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Ruime benedenwoning met heerlijke diepe
tuin (bijna 30 meter!), 2 slaapkamers en grote
woonkamer. LIGGING OP LOOPAFSTAND
VAN HET CENTRUM, HET STATION EN
DIVERSE WINKELS.
Indeling:
- begane grond: hal/entree, toilet, trap naar
provisiekelder met wasmachine-aansluiting,
nette keuken met diverse inbouwapparatuur,
compacte doucheruimte met douche en wastafel, woonkamer met openslaande deuren
naar de tuin. De tuin is circa 30 meter diep,
heeft een berging en een achterom.
- 1e verdieping: overloop, slaapkamer met
vaste wastafel.
- 2e verdieping: overloop, slaapkamer met
vaste wastafel en muurkast.
Algemeen:
bouwjaar 1935, woonoppervlakte 87 m2.
Bijzonderheden:
- Goed onderhouden benedenwoning met
tuin en berging
- Vereniging van Eigenaars is actief; er is
echter nog geen onderhoudsfonds gevormd
- Woning wordt verwarmd middels cv-ketel
uit 1998 Vaillant VHR
- Buitenschilderwerk achterzijde is van 2006
Vraagprijs: € 212.000,= k.k.
Aanvaarding: in overleg

INFORMATIE:
FONTEIN MAKELAARDIJ
Oude Kleefsebaan 30
6571 BG Berg en Dal
tel.: (024) 373 63 62
www.fonteinmakelaardij.nl
info@fonteinmakelaardij.nl
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Informatieavond
Vierdaagseweek
Voor ondernemers, bewoners en andere
direct belanghebbenden in de binnenstad en omgeving Wedren wordt op
maandag 16 juni om 19.30 uur in het
Kolping-huis een informatieavond over
de Vierdaagseweek gehouden.
De betrokken diensten van de
gemeente Nijmegen, de Stichting
Vierdaagsefeesten en Stichting DE
4DAAGSE zullen de belangstellenden
informeren over de verkeers- en andere
maatregelen die in de week van 12 tot
en met 19 juli van kracht zijn om de
ontvangst van ruim 40.000 wandelaars
en honderdduizenden bezoekers van de
Vierdaagsefeesten mogelijk te maken.
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Ideale startpagina
Internetportaal www.binnenstadnijmegen.
nl moet uitgroeien tot de ideale startpagina
boordevol binnenstadsnieuws en een complete evenementenkalender. “Het is niet louter
de website van SBMN die we gaan lanceren”,
zegt Elrie Bakker, “er is echt sprake van een
portaal. Via www.binnenstadnijmegen.nl is
onze website bereikbaar, maar ook die van
andere partijen die actief zijn in de binnenstad. Zo is de website van binnenstadsmagazine NovioNova helemaal geïntegreerd in het
portaal. Bovendien bieden we portaalruimte
aan de Ringstraten, de Vereniging Binnenstad
Ondernemers of bijvoorbeeld aan de ondernemersverenigingen in de winkelstraten.”

Voor ondernemers
Het internetportaal is speciaal bedoeld voor
en door ondernemers in de binnenstad. “Met
ondernemers bedoelen we natuurlijk ook de
evenementenorganisatoren, initiatiefnemers,
bestuurders en andere betrokkenen. Eigenlijk
iedereen die nauw betrokken is bij de binnenstad, behalve de consument. Die kan het
portaal wel oproepen, maar wordt doorgelinkt
naar andere (publieks)websites die voor deze
doelgroep interessantere informatie bieden”,
aldus webmaster Rosalie Thomassen van
www.binnenstadnijmegen.nl.
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Een groot aantal meer of minder bekende
ondernemers, evenementenorganisatoren en
bestuurders waaronder in ieder geval SBMN
voorzitter Elrie Bakker, EZ wethouder Hannie

Kunst en KvK directeur Ronald Migo zijn ook
uitgenodigd deel te nemen aan deze ‘chatsessie’.
Het thema is ‘samenwerken in de Nijmeegse
binnenstad’. De webconferentie vindt op
11 juni plaats tussen 18.00 en 19.00 uur.
Na afloop zijn alle deelnemers bovendien
uitgenodigd voor een borrel in Het Vlaams
Arsenaal.

Ad

Met een breed opgezette webconferentie
waarvoor alle ondernemers in de Nijmeegse
binnenstad worden uitgenodigd, lanceert
de Stichting Binnenstadsmanagement
Nijmegen (SBMN) op woensdag 11 juni
officieel het nieuwe internetportaal www.
binnenstadnijmegen.nl. De website is nu al
te bezoeken.

a

Binnenstad houdt
webconferentie
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ov vio

De startpagina van
internetportaal
www.binnenstadnijmegen.nl.

EN VERDER

Stadsfestival
‘Beleef de luxe
van Nijmegen’
geopend. Foto:
NovioNova.

novionova
Deelnemerslijst
‘Beleef de luxe
van Nijmegen’
Banketbakkerij Pruyn
Wijnhandel de Blauwe Druif
Holland Casino
Cappello- Hoeden- Tassen- Sjaals
Jan Jansen schoenen
Maarten Tijssen Mode BV.
Zus & Zo keukengerei

Beleef de luxe van Nijmegen

Binnenstadsmagazine NovioNova

Nijmegen opent festival m
stadswandeling en puzzel

Witte Huis Lent
Eetcafé Vandaag
Intermedi Art
Angelica Art, paradijs voor kunstzinnige vrouwen
Museum Het Valkhof
Dagblad De Gelderlander
Stichting binnenstadsmanagement Nijmegen
Koninklijke Horeca Nederland afd. Groot Nijmegen
4

VBO Vereniging Binnenstad Ondernemers

Zie ook www.beleefdeluxevannijmegen.nl

Door een aantal historisch
figuren ‘live’ te laten optreden op kenmerkende historische locaties in de stadswandeling van Nijmegen,
heeft die wandeling zeker
aan waarde gewonnen. De
stadswandeling (met puzzel) was de openingsactiviteit van stadsfestival ‘Beleef
de luxe van Nijmegen’.

Ook wethouder Hannie Kunst (Economische
Zaken) verleende medewerking. Gekleed
als jonkvrouw en voorgereden in een open
rijtuig, verrichtte ze Tweede Pinksterdag op
de Blauwe Steen met een korte toespraak
de opening van het stadsfestival. Ook de
wethouder was enthousiast over de ‘verlevendiging’ met historische figuren. “Eens kijken
of dat niet herhaald kan worden. Lijkt me
een leuk idee voor groepen of bijvoorbeeld
schoolklassen die Nijmegen bezoeken.”

advertentie

Nog lange weg te gaan
voor herbouw Donjon

Het zal nog een hele poos duren voordat de
Donjon daadwerkelijk boven het Valkhofpark
zal uittorenen. Dat zal overigens een aantal
meters minder zijn dan de ‘steigerdonjon’ die
er in 2005 stond.
Na het referendum in 2006, waarin de inwoners van Nijmegen zich uitspraken voor herbouw van de toren, is het lang stil geweest.
De gemeente heeft nu, twee jaar later, een
nieuwe fase ingeluid, die van de aanbesteding. De belangrijkste voorwaarde voor de

aanbesteding is dat Nijmegen niet meebetaalt aan de herbouw.
Geschikte partijen mogen zich de komende
tijd melden. Vervolgens wordt gekeken hoe
de financiering van de toren wordt ingericht.
De derde fase is het maken van het definitieve ontwerp. Uiteindelijk is het de rijksoverheid die de knoop doorhakt. Mocht het zover
komen, wordt in 2010 begonnen met de
bouw van de toren.

Passage Molenpoort 36 • 6511 HW Nijmegen
024 3230202 •info@maalsen.nl • www.maalsen.nl
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‘Jonkvrouw’ Hannie Kunst spreekt op de
Blauwe Steen vanuit het open rijtuig ‘het
volk’ toe. Stadsfestival ‘Beleef de Luxe van
Nijmegen’ is daarmee geopend.
Foto: NovioNova.

Reinoud van
Assendelft
de Coningh
leisure manager

GadGets!

Nijmegen’ te leven, ook bij ondernemers.
De tweede helft van het festivaljaar staat bol
van de activiteiten, let maar op.”

Etalagewedstrijd
Ondernemers die zich met of zonder idee
voor het festival aanmelden bij het projectbureau (zie: www.beleefdeluxevannijmegen.
nl) mogen zich officieel deelnemer noemen.
Deze officiële deelnemers zullen iedere
maand in NovioNova vermeld worden.
Van Assendelft: “Ook de Vereniging
Binnenstad Ondernemers heeft enkele activiteiten in de planning voor dit najaar opgenomen. Mogelijk dat de VBO-leden in september een etalagewedstrijd in het teken van
‘Beleef de Luxe van Nijmegen’ op touw zetten. Ook zijn er ideeën over een modespektakel. De komende zomermaanden komt daar
meer duidelijkheid over.”

met

Geslaagd festijn
Niet minder dan 125 stadswandelaars vulden
het vragenformulier in dat ze kregen bij de
voor het stadsfestival opnieuw uitgegeven
stadswandeling. “Er bleek meer animo voor
de stadswandeling te zijn dan we gedacht
hadden, met het oog op het warme weer”,
aldus projectleider Reinoud van Assendelft de
Coningh. “Wat ons betreft is het een geslaagd
openingsfestijn van het festival geweest.
Langzamerhand begint ‘Bleef de luxe van

De vragen die bij de stadswandeling werden
uitgereikt, hadden betrekking op een aantal
historische gebeurtenissen die nauw met
Nijmegen te maken hadden. “Tweederde van
de inzenders hadden alle antwoorden goed,
bij éénderde zaten er foutjes in”, aldus Van
Assendelft. Notaris mr. Van Gerwen kwam er
aan te pas om de winnaar van de hoofdprijs
te selecteren. Dat werd mevrouw Annette
Han uit Nijmegen. Zij won met haar familie
een verblijf van een lang weekend in Kasteel
Coulon, in Frankrijk.

Poelmann van den Broek
sponsor van top-expositie

Advocatenkantoor Poelmann van den Broek
N.V. uit Nijmegen is hoofdsponsor van de
nieuwe toptentoonstelling in Museum Het
Valkhof: ‘Luxe en decadentie. Leven aan de
Romeinse goudkust’.
Poelmann van den Broek verbindt graag haar
naam aan deze nieuwe toptentoonstelling
met pronkstukken uit ondermeer het Museo
Archeologico Nazionale in Napels. De sponsoring past binnen het beleid van Poelmann
van den Broek om culturele activiteiten te
ondersteunen. Het advocatenkantoor draagt

kunst en cultuur een warm hart toe. Het is
de eerste keer dat Poelmann van den Broek
een tentoonstelling van Museum Het Valkhof
sponsort.
Het kantoor verbond zich al eerder aan
de Stichting Cardo, die deel uitmaakt van
de Pluryn Werkenrode Groep. Verder is
Poelmann van den Broek als sponsor van de
Stichting Novio Pontis betrokken bij diverse
andere culturele initiatieven in Nijmegen en
ondersteunt zij vanaf het eerste uur de jaarlijkse Nijmegenprent.

