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Ondernemersfonds maakt project
‘Training on the Job’ mogelijk

‘Weer twaalf man erbij
voor de detailhandel’
Uitvoering van het project
‘Training on the Job’ door het
ROC Nijmegen is mogelijk
gemaakt door een bijdrage
uit het Ondernemersfonds
Nijmegen. Het zeer tastbare
resultaat is dat de detailhandel
in Nijmegen er binnenkort weer
twaalf tot winkelpersoneel opgeleide medewerksters bij heeft. In
deze tijd van ernstige krapte op
de arbeidsmarkt, scheelt dat als
een slok op een borrel.

Optelsom
Het project is ontstaan in 2007 in
samenwerking met het Servicepunt
Detailhandel & Horeca, waarin
VBO, CWI, gemeente Nijmegen en
de Kamer van Koophandel samenwerken. “Het Servicepunt constateerde bij de winkelbedrijven in
de stad een groeiende behoefte

aan gekwalificeerd personeel. De
gemeente heeft mensen ‘in de
bakken’ zitten, die voor opleiding,
resulterend in een baan, in aanmerking komen. Het ROC Nijmegen
heeft de mogelijkheden die opleidingen te geven. Het VBO heeft
de contacten in het bedrijfsleven
waaruit die banen voortkomen. De
optelsom is dan al snel gemaakt”,
vertelt Hans Derksen, projectleider
van ‘Training on the Job’.
Taskforce Ondernemersfonds
bleek bereid een subsidie te geven
die voldoende was om de nodige
middelen aan te schaffen.

Steun in de rug
Derksen: “Daar zijn we van start
gegaan met 13 cursisten reïntegratie, waarvan er nog 12 over
zijn. Het gaat om mensen, tussen
de 25 en 50 jaar oud, die niet zo

De opleidinggroep van ‘Training on the Job’ heeft ruimte betrokken bij V&D in Nijmegen, mede dankzij een bijdrage uit het Ondernemersfonds. Foto: NovioNova.

zeer een opleidingsprobleem hebben. Ze hebben meer een steun in
de rug nodig om een doorstart te
maken in hun werkzame leven.”
Naast de reïntegratiegroep kent
‘Training on the Job’ nog een doelgroep, namelijk jongeren tussen
de 16 en 20 jaar oud waarvoor een
intensief contact met het beroepsveld erg wenselijk is.

als V&D, de HEMA, het Kruidvat,
HoutBrox of de Tuinen. Het is
van groot belang dat de opleiding
nauw aansluit op de praktijk. In
het najaar beginnen we met een
tweede groep kandidaten. Voor
deze twee groep zijn we nog op
zoek naar stageplaatsen.”

Praktijk

p/a MKB-Nijmegen
Wolfkuilseweg 279, 6542 AA Nijmegen
T 024 890 40 56 F 024 890 40 49
E annekelemmers@mkbnijmegen.nl

De projectleider is ervan overtuigd
dat hij aan het einde van deze
projectperiode twaalf goed opgeleide winkelassistenten ‘aflevert’.
“De mensen hebben 3 dagen les
en werken 2 dagen bij bedrijven

Let op: aanvragen voor het Ondernemersfonds 2008 moeten uiterlijk op
vrijdag 19 september om 12.00 uur
binnen zijn
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Vernieuwd terras, meer aandacht voor lunches

’t Poortwachtershuys
kookt meer eigentijds
In restautant ’t Poortwachterhuys - de directe buurman van Museum
Het Valkhof aan het Kelfkensbos - wordt bij het aantreden van een
deels nieuwe keukenbrigade meer eigentijds gekookt. “Wat eenvoudiger, wat lichter. Met meer aandacht voor lunches, waar lekkere groenten en frisse salades belangrijke componenten in zullen zijn.”
Sous-chef Egbert-Jan van Nooten
werd chef-kok en kreeg Mark
Mulder als rechterhand naast zich.
Het tweetal wil nu afrekenen met

de reputatie van ’t Poortwachtershuys dat een restaurant met een
klassieke Belgische keuken heette
te zijn. “Klassieke, vaak zware

Het leidende trio op
het terras van ‘t Poortwachtershuys, v.l.n.r.
Jonas .... die leiding
geeft aan ‘de voorkant’, sous-chef Mark
Mulder en chef EgbertJan van Nooten. Foto:
NovioNova.

gerechten. Daarmee hebben we
naam gemaakt, maar na 25 jaar
is het wel tijd voor iets anders”,
realiseert Egbert-Jan (‘Piet’) van
Nooten zich. “Wat in ieder geval
in hoofdletters blijft staan is het
sleutelwoord: VERS. Voor minder
doen we het niet. Alle producten
die we gebruiken zijn VERS en van
topkwaliteit.”

Duidelijkheid
Sinds de overname is er al van alles
gebeurd in het restaurant, dat
55 couverts telt. Sous-chef Mark
Mulder: “Het prachtige en intiem
gelegen terras achter de zaak hebben we voor de komende zomer
alvast tiptop in orde gemaakt. Ook
hebben we de kaart aangepast aan
de ambities die we hebben. We
zijn in ’t Poortwachtershuys niet
gewend met vooraf omschreven
menu’s te werken. Dat blijft zo.
We gaan wel meer duidelijkheid
geven in wat de keuken aan dagverse producten te bieden heeft.
Daar hoort ook duidelijkheid over
de prijs bij. Wat dat betreft zitten
we op een niveau dat vergelijkbaar
is met andere betere restaurants

in de stad. Tot vijftien euro voor
een lunchsalade kan toch niet
overdreven genoemd worden?”

Nieuwe keuken
Na de Vierdaagseweek -’t Poortwachtershuys is dan normaal
geopend, ook voor partijen- kunnen gasten er voor een week of
twee niet meer terecht. Egbert-Jan
van Nooten legt uit waarom: “We
gaan de keuken vernieuwen en
waar nodig nog meer bouwkundige aanpassingen realiseren. Zodat
we na de zomervakantie vanuit
een modern geoutilleerde keuken
onze spreekwoordelijke gastvrijheid kunnen bieden aan al onze
vaste gasten.”

Kelfkensbos 57, 6511 TB Nijmegen
T 024 3600064
W www.poortwachtershuys.nl
E info@poortwachtershuys.nl

Chris M. de Klein
Foto: NovioNova

novionova
Foto cover:
Vierdaagse. Foto:
ESF Edwin Stoffer.
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Afscheidsreceptie
Chris de Klein
Het VBO zou het VBO niet zijn als
het 6-jarig voorzitterschap van Chris
de Klein niet afgesloten zou worden met een afscheidsreceptie. Het
VBO biedt haar scheidend voorzitter zo’n receptie aan op woensdag
2 juli, vanaf 18.00 uur in Eet- en
Drinkhuys De Waagh aan de Grote
Markt in Nijmegen.

Hoewel Chris de Klein voor een deel bezoldigd voorzitter was, heeft hij uiteindelijk
toch de handdoek in de ring gegooid.
Voornamelijk omdat hij het gevoel had er
alleen voor te staan. Zijn mede-bestuursleden
van het VBO hadden ieder een eigen zaak te
runnen. De Klein kreeg betaald, dus logisch
dat het overgrote deel van het werk op zijn
bordje terechtkwam.
“Beleid maken, projecten initiëren en uitvoeren, de vereniging runnen, belangenbehartiging voor de leden, dat was nog maar een
deel van mijn takenpakket.”
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Vierdaagse(feesten)
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Specifieke kennis
Door dat schaap met de vijf poten te zijn,
bouwde hij op alle dossiers specifieke kennis
op, waardoor het ook nog leek alsof hij niet
kon of wilde delegeren. En bij alles wat misliep bij het VBO werd zo bijna automatisch
het vlaggetje met zijn naam geprikt.
“Natuurlijk was dat in sommige gevallen
terecht. De presentatie van de pilot over
experimenten met Bedrijfsgericht Gebieds
Verbetering is misgelopen. Daar heb ik van
geleerd. Maar dit project heeft mij ook het
bewijs geleverd dat samenwerking op vrijwillige basis door binnenstadondernemers een
utopie is. Er moet steeds een financiële prikkel zijn die motiveert. Goed voorbeeld is de
samenwerking in de Ringstraten.”
Lees verder op pagina 4/5: ‘In B.V.
Binnenstad sluit je contracten met elkaar’
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“Door de te ver doorgeschoten individualisering in onze samenleving is de gemeenschapszin sterk ondergraven. Samen ergens
de schouders onder zetten, je belangeloos
inzetten voor een gemeenschappelijk doel:
je maakt het zelden meer mee. De niet-actieven, de free riders, hebben de overhand. Ze
doen niets en profiteren van het werk van
welwillenden. Die geven er op den duur de
brui aan.”

Belangenbehartiging

Proef met ondergrondse
afvalinzameling

Ad

“Vrijblijvende samenwerking in de binnenstad moet plaatsmaken voor bindende
samenwerking.” Op die stelling baseerde
Chris de Klein zijn uiteindelijke beslissing
om per 1 juli af te treden als voorzitter van
de Vereniging Binnenstad Ondernemers
(VBO) Nijmegen. Exclusief aan NovioNova
legt De Klein uit wat hij bedoelt.
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‘Die vrijblijvendheid
moet eruit’

Bindende samenwerking
volgens Chris de Klein
De 300 van Van As
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Scheidend VBOvoorzitter Chris de Klein
constateert afbraak van
gemeenschapszin
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Beeldmerk ‘Altijd Nijmegen’ mag overal op

Miniatuur van de 21ste eeuw
Met het beeldmerk bij de nieuwe stadsslogan ‘Altijd Nijmegen’ heeft de gemeente
Nijmegen een product gepresenteerd dat
gratis gebruikt mag worden. Sterker nog:
de gemeente moedigt aan het beeldmerk
‘door ‘zoveel mogelijk partners in de stad,
zoals de universiteit, ziekenhuizen, verenigingen, winkels, bedrijven en musea’ te
laten gebruiken.

een staafgrafiek
(bedrijfsleven)
Romein (2000 jaar historie)

wandelaar (toerisme
en recreatie)

Het beeldmerk dat bij Altijd Nijmegen hoort,
is een letter N, die is samengesteld uit allerlei
symbolen die bij Nijmegen horen. Het logo
heeft iets weg van de miniaturen uit oude
middeleeuwse teksten (zoals die van de
Gebroeders Van Limburg). In deze nieuwe
Nijmeegse ‘miniatuur’ staan belangrijke iconen uit heden, verleden en toekomst van de
stad centraal.

monument De Schommel
(oorlogsverleden en wederopbouw van de stad)

gladiolen en vuurwerk
(Vierdaagsefeesten en
grote evenementen)

bloemen en takken met
blaadjes (groen in en rond
de stad)

St. Nicolaaskapel in het
Valkhof (een historische
blikvanger)

schip (band met
de Waal)

apenstaartje (ondernemen, internationale
communicatie en de
innovatieve toekomst
van de stad)
tandwieltje (technologie en productie)

Waalbrug

4

zanger/rapper
(hedendaags
cultuuraanbod in de
stad: popmuziek,
theater, film)

winkelende dame
(bruisende binnenstad,
de markten en de
detailhandel)

wandelschoen
(de Vierdaagse en
wandelroutes in en
rond de stad)

