een uiten opstaphalte voor binnenstadbezoekers, is
nu al een groot succes.
Eerder deze maand is een nieuw ‘wapen’ in
de strijd geworpen: de Bikedispenser. Een
slim systeem, waarmee reizigers op station

Lent, op vertoon van een OV-fietspas of een
NS-pas, een stevige Gazelle huurfiets ‘uit de
muur’ kunnen trekken.
Na gebruik gaat de fiets via een gleuf ook
weer automatisch terug de Bikedispenser in.
Een abonnement kost nog geen tien euro per
persoon per jaar; daar bovenop komt dan een
huurbedrag van € 2,85 per keer.
Werkgevers kunnen speciale bedrijfscontracten voor hun werknemers afsluiten. Met
de fiets vanuit Lent is het hele centrum van
Nijmegen in luttele minuten bereikbaar, hetzij
via de Waalbrug hetzij via de Snelbinder.

Belangrijke adressen
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: chris@vbonijmegen.nl

Winkels dit jaar
vaker overvallen
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Het aantal overvallen op winkels is dit jaar
fors gestegen. Tijdens de eerste negen maanden van 2007 werden bijna 500 winkeliers
overvallen. Dit is een stijging van 16,5% ten
opzichte van diezelfde periode vorig jaar.
De meeste overvallen worden gepleegd
in de grote steden en in het bijzonder in
Amsterdam en Rotterdam. Dit blijkt uit een
grondige analyse van de detailhandel.

De stijging van het aantal overvallen is een
trendbreuk met de afgelopen jaren, waarin
steeds minder winkels werden overvallen.
Vorig jaar werden 424 winkels in de eerste
negen maanden overvallen. In 2007 staat
de teller op 494 overvallen. Een stijging van
16,5%. Uit internationaal onderzoek blijkt dat
winkeliers in 2007 gezamenlijk 30 miljoen
euro meer kwijt zijn aan winkelcriminaliteit.

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

Sinterklaas breekt
alle omzetrecords

Sinterklaas wordt in 2007 grootser gevierd
dan ooit. De Nederlandse winkeliers verwachten dat dit jaar ongeveer 20 procent meer uitgegeven zal worden aan Sinterklaas dan vorig
jaar. Daarbij gaat de consument niet meer
cadeaus kopen, maar wel meer geld uitgeven.
Sinterklaas viert zijn verjaardag dit jaar op
woensdag, uitgerekend de dag dat kinderen
in de middag vrij zijn.
Winkeliers rekenen in de week voorafgaande
aan pakjesavond op een extra omzet van
480 miljoen euro. Vorig jaar was dit nog 410
miljoen euro. In een normale week zet de
detailhandel ongeveer anderhalf miljard euro

ı Bedrijvenloket Nijmegen

om. Belangrijkste reden voor de stijging is de
hogere aanslag per cadeau. Luxe artikelen als
I-pods, digitale fotolijstjes en spelcomputers
zullen het beter doen dan ooit.
“Daarnaast hebben winkeliers goed geluisterd
naar de consument”, aldus Henk Kok, directeur Raad Nederlandse Detailhandel. “Die
ergerde zich vorig jaar een beetje aan het feit
dat winkels al voor 5 december helemaal in
kerstsfeer waren. Nu zie je dat in de winkels
en etalages wordt ingezet op Sinterklaas.
Kerstartikelen zijn volop aanwezig, maar niet
direct in het zicht.”

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

ı Stichting Binnenstadmanagement
Nijmegen

Postbus 1090, 6501 BB Nijmegen
E: info@binnenstadnijmegen.nl

advertorial

Coöperatieve Afvalverzameling Binnenstad (CAB)
onmisbare partner voor Dar

Inzamelsysteem afval
alsmaar efficiënter
Al ruim 10 jaar zorgen de Coöperatieve Afvalverzameling
Binnenstad (CAB) en Dar er samen voor dat het afval in de
binnenstad op gezette tijden wordt opgehaald. Het inzamelsysteem voorziet in een vergaande scheiding van het afval en
zorgt er bovendien voor dat de Nijmeegse binnenstad letterlijk en figuurlijk een opgeruimd straatbeeld biedt.

Bovendien zorgen beide organisaties er voor dat het inzamelsysteem van afval steeds verbeterd
wordt, waardoor er efficiënter
gewerkt kan worden. Bij de CAB
aangesloten bedrijven genieten
daardoor niet alleen van een uitmuntende service door Dar, maar
ook nog eens van het financiële
voordeel van efficiëncy.