DE 300 VAN VAN AS

Kasteelverblijf

Anderhalf jaar hebben we
erop moeten wachten, maar
eindelijk is ie er!
Ik weet nog goed dat we
het filmpje zagen van Steve
Jobs, de baas van Apple, die de nieuwe I-Phone
introduceerde. “Soms, een enkele keer, komt er
een nieuw product, dat de wereld verandert”, zei
hij... Ik móest ’m hebben.
Gelukkig was ik in november in de VS, nét vijf
maanden nadat de verkoop daar begon. Ik kocht
’m voor 399 dollar in Orlando.
Ik had ’m! Ik zou ’m alleen in Nederland
nog éven moeten laten hacken omdat de
Amerikaanse versie niet geschikt is voor
Europese providers...
Alsof het een straf van boven was, werd nog
geen drie uur later mijn gewone telefoon
gestolen! Vijf minuten onbeheerd in de nét
teruggebrachte huurauto laten liggen! Vanaf
Orlando Airport Meneer KPN gebeld en gelukkig was binnen een half uur alles geblokkeerd.
Geweldige service!
Onrustig het vliegtuig in. Voelde me
niet op mijn gemak door die gestolen telefoon.
’s Nachts gevlogen, ’s morgens op
Schiphol.
Nietsvermoedend, maar toch met
een hoop zweet in de bilnaad liep
ik door het ‘niets aan te geven’
poortje...
“Meneer, mag ik éven wat vragen?” Ik zag de man in uniform en
voelde mij door de grond zakken.
“Natuurlijk” zei ik quasi opgewekt
en de volgende minuten werd letterlijk al mijn vuile was binnenste
buiten gekeerd. Dáár kwam het
doosje mét mijn illegale I-Phone
tevoorschijn... Drie kwartier later
en 54 euro aan btw lichter kwam
ik Nederland binnen. Maar mèt
mijn Amerikaanse I-Phone. Nu, vijf
maanden later is ie ge-hackt! Ik
ben inmiddels voor het hacken 100
euri én de 54 euro btw verder. Sinds
twee weken kan ik bellen... Maar
ik mag ’m nooit upgraden want dan
blokkeert ie alles! Leuk, die lage
dollar. Leuk, zo’n nieuw gadget uit
de VS...Volgend speeltje wacht ik
écht op de Europese versie!
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Niet wachten,
nú registeren!
Praat mee en beslis mee over de toekomst van onze kansrijke binnenstad.
Registreer uzelf vandaag nog op www.
binnnenstadnijmegen.nl. Na bevestiging
van uw registratie krijgt u voortaan toegang tot het besloten forum en de eerste
webconferentie op woensdag 11 juni tussen 18.00 en 19.00 uur.

Besloten forum

Voordelen

Belangrijkste functies van www.binnenstadnijmegen.nl zijn vooralsnog de nieuwsvoorziening over en uit de binnenstad, mede
aangeleverd door NovioNova. Verder voorziet
de website in een actuele agenda van aankomende evenementen en activiteiten in de
binnenstad, op basis waarvan ondernemers
hun eigen actieprogramma kunnen bepalen. Rosalie Thomassen: “Bovenal krijgen
gebruikers van de website de mogelijkheid
om via het besloten forum direct mee te
discussiëren over allerlei binnenstadzaken.

Het bestuur van SBMN, dat het internetportaal initieert, realiseert zich dat werken aan
een goedbezocht internetportaal enige tijd
vergt. “Maar we rekenen er toch op dat veel
ondernemers, ook al is het maar uit nieuwsgierigheid, op 11 juni al even willen inloggen en meepraten of meekijken tijdens de
webconferentie. Het actieve gebruik van zo’n
portaal moet groeien, ondernemers moeten
de kans krijgen de
voordelen ervan
in te zien”, aldus

Streetlive en ‘Beleef de Radboud’

Dubbelprogramma
Koopzondag 1 juni
De Nijmeegse binnenstad staat een drukke koopzondag 1 juni te
wachten. En niet alleen de koopzondag staat bol van de activiteiten.
Het hele weekeinde is er, onder het motto ‘Streetlive & Beleef de
Radboud’ van alles te doen in de stad.

6

Streetlive, georganiseerd door de Stichting
Nijmegen Cultuurstad,
opent op zaterdag 31
mei met een jazzfestival-in-de-dop. Niemand
minder dan topsaxofoniste Candy Dulfer zal
zaterdagavond vanaf 21.00 uur een concert
verzorgen op de Waalkade. Samen met haar
fantastische liveband zal ze het Nijmeegs
publiek een swingende mix laten horen van
soul funk en jazz. De avond wordt geopend
door de Engelse zangeres Mia Silvas. Deze
zus van de beroemde Lucy Silvas speelt
mooie akoestische Jazz samen met haar gitarist en backing vocalisten.

Gospeldienst
Op (koop)zondag 1 juni wordt om 11.00 op
het Valkhof Streetlive 2008 traditiegetrouw
geopend met de inmiddels populaire gospeldienst. Daarna zal om 13.00 uur in de
hele stad een spektakel van kunst en cultuur
losbarsten.
De Nijmeegse Muziekfederatie zal niet alleen
op de Ganzeheuvel en de Grote Markt, maar
ook in de centrumstraten laten horen dat

Die kunnen zijzelf aan de orde stellen, of
worden ter tafel gebracht door bijvoorbeeld
de werkgroepen of bestuursleden van het
Binnenstadsmanagement of aanverwante
organisaties. “

er in Nijmegen door amateursorkesten op
zeer hoog niveau muziek wordt gemaakt.
Daarnaast zullen de straatmuzikanten weer
strijden om de ‘Zilveren Straatklinker’.
In de Burchtstraat wordt wederom de succesvolle en gezellige Kunst- & Cultuurmarkt
gehouden, terwijl op Plein ’44 ook dit jaar
weer ‘Kinderen een kwartje’ te beleven valt.
Tegen betaling van 20 eurocent, bestemd
voor een goed doel, kunnen de kinderen
spelen en springen op de meest spannende
kussens van Axi Traxi.
Op het hoofdpodium voor het Casino aan
de Waalkade zijn in het kader van Streetlive

optredens van diverse popkoren en van
het Nimweegs Soaptheater. Hier zal ook
de populaire rapper Yes’r zijn opwachting
maken. De burgemeester van de Nederpop,
Henk Westbroek, zal begeleid door de
Nijmeegse Thuisband, met de grootse hits
van het Goede Doel de middag afsluiten.

Beleef de Radboud!
Ook op koopzondag 1 juni viert de Radboud
Universiteit in het stadscentrum zijn 17de
lustrum, ofwel zijn 85-jarig bestaan. Als
cadeau aan stad en regio presenteren de
universiteit en het ziekenhuis zich met een
leerzaam, maar vooral leuk festival met
muziek, workshops, crashcourses, testjes,
debatten en nog veel meer.
In de gebouwen rond het Mariënburgplein
staan verschillende thema’s centraal. In LUX
is dat criminaliteit. In de centrale bibliotheek ouders en kinderen. In het Vlaams
Arsenaal wordt het thema voeding behandeld. In Het Archief gaat het om Nijmegen,
de stad. Kunst is aan de orde in het centrum voor beeldende kunst en tenslotte in
Cinemariënburg staat gezondheid centraal.
Op de markt rond de Mariënburgkapel zijn
allerlei leuke wetenschappelijke
opstellingen te vinden, met proeven, testjes en nog veel meer. Op
het hoofdpodium zijn optredens
(onder anderen van Maud), is er
een Chemieshow en interviewt journalist Fons de Poel diverse gasten.
Het complete programma is te vinden op website www.ru.nl.

Streetlive: grote drukte in de stad.

novionova

Achttien ideeën om de Waalbrug aan te
lichten zijn er ingediend voor de ideeënprijsvraag ‘Illuminatie van de Waalbrug’.
De wedstrijd werd uitgeschreven door
Stichting De Verlichting. Op 16 juni, precies 72 jaar nadat Koningin Wilhelmina de
Waalbrug officieel in gebruiik nam, wordt
bekend gemaakt wie het beste illuminatieplan indiende.

bij dat het beschikbare budget te boven gaat,
dan is de stichting bereid te zoeken naar extra
fondsen om het plan te realiseren.
De prijsvraaguitschrijvende Stichting geeft
overigens geen garantie op uitvoering van het
beste idee, omdat ook de vergunningverlener, in dit geval de gemeente Nijmegen, een
beslissende stem in het kapittel heeft als het
op de uitvoering aankomt.

De inzendingen worden tot en met 13 juni
geëxposeerd in de hal van het stadhuis. De
inzenders variëren van de TU Delft tot particulieren, zoals iemand die onder de naam
‘Basje’ een idee voor aanlichting van de brug
heeft ingediend.

‘Vuurvliegjes’

Twee jury’s
Tot die tijd zal een vakjury zich over de
plannen buigen, terwijl ook het publiek een
waardeoordeel kan vellen over de ontwerpen.
In de uiteindelijke waardering telt de vakjury
voor 60% mee, terwijl de publieksjury voor
40% meeweegt.
De winnaar volgens de publieksjury ontvangt
€1.000,-, voor het ontwerp dat door de vakjury als beste wordt uitgekozen ligt €2.500,klaar.
Vooraf zijn de ontwerpers er over geïnformeerd dat Stichting De Verlichting een budget van maximaal €120.000,- heeft om het
idee te realiseren. Zit er een ‘excellent’ idee

Stichting De Verlichting stelt zich ten doel
verspreid over de stad lichtobjecten te realiseren ter promotie van de stad en het Rijk
van Nijmegen. Stichting De Verlichting is in
november 2005 opgericht door een groep
Nijmeegse ondernemers. In april 2006 werd
het eerste project, de illuminatie van het
Keizer Karelplein, gerealiseerd. In september 2006 is de eerste fase van de illuminatie van het Kronenburgerpark in gebruik
genomen. Sindsdien zijn de Kruittoren, de
sprookjesgrot en de voetgangersbrug over
de vijver vanuit diverse hoeken in verschillende sfeervolle kleuren attractief verlicht.
In december 2007 werd met het in werking
stellen van ‘de Vuurvliegjes’ de illuminatie
van het Kronenburgerpark voltooid. Stichting
De Verlichting streeft er naar om de komende
jaren nog meer objecten in Nijmegen sfeervol
en artistiek te verlichten.