DNA-streng (medische
wetenschap en ontwikkeling en innovatieve
technologie)
glas wijn (Bourgondische leven, de horeca
en terrasjes)

microscoop (onderzoek, technologie en
wetenschap)

geleiderschema (hoogwaardige technologie,
chips en semiconductors die in Nijmegen
geproduceerd worden)

voetbal (sport en
natuurlijk voor NEC)

de St. Stevenstoren
(het baken in de stad)

mes en vork (Bourgondische karakter
en het gevarieerde
horeca-aanbod van
de stad)

hardlopers (hardloopevenementen als de
Zevenheuvelenloop
en Marikenloop, en de
sportieve inwoners)

Belvédère
(een historisch icoon
bij binnenkomst van
de stad)
eekhoorn (symbool voor
de natuur in stad en
omgeving)

baret
(universiteit)

biertje (Nijmeegse
gezelligheid, de brouwerij,
Bourgondisch genieten en
het studentenleven)

Kruittoren in het Kronenburgerpark (historische
blikvanger, symbool voor
de stadsparken)
muzieknoot en een gitaar
(concerten in het Goffertpark,
maar ook voor andere evenementen en voor professionele
en amateurmuziek)

FiftyTwoDegrees
(moderne architectuur,
bedrijfsleven en de
innovatieve kracht van
de stad)

novionova
Bindende samenwerking volgens Chris de Klein

‘In een BV Binnenstad sluit
je contracten met elkaar’
Hoewel hij er als groot voorstander van Bedrijfsgerichte Gebieds
Verbetering (BGV) inmiddels deskundig in is, maakt het de vertrekkende VBO- voorzitter Chris de Klein niet uit hoe ‘bindende samenwerking’ in de binnenstad er in de toekomst uit gaat zien.
“Dat kan door middel van een BGV. Maar
ook een federatie van winkeliersverenigingen
die in de vorm van een BV Binnenstad gegoten wordt, kan soelaas bieden. In een BV
Binnenstad maak je contracten met elkaar,
bindende afspraken waar alle ondernemers
aan mee móeten doen”, luidt zijn pleidooi.

Bedrijfsmatig

Actieradius
Bindende samenwerking in de binnenstad is
absoluut noodzakelijk wil de Nijmeegse city
ook in de toekomst zijn concurrentiepositie
veilig kunnen stellen. “De tijd van alleen winkelen in de (binnen)stad is voorgoed voorbij”,
aldus De Klein, “de consument wil veel meer.
En hij wil alles tegelijkertijd. Hij wil cultuur,
amusement, evenementen én (fun)shoppen.
Plus goede bereikbaarheid en makkelijk parkeren. Is dat er allemaal niet in voldoende
mate, dan zoekt die consument een andere
stad of een ander bezoekdoel. Net zo makkelijk. De actieradius van mensen is veel groter
dan ooit, er wordt niet meer op een uurtje
rijden gekeken.”

Meedansen
En hoewel zijn mede-bestuursleden deden
wat ze konden, maar altijd in hun mogelijkheden beperkt waren omdat er primair een
onderneming bestuurd moest worden, was

Ted Arnts als
plv.-voorzitter
Het bestuur van de Vereniging
Binnenstad Ondernemers is meteen
na de aankondiging van Chris de
Klein per 1 juli te zullen stoppen, op
zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter. Tot zolang neemt bestuurslid
Ted Arnts de honneurs waar.
“We zijn niet alleen op zoek naar
een geschikte kandidaat”, aldus
Arnts die ook als VBO- woordvoerder optreedt, “we bekijken ook nog
eens in het bestuur of we wel door
moeten gaan met een bezoldigd
voorzitter. Misschien is het wel
beter iemand apart voor de uitvoering te nemen, zodat de voorzitter
puur beleidsmatig bezig kan zijn.
We zijn daar nog niet helemaal uit.”

STERK MERK
We hebben een nieuwe
slogan: Altijd Nijmegen. Ik
vind ‘m geweldig! Maar....
laten we wel even checken
hoe dat ik het buitenland
overkomt.
Want soms kiezen bedrijven voor hun nieuwe
product een naam waarvan ze een sterk merk
hópen te maken, zonder daar goed over na te
denken, simpelweg omdat het goed ‘bekt’.
Als je een merk ook in het buitenland wilt
gebruiken is die brandname natuurlijk erg
belangrijk.
Op de site van het gerenommeerde merknamenbureau ‘Checkpoint’ ontdekte ik de volgende
smakelijke anekdotes:
Het aantal Finnen dat in een Fiat Uno rijdt is
vermoedelijk klein. Uno betekent namelijk sukkel in ‘t Fins.
Van een Ford Pinto zullen er in Portugal ook
niet veel verkocht zijn, want ‘Pinto’ betekent
klein lulletje in het Portugees.
Groot was ook de hilariteit toen
Fiat met de Croma op de markt
kwam terwijl Croma allang een
sterk merk voor bak- en braadboter
in Nederland was. Stel je voor: een
smeltende auto in een braadpan!
Een spetter van een auto zal dat
geweest zijn!
En Heineken zag gelukkig op tijd
af van de naam ‘Master Beer’. De
fonetische overeenkomst met ‘masturbeer’ was wel erg groot.
En dan ook nog eens in de gebiedende wijs. Je zult maar ober zijn!

DE 300 VAN VAN AS

In ieder geval wil hij af van de vrijblijvendheid. Ondernemers die als bestuurder van
een ondernemersvereniging veel vrije tijd
willen investeren in gemeenschappelijkheid,
waar vind je die nog? “Nergens. Dat moet
je vaststellen en er verder niet al te lang bij
blijven stilstaan. Dus oplossingen zoeken in
bindende samenwerking. Professionalisering
is onontkoombaar. Maak van al die ondernemers in de BV Binnenstad maar aandeelhouders. Stakeholders worden shareholders.
Dan moet er geld verdiend worden, daar kan
niemand zich aan onttrekken. Gezamenlijk
investeren is gezamenlijk profiteren. Molens
draaien niet op de wind van gisteren, óók niet
bij het managen van onze binnenstad!”

het toch de voorzitter die, zoals hij het zelf
noemt, ‘alle ballen in de lucht moest houden’.
“En daarbij tevens actie nemen op de nodige
kwesties die het ondernemingsklimaat voor
de binnenstad beïnvloeden: bereikbaarheid,
autoparkeren, nieuwe fietsparkeerbeleid,
thema aanpak van koopzondagen, beheer van
de openbare ruimte (‘schoon, heel en veilig’),
grote projecten als Plein 1944 en Josephhof,
stedelijke distributie en milieuzonering, noem
maar op. Op al die bruiloften zou je als VBO
toch moeten meedansen, maar dat is echt
teveel gevraagd. Zelfs voor een heel bestuur.”
Waarmee volgens Chris de Klein wordt aangetoond dat bindende samenwerking, bij voorkeur op projectbasis, absoluut noodzakelijk is
om effectieve samenwerking in de binnenstad
op gang te krijgen.

Reinoud van
Assendelft
de Coningh
leisure manager

COLUMN
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Heel aardig is ook het verhaal over
een werknemer van Fokker die een
groep Britten rondleidde door de
fabriek. Bij de allereerste Fokker
stond hij even stil en zei: “En this
is our First Fokker. We call it the
Mother -Fokker”!
Conclusie: Effe checken, dat ’Altijd
Nijmegen’. Je weet maar nooit wat
bijvoorbeeld die pas ontdekte indianenstam in het Amazonegebied met
die twee woorden bedoelt ... !

5
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Onderzoek CAB: ‘Ondergrondse afvalinzameling in binnenstad is haalbaar’

Pilotproject op
de Waalkade
Er komt zo goed als zeker een proef met ondergrondse
afvalinzameling in de binnenstad. Een haalbaarheidstudie
van de Coöperatieve Afvalinzameling Binnenstad (CAB)
toont aan dat ondergrondse afvalinzameling in de hele binnenstad heel goed te doen is.
Het gemeentebestuur, bevreesd voor onoplosbare knelpunten, wil zo’n systeem nog
niet in de hele binnenstad invoeren. Voor
een proefperiode op moeilijke locaties, zoals
de Waalkade of de Josephhof, wil wethouder
hans van Hooft (sr.)van Openbare Ruimte nu
wel toestemming gegeven. Dat liet hij doorschemeren toen hij, samen met wethouder
Hannie Kunst van Economische Zaken, het
rapport van de haalbaarheidstudie van de
CAB aangeboden kreeg.

6

Ook huishoudens
Voor de haalbaarheidsstudie heeft de CAB
vier modellen voor afvalinzameling onder

Jos Kersten (r.), voorzitter van de Coöperatieve Afvalinzameling Binnenstad (CAB),
overhandigt het einbdrapport van de haalbaarheidsstudie naar ondergrondse afvalinzameling aan de wethouders Kunst en Van Hooft sr. Foto: ESF Edwin Stoffer.

de loep genomen. 1. Het huidige systeem
(bovengrondse inzameling door middel van
het legen van containers) optimaliseren;
2. Ondergrondse afvalinzameling voor alleen
de bedrijven in de binnenstad; 3. Een combinatie van ondergronds inzamelen met het
huidige systeem; 4. Ondergronds inzamelen
voor bedrijven én huishoudens in de binnen-

stad. De CAB adviseert uiteindelijk voor de
laatste optie te kiezen.

‘Sociale controle’
Het installeren van een ondergronds afvalinzamelingsysteem voor de hele binnenstad en
benedenstad, dus voor bedrijven en huishoudens, biedt de meeste voordelen. Zo kan de

Om de week van koopzondag 6 juli tot koopzondag 13 juli extra levendig te maken

Grote kraslotenactie in week
Ruim op tijd voor de week voorafgaand aan de Vierdaagse(feesten)
worden onder de bijna 750 winkeliers
in de Nijmeegse binnenstad 110.000
krasloten gedistribueerd die zij hun
klanten kunnen aanbieden. Met deze
kraslotenactie zijn door de consument
leuke, Nijmegen en Vierdaagse(feesten)
gelieerde prijzen te winnen.

6 juli 13 juli
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De kraslotenactie begint op koopzondag
6 juli die in het teken staat van ‘Altijd
Nijmegen’, de nieuwe citymarketingcampagne van Nijmegen. De actie duurt
tot en met de volgende koopzondag op
13 juli. Die krijgt traditioneel het thema
‘Vierdaagse(feesten)’ mee.
Op deze koopzondagen (of in de week er
tussenin) 6 en 13 juli kunnen winkeliers kras-

loten uitdelen aan hun klanten die voor € 10,of meer besteden.

T-shirt met beeldmerk
Bij een winnend lot ontvangt de gelukkige
prijswinnaar een T-shirt met het nieuwe
beeldmerk van Nijmegen erop. Bovendien
zijn er 10 hoofdprijzen, bestaande uit toegangsbewijzen voor 2 personen voor de voorstellingen van Muziek en Kunst in de Kerk tijdens de Vierdaagsefeesten (voorstellingen op
maandag 14 juli tot en met vrijdag 18 juli) en
25 prijzen bestaande uit tribunekaarten voor
2 personen voor de intocht van de Vierdaagse
op 18 juli.
Het prijzenpakket wordt volledig gemaakt
door nog eens 50 ‘Vierdaagsegadgets’.
De T-shirts worden door de gemeente
Nijmegen beschikbaar gesteld, het ACBN

novionova

Dukenburg
De proef met ondergrondse afvalinzameling
wordt waarschijnlijk op de Waalkade gehouden. Daar zijn met het huidige systeem de
meeste problemen, zodat het proefproject
duidelijk kan maken of het nieuwe te installeren ondergrondse systeem die knelpunten het
hoofd kan bieden. De gemeente Nijmegen
heeft overigens al goede ervaringen met
ondergronds afvalinzameling opgedaan in
Winkelcentrum Dukenburg. De situatie daar
is echter niet helemaal vergelijkbaar met die
in de binnenstad. Vandaar dat gekozen wordt
voor een proef in het centrum.