Politiek middel
Jos Kersten, in het dagelijks leven
belastingadviseur, is als penningmeester van het eerste uur altijd
nauw betrokken geweest bij het
ontstaan van de CAB.
Openhartig vertelt Kersten over
het ontstaan van de Coöperatieve
Afvalverzameling
Binnenstad
(CAB): “Wij zagen samen met de
binnenstadsondernemers de verpaupering van de binnenstad
met betrekking tot afvalopslag en
-inzameling toenemen. Het ontbrak aan een politiek middel om
dit goed te regelen.”

Uniek
Vanuit het VBO is in samenwerking met het Centrummanagement
de opzet voor de CAB ontstaan. “Bij
de start is er een inschrijving geweest, vier inzamelaars zijn aangeschreven met de eisen die de CAB
had en met de vraag een offerte
uit te brengen”, zegt Jos Kersten.
Uiteindelijk is Dar verkozen als
inzamelaar. Het milieubedrijf
heeft vanaf het begin een belangrijke bijdrage geleverd aan het
succes van het systeem.

Het inzamelsysteem was eind
jaren ‘90 uniek in Nederland. Het
restafval wordt in de oranje zakken
opgehaald en het gfk en glas in
containers. Ook het papier wordt
twee keer in de week apart ingezameld. Dit allemaal op gezette
tijden zodat zakken en containers
niet onnodig lang het straatbeeld
vervuilen. De vele en vooral verschillende bedrijven vereisen een
passende inzamelmethode waarbij ervaring en expertise vereist is.

Straatbeeld
Waar de VBO als vereniging het
straatbeeld niet in de hand kon
houden, kon de CAB dat wel: “Eén
van de belangrijkste redenen van
het succes van de CAB is de beslissing van de gemeente geweest
om een containerverbod in de binnenstad in te voeren”, aldus Jos
Kersten.
Al snel was duidelijk dat het belangrijkste doel van de CAB, verbetering van het straatbeeld, behaald
was: “Na de invoering van de CAB
is tijdens een symposium een film
vertoond waarin te zien was hoe
verschrikkelijk slordig het was en
hoe mooi het geworden is. Het was
duidelijk zichtbaar hoe het van
zwart naar wit is gegaan.”

Scheiding
Het verbeteren van het straatbeeld
was en is niet het enige doel:
“Wat wij ons vrijwillig als extra
moeilijkheid hebben opgelegd is
de scheiding van afval. Mensen
die lid zijn geworden van het CAB

Jos Kersten is al vanaf de oprichting als bestuurssecretaris zeer nauw
bij de Coöperatieve Afvalinzameling Binnenstad (CAB) betrokken.

hebben ook ondertekend dat ze
afvalstromen gescheiden aanleveren.”
Als derde was het uiteraard ook
belangrijk om het financieel
aantrekkelijk te maken voor de
aangesloten ondernemers: “Het
moet betaalbaar blijven, maar
toch het gewenste resultaat geven.
Collectief kan je dat realiseren.”

Systeem kan beter
Onlangs is er vanuit de gemeente
weer een aanzet gegeven tot
het verscherpen van de handhaving van het containerverbod. De handhaving was volgens
Kersten de laatste jaren enigszins
verwaterd wat zijn weerslag had
op de kwaliteit van het straatbeeld. “Het systeem, mits gehandhaafd, vind ik in principe nog
steeds heel erg goed.”
Vanuit de leden is er dan ook zelden
een negatief geluid te horen over
het CAB, noch over de Dar. “Dar
levert goede service en maatwerk en

hiermee krijg je dus tevreden
leden”, weet Kersten. “Het systeem
is niet verouderd maar het kan
gewoon beter. Het zou slecht zijn
om daar de ogen voor te sluiten.”

Ondergronds
Daarom blijven het CAB en Dar
kijken naar andere mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen,
waarvan de ondergrondse opslag
van afval in de binnenstad er één
is. Het grootste voordeel hiervan
is dat ondernemers hun afval 7
dagen per week, 24 uur per dag,
kwijt kunnen. Inmiddels zijn
ondergrondse containers al op
diverse plekken in Nijmegen geïntroduceerd.
In samenwerking met de
Vereniging Van Eigenaren van
Winkelcentrum Dukenburg start
Dar in januari 2008 een proef met
ondergrondse containers. Binnen
afzienbare tijd zal ook in de binnenstad een pilot van start gaan
voor ondergrondse inzameling.
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