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND)
en de stichting Fraude Aanpak Detailhandel
(FAD) hebben wijzigingen aangebracht in het
waarschuwingsregister voor interne fraude.
Het besluit tot wijziging is genomen naar
aanleiding van een onderzoek van het College
bescherming persoonsgegevens (CBP). Het
besluit is voor het CBP reden om van verdere
handhavingsstappen af te zien.
De RND en de FAD hebben de voorwaarden voor opname in het register nu nader
uitgewerkt. Winkelbedrijven zullen bij iedere
fraudezaak aan de hand van verschillende
criteria een belangenafweging maken voordat
eventuele registratie in het waarschuwingsregister mogelijk is. In dat kader wordt rekening
gehouden met de duur van het dienstver-

band, de leeftijd en functie van de medewerker, de aard en omvang van de fraude en de
gevolgen daarvan en de vraag of er sprake
is van verzachtende of verzwarende omstandigheden. De RND en de FAD zullen stoppen met de praktijk waarbij alle vergrijpen,
ook zeer kleine, werden geregistreerd en de
mogelijke gevolgen voor de betrokkenen niet
werden meegewogen.
In de toekomst kunnen alle winkelbedrijven,
inclusief kleine zelfstandigen, ter voorkoming
van fraude gebruik maken van het waarschuwingsregister mits zij aan alle regels voldoen.
Ook stagemedewerkers en uitzendkrachten
kunnen in het waarschuwingsregister worden geplaatst. Zo wordt gewaarborgd dat
alle medewerkers op dezelfde wijze worden
behandeld bij interne fraude.

ambities
Lange tijd was het in ons
kikkerland niet bepaald
hip om te laten zien dat je
wat wilde worden in deze
wereld. Het begon al op
school. Als je beter was dan een ander was je
een ‘stuud’ en dat was toch wel het ergste wat
je kon overkomen. Maar het ging dieper dan
puberale praat. Het werd zo’n beetje de landsmentaliteit om vooral niet boven een ander uit
te komen. We gingen voor de middelmaat in het
onderwijs, in de politiek en zelfs in het bedrijfsleven. Overal steeds meer grijze muizen. En oh
wee als iemand probeerde het hoofd boven het
maaiveld uit te steken.
Gelukkig is het besef terug dat ambities niet
alleen goed zijn voor de mensen zelf, maar
ook dat je zonder ambities nergens komt. Het
voelt toch heerlijk als je na een tijd hard werken resultaten haalt? Ik hoef aan geen enkele
Nijmegenaar te vragen welke kick hij voelde
toen NEC vorige week een ticket naar Europa
veroverde. (Om over de kampioensoverwinning
van Achilles op De Treffers maar niet te spreken!). Succes maakt ons trots en daar willen
we allemaal deelgenoot van zijn. Het geeft heel
simpel een goed gevoel.
Daar waar we in de sport niet zonder competitie
kunnen, hebben we die echter ook nodig in onze
binnenstad. We moeten de beste
willen zijn en dat ook hardop durven
zeggen. Nijmegen komt niet vooruit
in de vaart der volkeren als we met
z’n allen menen dat we het al zo
goed voor elkaar hebben. Stilstaan
is nou eenmaal de weg naar achteruitgang.
Er moet in de komende jaren nog
heel veel gebeuren in het stadshart.
Iedereen moet daar binnen zijn
eigen rol zijn ambitie in bepalen. Of
je nu de mooiste winkel realiseert,
er de prachtigste voorstelling naar
toe haalt, of ruimte geeft aan de
broodnodige parkeerplaatsen, het
is allemaal even hard nodig om ons
uiteindelijk te onderscheiden van
al die andere ambitieuze binnensteden. Ik hoop dat er in de komende
tijd een hoop ‘nerds’ in Nijmegen
opstaan!

VAN BINNENUIT

Akkoord bereikt over
waarschuwingsregister

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting
Binnenstadsmanagement Nijmegen

COLUMN

Achttien ideeën voor
illuminatie Waalbrug
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Bose 3•2•1•GS
DVD home entertainment-systeem
Home cinema uit slechts twee zichtbare luidsprekers

www.doorman.tv Ziekerstraat 29, Nijmegen 024-3221220

Het

Bedrijvenloket van de

Gemeente Nijmegen: servicepunt voor ondernemers
■ Eén aanspreekpunt ■ Heldere aanpak ■ Tijdwinst ■ Eenduidig advies
Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen met al hun vragen aan de gemeente terecht op één
centrale plek, het Bedrijvenloket. De accountmanager van het Bedrijvenloket bekijkt samen met u
uw wensen en vragen. In dit gesprek wordt duidelijk wat de gemeente voor u kan doen, of er
bijvoorbeeld vergunningen moeten worden aangevraagd en welke gegevens aangeleverd moeten
worden. De accountmanager blijft daarna uw aanspreekpunt, onderhoudt de contacten met de
gemeentelijke afdelingen en bewaakt het proces van dienstverlening. Met het Bedrijvenloket
wil de gemeente Nijmegen de dienstverlening aan bedrijven efficiënter organiseren en daarmee
de service aan de ondernemer verbeteren.
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, werken de accountmanagers bij voorkeur op afspraak,
maar ook zonder afspraak bent u van harte welkom
Het Bedrijvenloket is te
vinden in het gebouw
van de Stadswinkel.
Mariënburg 75
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Tel: (024) 329 98 00
Fax: (024) 329 34 11
E-mail: bedrijvenloket@nijmegen.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag
13.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag 9.00 tot 12.30 uur

novionova

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

Ocho mode-accessoires
met filiaal in Molenpoort
Per 1 juni vestigt Ocho mode-accessoires zich
in de Molenpoort op nummer 10. Volgens de
eigenaar is de Molenpoort een uitstekende
locatie met veel passanten en een betaalbare
huur. Bijzonder aan het assortiment is dat het
voor de helft bestaat uit riemen die de klant
zelf kan samenstellen. De Nijmeegse vestiging is het derde filiaal binnen de formule die
sinds drie jaar bestaat. Andere vestigingen van
Ocho zijn te vinden in Eindhoven en Tilburg.

Postbank wordt
ING kantoor
Het staat nog niet vast wanneer de metamorfose precies gaat plaatsvinden, maar zeker is
wel dat binnen afzienbare tijd het postbankkantoor aan de Mariënburg verandert in een
kantoor van de ING Bank. In dat kantoor zullen de particuliere klanten van de ING Bank,
waartoe ook de Postbank behoort, voortaan
terecht kunnen. Terwijl het ING Bankkantoor
aan de Oranjesingel vanaf dat moment alleen
nog maar zakelijke klanten zal bedienen.

Verbouwing
in volle gang
Vorig jaar meldden we op deze plek dat het
voormalige pand van meubelzaak Tendens
was aangekocht door vastgoedondernemer
Ton Hendriks die het zou verbouwen tot een
aantal appartementen en één of twee winkels.
Het wachten was alleen op de benodigde vergunningen. Inmiddels zijn die verstrekt en is
de verbouwing in volle gang.

Filiaalleider Meeùs
Nijmegen gewisseld
Makelaar Sabine Moolenaar volgt Michael
Leenaers op als filiaalleider van Meeús

onder directie van Strijbosch Thunnissen
Vastgoedmanagement. Voor aanvang van de
Vierdaagsefeesten moet de klus geklaard zijn.
Het pand is in particuliere handen.

Sabine
Moolenaar

Makelaars aan de Prins Hendrikstraat.
Leenaers is voor zichzelf begonnnen met een
makelaarskantoor in Malden

Nieuwe kapsalon
in Molenpoort
Anh Truong is de eigenaresse van een nieuwe
kapsalon in de Molenpoort. Haar zaak, op
de eerste verdieping, heet Annie Kapsalon en
heeft zes stoelen. Voorlopig heeft Anh één
werknemer in dienst.

Pand ‘Eigen Hulp’
wordt gerestaureerd
Met behulp van een renovatiesubsidie
van de gemeente Nijmegen wordt het
pand ‘Eigen Huis’ op de hoek van de Van
Broeckhuysenstraat-Mariënburg-Tweede
Walstraat grondig opgeknapt. Het pand,
gebouwd in 1908 voor de toenmalige coöperatieve vereniging ‘Eigen Huis’ die er tal
van kleine winkels in vestigde, staat op de
gemeentelijke monumentenlijst. Dak en gevel
worden gerestaureerd, het pand wordt geïsoleerd en geschilderd en sieronderdelen, zoals
een hekwerk, keren terug. ‘Eigen Huis’ kent
drie winkelruimten, die door Lundia en Eclips
worden gehuurd. De bovenetages worden
bewoond door studenten. De renovatie staat

Stoelendans
arthouse LUX
Bij arthouse LUX is recentelijk een aantal
mensen van plek gewisseld. Ineke Cruysen
wordt Hoofd Verhuur en Publieksdiensten.
Linda Croonen heeft de positie ingenomen
van Patricia van Wetten die assistente was op
de afdeling film. Ten slotte wordt Allard Koers
projectmedewerker. Hij gaat filmprojecten en
evenementen organiseren, een functie die tot
voor kort werd ingevuld door Ellen Tolsma.

Bestuurswisseling
bij S.O.C.N.
Willem Arns en Ton van Haaren zijn per 1 mei
2008 benoemd tot respectievelijk voorzitter
en penningmeester van Stichting Openbaar
Carnaval Nijmegen (S.O.C.N.). Willem
Arns volgt Jo de Bruijn op, die ruim 14 jaar
bestuurlijk actief is geweest voor de S.O.C.N,
waarvan de laatste 7 jaar als voorzitter. Ton
van Haaren volgt Gerard Brouwer op als penningmeester.
Het bestuur van de S.O.C.N. bestaat naast
Willem Arns en Ton van Haaren uit: Ruud
Kleinschiphorst (proclamatie, technische
commissie, stads- en jeugdkabinet), Harry
Wolf (optocht, jeugd- en dweilorkestencommissie) Trees Geutjes (secretaris), Judith
Berger (secretaris) en Stasiu Teunissen
(sponsoring en PR).

Hoyng Molenpoort
wordt Cook en Co
Hoyng in de Molenpoort, specialist in glas,
aardwerk en porcelein, ondergaat een ingrijpende verbouwing. Zowel interieur als verlichting worden gemoderniseerd. Per 31 mei
gaat de speciaalwinkel weer open, onder de
naam Cook en Co. Het is de dertiende winkel
in een landelijk keten, gespecialiseerd in alles
dat met koken te maken heeft. Of, naar eigen
zeggen: “In onze winkel serveren we de leukste, mooiste, handigste en nieuwste kookspullen. Van kookboek tot keukenmachine en
van servies tot servet.”
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RABOBANK

nova

Theodor Abels

Adjunct Directeur
MKB en Financieel Advies
Rabobank Rijk van Nijmegen
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Circa 30% van alle MKB-ondernemers is momenteel ouder dan 55
jaar. Dat betekent dat veel bedrijven de komende jaren van eigenaar
wisselen. Naar verwachting vinden
in Nederland de komende vijf
jaar 75.000 tot 100.000 bedrijfsoverdrachten plaats. Het is van
groot economisch belang dat deze
ondernemingen succesvol blijven
bestaan. De Rabobank draagt graag bij aan een
goed functionerende markt voor bedrijfsoverdracht en -overname. Zowel voor de overdrager
en de overnemer als hun adviseurs kan de
Rabobank hierin een rol van betekenis spelen.
Het vinden van een opvolger, het vaststellen
van de waarde van de onderneming, het in
kaart brengen van de fiscale gevolgen van en
de financiële situatie na de overdracht. Het
overdragen van een bedrijf is een veelomvattend en complex traject. De Rabobank heeft
jarenlange ervaring met de begeleiding van
bedrijfsoverdrachten. De Rabobank is dus
niet alleen betrokken, maar heeft bovendien
de kennis en de producten in huis voor een
optimale ondersteuning gedurende het gehele
traject, van de oriëntatie tot en met de fase na
de overdracht.
Bij de verschillende fasen van het overnametraject is ondersteuning en advies van diverse
specialisten noodzakelijk. De Rabobank zoekt
graag samenwerking met de belangrijkste
adviseur(s) van de ondernemer. Daarnaast
beschikt de Rabobank over een uitgebreid
netwerk van in bedrijfsoverdracht gespecialiseerde adviseurs zoals fiscalisten en juristen
die zorgen voor een optimale begeleiding van
het overdrachtsproces op fiscaal en juridisch
gebied.
Dankzij haar positie tussen de diverse partijen in, is de rol van spin in het web van het
complexe overdrachtstraject de Rabobank op
het lijf geschreven. Voor zowel overdragende
en overnemende ondernemers als voor hun
adviseurs is de Rabobank op dit gebied een
waardevolle gesprekspartner.