Evenementenbureau schenkt de overige
prijzen.

150 loten
De T-shirts kunnen op beide koopzondagen
meteen afgehaald worden op loacties
in de binnenstad: de bibliotheek, het
Valkhofmuseum en bij de Stadswinkel (locaties onder voorbehoud, red.). De andere prijzen worden door de ACBN op nog nader vast
te stellen plaats en datum uitgereikt.
De binnenstadwinkeliers ontvangen ieder 150
loten. Daarbij zit ook een brief waarin uitleg
wordt gegeven aan de actie en de prijsuitreiking.

Activiteiten in het kader van stadsfestival
‘Beleef de Luxe van Nijmegen’ komen
maar langzaam op gang. Het lijstje van
bedrijven en organisaties dat bij de projectorganisatie heeft laten weten iets te zullen
ondernemen in het kader van ‘Beleef de
Luxe’ wordt nauwelijks langer.
In de Stevenskerk organiseert Intermedi
Art van 14 juli tot en met 17 augustus
wel de zomerexpositie ‘Hedendaagse
luxe en decadentie’. Naast de vijftiende
Nijmegenprent, een kleurets van Laetitia
de Haas ziet u werk van kunstenaars en
ontwerpers die zich lieten inspireren door
het thema: Luxe en Decadentie.
Truus Stuiver van Cappello - hoedenzaak/
galerie vroeg 12 bekende hoedenontwerpers en één tassenontwerper om te reageren op het thema in roomwit, goud en zilver. Alle beeldende reacties zijn tijdens de
expositie in de Stevenskerk te zien evenals
een collectie schoenen van Jan Jansen.
De expositie is gratis,
de glossy catalogus
kost € 7,95.
Info:
www.intermedi-art.nl

Deelnemers
‘Beleef de luxe
van Nijmegen’
Angelica Art, paradijs kunstzinnige vrouwen
Banketbakkerij Pruyn
Binnenstadsmagazine NovioNova
Cappello - Hoeden- Tassen- Sjaals
Dagblad De Gelderlander
Eetcafé Vandaag
Federatie Ringstraten Nijmegen
Gingillo Design Shop
Holland Casino
Intermedi Art
Jan Jansen schoenen
Koninklijke Horeca Nederland afd. Groot
Nijmegen
Maarten Tijssen Mode BV.
Museum Het Valkhof
Stichting Binnenstads Management
Nijmegen
VBO Vereniging Binnenstad Ondernemers
Wijnhandel in de Blauwe Druif
Witte Huis Lent
Zus & Zo keukengerei
Zie ook www.beleefdeluxevannijmegen.nl

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting
Binnenstadsmanagement Nijmegen

KABELTRAM
Het mag inmiddels bekend
zijn dat ik van discussiëren
houd. En dan vooral over
thema’s die zogenaamd niet
meer besproken mogen
worden omdat ze ‘gevoelig’ liggen. Ik heb er
nog een: de kabeltram! Ik hoor al weer een
aantal mensen kreunen en steunen, maar dit is
even heel serieus.
Terwijl we in de binnenstad druk zijn met
allerlei projecten en activiteiten, dendert het
bouwproces aan de overkant van de Waal door.
Er komen daar niet alleen een hele hoop huizen
te staan, er komt ook een centrum met allerlei
voorzieningen waaronder winkels. Wat mij
betreft moeten we er aan twee kanten van de
Waal goed over nadenken wat we daar willen.
Meer van hetzelfde, of toch vernieuwing voor de
hele stad?
Ook hier kunnen we een voorbeeld nemen aan
Maastricht, waar Wijck als wijk aan de andere
kant van het water nadrukkelijk iets toevoegt
aan het aanbod en de kwaliteit van de binnenstad. Niet weer een Hema of een Blokker (overigens met alle respect voor deze concepten),
maar winkels en bedrijven die iets anders brengen en aanvullend zijn op alles wat er al is.
Tegelijkertijd moeten we ons afvragen hoe we
de verbinding tussen de stadsdelen dan tot
stand brengen. Willen we echt een
concept neerzetten waarbinnen de
verblijfsgebieden elkaar versterken,
dan moeten we er ook voor zorgen
dat het gemakkelijk én aantrekkelijk is van de een naar de andere
kant te gaan. Nijmegen is niet meer
de stad aan het water, maar het
water gaat nu al dóór de stad.
De drukbereden autobruggen zijn
geen alternatief voor mensen die al
in Nijmegen zijn en die ook aan de
andere kant van het water willen
winkelen, een museum bezoeken of
een hapje eten. Het is dan ook de
hoogste tijd dat we met elkaar gaan
kijken naar de mogelijkheden om
het centrum in Noord te verbinden
met de binnenstad. Laten we het
toch maar weer eens over de kabeltram hebben....

VAN BINNENUIT

voor Vierdaagse

Nog weinig beweging
in ‘Beleef de luxe’

COLUMN

uitvoering in één keer aan één partij aanbesteed worden en heeft de gemeente uiteindelijk maar één uitvoerder aan te sturen. Omdat
er heel veel mensen zijn aangesloten, is ook
de ‘sociale controle’ op een juist gebruik het
meest effectief. Door die controle zijn mensen minder snel geneigd (illegaal) afval naast
de inzamelpunten te plaatsen.
Juist voor dat soort verkeerd gebruik heeft
het gemeentebestuur nog angst. In het kader
van de haalbaarheidsstudie zijn er werkbezoeken afgelegd aan steden waar dergelijke
systemen al draaien. Van het systeem zoals
dat in Zwolle werkt, waren de leden van de
projectgroep met vertegenwoordigers van de
Dar, de CAB en van de gemeente Nijmegen,
het meest onder de indruk.
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Decora bloemdecoraties
Wij zijn een jong en dynamisch bedrijf in het hart van
Nijmegen. In onze winkel zijn wij hoofdzakelijk bezig met
de verkoop van bloemen, planten en decoratiematerialen
voor huis en tuin. Tevens kunnen wij voor u bestellingen
door het hele land laten bezorgen...

Maar vergeet ook niet de balie of werkplek die wij kunnen
opfleuren met een wekelijks boeket of bloemstuk. Wij hebben hiervoor abonnementen in allerlei soorten en maten.
Ook geven wij advies en plaatsen wij groene planten om uw
kantoor en of werkplek op te sieren.
Kijk op onze website www.decora-nijmegen.nl
of stuur ons een email, decoranijmegen@hotmail.com.

Team Decora bloemdecoraties, Koningstraat 14, 6511 LB Nijmegen
(t)024-3231527 (f)024-3229995

novionova

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

Homeopathie in
In de Betouwstraat
Dr. Isolde Birk is van huis uit biologe en
natuurgeneeskundige maar heeft sinds 1997
een homeopathiepraktijk in Ibbenbueren,
Duitsland. Recentelijk is daar een vestiging
bijgekomen in de In de Betouwstraat waar
ze de homeopathiepraktijk Home Mas heeft
geopend. Birk behandelt volgens de klassieke
homeopathie. Haar specialisme ligt op het
gebied van chronische ziekten, zoals reuma,
astma of kanker, maar ze behandelt ook acute
aandoeningen, zoals verkoudheid, keelpijn,
hoofdpijn en verwondingen.

Herman Jansen
hoofd debat LUX
Per 1 augustus wordt de leemte die Piet Hein
Peeters als hoofd debat bij LUX achterlaat,
opgevuld door Herman Jansen. Jansen (44)
is bioloog en wetenschapsjournalist en was
12 jaar lang mede-eigenaar van CKC, Centrum
voor Kennis Communicatie, een congresorganisatiebureau dat zich richt op het bedrijfsleven en de overheid. Jansen schreef ook het
boek Utrecht aan Zee, een lijvig werk over
klimaatverandering.

Schoenenzaak TMS
in Molenstraat
Nieuw in de Molenstraat is de schoenenwinkel TMS, ofwel Topmerk Schoenen. TMS
is onderdeel van Ziengs schoenen in de
Ziekerstraat.

Mode in plaats
van coiffure
Het pandje aan de Lange Hezelstraat 63 waar
tot voor kort haren werden geknipt (en waar
in een ver verleden een bakker zat) is via
Verbeek Makelaars verhuurd aan eigenaresse

Bodelier van ‘Tentaciones moda Latina’,
gespecialiseerd in Latijns-Amerikaanse
damesmode. Per 1 juli opent zij haar zaak.

Tally Weill in
Molenstraat
Jonge vrouwen kunnen hun hart ophalen
in de nieuwe modezaak Tally Weill in de
Molenstraat. Het concept van deze modezaak leunt op een dagelijkse verversing van
het assortiment. Tally Weill is een Zwitserse
franchiseformule met inmiddels 7 winkels in
Nederland. De eigenaar, die ook een vestiging
in ‘s Hertogenbosch heeft, heeft in Nijmegen
bewust voor een A-locatie gekozen: “Voor
onze collectie heb je de loop in de stad nodig.

Perry Sport met nog
een zaak in Nijmegen
In het voormalige pand van Tendens (meubels) in de Ziekerstraat wordt een tweede
filiaal van Perry Sport gevestigd. Perry Sport
richt zich met deze nieuwe zaak vooral op de
sportieve en sportende vrouw. Momenteel
wordt in het pand de laatste hand gelegd aan
een grondige verbouwing, in opdracht van de
eigenaar van het winkelpand, Ton Hendriks
Projectontwikkeling.

Telefoonkopen.nl
in Burchtstraat
De Orange telefoonwinkel aan de
Burchtstraat 61 heeft plaats gemaakt voor een
andere telefoonaanbieder. Nieuwe huurder
van het pand is telefoonkopen.nl. Deze aanbieder, met gelijknamige website en hoofdkantoor in Veenendaal, gaat proberen om met
scherpe prijzen bestaansrecht te verwerven in
de Nijmeegse binnenstad.

Skateshop voortaan
24/7 Store in Houtstraat
Na ruim 6 jaar op de Hertogstraat 11 te
hebben gezeten verhuist Andor van den
Boom (zie foto) per 1 juli zijn zaak 24/7
Skateshop naar het voormalige pand van
Secondhand4all op de Houtstraat 17. Hier
gevestigd verandert de naam
naar 24/7 Store
en zal de nadruk
worden gelegd
op exclusieve
streetwear en
sneakers.
Desondanks zal
op de beneden
verdieping een
ruim assortiment
aan skateboards
te vinden zijn.
Meer info op
www.247store.nl

Avondopening
apotheek Piquet
Apotheek Piquet aan de St. Annastraat gaat
haar winkeltijden verruimen. De vestiging
binnen de Mediq keten met meer dan 200
tweehonderd apotheken in Nederland, houdt
per heden ook op donderdagavond de deur
geopend.
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RABOBANK

nova

Theodor Abels

Adjunct Directeur
MKB en Financieel Advies
Rabobank Rijk van Nijmegen

VAn hARTE wELKoM

Als ondernemer heeft u behoefte
aan een bank die u en uw markt
begrijpt en achter u blijft staan.
Zodat u uw visie kunt volgen en
waar kunt maken. De Rabobank
stelt u in staat te ondernemen, nu
én later. Deze lange termijnrelatie
begint met een warm welkom: de
Rabo WelkomService voor bedrijven.
Bij de overstap van uw onderneming naar een
nieuwe huisbank komt namelijk heel wat kijken. Veel rompslomp, ingewikkelde administratieve procedures en nieuwe contactpersonen.
Zaken waar u niet op zit te wachten.
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Wij hebben het lastige overstaptraject heel
overzichtelijk en gemakkelijk gemaakt. We
noemen het de Rabo WelkomService. Tijdens
het overstapproces heeft u één duidelijk aanspreekpunt, de Rabo WelkomRegisseur. Hij of
zij coördineert en bewaakt het gehele proces.
Allereerst voert u een intakegesprek met de
Rabo WelkomRegisseur. In dit gesprek bekijken we via een checklist wat er moet gebeuren
om uw bedrijf over te laten stappen naar de
Rabobank. Deze checklist vertalen we vervolgens naar een actieplan. Op basis van het
actieplan worden de acties uitgevoerd om uw
overstap te realiseren.
De WelkomRegisseur werkt hiervoor nauw
samen met uw accountmanager en een team
van specialisten. En heeft u vragen? Dan
kunt u de WelkomRegisseur altijd bereiken.
Wekelijks ontvangt u een duidelijk statusoverzicht. Tot slot ontvangt u een overzicht met
daarop de contactpersonen binnen uw bedrijf
en de aanspreekpunt(en) binnen de Rabobank.
Zo ziet u eenvoudig wie binnen uw bedrijf na
de overstap bij welke Rabobankmedewerker
terechtkan. Desgewenst organiseert de
WelkomRegisseur een persoonlijke kennismaking.

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

‘Met deze slogan kunnen we echt
járen vooruit in citymarketing’

‘Altijd Nijmegen’,
knoop ‘t in je oren
‘Altijd Nijmegen!’ Wethouder Hannie Kunst van Economische Zaken had het wel van
de daken willen schreeuwen toen bleek dat de belangrijkste ‘stakeholders’ in de stad de
nieuwe stadsslogan ‘Altijd Nijmegen’ aan hun hart drukten.
“Het is een geweldig goede slogan geworden,
waar we jaren mee vooruit kunnen in de marketing en promotie van de stad. De slogan
op zich baarde ons niet zo’n zorgen. Daarvan
hadden we meteen het gevoel: dát is het. Het
bijbehorende beeldmerk heeft meer hoofdbrekens gekost. Daar is tot op het allerlaatste
moment nog aan gesleuteld. Maar we zijn erg
tevreden met het eindresultaat. De inbreng
van de eerder genoemde stakeholders is
daarbij van grote waarde geweest. We hebben
iedereen kunnen bedienen.”

‘Pay offs’

de gemeente of het gemeentebestuur, maar
van de stad. Het helpt om het trotsgevoel
van Nijmegen en de Nijmegenaren te stimuleren. Ondernemers kunnen ‘spelen’ met
het logo en het naar eigen inzicht, binnen
bepaalde spelregels, gebruiken en inzetten.”
Over de negatieve uitleg, die heel makkelijk
aan de nieuwe stadsslogan gegeven kan
worden, wil de wethouder het helemaal
niet hebben. “Wat je ook bedenkt, er kan
altijd aan alles een negatieve uitleg gegeven
worden. Verspilde moeite. Daar steek ik dus
geen energie in.”

De stad en regio zijn de laatste tijd ruim
bestookt met slogans. Nijmegen is/was de
Gezonde Stad van Nederland, de stad is leading in Health Valley. Met de oproep ‘Beleef
de Luxe van Nijmegen..’ wordt getracht meer
bezoekers naar de binnenstad te trekken.
Het RTB KAN zegt dat we een ‘Cool Region’
zijn. En het VVV Rijk van Nijmegen stelt de
Romeinen ten voorbeeld. Allemaal reclameteksten, wervende slogans en slimme ‘pay
offs’ met het uiteindelijke doel meer en meer
mensen voor stad en regio te interesseren.
Hoe moet ‘Altijd Nijmegen’ gezien worden in
dit rijtje?

Trotsgevoel
Hannie Kunst: “RBT KAN en VVV richten
zich vooral op de toeristische sector. Health
Valley geeft aan dat we in ertoe in staat zijn
kennis, innovatie en economie op de juiste
wijze aan elkaar te koppelen. Zodanig dat we
daarin nationaal en internationaal een koppositie hebben weten te verwerven. En ‘Altijd
Nijmegen’ is de slogan van de stad. Niet van

Over het juiste gebruik van het beeldmerk
maakt de gemeente momenteel een ‘toolkit’. Zodat ondernemers of anderen die het
beeldmerk willen inzetten, precies weten
hoe ze het moeten of kunnen gebruiken.

novionova
Dick Bos
Product Plus
Reclamebureau

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

COLUMN

VOOR U EEN VRAAG...

ALTijd
MAAR
SuccES!

Om mijn onderneming een meer internationale uitstraling te geven heb
ik een reclamebureau een merk laten ontwerpen waarin het Europese
embleem voorkomt. Een collega vertelde mij echter dat het niet zou zijn
toegestaan een officiële vlag of embleem als merk te gebruiken. Toch zag
ik met het EK voetbal overal producten in de winkels waarop vlaggen zijn
afgebeeld. Hoe zit dat?
Overigens hanteert het Benelux Bureau dat
de inschrijving van merken in de Benelux
landen verzorgt, een iets afwijkend beleid.
Het Bureau weigert wapens, vlaggen en
staatsemblemen van landen niet als zij een
onderdeel vormen van een meeromvattend
merk. Een merk, dat bijvoorbeeld bestaat uit
een naam en een logo waarin als onderdeel
ook de Nederlandse vlag voorkomt, zal naar
verwachting wel worden ingeschreven.
Daarentegen weigert het Bureau iedere
inschrijving van beeldmerken waarin het
embleem of een nabootsing hiervan van de
Europese Gemeenschap voorkomt, ongeacht
of hierdoor misleiding bij het publiek kan
ontstaan. Gebruik van wapens, vlaggen of
emblemen dat puur als versiering zal worden
opgevat op bijvoorbeeld EK-merchandising
producten is dus wel toegestaan.
Françoise (F.G.M.M.) Alsters
advocaat bij
Poelmann van den Broek N.V.

BOSPRAAT

De EK-producten die deze maand in de
schappen van de winkels liggen, zijn weliswaar vaak voorzien van de Nederlandse
vlag, maar in de meeste gevallen wordt de
Nederlandse vlag enkel als versiering gebruikt
en niet als (onderdeel van een) merk. Een
merk is een herkenningsteken, waarmee een
ondernemer zijn waren onderscheidt van die
van concurrenten. Door een dergelijk onderscheidingsteken als merk te laten registreren,
wordt het beschermd, zodat het zijn functie
van herkenningsteken kan behouden.
Niet alle tekens kunnen worden ingeschreven en gebruikt als (onderdeel van een)
merk. Op grond van een verdrag, waarbij
de meeste landen zijn aangesloten, mogen
wapens, vlaggen en staatsemblemen, maar
ook nabootsingen zonder toestemming van
de bevoegde autoriteit niet als merk worden
ingeschreven of gebruikt.
Dit geldt ook voor wapens, vlaggen en emblemen van internationale intergouvernementele
organisaties, met dien verstande dat voor
deze tekens een uitzondering wordt gemaakt
indien door de inschrijving en het gebruik
bij het publiek niet de indruk zal worden
gewekt dat er een verband bestaat tussen de
gebruiker en de organisatie in kwestie, of het
publiek hieromtrent niet wordt misleid.

Eindelijk was het zover!
Nijmegen geeft handen en voeten aan de
communicatie rondom de stad. Met de kreet:
‘Altijd Nijmegen’ en een bijpassend logo heeft
Nijmegen de discussie over de stadskreet definitief bijgezet bij de oude schatten van onze stad.
Als rechtgeaard Nijmegenaar biedt de kreet
voldoende aanknopingspunten om eens lekker
te klagen. Plat, nietszeggend, een open deur
etc. Maar als reclameliefhebber kijk ik liever
naar het fenomeen dat aanleiding geeft tot het
bedenken van een dergelijke kreet: citymarketing. Hoe verkoop ik mijn stad? En daar zit hem
nu net de crux. Ik denk dat Nijmegen de omgekeerde route heeft bewandeld. We hebben eerst
een slogan bedacht en gaan nu nadenken over
hoe invulling te geven aan de kreet.
Liever had ik gezien dat Nijmegen de handen
ineen had geslagen en had gekeken naar de
sterke punten van ons stadje. Waar zijn we
goed in, waar zijn we trots op en wat waarderen
anderen in ons? Die vragen zijn vast gesteld,
maar hebben de antwoorden ook meegewogen
bij het selecteren van een slogan? Ik vrees van
niet!
Terwijl het voor elke ondernemer een abc’tje
van de eerste orde is. We doen niet anders.
Kijk waar je goed in bent, kijk welke producten
mensen naar je winkel trekken en communiceer
dat. Je verkoopt jezelf door je beste producten
en mooie kanten nog mooier te maken. En dat is
wat ik een beetje mis. We hebben de
sterke punten niet sterker gemaakt,
al het mooie niet mooier.
Nijmegen heeft voldoende uniek
onderscheidend vermogen waarop
we onze stadsmarketing kunnen
bouwen. Laten we daar alle tijd voor
nemen. Dat zetten Nijmegen dadelijk
voor eens en altijd op de kaart op
een manier die bij ons past! En dan
wel met een logo dat niet gestolen is
van Unilever en V&D.
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NovioNova Loyalty Club,
voor alle fans van hét
binnenstadsmagazine
van Nijmegen

Winkeliers en andere ondernemers in de binnenstad zal
de komende dagen
persoonlijk worden
gevraagd of zij lid willen
worden van de NovioNova
Loyalty Club

12

De NovioNova Loyalty Club kan gezien worden als de fanclub van het blad, dat deze
maand precies een jaar bestaat. Alle ondernemingen, organisaties en personen die behoren tot de lezersdoelgroep van NovioNova
kunnen lid worden van de club.

Programma
De NovioNova Loyalty Club biedt aangesloten leden een jaaromvattend programma,
waaraan een zestal partners van NovioNova
geheel belangeloos hebben meegewerkt. Zo
konden theaterbezoek bij de Keizer Karel
Podia, een avondje
enter
muziek en/of entertainment bij de
Stichting Cardo, een
bijeen
sportieve bijeenkomst bij Betaald
Voetbalorganisatie
N.E.C., een
filmavond in
Arthouse LUX

en een gecombineerde wijn & spijs proefavond bij wijnkoperij De Gouden Ton en
La Padella in het programma opgenomen
worden.
Tel dat op bij de ontvangsten die NovioNova
in zomer (Waalkade à la Carte!) en winter
(ijsbaan Mariken Winterfestival!) gewend is te
organiseren voor zijn lezers, en er staat een
clubprogramma dat werkelijk ook voor een
heel jaar wat te bieden heeft.