BINNENSTAD-

SPREEKUUR

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

BINNENSTAD-

SPREEKUUR

Meer aandacht voor ‘levend verleden’:
Hertogpoort komt terug

Krachtig vervolg op
offensief Ringstraten
Er ligt nog eens 4,5 miljoen euro klaar voor verdere aanpak van de Ringstraten. Daarbij
ligt de focus op ´aanverwante` straten, die ook heringericht worden. Met de investeringen
onderstreept het gemeentebestuur dat de Ringstraten -met een echt Nijmeegs gezicht- een
onlosmakelijk geheel met het kernwinkelgebied vormen.
Het ‘economisch offensief Ringstraten’
krijgt een krachtig vervolg als de Provincie
Gelderland later in juni groen licht geeft voor
een omvangrijke subsidie uit Europese gelden. Daarmee is de helft van de 4,5 miljoen
euro gedekt. De andere helft legt de gemeente Nijmegen zelf op tafel.

‘Vergeten stukjes’
En aantal activiteiten ter verbetering van de
Ringstraten is al ingezet en moeten natuurlijk
afgemaakt worden. Verder willen we de openbare ruimte in de zogenaamde aanverwante
Ringstraten bij de herinrichting betrekken”,
licht wethouder economische zaken Hannie
Kunst toe.
Daarmee bedoelt de wethouder straten als de
St. Jorisstraat, Van der Brugghenstraat, het
korte deel van de Hertogstraat, Tweede
Walstraat, Spaarpot en Hertoghof, Smetiusstraat en Wintersoord.
“Het zijn de straten die kort voor of direct
aan de Ringstraten liggen en daarmee eigenlijk één geheel vormen. Vaak zijn het ook de
verbindingsstraten met het kernwinkelgebied.
Ondernemers uit de Ringstraten hebben erop
aangedrongen die ‘vergeten stukjes’ ook bij
de herinrichtingsplannen te betrekken”, aldus
de wethouder.

Stadsmuren
In dit vervolg op de aanpak van de Ringstraten wordt extra veel aandacht geschonken
aan het ‘levend verleden’ in de Nijmeegse
binnenstad. Waar mogelijk wil de gemeente
archeologische of historische vondsten weer
in het straatbeeld terugbrengen. Een begin
wordt gemaakt met de Hertogpoort, waarvan overblijfselen werden gevonden toen
de Hertogstraat werd opgeknapt. Omdat de
Ringstraten voor een groot deel de contouren
volgen van de stadsmuren, die in 1881 afgebroken werden, wil de gemeente eventuele
restanten van de stadsmuren zoveel mogelijk
terug laten komen. Hannie Kunst: “Het zou
mooi zijn als we een toeristische route langs
de oude stadsmuren tot stand zouden kunnen brengen.”

Gevelaanpak
Ook het aantrekkelijk maken van de looproute
tussen het Centraal Station en de Ringstraten
en het aanbrengen van sfeerverlichting in de
Van Welderenstraat zijn opgenomen in de
vervolgaanpak van de Ringstraten. De subsidiemogelijkheid bij aanpak van gevels in de
Ringstraten blijft in stand.

De St. Jorisstraat die
het Trajanusplein met
Kelfkensbos verbindt, is
een van de ‘aanverwante’
straten die ook in de
herinrichting worden
opgenomen.
Foto: NovioNova.
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Dick Bos
Product Plus
Reclamebureau

Exclusief voor NovioNova geeft Poelmann van den Broek NV Advocaten
antwoord op juridische vragen die bij binnenstadsondernemers leven.
De illustratie is van cartoonist Fons Burgers. Heeft u ook een vraag voor
deze rubriek, mail dan naar: info@novionova.nl.
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VOOR U EEN VRAAG...

VOORZet GeVeN

Het huurcontract met betrekking tot mijn winkel is aangegaan voor een
termijn van vijf jaar en loopt op 1 augustus 2008 af. De eigenaar van
het pand wil nu per 1 juni 2008 de huur met 15% verhogen. Mag dat
zomaar?

Huur kan niet zomaar
tussentijds omhoog

Overigens kan een dergelijke vordering tot
aanpassing van de huurprijs alleen worden
ingesteld in de volgende gevallen:
1. indien de huurovereenkomst voor bepaalde
tijd geldt, zoals in dit geval, na afloop van de
overeengekomen duur.
2. In alle andere gevallen kan een dergelijke
vordering worden ingesteld telkens wanneer
er ten minste vijf jaar zijn verstreken sinds de
dag waarop een nieuwe huurprijs is ingegaan.
Een vordering tot aanpassing van de huurprijs moet vergezeld gaan van een deskundigenadvies. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de benoeming van een

deskundige, dan zal de kantonrechter deze
benoemen.
Bij de nadere vaststelling van de huurprijs let
de kantonrechter op het deskundigenadvies
en het gemiddelde van de huurprijzen van
vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse.
In deze situatie kan de verhuurder dus niet
per 1 juni 2008 verhoging van de huurprijs
verlangen. In het geval de verhuurder en de
huurder het contract verlengen en zij het niet
eens worden over de nieuwe huurprijs die
geldt per 1 augustus 2008, dan kan de kantonrechter worden gevraagd om hierover een
beslissing te nemen.
Heleen Kruijsen
advocaat bij
Poelmann van den Broek N.V.

BOSPRAAT

Deze vraag heeft betrekking op een winkelruimte. Het Burgerlijk Wetboek bevat een
regeling op grond waarvan bij de kantonrechter kan worden gevraagd om aanpassing
van de huurprijs. Dit kan men doen indien
huurder of verhuurder van mening is dat de
huurprijs te hoog respectievelijk te laag is en
zij er in onderling overleg niet uit komen.

Het EK komt er weer aan.
Nederland kleurt oranje. Op
straat, in de kroeg, en bij
de mensen thuis. Ik vind dat gezellig. “WIJ houden van Oranje!” Die oranjegekte kan mij niet
gek genoeg. Dus doe mee. Hoe? Ik zal u paar
voorzetjes geven.
• Een klassieker. Bij elk Oranje doelpunt geeft
u korting. Hoe meer doelpunten, hoe hoger de
korting. Wilt u de gokkers ook een kans geven,
dan verhoogt u de prijs bij elk tegendoelpunt
dat Oranje incasseert.
• Aangezien de gastlanden Zwitserland en
Oostenrijk zijn, hangt u een immense oranje
koebel aan de deur. Trekt u aan de bel dan gaat
de extra tijd in. Extra tijd waarin klanten profiteren van extra korting.
• Maak voor elke wedstrijd een ‘favoriete’
opstelling met daarin elf aantrekkelijk geprijsde
producten.
• Juich voor korting. Elke klant mag juichen na
een aankoop. Elke seconde dat hij of zij juicht,
geeft u 1% korting.
• Maak uw winkel voetbalvrij, maak een oase
van rust. Dus even geen oranje, geen spelers
etc.
• Of doe het tegenovergestelde. Bouw uw winkel om tot stadion. Met een veld, tribunes en
zonder hooligans. Uw klanten kunnen dan tegen
elkaar voetballen om gratis of extra scherp
geprijsde artikelen.
• Open uw winkel speciaal wanneer het
Nederlands elftal speelt. Geef 90 minuten extra
korting plus een bonus wanneer
Oranje scoort.
Alles mag van mij oranje zijn. Ik wil
oranje kroketten, ijs, kaas, brood,
boter. Ik wil een oranje auto, oranje
smurfen en stoplichten die alleen
maar op oranje staan. Wat mij betreft
wordt de zon oranje. Als het oranje
is dan is het goed. Voor mij, voor u
en uw klanten. En mochten we ook
nog eens wat presteren, dan wordt
het alleen maar beter!
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winkel of internet
In NovioNova onder de titel
‘Winkel of internet’ een korte serie
over e-commerce en internet en
de wijze waarop de Nijmeegse
binnenstadondernemers daarmee
omgaan. In deze vijfde aflevering:
kinderkleding.
tekst: Pieter Nabbe
foto’s: Edwin Stoffer

Marktplaats en ebay zijn vergeven van goedkope kleding in
alle soorten en maten, nieuw
en tweedehands. Vormen zij
een bedreiging voor de winkeltjes in kinderkleding? Een
rondgang langs een aantal
ondernemers levert verschillende reacties op.
Lucy Deckert

Op internet of in de Nijmeegse binnenstad: keuze voldoende

Kleren moet je in het echt zien
en kunnen voelen en passen
Wie de zoekterm kinderkleding op google
intikt, komt al gauw op sites terecht als
12 kleertjes.com, startpleintje.nl, startkabel.nl en
kinderkleding.com. Overzichtpagina’s met
honderden webwinkels gespecialiseerd in
nieuwe en gebruikte kinderkleding. Die zijn
vervolgens weer ingedeeld in uiteenlopende
categorieën als hip, goedkoop, exclusief enzovoort. Alles is te krijgen, je moet alleen even
zoeken.

Lucy Deckert
(‘Ikke-ook’): ‘Ook mijn
winkel krijgt er binnenkort
een virtuele dependance
bij. Zie het als een extra
etalage.’

Maar de oude vertrouwde winkels bestaan
ook nog. Ouders (en tieners met kleedgeld)
hebben niets te klagen, want in de binnenstad is geen tekort aan winkels voor de
kleintjes. Zij kunnen onder meer terecht in
de Van Welderenstraat, de Kannenmarkt, de
Molenpoortpassage, de Marikenstraat en de
Lange Hezelstraat.

Extra etalage
Lucy Deckert is eigenaresse van ‘Ikke-ook’ in
de Stikke Hezelstraat, een winkel gespecialiseerd in trendy, stoere kleding voor kinderen
tussen de 2 en 14 jaar. Haar assortiment
bestaat uit onder meer broeken en shirts van
Diesel en Replay & Sons, niet de goedkoopste
merken. En juist deze merken, zo maakt een
internetrondgang duidelijk, worden online
overvloedig aangeboden.
Heeft een ondernemer, met in de binnenstad
flinke overheadkosten daar last van? Deckert:
“De concurrentie is fel geworden. Met name
de leveranciers van dure merken hebben
jarenlang geprobeerd de verkoop op internet

tegen te houden om wildgroei te voorkomen.
Ze waren bang dat er een huisvrouwencultuur
zou gaan ontstaan; moeders die er vanuit
huis een handeltje op na houden. Dat is niet
goed voor het imago. Maar het bleek niet vol
houden om die kleding uitsluitend via winkels
te verkopen. Ook mijn winkel krijgt er binnenkort een virtuele dependance bij. Zie het als
een extra etalage. Zelf zal ik niet zo snel iets
op het internet kopen, zeker geen kleding.
Dat moet je in het echt zien en kunnen voelen en passen.”

Monique Vereijke
(‘Kris Kras mode’):
‘Verkoop van tweedehands kleding via internet
houdt de handel
levendig.’

novionova

Monique Vereijke

Leontine van Leeuwen

Levendig

Alert zijn

‘Kris Kras mode’ is een zaak in de
Moenenstraat die deel uit maakt van een
bescheiden keten met vestigingen in onder
meer Beuningen, Wijchen, Cuijck en Druten.
Monique Vereijke is een van de medewerkers
die er vanaf de opening in 2004 bij is. De
winkel in Nijmegen heeft twee ingangen, de
een geeft toegang tot mode voor baby’s en
kleintjes en een deur verder kunnen ouders
met hun opgroeiende kinderen terecht bij
‘Teens’, voor kleding tot 16 jaar.
“Van het internet hebben we nooit last gehad.
Daar vind je vooral gebruikte kleding. De verkoop van tweedehands kleding is alleen maar
gunstig. Op die manier blijft de handel levendig. Sinds de opening is onze omzet alleen
maar gestegen”, zegt Monique.