De kosten
Het lidmaatschap van de NovioNova Loyalty
Club kost € 395,- (excl. btw) per jaar. De jaarbijdrage wordt aangewend voor de exploitatie
van het blad, dat daarmee in zijn huidige
vorm kan blijven verschijnen.

Tegenprestatie
De leden van de NovioNova Loyalty Club
mogen een gedegen tegenprestatie verwachten voor het betonen van hun geldelijke
betrokkenheid bij het blad.

Partners van de NovioNova
Loyalty Club zijn:
Keizer Karel Podia
Wijnkoperij De Gouden Ton
La Padella Italiaanse Delicatessen,
catering, Gastronomia
Betaald Voetbalorganisatie N.E.C.
Stichting Cardo
Arthouse LUX

novionova

Foto:
Nijmegen
kookt

Tegenprestaties
Zij gingen u voor en
werden al lid van de
NovioNova Loyalty
Club:

• een abonnement op NovioNova, iedere maand op naam thuis bezorgd
• een gratis advertentie (omvang 1/8 pag.) in NovioNova, plaatsing in overleg
•

maandelijks 20 exemplaren NovioNova ter gratis verspreiding aan klanten/relaties

•

een NovioNova toonbankdisplay

Huub Roelvink
Arthouse LUX;

• een uitnodiging voor de jaarlijkse NovioNova Loyalty Club Borrel

Maud van Weers

• een theater- of concertavond in schouwburg of concertgebouw

Hoge van Gerven
Noatrissen;

• een proeverij van wijn& sprijs

Joost Duin

• een VIP arrangement bij Betaald Voetbalorganisatie N.E.C.
•

Blokland, Duin & Van
Esch administrateurs en
belastingadviseurs

een artiestenavond bij Stichting Cardo in Groesbeek

• een filmavond in Arthouse LUX

Elrie Bakker
Adviesbureau
Bakker & Buursink

Voordelen

Spelregels

De NovioNova Loyalty Club vergroot de
betrokkenheid van de binnenstadondernemers in Nijmegen bij het bladconcept
Een lidmaatschap onderstreept de onderlinge samenhang van binnenstadondernemers, en daarmee de netwerkfunctie van
de NovioNova Loyalty Club. De club is een
aanvullende inkomstenbron voor het blad
NovioNova. Het biedt exposure aan leden
c.q. binnenstadondernemers door middel van
NovioNova. en versterkt samenwerking om
te komen tot een florerende binnenstadseconomie.

Natuurlijk gelden voor de
NovioNova Loyalty Club ook een
beperkt aantal spelregels.
• Het lidmaatschap geldt van 1 juli
2008 tot en met 30 juni 2009;
• Het lidmaatschap wordt zonder
wederopzegging telkens met een
jaar verlengd.
• Opzeggen tot twee weken voor de
jaarlijkse verlenging van het lidmaatschap.
• Toegang tot Loyalty Clubactiviteiten
volgens richtlijnen van onze partners.
• De algemene voorwaarden van
NN-uitgever Faits Divers vof zijn
van kracht.
• Wijzigingen in het programma
voorbehouden.

Voor alle duidelijkheid: De NovioNova Loyalty
Club is geen belangenbehartiger. Wel kan de
club gezien worden als een zakelijke netwerkorganisatie die zich voornamelijk richt op het
bedrijfsleven in de Nijmeegse binnenstad.

Tot onze ‘preferred suppliers’
rekenen wij
Louman & Friso Vormgeving
Drukkerij Trioprint
Fietsdiensten.nl
CSN Plastic Cards
Decora bloemisterij

Met verdere medewerking van
Drukkerij Luxor, DPN (Digital
Printservice Nederland, restaurant
‘t Poortwachtershuys en logistiek
dienstverlener Valuepack.

Inkomsten van
NovioNova
Leden van de NovioNova Loyalty Club dragen met hun contributie indirect bij aan de
inkomsten en dus de exploitatie van het blad
NovioNova.
Het magazine wordt iedere maand gratis
verspreid in de Nijmeegse binnenstad, op de
singels en in de schil rond de singels en kent
dus geen abonnees. Alleen lezers buiten het
centrum die NovioNova willen ontvangen,
kunnen een zg,. buitenabonnement krijgen.
Een kleine honderd geïnteresseerden maakt
momenteel van die gelegenheid gebruik.
De inkomsten voor het blad NovioNova
worden voornamelijk bepaald door een klein
aantal vaste contribuanten, zoals de Stiching
Binnenstadsmanagement Nijmegen en de
Federatie Ringstraten Nijmegen. Vaste adverteerders zijn Rabobank Rijk van Nijmegen,
Poelmann van den Broek N.V, de gemeente
Nijmegen, Taskforce Ondernemersfonds,
Hestia makelaars & taxateurs, Strijbosch
Thunissen Makelaars.
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Ringstraten actief in Vierdaagseweek

Vierdaagsefoto’s in etalageroute

Albert Heijn opent
pas op 10 september
In het juni-nummer van NovioNova werd
aangekondigd dat de nieuwe Albert Heijn
supermarkt in het voormalige postkantoor op de hoek Van Broeckhuysenstraat
- Van Schevichavenstraat nog vóór de
Vierdaagse zou openen.
Een recent bericht van de bedrijfsleiding
van AH luidt dat de opening echter pas
op z’n vroegst op 10 september zal plaatsvinden. “Er zijn onoverkomelijke bouwtechnische problemen opgetreden, die
eerst verholpen moeten worden. En dat
vergt helaas extra tijd”, aldus bedrijfsleider
Rob Vroegop.

tekst: Margriet Modderkolk

Winkeliers in de Ringstraten bereiden een
fotoroute langs hun etalages voor met als
thema de Vierdaagse. Met medewerking
van het archief van Stichting DE 4DAAGSE
is een groot aantal min of meer historische
Vierdaagsefoto’s opgediept en vergroot
afgedrukte. In iedere Ringstraat zijn vanaf
een week voor de Vierdaagse de mooiste, de
ontroerendste en de meest hartverwarmende
oude foto’s van het wandelaspektakel te zien.
De Ringstraten hopen hiermee nog meer
bezoekers naar hun straten te trekken.
‘Oude’ parcours
Het bestuur van de Federatie Ringstraten
Nijmegen sluit zich aan bij een initiatief van
de Koninklijke Horeca Nederland afdeling
Groot Nijmegen om vanaf 2009 de Ringstraten weer onderdeel te laten zijn van de route
van het Vierdaagseparcours door de stad.
In 2005 nam het Vierdaagsebestuur het
besluit om de In de Betouwstraat en Van
Welderenstraat uit het parcours voor de

tweede dag te schrappen omdat er voor de
wandelaars geen doorkomen meer aan was.
Horecaterrassen en optredende artiesten
tijdens deze ‘Roze Woensdag’ namen zoveel
ruimte in beslag, dat van een vrije doortocht
voor de wandelaars geen sprake meer was.
Vorig jaar en dit jaar komt het
Vierdaagselegioen via de Waalkade en de
Voerweg door de stad naar de Wedren.
In deze alternatieve route zijn ook twee
Ringstraten opgenomen, namelijk de
Hertogstraat en de Van Broeckhuysenstraat.

Reconstructie Hertogpoort
in volle gang
Winkeliers in de Van Broeckhuysenstraat en
in de Hertogstraat waren niet erg te spreken
over de late informatie die ze van de gemeente kregen over de start van de werkzaamheden aan de reconstructie van de Hertogpoort.
Ondanks de late aankondiging, verlopen die

werkzaamheden
in ieder geval
voorspoedig. Dat moet ook wel want volgens
afspraak moet het werk klaar zijn voordat in
de derde week van juli de Vierdaagselopers
dat punt in de binnenstad passeren.

advertorial

LUX is een thuis voor internationale cinema, debat,
theater, dans en muziek en
de culturele motor van de
binnenstad.
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Maar LUX is ook een grootstedelijk grand café met een uitstekend restaurant en het mooiste
terras in het hart van de oudste
stad van Nederland. Daarom is
LUX een natuurlijke partner van
de NovioNova Loyalty Club. Per
jaar staat LUX garant voor een
economische spin off van 3,5 miljoen euro voor de Nijmeegse binnenstad. Kortom, een culturele
huiskamer van formaat. En met
allure. Het arthouse is een begrip.
In Nijmegen en de wijde regio,
maar ook ver daarbuiten. 35 %
van de bezoekers komt van buiten
de stad.

Een zomer lang LUX
LUX bruist ook in de zomer. Onder
de noemer Meet the Director
brengt LUX een zevental gerenommeerde regisseurs én hun filmische hoogtepunten onder de aan-

en Matthijs van Nieuwkerk staan
garant voor een spannende 90
minuten zonder verlening. En
zonder rust.

De Kunstsprong
En van 11 tot en met 19 september
organiseert LUX het multidisciplinaire evenement De Kunstsprong:
Film, theater, debat en literatuur in Nijmegen-Noord. Bussen
brengen de bezoekers van de
binnenstad naar de Waalsprong.
Met onder meer literatuurfestival
Zomermiddagdichters en locatietheater van Tuig in het schemerduister op het Waalstrand.
dacht. Liefhebbers die hun filmkennis willen bijspijkeren mogen
LUX Summer School zeker niet
missen.

Tussen 00.00 en 04.00 uur gaan de
voetjes van de vloer in Zaal 7 op
Salsa, Disco, House en hits van de
afgelopen 30 jaar.

LUX-Feesten

Theater & Muziek 08/09

Tijdens de Vierdaagsefeesten is
heerlijk toeven op het terras van
LUX. Met Plaatjesdraaiers van
19.00 tot 22.00 uur en films in de
openlucht op het Zomerscherm
rond de klok van 22.00 uur. Daarna
is het tijd voor Nachtdansen.

Op 19 september starten we het
nieuwe én spannende seizoen met
een swingend concert van Zuco
103. Twee dagen later zorgt Hard
Gras On Tour voor een meeslepend potje voetbaltheater. Onder
meer Henk Spaan, Hugo Borst

LUX, een partner
van de NovioNova
Loyalty Club die je
gewoon niet mag
missen.

Mariënburg 38-39 6511 PS Nijmegen
T 0900-5894636
W www.lux-nijmegen.nl

novionova

novio

nova

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

Gebroeders Van Limburg Festival 2008 eind augustus

Middeleeuwse Verkoopmarkt
in Burchtstraat
door Henk Beerten,
Stichting Gebroeders van Limburgfestival

Tijdens het Gebroeders van Limburg Festival op zondag 31 augustus a.s.
zal de Burchtstraat het toneel zijn van een middeleeuwse verkoopmarkt.
Tientallen ondernemers verkopen er hun middeleeuwse producten.

De deadline voor nummer 8-2008
van NovioNova, verschijningsdatum
31 juli, is op maandag 14 juli 2008.
verschijnt elke laatste
colofon NovioNova
donderdag van de maand
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

Een beeld van de middeleeuwse warenmarkt in de Burchtstraat, 2007. Foto: Gerard Schot.