Aan de rand van de binnenstad zit sinds
kort ?No-Na, de winkel van Leontine van
Leeuwen. In 2006 begon ze met haar winkel
op het Wintersoord. Onlangs verhuisde ze
naar de Nieuwe Markt waar ze behalve babyen kinderkleding ook positiekleding verkoopt.
“Mensen vertellen me dat ze op het internet
hun kleding kopen. Dat is natuurlijk niet
fijn om te horen. Maar je kunt er weinig aan
doen. Ik probeer mijn assortiment aan te passen en artikelen aan te bieden die niet op het
internet te krijgen zijn. Dat kost tijd, want je
moet alles in de gaten houden en alert zijn.”
Een website die haar winkel ondersteunt heeft
ze nog niet maar die komt er wel. “Ik moet
met de tijd meegaan, want alleen een stenen
winkel is kennelijk niet meer voldoende.
Thuis wordt tenslotte ook geshopt. En daar
wil ik graag een graantje van meepikken. Je
bent ondernemer of niet.”

Leontine van Leeuwen
(‘?No-Na’): ‘Mensen
vertellen me dat ze op
het internet hun kleding
kopen. Dat is natuurlijk
niet fijn om te horen.’

Winkel houdt gelijke tred met internet

Kinderkledingwinkels
in de binnenstad

• Pukkemuk: Kannenmarkt 15
• Palau: van Welderenstraat 15
• Toffie & Toff: van Welderenstraat 9
• Gabbertje Kinder- en Tienermode:
Passage Molenpoort 37-a
• Villa Happ: Marikenstraat 50
• Mazzel Kinderkleding:
Lange Hezelstraat 26
• KrisKras: Moenenstraat 9
• ? NO-Na: Nieuwe Markt 2
Grote kinderkleding
webshops

• kinderkleding-tekoop.nl
• roweyzz.nl
• kleertjes.com
• kakketula.nl
• kixx-online.nl
• 1001kinderkleding.nl
• allemaalkleertjes.nl
• kinderkledingonline.nl

Volgens een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Raad Nederlandse
Detailhandel, blijkt dat de stijgende populariteit van internet geen invloed heeft op de
winkelverkoop. Wel worden websites van winkels populairder. Steeds meer producten
worden online gekocht via de website van de winkel. Tegelijk blijft de traditionele verkoop niet achter. Vergeleken met 2006 is de omzet in 2007 in de detailhandel zelfs
verdubbeld. De belangrijkste reden waarom mensen zich nog steeds online product
oriënteren en daarna in de winkel het product kopen is dat de consument graag een
wil voelen en zien. En vanaf internet is het product niet meteen mee te nemen.

13

Fotog
graﬁe Ton Niessing

Fotog
graﬁe Ton Niessing

De Vierdaagsefeesten groeien, gekoppeld aan het grootste
wandelsportevenement aller tijden, uit tot één van de grootste
evenementen van Europa. Het belang van de Vierdaagseweek voor
stad en regio is groot. Maar dat geldt ook omgekeerd: zonder de steun
van het regionale bedrijfsleven kan de Vierdaagseweek niet worden
georganiseerd.

Fotog
graﬁe Mob
bilitystore.n
nl

KOM OVER DE BRUG! STEUN DE
VIERDAAGSEFEESTEN IN BRONS, ZILVER OF GOUD!

Uniek arrangement
Ondersteund door Ronald Migo (directeur K. v. K. Centraal Gelderland),
Gert Kroon (voorzitter VNO NCW Regio Arnhem-Nijmegen), Bert Jeene
(voorzitter Industriële Kring Nijmegen), Leo Visser (voorzitter Vereniging voor Nijverheid en Handel) en Theo Lemmen (voorzitter MKB
Nijmegen) bieden we u een uniek arrangement aan met o.a.:
• en
entre
tree
e bij
bij ope
openin
ning
g Vier
Vierdaa
daagse
gsewee
week
k in
in Goff
Goffert
ertsta
stadio
dion
n op
op
zondag 13 juli;
• on
ontva
tvangs
ngstt op
op schi
schip
p Rive
Riverr Drea
Dream
m op
op dins
dinsdag
dag 15 ju
juli;
li;
• plaats op Keizer Kareltribune tijdens intocht Vierdaagse
op vr
vrijd
ijdag
ag 18 jul
juli;
i;
• toegang tot een concert en een VIP-avond.

In combinatie met dit arrangement kunt u een sponsorpakket
bestellen: basis, brons, zilver of goud. Kijk voor meer informatie,
inhoud en prijzen van de pakketten op www.vierdaagsefeesten.nl.

Meet friends, have fun, enjoy the music!

www.vierdaagsefeesten.nl
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novio

nova

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 7-2008
van NovioNova, verschijningsdatum
26 juni, is op maandag 9 juni 2008.
verschijnt elke laatste
colofon NovioNova
donderdag van de maand

Gebroeders Van Limburg Festival 2008 eind augustus

Middeleeuwen keren terug,
kansen voor ondernemers
door Henk Beerten,
Stichting Gebroeders van Limburgfestival

De middeleeuwen keren terug
naar Nijmegen, de geboortestad van Johan, Herman en
Paul van Limburg. Op zaterdag 30 en zondag 31 augustus bruist de binnenstad van
Nijmegen weer.

uitgever Faits Divers vof
redactie Pieter Nabbe, André Sonneville
fotografie Sonja Antheunis, Edwin Stoffer,
Jan van Teeffelen
vormgeving Louman & Friso
marketing Elles Jonker, 06-47087974
drukker Trioprint
verspreiding Fietsdiensten.nl

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

ı Bedrijvenloket Nijmegen

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

ı MKB-Nijmegen

Wolfskuilseweg 279, 542 AA Nijmegen
T: 024 890 40 56
E: info@mkbnijmegen.nl
W: www.mkbnijmegen.nl

ı Kamer van Koophandel voor
Centraal Gelderland

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

ı Stichting Binnenstadmanagement
Nijmegen

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

Van Kronenburgerpark tot het
Valkhofpark zullen dit jaar naar
verwachting zo’n 50.000 mensen genieten van middeleeuwse
muziek, dans, vechtkunst en
jong en oud ervaren het dagelijks
leven van zo’n 600 jaar geleden.

Herhaald bezoek
Het Nijmeegse festival is in drie jaar uitgegroeid tot het grootste jaarlijkse middeleeuwse festival van Nederland. De bezoekers
komen niet alleen uit Nijmegen maar steeds
meer mensen uit de verre regio weten het festival te vinden. Ouderen maar ook zeer veel
kinderen genieten van een verrassend dagje
uit. Uit onderzoek tijdens het eerste festival
blijkt dat de bezoekers van plan zijn na dit
bezoek vaker naar de stad te komen.

In het harnas
Het tweedaagse festival kent dit jaar twee
nieuwe attracties die extra bezoekers moeten trekken en vooral de bezoekers van de
afgelopen jaren moet stimuleren opnieuw
te komen. Op het Valkhof wordt zowel op
zaterdag als op zondag een riddertoernooi
gehouden. Ridders te paard en in volledig
harnas, meten hun krachten in een authentiek
toernooi, om de hand van de schone jonkvrouw te winnen. In het Kronenburgerpark
zal, als alles goed gaat, een meer dan acht
meter hoge belegeringsmachine te zien zijn.
Gebouwd door leerlingen de Bouwopleiding
Regio Nijmegen (BORN).

Nieuwe participanten
Bakkerij Pruijn ontwikkelde het Gebroeders
Van Limburgbrood en verkocht er op
één dag 500. Bakker Arend creëerde de
Arnolduskruidkoek, en verkoopt die sinds
2007 in zijn winkel. Inmiddels zijn andere

Het riddertoernooi, een nieuwe activiteit
eind augustus tijdens het Gebroeders van
Limburg Festival. Foto: Ellen Daniëls.

ondernemers gestart met het ontwikkelen
van een eigen Van Limburg product. De
Stichting Gebroeders van Limburg is nog
steeds op zoek naar nieuwe participanten.
Zo is er ruimte voor Van Limburg honing,
wijn, bier, zoetwaren, pannenkoeken of kaas.
Producten die natuurlijk naar middeleeuws
recept gemaakt worden. Maar ook een Van
Limburg Weekend arrangement van een hotel
of een Van Limburg menu biedt mogelijkheden om extra klanten naar uw zaak te krijgen.
De stichting kan u daarover vrijblijvend adviseren.

Verdere groei
Nijmegen heeft met het Gebroeders van
Limburg Festival in korte tijd een formidabele
publiekstrekker gekregen die elk jaar in het
laatste weekend van augustus duizenden
mensen naar het centrum van de stad trekt.
Bezoekers die de unieke sfeer van de stad
leren kennen en die verleid moeten en kunnen worden om vaker terug te komen. Het
middeleeuwse weekend zal de komende jaren
verder groeien. De stichting streeft naar zo’n
100.000 bezoekers in 2010. Hier ligt een
mooie uitdaging voor de ondernemers in de
binnenstad om hier optimaal op in te spelen.
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• personeelsfeesten • workshops •
• zaalhuur • salsaband Ayakamata •
• vrijgezellenfeest • catering •
/RANJESINGEL   .IJMEGEN ❘ 4ELEFOON   ❘ 4ELEFAX   ❘ WWWBRUNETNL

Schoon, gezond en duurzaam
Het eerste en enige artiestenbureau in
Nederland voor absolute topmuzikanten
met een handicap.

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

Zij kunnen uw evenement, gala,
congres, feest etc. compleet
musikaal verzorgen.

biologische producten en delicatessen

• Mailings op maat

Opdrachtgevers waren o.a.
Rabobank, Univé, Rode Kruis en PGGM.

Fietsdiensten.nl Tweede Walstraat 83, 6511 LR Nijmegen

www.allthewaymusic.nl

T 024 322 50 32 M 06 300 148 01
E info@fietsdiensten.nl W www.fietsdiensten.nl
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De oplossingen van vandaag

ICT is een vak. En wij zijn goed in dat vak.
Of het nu gaat om het stroomlijnen van
uw automatiseringsproces, de aanschaf
en installatie van een nieuwe server,
hard- en software, copiers, digitale telefonie of onderhoud van uw netwerk (op
afstand), u vindt in ons een betrouwbare
partner in business. Al tientallen jaren,
en dat is in ICT-termen een eeuwigheid.
Door die jarenlange ervaring vinden wij
via heldere adviestrajecten de oplossing
voor al uw automatiseringsprocessen.
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ICT is een vak. En wij zijn goed in dat vak.
Of het nu gaat om het stroomlijnen van
uw automatiseringsproces, de aanschaf
en installatie van een nieuwe server,
hard- en software, copiers, digitale telefonie of onderhoud van uw netwerk (op
afstand), u vindt in ons een betrouwbare
partner in business. Al tientallen jaren,
en dat is in ICT-termen een eeuwigheid.
Door die jarenlange ervaring vinden wij
via heldere adviestrajecten de oplossing
voor al uw automatiseringsprocessen.

Eenvoudig, laagdrempelig en ﬂexibel. In
een totaaloplossing en op maat, want
ons advies is volledig afgestemd op uw
behoefte.