In het laatste weekend van augustus vindt in
de binnenstad van het jaarlijkse Gebroeders
Van Limburg Festival plaats. Dit jaar verwacht
de organisatie zo’n 50.000 bezoekers. Dat
biedt kansen voor ondernemers. In 2007
was er voor het eerst in de Burchtstraat een
bescheiden verkoopmarkt waar ondernemers
producten aanboden die te maken hebben
met de middeleeuwen.

Creatief
“Op dit deel van het festival hebben we ruimte gemaakt voor ondernemers die producten
verkopen die iets met de middeleeuwen te
maken hebben”, zegt Melchior de Grood die
voor de organisatie verantwoordelijk is. “Het
is ongelofelijk hoe enthousiast en creatief
de ondernemers zijn die we benaderen. Het
pannenkoekenhuis in het Hoogstraatje vraagt
ons om extra muziek op hun terras te organiseren. Het Gallisch Eetcafé op Wintersoord
vraagt ons mee te denken over een Van

Limburg menu en te adviseren over het eten
dat daar in zou kunnen passen. Drogisterij
De Gaper in de Lange Hezelstraat komt met
ambachtelijk gemaakte zeepjes, poedertjes
en zalfjes. En er is nog ruimte voor nieuwe
ondernemers.”
Melchior de Grood: “Ik geloof dat er in het
centrum nog veel ondernemers zijn die te
weinig beseffen welke mogelijkheden dit festival hen biedt. Er komen heel veel mensen
naar de stad die nieuwsgierig zijn naar de
middeleeuwen. Ondernemers zouden zich
moeten laten inspireren door die tijd en door
het werk van de Gebroeders Van Limburg.
Natuurlijk zullen we van de organisatie toezien op wat er wordt aangeboden, maar we
kunnen ondernemers ook ondersteunen bij
het ontwikkelen van een aanbod.’
Kijk ook op
www.gebroedersvanlimburgfestival.nl
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Fransestraat 30

6524 JC Nijmegen

024 - 3600763

www.louman-friso.nl
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Schoon, gezond en duurzaam

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

• Mailings op maat

• personeelsfeesten • workshops •
• zaalhuur • salsaband Ayakamata •
• vrijgezellenfeest • catering •

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

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

advertorial

Mosae Magus Trajectum
Hèt netwerkevenement van 2008!
Na groots succes van de vorige wandeltocht in 2005 krijgt Mosae
Magus Trajectum een vervolg! In 2005 wandelden 100 ondernemers van Maastricht naar Nijmegen om de titel ‘Oudste stad van
Nederland’ op te halen. Het wandelevenement was geslaagd! Want
niet alleen beleefden de deelnemers een onvergetelijk wandelavontuur er gebeurde nog iets zéér bijzonders... Vage kennissen verander-

den in ware vriendschappen, en deze vriendschappen zijn nu 3 jaar
later nog steeds hecht van aard. Met vriendschap kan men krachten
bundelen en op die manier ondernemen! Deelnemen aan Mosae
Magus Trajectum betekent deelnemen aan de uitdaging persoonlijke
prestatie te koppelen aan vriendschap en gezond ondernemerschap!

persoonlijke prestatie, vriendschap en gezond ondernemerschap!

Van donderdag 10 tot en met
zondag 13 juli gaan er opnieuw
zo’n 85 ondernemers lopen, ditmaal van Xanten naar Nijmegen,
de Via Romana route van Keizer
Traianus. En dat alles op een unieke, ontspannen manier in een
setting van Luxe en Decadentie,
leven aan de Romeinse Goudkust!!
Een spraakmakende tocht, gedurende vier dagen door een adembenemend landschap. De ondernemers uit Nijmegen en haar
regio delen gedurende vier wandeldagen hun ideeën, hun kennis,
hun ervaring, hun passie voor het
ondernemen en hun vriendschap.
Er is een prachtig programma
samengesteld, waarin wandelen
langs deze bijzondere verbindingsroute - vanzelfsprekend aangepast
aan de sportieve mogelijkheden
van de deelnemers - de dagelijkse sportieve hoofdmoot vormt
en waarvan een ontvangst in de
finishstad elke dag het spraakmakende hoogtepunt zal vormen.
De wandeltocht zal ook dit jaar

uiteindelijk finishen tijdens het
fantastische spektakel van de
Vlaggenparade die de opmaat
vormt voor de Internationale
Vierdaagse
Afstandmarsen
Nijmegen!

Lopen voor een goed doel
De tocht is toegankelijk voor
maximaal 85 ondernemers uit de
omgeving van Nijmegen. Elk deelnemend bedrijf draagt € 1.250,(excl. BTW) bij, waaruit naast het
bestrijden van de dagelijkse kosten ook een blijvende herinnering
zal worden bekostigd. Namelijk
een forse bijdrage aan Stichting
Local Heroes, het project dat
werd opgericht door Jaap de
Hoop Scheffer (secretaris-generaal
van de NAVO) en Nijmegenaren
Jos Hermes (directeur Global
Sports) en Ronald Migo (directeur
Kamer van Koophandel Centraal
Gelderland). Stichting Local
Heroes ondersteunt in Afrika projecten op het gebied van gezondheid, scholing en bewustwording.

Wilt u ook mee doen en
behoren tot de selecte
groep van toonaangevende ondernemers
die kleur geven aan
de tweede editie van

Mosae Magus Trajectum?
Informeer dan op volgende
telefoonnummer:
(+31) (0) 24 34 53 024
naar de laatste beschikbare plaatsen!

novionova
Lange en Stikke Hezelstraat Bloemerstraat In de Betouwstraat
Van Welderenstraat Van Broeckhuysenstraat Hertogstraat Kelfkensbos

tekst: Margriet Modderkolk
foto’s: NovioNova

Gemeente biedt oplossing voor klacht over teveel bureaucratie

Project gevelaanpak
gaat gewoon door
De klachten van ondernemers en vastgoedeigenaren in de Ringstraten in Nijmegen
over een teveel aan bureaucratie bij de
behandeling van aanvragen voor subsidie
voor de aanpak van gevels, zijn door de
gemeente Nijmegen met een oplossing
beantwoord.

Overmatige bureaucratie veroorzaakte grote
vertraging in de afhandeling van de aanvragen. Nijmegen heeft een flink gevulde
subsidiepot voor het opknappen van karakteristieke gevels in de Ringstraten. “Aannemers
hebben het op dit moment druk, dus offertes
laten op zich wachten. De ambtelijke molen
hapert ook wel eens hier of daar en, misschien het belangrijkste, de eigen nering

vraagt primair aandacht”, zo werd al in het
mei-nummer van NovioNova gemeld.
Architectenbureau
De oplossing heeft de gemeente, in samen-

Hans de Bruijn, penningmeester van de Federatie Ringstraten

‘Ringstraten zijn nu bij
breed publiek bekend’

Altijd geweest trouwens, want hij is vanaf het
eerste uur bij het project betrokken geweest.
En nu al, weet hij, na drie jaar staan de
Nijmeegse Ringstraten bij een breed publiek
in Nijmegen en omstreken hoog aangeslagen.
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Bewuste keuze
Hans de Bruijn dreef een fietsenwinkel in de
In de Betouwstraat en raakte via die straat bij
het werkbestuur van het Ringstratenproject
betrokken. Begin 2007 stopte hij in de rijwielbranche, maar bleef ondernemer. Hij legde
zich toe op de ontwikkeling van een gezondheidscentrum in Malden.
Hans de Bruyn

Hoewel al een tijdje geen ondernemer meer
in de In de Betouwstraat is penningmeester
Hans de Bruijn van de Federatie Ringstraten
nog steeds zeer nauw betrokken bij het
Ringstratenproject.

Als penningmeester is hij enerzijds vanaf
de zijlijn actief voor de Ringstraten en is hij
anderzijds, als dagelijks bestuurslid, nauw
betrokken bij alle projecten. “Het is leuk en
belangrijk werk, dit Ringstratenproject. De
inmiddels gegeven kwaliteitsimpuls binnen
de Ringstraten is van het grootste belang.
Daarmee zijn de Ringstraten ook op de kaart
komen te staan.”

Sfeerverlichting
Terugkijkend op de laatste drie jaar, is voor
hem het afhaken van de Houtstraat een
dieptepunt geweest. “Jammer dat de winkeliers van de Houtstraat nu niet meer mee
kunnen profiteren van de voordelen van de
Ringstraten, zoals bijvoorbeeld de gevelaanpak of de investeringsregeling.” Een hoogtepunt was voor hem de aanschaf van de sfeerverlichting. “Prachtig, al die mooi verlichte
winkelstraten. Daar ben ik trots op.”
“Het Federatiebestuur heeft een enorme
ontwikkeling doorgemaakt. Het is keihard
werken, maar de sfeer is prima en er wordt
echt in het belang van alle Ringstraten nagedacht. Veel waardering verdient Margriet
Modderkolk, die als ringstratenmanager
samen met het Federatiebestuur onvermoeibaar de kar heeft getrokken. Voor de
toekomst is een gestage ontwikkeling in de
eigenheid van de diverse straten, in hun eigen
tempo en op hun eigen wijze, heel belangrijk.”

novionova

spraak met de Federatie Ringstraten
Nijmegen (FRN) en de Ringstratenmanager,
gevonden in de inschakeling van een onafhankelijk Nijmeegs architectenbureau dat de
aanvragers zal begeleiden in hun bouwtraject.
Dat vergemakkelijkt voor de winkelier het
indienen van de aanvraag en het uitvoeren
van de bouwwerkzaamheden. De ambtenaren
van Bouwen en Wonen blijven dan hun oude
rol vervullen, namelijk het toetsen van de
aanvragen aan wet- en regelgeving, zoals ze
gewend waren.

Vlot trekken
Niet alleen het bestuur van de FRN is blij
met deze oplossing, ook de ondernemers in
de Ringstraten reageerden instemmend toen
het nieuws over de gevonden oplossing hen
verteld werd tijdens een evaluatiebijeenkomst
over het totale Ringstratenproject, half juni.
Verwacht wordt dat met de nieuwe afspraken
de uitvoering van het project gevelaanpak vlot
getrokken kan worden.

Tevredenheid over Ringstratenproject tot nu toe

‘Veel bereikt, maar
het is nog niet klaar’

Grote opkomst van Ringstraatondernemers bij de evaluatiebijeenkomst in het Kolpinghuis.
Foto: NovioNova.

Aanlichting Hezelstraten:
Commissie Beeldkwaliteit
stelt besluit nogmaals uit
Wederom is het project
‘Aanstraalverlichting Hezelstraten’ in
het vooroverleg met de Commissie
Beeldkwaliteit aangehouden.
Ringstratenmanager Magriet
Modderkolk, ondersteund door Stichting
de Oude Stad en Stichting Hezelstraten,
heeft inmiddels voor de derde maal
antwoord gegeven op vragen en opmerkingen van de Commissie Beeldkwaliteit.
Die vragen en opmerkingen, en dus
ook de antwoorden, weken nauwelijks
af van de eerste twee keer. “Niet echt
hoopgevend”, reageert het bestuur van
de Federatie Ringstraten Nijmegen, “wij
beraden ons op onze positie.”
Voor de ondernemers in de Hezelstraten
was de domper groot. “We willen onze
straten mooi uit laten komen, vooral
ook ‘s avonds. De gevels verdienen het.
Jammer, heel jammer, dat er nu wéér
uitstel is.”