De zekerheid voor morgen

Daarnaast zorgen wij via onderhouds- en
supportcontracten met eigen systeembeheerders en servicemonteurs voor
het probleemloos functioneren van uw
automatiseringssystemen. Zo dat u zeker
weet dat uw systeem ook morgen nog
werkt. En dat is een hele zorg minder.
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Slecht weer zet ondernemers Hertogstraat voet dwars

Albert Heijn opent
nog voor Vierdaagse

Actiedag toch voor
herhaling vatbaar

Hoewel slecht weer de organisatoren van
de Actiedag in de Hertogstraat behoorlijk
de voet dwars heeft gezet, is zo’n feestelijke
dag waarop de winkeliers zich buiten hun
zaak aan het (koop)publiek presenteren
toch voor herhaling vatbaar.
Regenbuien en lage temperaturen hielden het
publiek terughoudend om de Hertogstraat
te bezoeken op 17 mei. Toch hadden de
ondernemers er van alles aan gedaan om
een gezellig sfeertje te scheppen. In stands
werden acties en bijzondere producten
en diensten aangeboden en de horecaondernemers hadden gezorgd voor livemuziek op of tegen de terrassen aan. Ronduit
spectaculair was de motortrialbaan die met
speciale vergunning van het gemeentebestuur
in de Hertogstraat was aangelegd. Voor de

verrichtingen van trialkampioen Alex van
den Broek was, ondanks het weer, grote
belangstelling. In veel gevallen koppelden de
motorliefhebbers hun kijkje naar de capriolen
van Van den Broek aan een bezoekje aan
de motorzaak van de familie Termaat, die
ook voor de organisatie van het trialcircuit
tekende.
“Erg jammer van het weer”, vatte Hertogstraatvoorzitter Rob Koops de stemming
onder publiek en organisatoren samen,
“maar dat is iets waar we met z’n allen niets
aan kunnen doen. Aan de organisatie heeft
het verder niet gelegen. Alle ondernemers
hebben echt hun best gedaan er iets van
te maken. Was het beter weer geweest,
dan was dat beslist tot uiting gekomen in
bezoekersaantallen en omzet. Volgende keer
beter.”

De organisatoren van de
Actiedag Hertogstraat
vochten op de Holland
Spoor Spinningbaan een
onderlinge sportieve
strijd uit. V.l.n.r. ‘coach’
Margriet Modderkolk
(Ringstratenmanager),
Lucas Leenders, Jeroen
Termaat, Rob Koops,
Nicole Teunissen en
Wim Teunissen. Foto:
NovioNova.

Hertogstraat krijgtweer roze woensdag
Dit jaar wordt er op de tweede Vierdaagsedag
-woensdag 16 juli- in de Hertogstraat weer
een ‘roze woensdag’ gehouden. De deelnemers aan de Vierdaagse, via de Waalkade,
de Voerweg, de Hertogstraat en de Van
Broeckhuysenstraat op de terugweg na een
wandeldag door het Land van Maas en Waal,
worden die dag traditioneel enthousiast ontvangen door de Nijmeegse binnenstad.
‘Roze woensdag’ geeft aan die ontvangst
van oudsher een extra dimensie. Voorheen
werd Roze Woensdag gehouden in de Van
Welderenstraat. De succesformule werd in
2006 overgeheveld naar de Hertogstraat,

maar die Vierdaagse werd afgelast.
Initiatiefnemer Erik Koning wist in 2007 met
de ondernemers van de Hertogstraat de Roze
Woensdag van dat jaar te redden. Het publiek
pakte het op alsof die woensdag nooit was
weggeweest.
De organisatie wordt dit jaar gesteund door
King Promotie, dat er voor zal zorgen dat
de wandelaars een ongestoorde doortocht
kunnen maken en de feestvierders hun Roze
Woensdag kunnen vieren. Sponsoren zijn
verder een sponsorgroep uit de Hertogstraat,
café ‘t Hoofdkantoor, Klub Kolonie en
RadioNL.

Nog voor de 92ste Vierdaagse en 30ste
Vierdaagsefeesten zal het nieuwe Albert
Heijnfiliaal in het voormalige postkantoor
aan de Van Schevichavenstraat officieel
geopend worden. Ontwikkelaar Woningcorporatie Talis, de gemeente Nijmegen,
de ondernemers in de Van Broeckhuysenstraat en de
grootgrutter
overleggen
momenteel
met elkaar
over een
officiële
opening half
juli.
“We vinden gespreid woningbezit
belangrijk. Daarom hebben we het pand
in 2004 gekocht en ontwikkeld tot een
gebouw met 26 appartementen in het
hogere segment, een Albert Heijnwinkel
en een ruim souterrain dat nog beschikbaar is voor commerciële doeleinden”,
aldus projectmanager Michel Pott van
Woningcorporatie Talis.
“In 2005 kregen we de eerste tekeningen
van architectenbureau Van der Loy en
Jacobs uit Huissen. De verbouwing van
het uit 1908 stammende gebouw begon
vervolgens in 2007”, vult projectleider
Cees Groenen aan.
Het AH filiaal beschikt over 1.000 vierkante meter voor winkel, magazijn en
dienstruimten. De appartementen zijn in
twee à drie woonlagen gebouwd en er is
een gemeenschappelijke binnentuin. De
oorspronkelijke ingang van de dienstwoning van de directeur van het postkantoor
(links van de hoofdingang) is in ere
hersteld, maar nu met een trap naar het
souterrain van 300 m2 groot.
De ondernemers van de Van Broeckhuysenstraat en de Van Schevichavenstraat
zijn blij met de herbestemming van het
postkantoor. Ook over bewoning van de
bovenliggende etages zijn ze positief.
Bewoners leveren klandizie op voor alle
ondernemers in dit deel van de binnenstad.
Op verzoek van en in overleg met de
ondernemers maken zowel Talis als de
gemeente zich dit jaar nog sterk voor een
sfeervolle aanlichting van de bakstenen
wand in de Van Broeckhuysenstraat.
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Lange en Stikke Hezelstraat Bloemerstraat In de Betouwstraat
Van Welderenstraat Van Broeckhuysenstraat Hertogstraat Kelfkensbos

tekst: Margriet Modderkolk
foto’s: NovioNova

Ringstraten en gemeente maken harde afspraken over herinrichtingswerkzaamheden

Reconstructie Hertogpoort
begonnen
Half april zijn na goede gesprekken tussen ondernemers in de Ringstraten en
de gemeente Nijmegen harde afspraken
gemaakt over de herinrichting van de In
de Betouwstraat, Van Welderenstraat, Van
Broeckhuysenstraat en Lange Hezelstraat.

Een maand later echter, werden ondernemers in de omgeving van de Hertogstraat
en het bestuur van de Federatie Ringstraten
opgeschrikt door plotselinge werkzaamheden
op het Hertogplein. Zonder overleg vooraf
heeft de gemeente de reconstructie van de
Hertogpoort in uitvoering genomen.
Elegant
“Natuurlijk vinden we die reconstructie van
belang, laat daar geen twijfel over bestaan. De

terugkeer van de Hertogpoort is een mooie
toevoeging aan het historisch erfgoed in de
binnenstad. Maar we hadden het wel elegant
gevonden als tijdens het overleg van half april
even het aanvangstijdstip gemeld was. Zo’n
aanbesteding en uitvoering komen toch niet

Edwin de Jonge neemt voorzittershamer ondernemersvereniging over

Van Welderenstraat blijft
niet steken in het verleden
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Edwin de Jonge, de nieuwe voorzitter van de ondernemersvereniging Van Welderenstraat.

Het schrappen van de Van Welderenstraat
uit het Vierdaagseparcours op de tweede
dag was een zware klap, zeker voor de
café’s in de straat. Van oudsher is de
Van Welderenstraat een belangrijke straat.
Aanvankelijk als woon-, maar later ook als
winkelstraat. Een ideale plek voor zaken met
een specifieke doelgroep. Nijmegenaren
ouder dan 40 jaar herinneren zich ongetwijfeld de tijd van het Bakkertje en andere
‘roze’ horeca.
Gelukkig blijft de straat niet steken in het
verleden en realiseren de ondernemers zich

zeer goed dat de kracht van de straat onverminderd blijft. De speciaalzaken die er zich in
de loop van de tijd hebben gevestigd, blijven.
Ze zien zelfs kans om uit te breiden. Ook de
horeca groeit mee. Zo zit De Spil midden in
een uitbreiding en is de straat aangevuld met
lounge bar ‘Absolute Zero’.
Ervaring
Waar niet iedere Ringstraat gezegend was
met een actieve ondernemersvereniging, kon
de Van Welderenstraat rekenen op een stevige
kern van mensen als Jaap Kool (Podium) of
Erik Wieser (Moenen en Mariken).
Inmiddels heeft een wisseling van de wacht in
het bestuur plaatsgevonden. Een aantal jonge
en nieuwe (aankomende) ondernemers hebben het stokje overgenomen, ondersteund met
ervaring van een paar gevestigde ondernemers.
Edwin de Jonge is sinds kort de nieuwe
enthousiaste voorzitter van de ondernemersvereniging, die hij ook in de Federatie
Ringstraten vertegenwoordigt. Met zijn

in november te openen woonwinkel is hij
één van de nieuwe gezichten in de Van
Welderenstraat.
Lekker leven!
“De Van Welderenstraat is een straat met
historie en karakter”, zo oordeelt De Jonge.
Sinds november 2006 is hij eigenaar van
het pand van de familie Lauran (voormalig
schildersbedrijf op nummer 93). Samen met
zijn echtgenoot ziet hij goede mogelijkheden
voor een speciaalzaak in wonen. “In heerlijk
wonen”, preciseert hij. “De essentie van
wonen gaat verder dan het kopen van een
nieuwe bank of een kast. Mensen willen lekker leven! Dat vraagt meer.”
Als voormalig bedrijfseconomisch adviseur
in de woonbranche kent hij het klappen van
de zweep en samen met zijn echtgenoot,
vrijetijdskundige, vormt hij een bijzondere
combinatie. “We zijn Bourgondisch ingesteld,
we kunnen ons dus ook prima vinden in het
nieuwe Nijmeegse thema ‘Beleef de luxe van

novionova
Hoe verder met het
Ringstratenproject?
Het Hertogplein
ligt weer open. De
gemeente heeft een
begin gemaakt met de
reconstructie van de
Hertogpoort.

zo maar uit de lucht vallen”, aldus ringstratenmanager Margriet Modderkolk namens
het bestuur van de Federatie Ringstraten.
Vinger aan de pols
Dat bestuur besprak half april de wensen
en verlangens van de ondernemers in de
Ringstraten met wijkmanager Ger van Hagen
en met Willy Arends, projectleider van de
gemeente voor de herinrichting van de vier
straten. Die stond eerder dit jaar gepland,
maar moest wegens ‘capaciteitsgebrek’ bij de
gemeente uitgesteld worden.
Aanvang van de uitvoering staat nu gepland
voor 18 augustus op de kop van de In de
Betouwstraat en, tegelijkertijd, de Lange
Hezelstraat. “Het spreekt vanzelf dat zowel
wij als de gemeente nauwlettend de vinger

Nijmegen’. Onze krachten willen we graag
bundelen in een nieuwe woonspeciaalzaak.
Een zaak die anders is dan anders. Er zijn
tenslotte maar weinig winkels in Nederland
die gevestigd zijn in een authentiek woonhuis
uit 1900. En dat ook nog in een straat als de
Van Welderenstraat.”
Papiermoeras
De Van Welderenstraat is een straat met
ambities. Niet ‘zo willen zijn als...,’ maar willen zijn ‘dé straat van’! Helaas kent ook de
Van Welderenstraat problemen die opgelost
moeten worden. Daar wil De Jonge zich hard
voor maken.
Het feit dat er nauwelijks voortgang zit in
gevelaanpak, zit hem dwars, ondanks het
budget dat de gemeente daarvoor beschikbaar heeft gesteld. “De hoeveelheid regels en
richtlijnen maken de uitvoering tot een waar
papiermoeras. De wethouder zou deze problematiek hoog op de agenda moeten zetten
voordat ondernemers afhaken. De hele stad
is er immers bij gebaat”, zegt hij.
De zandbak in
Naast de gevelaanpak vindt Edwin de bundeling van krachten in de Ringstraten heel erg

aan de pols zullen houden”, zegt Margriet
Modderkolk. “Planning, communicatie, promotie, omleidingen, overlast, met z’n allen
zullen we ons best doen om deze projecten zo
goed mogelijk uit te voeren en te begeleiden.”
Feestdagen
Wethouder Hannie Kunst (Economische
Zaken) heeft begrip voor de zorgen van de
ondernemers dat de werkzaamheden uitlopen, waardoor delen van de betreffende
Ringstraten rond de feestdagen teveel hinder zullen ondervinden. “Wij zullen er voor
zorgen dat de ondernemers daar tijdens de
feestdagen niet in de rotzooi komen te zitten.
Duren de werkzaamheden werkelijk zo lang,
dan worden ze onderbroken en na de feestdagen hervat.”

belangrijk. “Het Ringstratenproject moet
voortgang vinden. Daarmee kunnen we verder werken aan de eigenheid van de straten,
waar plaats is voor mooie -zich onderscheidende- winkels.”
Ook de herinrichting is een punt van zorg,
ondanks de afspraken die kort geleden zijn
gemaakt tussen de Federatie Ringstraten en
de gemeente. “Nu het er zelfs op lijkt dat de
Sint dit jaar geen vrije doortocht heeft, vrezen
ook de meest optimistische ondernemers
voor omzetverlies. Een verlies wat niet iedereen makkelijk kan dragen”, aldus de ondernemersvoorzitter.
Veerkracht
Edwin de Jonge bespeurt overigens wel de
nodige veerkracht bij de échte ondernemers. “Winkels blijven bereikbaar en vaste
klanten weten ons altijd te vinden”, zegt
hij. Somberder is hij over ondernemers die
altijd meeliften op de kracht van anderen.
“Freeriders werden ze al eerder genoemd.
Juist daar zie je dat krachtenbundeling sterk
maakt. De synergie van de Ringstraten, zoiets
als één plus één is drie. Kun jij je voorstellen
wat de som is van alle ondernemers uit alle
acht Ringstraten tezamen!?”

Winkeliers en andere ondernemers, vastgoedeigenaren, raadsleden, bestuurders
en ambtenaren zijn op maandag 16 juni
van 18.00 uur allemaal welkom in het
Kolpinghuis om een boom op te zetten
over het verleden en de toekomst van
het Ringstratenproject.
Dit is het laatste jaar dat het Ringstratenproject in Nijmegen bekostigd wordt uit
subsidies van de provincie Gelderland en
uit ‘Brussel’. Een nieuwe aanvraag voor
subsidies tot 2011 is weliswaar aangevraagd, maar het is toch goed om met
alle betrokkenen eens vast te stellen wat
het Ringstratenproject de ondernemers
in de acht Ringstraten en de binnenstad
in het algemeen gebracht heeft. Daar
hoort dan ook een brainstorm bij over
het Ringstratenproject in de toekomst.
Wethouder Hannie Kunst van
Economische Zaken heeft haar medewerking toegezegd en de bestuursleden
van de Ringstraten zullen een korte
presentatie geven van hun specifieke
projecten. Natuurlijk is er gelegenheid
tot het stellen van vragen en het houden
van beschouwingen.
Voor aanvang valt er te genieten van een
broodje en soep. De bijeenkomst wordt
afgesloten met een informele borrel.

Laatste rit Paardentram
op 15 juni
Gedwongen door een financieel onzekere
situatie en de herinrichtingsperikelen in
het laatste kwartaal van 2008 heeft het
bestuur van de Federatie Ringstraten
besloten na 15 juni voorlopig afscheid
te nemen van de paardentram door de
Ringstraten.
Het bestuur van de FRN zal zeker aandacht aan dat laatste ritje besteden.
Gidsen van Het Gilde en de koetsiers Van
der Bos en Van ‘t Roosenbos, die met
strakke en voorzichtige hand de prachtige Friese paarden door de Ringstraten
reden, worden die dag door het bestuur
in het zonnetje gezet.

Correspondentieadres
Margriet Modderkolk, Ringstratenmanager
p/a Hertogstraat 102, 6511 SE Nijmegen
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Hestia

bijna 80 jaar een begrip in de Nijmeegse binnenstad!

Gevestigd aan de rand van het centrum levert Hestia al bijna 80 jaar een totaalpakket aan dienstverlening op het gebied van onroerend goed. Met een groot aantal medewerkers kunnen wij op vele
gebieden de nodige deskundigheid en service bieden om uw vastgoedbelangen zorgeloos uit te besteden. Te denken valt hierbij aan:
• Verkoop (woningen en bedrijfsobjecten)
• Verhuur (woningen, appartementen en bedrijfsobjecten)
• Taxatie (ten behoeve van verkoop, aankoop, WOZ, belastingen etc.)
• Hypotheken en verzekeringen
• Beheer (huurincasso en technisch onderhoud van woningen, appartementen, kamerverhuur en
bedrijfsobjecten)
• VvE-management (financieel, administratief en technisch beheer van VvE’s)
Indien u vrijblijvend verdere informatie wenst over hetgeen Hestia voor u kan betekenen kunt u
onderstaande antwoordcoupon ingevuld aan ons retourneren, waarna wij contact met u opnemen voor
een oriënterend gesprek. Uiteraard kunt u ons ook via de mail bereiken via info@hestia.nl

St. Annastraat 2, 6524 GA Nijmegen
T: (024) 360 45 55 E: info@hestia.nl W: www.hestia.nl

✁
Naam:

..........................................................................

Adres:

..........................................................................

Pc/plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel:

.............................................................................

Email:

..........................................................................

Wenst vrijblijvende informatie
te ontvangen over:
❍ verkoop

❍ beheer

❍ verhuur

❍ VvE - Management

❍ taxatie

❍ algemeen

❍ hypotheken/verzekeringen

U kunt deze coupon zonder postzegel zenden naar Hestia makelaars & taxateurs, Antwoordnummer 455, 6500 VC NIJMEGEN

novionova

Agenda

2008

Koopzondagen
Binnenstad 2008
van 12.00 tot 17.00 uur
• 1 juni, thema ‘Streetlive & Beleef de Radboud’
• 6 juli, thema ‘Zomer Nijmegen’
• 13 juli, thema ‘Vierdaagse’
• 7 september, thema ‘Samba Festival’
• 5 oktober, thema ‘Kermis’
• 2 november, thema ‘Herfst’
• 30 november, thema ‘Sint’
• 14 december, thema ‘Kerst’
• 21 december, thema ‘Mariken Winterfeesten’
• 28 december, thema ‘Mariken Winterfeesten’

Evenementenkalender mei
Donderdag 29 mei

Zaterdag 14 t/m zondag 22 juni

Zomerkermis, dagelijks van 12.00 tot 24.00 uur.

Maandag 16 juni

Starterscafé in Café Samson, Houtstraat, Nijmegen,
vanaf 19.30 uur.
Bijeenkomst voor startende ondernemers of mensen
die van plan zijn een onderneming te beginnen.
Informatie: www.startwijzer.nl
‘Terug- en Vooruitblik Ringstraten’, bijeenkomst met
wethouder Kunst in het Kolpinghuis, vanaf 18.00 uur.

Dinsdag 17 juni

Bestuursvergadering FRN in wijkcentrum Doddendaal,
vanaf 18.00 uur.

Vrijdag 20 juni

Verschijning Nummer 6-2008 van ‘NoviaNova’, het
binnenstadsmagazine van Nijmegen.
Informatie: www.novionova.nl

Ondernemersborrel, café De Vereeniging, vanaf 17.00
uur. Geadopteerd door

Relatiemarketingavond voor leden Cultureel
Ondernemers Platform met musical ‘Ciske de Rat’ in
de Stadsschouwburg te Nijmegen, vanaf 20.00 uur

Exposities
binnenstad
tot en met zondag 08 juni

Zaterdag 31 mei en zondag 1 juni

Streetlive in de binnenstad.

Zaterdag 31 mei

Kunst-, Boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

Zondag 1 juni

‘Rondje buitenom de Stevenskerk’, rondleiding in
Stevenskerk, 14.00 uur. Informatie en reserveren:
de heer P. van de Weijenberg, 024 3558684

Dinsdag 3 juni

11de Nijmeegse HaringParty in de Schepenhal van het
stadhuis, van 17.30 tot 20.00 uur.
De opbrengst van deze veiling gaat naar de kinderboerderij op de Goffert. Tevens uitreiking van de
onderscheiding ‘Het Haringmaatje’.
i: www.haring-party.nl

Donderdag 5 juni

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

Vrijdag 6 en 20 juni

Ondernemersborrel, café De Vereeniging, vanaf
17.00 uur. Geadopteerd door resp. Dols Vastgoed en
Dirkzwager advocaten & notarissen.
‘Nijmegen Zingt’ op de Grote Markt vanaf 20.00 uur.
Gezellig meezingfestijn voor jong en oud.

Zaterdag 7, 14 en 21 juni

Boekenmarkt, Plein 1944

Zaterdag 7 juni

Presentatie nieuwe Nijmegen slogan en ingebruikname ‘Cityscreens’ op Plein 1944, vanaf 16.00 uur.

Zaterdag 7 en 21 juni

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

Woensdag 11 juni

Opening ‘chatconferentie’ t.g.v. startschot www.binnenstadnijmegen.nl.
Meechatten? Opgave via forum@binnenstadnijmegen.nl

Tentoonstelling ‘Rijzende Rivier’ in het
Natuurmuseum. Met foto’s van de 4 grootste rivieren
in Nederland, de afgelopen drie jaar dagelijks vastgelegd door fotograaf Ruben Smit.
Informatie: www.natuurmuseum.nl

tot en met woensdag 11 juni

Expositie ‘Zeg ken jij Afghanistan?’ in Villa Lila, In De
Betouwstraat, met foto’s van Babs Alink. De expositie
is gratis te bezichtigen elke werkdag van 13.00 tot
17.00 uur.
Informatie: www.villalila.nl

Een meesterwerk...
North By Northwest, het meesterwerk van
Alfred Hitchcock werd in 1959 genomineerd
voor drie Oscars maar won er niet één.
Een pijnlijke vergissing want het werd een
onbetwiste klassieker. Na de schitterende
optiteling van Saul Bass wordt het verhaal
van de charmante reclameman Roger O.
Thornhill, gespeeld door Cary Grant, ingezet
in de New Yorkse Oak Bar. Daar wordt de
argeloze Thornhill per abuis aangezien voor
een geheim agent. Brutaal wordt hij ontvoerd
en meegenomen naar een villa, ver buiten
de stad, waar hij wordt voorgesteld aan mastermind Lester Townsend, James Mason in
topvorm.
North By Northwest is een aaneenschakeling
van prachtscènes, met als hoogtepunt de
duikscène van Grant die dekking zoekt voor
een laagvliegend vliegtuig. Deze maand te
zien in LUX.

tot en met zondag 29 juni

Koen Vanmechelen: ‘Het appèl van de kip’. Zijn eerste
museale solotentoonstelling in Nederland met een
overzicht van het opmerkelijke ‘Cosmopolitan Chicken
Project’ dat de kern van zijn werk vormt.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

tot en met zondag 6 juli

‘Beesten en Bloemen, Hoe zal ik ze Noemen?, een
interactieve tentoonstelling, geschikt voor bezoekers
vanaf 8 jaar.
Informatie: www.natuurmuseum.nl

Zaterdag 23 augustus

Opening tentoonstelling ‘Luxe en Decadentie, leven
aan de Romeinse goudkust’, Museum Het Valkhof
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Belangrijkste
evenementen
later dit jaar
Dinsdag 8 juli

‘Schouw van de Binnenstad’ door College B&W en
bestuur Binnenstadsmanagement.