Onterechte speculaties
over fusie FRN/VBO

Heel wat ondernemers uit de Ringstraten
hadden de moeite genomen om in het
Kolpinghuis een evaluatiebijeenkomst over
het Ringstratenproject-tot-nu-toe bij te
wonen. Een uit de kluiten gewassen powerpointpresentatie waarin alle Ringstraten
aan bod kwamen, maakte duidelijk dat er
de afgelopen periode heel veel bereikt is.
Maar, zo luidde de eindconclusie, “het is
nog niet klaar.”
Namens de ringstraten, verenigd in de
Federatie Ringstraten, spraken penningmeester Hans de Bruijn en ringstratenmanager
Margriet Modderkolk hun tevredenheid uit
over het verloop van het project de afgelopen
periode. Complimenten waren er niet alleen
voor de bestuursleden van de Federatie, maar
ook voor alle ondernemers uit de Ringstraten

die hebben bijgedragen aan het succes.
Wethouder Hannie Kunst van Economische
Zaken bevestigde nog eens de plannen
van de gemeente om na de zomervakantie in augustus te beginnen met de
herinrichting van de In de Betouwstraat,
Van Welderenstraat en de Van
Broeckhuysenstraat. Ook de herinrichting
van de Lange Hezelstraat staat voor komend
najaar gepland.
“Natuurlijk zal er overlast zijn, zo’n ingrijpende operatie gaat aan niemand in de betreffende straten ongemerkt voorbij”, aldus de
wethouder. “Maar als er werkelijk problemen
zijn moeten de ondernemers niet schromen
dat te melden bij de gemeente zodat er een
oplossing gevonden kan worden.”

Speculaties over een op handen zijnde
fusie tussen de Federatie Ringstraten
Nijmegen (FRN) en de Vereniging
Binnenstad Ondernemers (VBO) worden
door het bestuur van de FRN resoluut
naar het land der fabelen verwezen.
De geruchten kwamen op gang nadat
bekend werd dat VBO voorzitter Chris de
Klein per 1 juli zal terugtreden. “Meteen
kregen we vragen voorgelegd of een
samengaan met het VBO aan de orde is.
Het antwoord is duidelijk nee. We zijn
nog te jong om al te fuseren. Wel willen we graag verder met het VBO nauw
samenwerken en projecten en activiteiten
op elkaar afstemmen”, aldus voorzitter
Toine van Wilderen van FRN.

Correspondentieadres
Margriet Modderkolk, Ringstratenmanager
p/a Hertogstraat 102, 6511 SE Nijmegen
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OSRN en Business Friends vormen samen
het grootste zakelijk netwerk in de regio

Businessnetwerk NEC
valt niet te versmaden
“Het grootste zakelijke netwerk
in de wijde omtrek is bij voetbalclub NEC in Nijmegen te vinden.
Steeds meer ondernemers, groot
en klein, ontdekken dat. Nog
los van onze sportieve ambities,
werken we hard aan verdere uitbouw van NEC. De realisatie van
het zeer innovatieve topsportcomplex bij stadion De Goffert is
daar een goed voorbeeld van.”
Manager commerciële zaken Erik
Langedijk van betaald voetbalorganisatie N.E.C. in Nijmegen houdt
een warm pleidooi voor aansluiting van meer ondernemers bij
zijn club door middel van een lidmaatschap van de Ondernemers
Sociëteit Regio Nijmegen (OSRN)
of van het jongere broertje daarvan, de Business Friends NEC.

Maatwerk
“Die twee sponsorclubs vormen
samen het belangijkste businessnetwerk in een regio die loopt van
Nijmegen over Elst naar Tiel, Den
Bosch en Vught, Venraij, Bergen
Noord-Limburg en weer naar
Nijmegen. Samen hebben ze ruim
600 leden waarvoor we van alles
organiseren om hun betrokkenheid bij NEC ook zakelijk gezien
zo interessant mogelijk te maken.
Denk daarbij aan ontbijtsessies,
één op één gesprekken, bedrijfspresentaties en -excursies of we
leveren maatwerk.”

kaart, aldus Langedijk.
“Sportief heeft N.E.C.
het afgelopen seizoen
bijzonder goed gepresteerd. En met een
plaatsje in de strijd
om de UEFA-cup in het
vooruitzicht, wordt het
komende seizoen minstens zo mooi en span- Erik Langedijk, manager commerciële zaken bij NEC.
nend. De wedstrijden
en de nazit daarvan
in het Goffertstadion zijn ware ten, naast voetbal, ook sporten
belevenissen. Voetbal als hobby, als judo, turnen en basketbal een
supporter van NEC en zakelijk plaats krijgen.
netwerken gaan er op natuurlijke Langedijk benadrukt: “Niet alleen
wijze hand in hand.”
met het bedrijfsleven, ook met de
wetenschap en met name met de
Heel wat deals
sportmedische sector, hebben we
Dat NEC door het bedrijfsleven contact. Dat zijn realties die uitzeer serieus genomen wordt, eindelijk ter beschikking komen
blijkt wel uit het feit dat ook grote van de leden van het businessneten belangrijke bedrijven support werk. Heel concreet zijn daar al
geven aan de totstandkoming van meer dan eens zakelijke deals uit
het topsportcomplex. Daarin moe- voortgekomen.”

Belevenissen

Betaald Voetbalorganisatie N.E.C.
Stadionplein 1 6532 AJ Nijmegen
Postadres: Postbus 6562 6503 GB Nijmegen
T 024 - 359 03 60 E info@nec-nijmegen.nl
W www.nec-nijmegen.nl

Aansluiten bij het zakelijk netwerk van NEC is ook voor de binnenstadsondernemer in Nijmegen
zeker kansrijk en een haalbare
advertorial

Stichting Cardo bestaat sinds 3
oktober 1996 en zet zich in voor
integratie van mensen met een
handicap in de samenleving.
Stichting Cardo maakt onderdeel uit
van Pluryn. Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd). Dit geschiedt
door middel van enkele unieke concepten:

“All The Way Music” is het eerste en enige artiestenbureau in
Nederland voor absolute topmuzikanten met een handicap.
www.allthewaymusic.nl

In samenwerking met de Johan
Cruijff Foundation en stichting
de NEES organiseert stichting
Cardo verspreid in Nederland 30
sportdagen voor kinderen met
en zonder handicap, waarbij telkens een complete selectie van
een Nederlandse Betaald Voetbal
Organisatie deelneemt.

De Scholierentour betreft een
ontmoeting en samenwerkingsprogramma tussen jongeren van
middelbare scholen en jongeren
met een lichamelijke handicap.
Samen tonen zij hun talenten.
In een landelijke finale vindt de
verkiezing plaats van ‘het talent’
van Nederland.

Jaarlijks is er in theater Cardo aan
de Nijmeegsebaan 9 te Groesbeek
een theaterprogramma van nationale (en soms internationale) topartiesten. In het verleden hebben
artiesten als Marco Borsato, Bløf,
Frank Boeyen en vele, vele anderen een optreden gegeven.
Vanaf 11 juli is het nieuwe programma te zien op www.stichtingcardo.nl.
Stichting Cardo wordt ondersteund door een bedrijvengroep,
inmiddels bestaande uit ruim
110 leden. Men kan kiezen voor
de opties Vriend, Subsponsor,
Sponsor en Hoofdsponsor voor
resp. €1150,-, €2300,-, €4500,- en
€22.500,-.
Informatie: jaalders@pluryn.nl.
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Koopzondagen
Binnenstad 2008
van 12.00 tot 17.00 uur
• 6 juli, thema ‘Altijd Nijmegen’
• 13 juli, thema ‘Vierdaagse’
• 7 september, thema ‘Samba Festival’
• 5 oktober, thema ‘Kermis’
• 2 november, thema ‘Herfst - Halloween’
• 30 november, thema ‘Sint’
• 14 december, thema ‘Kerst & Beleef de Luxe’
• 21 december, thema ‘Marikenwinterfestival’
• 28 december, thema ‘Marikenwinterfestival’

Koopzondagen
Bijzondere gelegenheid
• Alleen in centrum, zondag voorafgaand aan de
Vierdaagse - 13 juli
• Alleen in Winkelcentrum Dukenburg - 28 september
• Alleen in centrum, najaarskermis - 5 oktober
Winkelopenstelling feestdagen

Koopavonden
• Koopavond Sint - 3 en 4 december
• Koopavond Kerst - 22 en 23 december

Evenementenkalender mei
Donderdag 26 juni

Verschijning Nummer 7-2008 van ‘NoviaNova’,
het binnenstadsmagazine van Nijmegen.
Informatie: www.novionova.nl

Zaterdag 28 juni en 26 juli

Kunst-, Boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

Dinsdag 1, 8, 22 en 29 juli

Orgelconcerten in de St. Stevenskerk resp. verzorgd
door Hayo Boerema, Jetty Podt, Ekatarina Kofonova
en Peter van Dijk. Tijdstip: 20.30 uur
Informatie: www.stevenskerk.nl

Woensdag 2 juli

Afscheidsreceptie Chris de Klein, voorzitter Vereniging
Binnenstad Ondernemers (VBO), ‘de Waagh’, Grote
Markt, 18.00 0- 20.00 uur.

Donderdag 3 juli

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 4 juli

Ondernemersborrel, café De Vereeniging,
vanaf 17.00 uur.
Geadopteerd door de gemeente Nijmegen.

Zaterdag 5, 12 en 19 juli

Boekenmarkt, Plein 1944

Woensdag 9, 16, 23 en 30 juli

Historische stadswandeling door deskundige gildegidsen van 14.00 tot 16.30 uur. Start vanaf ingang
Museum Het Valkhof.
Informatie: www.gildenijmegen.nl

Zaterdag 12 t/m vrijdag 18 juli

• Muziek en Kunst in de St Stevenskerk
Informatie: www.stevenskerk.nl

Zondag 13 juli

Aanmelden wandelaars, vanaf 13.00 uur op de
Wedren.
Vlaggenparade, nu op zondagavond in het
Goffertstadion, van 19.30 tot 22.00 uur.
Informatie: www.nijmeegsuitburo.nl

Maandag juli

Aanmelden wandelaars tussen 09.00 en 17.00 uur
op de Wedren.

Dinsdag 15 t/m vrijdag 18 juli

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

Maandag 21 juli

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

Exposities
binnenstad
tot en met zondag 29 juni

Koen Vanmechelen: ‘Het appèl van de kip’.
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

Zondag 6 en 20 juli en 3 en 17 augustus

Lezingenreeks ‘Luxe en decadentie’ in Museum Het
Valkhof, van 13.30 tot 15.30 uur.
De respectievelijke thema’s zijn ‘Romeinse wandschilderkunst’, ‘Keizerlijke allure in het antieke Nijmegen’,
‘Romeinse werelden: schilderkunst van Laurens Alma
Tadema’ en ‘De villa’s van Andrea Palladio’.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

tot en met zondag 27 juli

Expositie ‘Perfecta vida’ in galerie ‘Zeven Zomers.
Art’ op de Grote mark 20/21.
Informatie: www.zevenzomers.nl

Maandag 14 juli t/m zondag 17 augustus

Zomerexpositie met Nijmegenprent in de Stevenskerk
te Nijmegen
Informatie: www.intermedi-art.nl

Belangrijkste
evenementen
later dit jaar
Dinsdag 29 juli t/m vrijdag 1 augustus
Internationale Fietsvierdaagse Nijmegen.
Informatie: www.fietsvierdaagsenijmegen.nl

Vlaggenparade op
zondag 13 juli
Het officiële openingsfeest van de
Vierdaagse is verplaatst van de maandag- naar de zondagavond. Dit altijd weer
indrukwekkende gebeuren valt dit jaar voor
het eerst samen met de opening van de
Vierdaagsefeesten. Het ceremoniële en het
showgedeelte worden samengevoegd tot
een spectaculair programma. Ook de vroege starters van de dinsdagochtend kunnen
nu bij dit festijn aanwezig zijn. Speciaal
voor de ondernemers van de binnenstad
heeft de Stichting Vierdaagsefeesten een
VIP-arrangement ontwikkeld. Informatie:
024-3233163.