Dinsdag 29 juli t/m vrijdag 1 augustus

Internationale Fietsvierdaagse Nijmegen.
Informatie: www.fietsvierdaagsenijmegen.nl

Donderdag 21 t/m zondag 24 augustus

Culinair evenement ‘Waalkade à la Carte’.

Zaterdag 23 augustus

Opening tentoonstelling ‘Luxe en Decadentie, leven
aan de Romeinse goudkust’, Museum Het Valkhof
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Zaterdag 23 en zondag 24 augustus

Romeinenfestival, Kops Plateau

Zaterdag 30 en zondag 31 augustus

4e Gebroeders van Limburg Festival in de oude binnenstad met tal van Middeleeuwse activiteiten, zoals
een groot riddertoernooi, demonstraties, een middeleeuwse markt, een optocht, kinderactiviteiten en meer.
Informatie: www.gebroedersvanlimburgfestival.nl

Zondag 7 september

Zaterdag 12 t/m vrijdag 18 juli

Vierde Sambafestival Nijmegen
Informatie: www.sambafestivalnijmegen.nl

Dinsdag 15 t/m vrijdag 18 juli

Vrijwilligersmanifestatie.

39ste Vierdaagsefeesten.
Informatie: www.vierdaagsefeesten.nl
92ste Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen
Nijmegen.
Informatie: www.4daagse.nl

Zondag 7 september
Zaterdag 4 t/m zondag 12 oktober

Najaarskermis, dagelijks van 12.00 tot 24.00 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.
Alle vermeldingen onder voorbehoud.
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faits
divers

Absolute Zero in
Van Welderenstraat

22

De Van Welderenstraat is een discotheek armer en een lounge bar
rijker geworden. Le Moulin Rouge heeft plaats gemaakt voor Absolute
Zero, de trendy lounge bar van Andrew Hickson (28). Via kennissen
streek de jonge Ier een jaar of zes geleden in Nijmegen neer en verpandde meteen zijn hart aan de stad. Dat bracht hem ook aan de universiteit, waar hij vorig jaar afstudeerde in internationaal management.
“Zelfstandig ondernemer worden, het liefst in een horeca-zaak. Dat is
wat ik altijd wilde. Toen ik mijn studie afrondde, dacht ik: nu of nooit.
Mislukt het, dan kan ik altijd nog
op mijn gehaalde bul terugvallen”, zegt Hickson.
‘Absolute Zero’, dat hij bijna
volledig eigenhandig heeft verbouwd, wordt geen nachtzaak.
De beperkte keuken serveert wel
hapjes richting lunch en tapas.
De lounge bar -modern, maar
toch comfortabel en smaakvol
ingericht- richt zich in de eerste
plaats op de werkers in de binnenstad.
“Ondernemers en hun medewerkers die tussendoor of na het
werk zin hebben in een borrel of
een lekkere cocktail, in aangenaam gezelschap en met goeie
muziek op de achtergrond. Dus
geen bruine kroeg voor studenten, daar heeft Nijmegen er al
genoeg van”, omschrijft Hickson
zijn formule.

De Hessenberg
in ontwikkeling
Bij de aanblik van dit beeld kan er geen twijfel meer over
bestaan: aan de Hessenberg wordt eindelijk gewerkt. Het
desolate brakke terrein dat het tot voor kort was, is binnen
een mum van tijd veranderd in een bouwput waarin de eerste
fundamenten zijn gelegd voor 183 appartementen, drie stadswoningen, 1.000 vierkante meter winkelruimte en 212 parkeerplaatsen (voor bewoners).
Nieuwsgierig naar de vorderingen, zullen we de lezers van
NovioNova vanaf nu elke maand een beeld vanuit deze hoek
presenteren.

Old Cave brengt
horror aan de Waal...
“Stel je eens voor... Het is donker, op de vloer kruipt
de rook langzaam naar je toe. Wat was dat? Een
voetstap, de deur slaat dicht. De muziek begint te
spelen en het licht wordt sterker. Plotseling bevind
je je midden in een nachtelijk bal met wezens die
zich slechts laten zien in de nacht.”
Spanning en sensatie in de nieuwe show Chanapyré
die op zondag 1 juni z’n première in Old Cave aan
de St. Anthoniusplaats beleeft. Deze show van
CastMie Producties combineert ‘freaky’ danskunst
met ‘funky’ muziek. Bezoekers zijn gewaarschuwd:
“Je maakt kennis met je eigen duistere kanten, want
niets zal beter blijven hangen dan deze geestige verrassing!” Aanvang 18.30 uur.

novionova
VIP-arrangementen
voor winkeliers
Collectie Scabal bij
Hoogenboom=Mode
In een twee weken durende actie heeft
Hoogenboom = Mode (Molenstraat) in
mei de zomercollectie van het Belgische
modehuis Scabal gepresenteerd. Op 10 mei

had Hoogenboom een kleermaker van Scabal
in huis met een aantal exclusieve stofstalen
om de klanten van Hoogenboom te adviseren
bij de aanschaf van een ‘Made-to-Measure’
pak en alle daarbij
komenden wensen. In
de dagen daarna was het
coupeur Jos Lodenstijn
(links op de foto), al meer
dan 30 jaar verbonden
aan Hoogenboom, die de
heren letterlijk de maat
nam voor een Scabal pak
naar de laatste mode.
Onder andere horecaondernemer Noud
Arntz van Hotel Atlanta
liet de kans niet lopen
om zich een pak aan te
laten meten dat later
handmade in de ateliers
van Scabal gemaakt zou
worden.

Op aandrang van de promotiewerkgroep
van het Binnenstadsmanagement heeft het
ACBN Evenementenbureau, als organisator
van de Vierdaagsefeesten, in allerijl speciale
VIP-arrangementen voor binnenstadsondernemers gemaakt.
Voor een paar honderd euro -vele honderden
euro’s minder dan het goedkoopste arrangement voor het regionale bedrijfsleven- konden
de kleinere ondernemers uit de binnenstad
zo toch de Vierdaagsefeesten van nabij meemaken. Er waren arrangementen om zowel de
Vlaggenparade als de Intocht op VIP-tribunes
mee te maken of de Vlaggenparade in combinatie met ‘De Waal in Vlammen’. Daarnaast
verklaarde het ACBN zich nog bereid om
arrangementen op maat te maken, als ondernemers in die richting speciale wensen zouden hebben.
De aanbiedingen van de Vierdaagsefeesten
zijn via het VBO en de Ringstraten aan de
binnenstedelijke ondernemende man/vrouw
gebracht. Erg storm heeft het vervolgens
niet gelopen. Wie alsnog interesse heeft in
een avondje of een middagje Vierdaagse(feesten)plezier, moet zich melden bij het
ACBN. Voor de rechtgeaarde binnenstadondernemer -die 39 jaar geleden tenslotte
aan de wieg heeft gestaan van wat toen nog
de Zomerfeesten heette- hebben ze daar vast
nog wel een interessant aanbod.
Informatie: Maruschka Smeets, 024 3233163
of via e-mail: info@vierdaagsefeesten.nl.
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COLUMN

TOT SLOT

Precies een jaar geleden
brachten we het 0-nummer van NovioNova uit.
Er volgden er nog eens
12, wat betekent dat NovioNova nu een jaar bestaat. Iedere maand
minstens 18 pagina’s nieuws en achtergronden uit de binnenstad,
voor en door de ondernemers die daar actief zijn.
Inhoudelijk hebben we met NovioNova de spijker op z’n kop geslagen.
Trots zijn we op de complimentjes die we van onze lezers krijgen voor
ons blad. Onze lezersdoelgroep heeft zich het blad al snel toegeëigend. NovioNova is echt het blad van de binnenstadondernemers
geworden.
Zakelijk gezien ligt het allemaal wat lastiger. Dankzij een startbijdrage
uit het Ondernemersfonds en uiteraard niet zonder onze eigen investeringen, hebben we die twaalf uitgaven kunnen doen. De adverteerders die NovioNova wél in hun mix opnamen en de leveranciers die
ons gunstige leveringsvoorwaarden boden, hebben daar natuurlijk ook
aan bijgedragen. En hoewel er de laatste maanden gelukkig van een

opleving sprake is, was de advertentieomzet gemiddeld gezien
behoorlijk teleurstellend.
Dus hebben we ons beraden.
Hoe kunnen we nou bereiken dat de binnenstadondernemer
naast zijn tevredenheid over inhoud en vorm, ook zijn financiële
betrokkenheid bij zíjn eigen blad toont?
Het antwoord op die vraag presenteren we volgende maand in
de vorm van een uitnodiging aan de ondernemers om lid te worden van de NovioNova Loyalty Club. Een bondgenootschap met
onmiskenbaar netwerkachtige trekjes, exclusief voor lezers en
gebruikers van NovioNova.
Als onze lezers dit idee, de NovioNova Loyalty Club, net zo
omarmen als ze het blad zelf hebben gedaan, maken wij ons
geen zorgen meer over het voortbestaan van úw blad. Dan maken we
de volgende jaren ook vol, met net zoveel plezier en trots als we tot nu
toe gedaan hebben.
Eind volgende maand verschijnt er in ieder geval weer een nummer
van NovioNova. Dan hoort en leest u meer.
André Sonneville

Menu
Amuse
Steak Tartar van ‘Black Angus’, met een garnituur van
uitjes, bieslook, kappertjes, mosterd en mayonaise
Voorgerecht
Bonbon van tonijn met vitello
Crème brûlée van eendenlever
Gegrilde courgette gevuld met Hollandse garnalen en krab
Tussengerecht
Krokant gebakken pangafilet gepaneerd in gedroogde
chorizo op een bedje van kerrie risotto
Hoofdgerecht
Ierse runderlende, geserveerd met rode wijnsaus,
puree van Hollandse asperges en truffelchips
Kaas
Op donderdag 26 juni en zondag 29 juni 2008 kunt u genieten van een 6-gangen menu
in een wel heel bijzondere entourage: in het weiland! Voor € 99,50 (inclusief dranken)
wordt u op uw wenken bediend door de koks en de bediening van La Vie Catering.
Reserveren (verplicht)* en informatie: 024-3456811.
Aanvang: 18.00 uur. Adres: Balverenlaan 3, Leur

Bleu Auvergnekaas geserveerd met walnotenbrood
en walnotentapenade
Dessert
Tarte tatin van verse ananas met mascarpone crème
Zoethoutijs
Valrhona lolly gevuld met witte chocolade mousse
Friandises bij de koffie
Diverse soorten gourmandises, vanille fudge,
noten kataifi, amandel torrone, tuille kaneel

* Geen toegang zonder reservering.