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

Vierde Sambafestival Nijmegen
Informatie: www.sambafestivalnijmegen.nl

Zondag 7 september

Vrijwilligersmanifestatie.

Zaterdag 4 t/m zondag 12 oktober

Najaarskermis, dagelijks van 12.00 tot 24.00 uur.

Woensdag 29 oktober

Het Groot Nijmeegs Ondernemerscongres 2008

Zaterdag 15 november

Donderdag 21 t/m zondag 24 augustus

Intocht St. Nicolaas, aankomst per schip rond 13.00
uur op Waalkade.

Zaterdag 23 augustus

25ste Zevenheuvelenloop.

Culinair evenement ‘Waalkade à la Carte’.

Zondag 16 november

Vierdaagsefeesten met diverse optredens en
voorstellingen in het centrum van Nijmegen.
Informatie: www.vierdaagsefeesten.nl

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

• Festival ‘De-Affaire’ met volop progressieve en
Latin muziek. Locaties: Valkhofpark, Waalpark en
Waalstrand
Informatie: www.de-affaire.nl

Bent u betrokken bij de organisatie van een evenement of gebeurtenis in of van groot belang voor de binnenstad?
Maak er melding van bij ‘NovioNova’, email:info@novionova.nl of telefoon 024 3501924.
Alle vermeldingen onder voorbehoud.

December

Mariken Winterfeesten
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Nijmegen Zingt
de kelen schor
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Stadsorganisator Gerard van Groningen was veranderd in één
lopende glundering. Mensen die hem een beetje kennen, weten wat
dat betekent: Gerard heeft wéér een geslaagd feestje georganiseerd.
In dit geval ging het om ‘Nijmegen Zingt’, het zangfestijn voor alle
Nijmegenaren dat begin juni op de Grote Markt klonk. Het (uit België
afkomstige) concept is even eenvoudig als geniaal. Zet de teksten van
een aantal bekende liedjes in een krantje (special van De Brug), deel
dat rond, start de muziekband en voor je het weet staat de hele Grote
Markt, opgejuind door presentator Hugh Duin en muzikaal gesteund
door een koor, mee te zingen.
Gelukkig was het goed weer. De liedjeslijst was wel wat lang, maar
naar schatting zo’n 2.000 liefhebbers, gezellig rond de biertent, dansend voor het podium of gewoon zittend op een van de terrassen,
zongen zich de kelen schor.
Glunderende Gerard: “Prachtig hè. Dit is genieten! Nijmegen Zingt
komt volgend jaar zeker terug.”

‘Zangers’
Foto: Jan van Teeffelen

De Hessenberg
in ontwikkeling
Er begint schot in te komen op de Hessenberg. Letterlijk en
figuurlijk, want in rap tempo verrijzen nu de betonnen schotten die het geraamte vormen voor het bouwproject in hartje
stad. Wie de foto van vorige maand, net als deze ook gemaakt
door Edwin Stoffer, er bij houdt, ziet dat er ook al snel hoogte
genomen wordt. Het graffitikunstwerk (links onder) zal de volgende keer wel ‘onder geschoffeld’ zijn.

Autohuur actie in
Vierdaagseweek
GoodBookers vakantie-, reis en avontuurwinkel in de Lange Hezelstraat speelt dit jaar
op bijzondere wijze in op de Vierdaagse en
Vierdaagsefeesten. In samenwerking met
Sunny cars, naar eigen zeggen ‘de grootste verhuurder van huurauto’s op vakantie
bestemmingen’, is er echte Vierdaagseactie
op touw gezet.
Bij GoodBookers in Nijmegen kan tussen
4 en 18 juli op de vakantiebestemming een
huurauto geboekt worden voor minimaal 5
dagen, waarvan dan één dag niet in rekening
wordt gebracht. De huurtermijn kent geen
bovengrens.

novionova
Het adopteren
van een borrel
Cultuurminnaars
gul voor podia
Bezoekers van de Nijmeegse cultuurpodia
Doornroosje, de Lindenberg, de Keizer Karel
Podia en artplex LUX hebben een dikke portemonnee. Zo heeft een onderzoek van de
gemeente Nijmegen uitgewezen. Gezamenlijk
wordt er jaarlijks rond het voorstellingenbezoek naar schatting 6,5 miljoen euro gespendeerd.
Het zijn vooral hoogopgeleiden die culturele
voorstellingen bezoeken. Interessant is verder
dat meer dan in 2002 de podia aantrekkingskracht uitoefenen op bezoekers van buiten
de stad. Relatief geven ze veel geld uit in de
stad. In 2002 voerde de afdeling Onderzoek
& Statistiek voor het eerst een uitgebreid
bevolkingsonderzoek uit naar de cultuurparticipatie bij volwassen Nijmegenaren.
Het onderzoek bracht verder aan het licht dat
de belangstelling voor verschillende culturele
genres bij jongvolwassenen niet veel verschilt
van die bij de 25-44-jarigen. Vergeleken met
vijf jaar geleden is ook de bekendheid en
het bereik van de culturele podia, met name
LUX en Doornroosje, flink toegenomen.
Qua bezoekersaantallen scoort vooral de
Stadsschouwburg goed. Een meerderheid
van de bezoekers is bovendien tevreden over
het programma-aanbod van de verschillende
podia.

Het Ondernemerscafé,
iedere eerste en derde
vrijdag van de maand
in café-restaurant
De Vereeniging, is in
korte tijd ongekend
populair geworden. De
veertiendaagse borrel
aan het eind van de
week heeft al snel een
hoog netwerkgehalte
gekregen. We zien er
ondernemers van alle
pluimages. Groot en
klein, jong en oud, man
en vrouw, bekende
Nijmegenaren en volslagen nieuwe gezichten.
Ook de gehanteerde formule, namelijk dat ondernemers de borrel kunnen ‘adopteren’, is een succes. Voor de rest van het jaar -de
laatste ondernemersborrel voor de zomervakantie is op 4 juli, daarna
gaat het pas op 5 september weer verder- zijn alle bijeenkomsten al
geadopteerd. De ‘adoptie-ondernemer’ wordt overigens op zeer ingetogen wijze bekend gemaakt tijdens de borrel. Er wordt een bordje
met daarop de naam van het bedrijf door de receptieruimte rondgedragen. De laatste keer, vorige week, was het Dirkzwager Advocaten
& Notarissen. De keer daarvoor Gérard Dols (links op bijgaande foto)
van Dols Vastgoed.
Wie wordt het op 4 juli als de gemeente Nijmegen gastheer is?
Hopelijk in ieder geval met de nieuwe slogan ‘Altijd Nijmegen’. Zou
mooi zijn als die dan ook letterlijk geldt: de ondernemersborrel
geadopteerd voor altijd door Nijmegen.
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om nu bij elke gelegenheid in het fastfood te moeten happen
omdat je hoofdsponsor nu eenmaal in die business zit, lijkt me
geen pretje.
Gelukkig is het niet zover gekomen. Precies op tijd konden de
al langer lopende onderhandelingen met verzekeraar Univé
positief worden afgerond. Dus Univé is hoofdsponsor van de
Vierdaagsefeesten. In ieder geval voor dit en volgend jaar, met
een serieuze optie voor nog eens een paar jaar.
Dat moet een fijn en verzekerd gevoel geven bij de jongens en
meisjes van de Vierdaagsefeesten. Kunnen ze daar met kracht
verder werken aan het verbeteren van het imago. En als ze handig zijn palmen ze die krokettenkoning evengoed in, want sponsoren op een treetje lager kunnen ze ook heel best gebruiken. Al
was het maar opm die bitterballen veilig te stellen.
Waar ga jij feest vieren dit jaar? ‘Altijd Nijmegen!’
André Sonneville

COLUMN

TOT SLOT

Tot voor twee weken
zag de financiële situatie van de Stichting
Vierdaagsefeesten
Nijmegen er nog redelijk penibel uit. Onze geïnstitutionaliseerde
feestvierders moesten nog steeds een hoofdsponsor ontberen en
dat is lastig als je een feestje organiseert van het formaat dat we hier
in Nijmegen gewend zijn. Het was nog bijna zover gekomen dat ze
genoegen moesten nemen met een krokettenkoning als hoofdsponsor.
Daar moet je toch niet aan denken. Ben je net bezig veel cultuur in
te brengen in de feesten om zo het imago weg te poetsen van de
grootste barbecue van Nederland, is een krokettenkoning je hoofdsponsor! En waar een ongeluk nooit alleen komt, zul je zien dat zo’n
hoofdsponsor ook nog hamburgerkoning, slaatjeskoning of fricadellenkoning is, waardoor dat hamburgerimago alleen nog maar versterkt
wordt. Kijk, een goeie bitterbal op z’n tijd valt niet te versmaden, maar

TE HUUR
IN HET HART VAN NIJMEGEN
Bloemerstraat 70-72 Nijmegen
Representatieve winkelruimte met opslagruimte in de kelder. Gelegen in het
centrum van Nijmegen op loopafstand van het Centraal Station en zeer dicht
bij diverse uitvalswegen.
Vloeroppervlakte: Kelder
Begane grond
1e verdieping

ca.
ca.
ca.

150 m² v.v.o.
150 m² v.v.o.
300 m² v.v.o.

Huurprijs & 37.500,- per jaar exclusief BTW
Van Nispenstraat 226-228 Nijmegen
Het betreft een appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik
van de kantoorruimten op de 1e en 2e verdieping met pantry, toiletten en
balkon. Uitvalsweg vanuit het centrum, zowel met openbaar vervoer als
eigen vervoer uitstekend bereikbaar.
Vloeroppervlakte: 1e verdieping
2e verdieping
Totaal

ca.
ca.
ca.

100 m² v.v.o.
100 m² v.v.o.
200 m² v.v.o.

Huurprijs & 22.000,- per jaar exclusief BTW
Karrengas 33 Nijmegen
Het betreft een kantoorruimte op de begane grond en de 1e verdieping.
In het pand is een ruime pantry en verschillende sanitaire voorzieningen
aanwezig. Gelegen in het centrum dicht bij diverse uitvalswegen.
Vloeroppervlakte: Begane grond
1e verdieping
Totaal

ca.
ca.
ca.

130 m² v.v.o.
270 m² v.v.o.
400 m² v.v.o.

Huurprijs & 22.200,- per jaar exclusief BTW

Nijmegen - Arnhem
www.stmakelaars.nl
Tel: 024 - 365 10 10

