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van gemaakt wordt”, aldus Marja 
Rutten. 

Oplossingen 
Ook Veroniek Coolen heeft als 
regioadviseur in het werkgebied 
Nijmegen en omstreken een 
belangrijk aandeel in de activitei-
ten van de Kamer van Koophandel. 
Zo ondersteunt ze namens de KvK 
tal van regionale initiatieven die 
het bedrijfsleven raken. Ze is bij-
voorbeeld actief in de Stichting 
Binnenstads Management 
Nijmegen en ze heeft aan de 
wieg gestaan van het Servicepunt 
Detailhandel & Horeca Nijmegen.
“In het kader van de regiosti-
mulering geven we gevraagd en 

ongevraagd advies als het om de 
regionale economie gaat”, ver-
telt Coolen. “We informeren het 
bedrijfsleven als er belangrijke 
overheidsbeslissingen op stapel 
staan, bijvoorbeeld bij bestem-
mingsplanwijzigingen. We hou-
den ook ontwikkelingen op het 
gebied van de arbeidsmarkt en 
onderwijs scherp in de gaten. En 
de verkeersbereikbaarheid van het 
gebied heeft natuurlijk onze speci-
ale aandacht. We denken mee over 
creatieve oplossingen voor het file-
probleem dat blijft groeien zolang 
Nijmegen zijn nieuwe stadsbrug 
nog niet heeft en zolang de A50 
nog niet verbreed is.” 

De Kamer van Koophandel is een zelf-
standig bestuursorgaan, geheel gefi-
nancierd door het bedrijfsleven zelf 
en gecontroleerd door het Ministerie 
van Economische Zaken, vertelt 
Veroniek Coolen. Er zijn 12 regionale 
Kamers van Koophandel in ons land 
en samen hebben ze één dochter, de 
KvK Nederland, die als shared service 
center voor efficiency zorgt en de 
spreekbuis naar Den Haag is.

Naast het uitvoeren van een aantal 
economische wetten, waaronder de 
Handelsregisterwet bepalen de alge-
meen besturen van de Kamers van 
Koophandel hun eigen beleid. Wat 

Centraal Gelderland betreft, ligt de 
nadruk op uitgebreide voorlichting 
over en aan het bedrijfsleven en op 
stimulering van de regionale econo-
mie. Een algemeen bestuur van de 
KvK bestaat uit vertegenwoordigers 
van werkgevers (MKB en VNO-NCW) 
en werknemers (vakbonden).
Per 1 juli 2008 is de nieuwe 
Handelsregisterwet in werking getre-
den. Daarmee zijn alle ondernemin-
gen en rechtspersonen in Nederland 
wettelijk verplicht zich in te schrijven 
in het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel. Het Handelsregister 
wordt de basisregistratie van onder-
nemingen en rechtspersonen in 

Nederland. De KvK voert de wet uit 
in opdracht van het Ministerie van 
Economische Zaken. 
De groep nieuwe inschrijvers beslaat 
een breed spectrum, eenmanszaken 
en maatschappen in de land- en tuin-
bouw en visserij, eenmanszaken en 
maatschappen in de vrije beroeps-
groepen (b.v. notarissen en artsen 
), publiekrechtelijke rechtspersonen 
zoals ministeries, gemeenten en 
andere overheidsorganisaties, kerk-
genootschappen, straatventers, vesti-
gingen van verenigingen en stichtin-
gen en verenigingen van eigenaars. 
Voor onze regio gaat het ongeveer 
over 20.000 - 25.000 inschrijvingen.

Voor regioadviseur Veroniek 
Coolen en bedrijfsvoorlichter 
Marja Rutten, die hun thuisbasis 
hebben in het Nijmeegse kantoor 
van de Kamer van Koophandel 
Centraal Gelderland, staat het als 
een paal boven water: onderne-
mers maken eigenlijk véél te wei-
nig gebruik van de diensten van de 
Kamer van Koophandel en laten 
daarmee kansen liggen.

Laagdrempelig
“Ons kantoor staat iedere dag 
open voor iedere ondernemer die 
met vragen zit. Geen loketten, 
geen afdelingen, we helpen onder-
nemers of startende ondernemers 
van a tot z. En dat ook nog koste-
loos en zonder dat er vooraf een 
afspraak gemaakt moet worden”, 
nodigt Marja Rutten de twijfelaars 
nog maar eens uit.
Wie aan de eerste advisering uit 
het ‘open huis’ van de Kamer van 
Koophandel niet voldoende heeft, 
kan verder de diepte in. “Dan heb-
ben we eigen specialisten beschik-
baar die verder kunnen helpen. 
Noem maar een onderwerp in 
relatie tot het ondernemen op, 
onze deskundigen geven op maat 

een afgewogen advies. Dat is dan 
wel op op afspraak en tegen een 
laagdrempelig tarief van 30 euro 
per uur. Daarnaast zijn er ook 
gratis spreekuren op gezette tij-
den van accountants, advocaten, 
uitvinders, mediators of assuran-
tiedeskundigen, waar ook iedere 
ondernemer gebruik van kan 
maken.”

Nu ook chatten
De KvK heeft in zijn voorlich-
tingstaak vier specialisatiege-
bieden als uitgangspunt voor de 
dienstverlening, startende onder-
nemers, internationale handel, 
bedrijfsoverdracht en -overname 
en wet- en regelgeving. ‘Klanten’ 
van de Kamer van Koophandel 
die niet met de openingstijden 
(8.30 -17.00 uur) van de kantoren in 
Arnhem, Nijmegen, Doetinchem 
en Ede uit de voeten kunnen, staan 
nog andere communicatiemid-
delen ter beschikking. Telefoon 
en e-mail natuurlijk, maar inter-
net maakt het nu ook mogelijk 
om rechtstreeks en direct met de 
voorlichters van de Kamer van 
Koophandel te chatten. “Een moge-
lijkheid waar steeds meer gebruik 

Regioadviseur Veroniek Coolen en bedrijfsvoorlichtster Marja Rutten voor het 
Nijmeegse kantoor van de Kamer van Koophandel, hoek Prins Hendrikstraat 
- Oranjesingel. Foto: NovioNova.

KvK zelfstandig bestuursorgaan

Wie eens de moeite zou nemen om alle activiteiten van en mogelijkhe-
den bij de Kamer van Koophandel op een rijtje te zetten, loopt grote 
kans meteen verlost te zijn van zijn eventuele scepsis over het functio-
neren van deze ultieme dienstverlener voor en door ondernemers.

Kamer van Koophandel:
de onbekendheid voorbij

Dienstverlening voor alle ondernemers, kosteloos en zonder afspraak
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De winkeliersverening in de 
Marikenstraat houdt van 4 oktober 
tot en met 2 november een klan-
tenactie met een Vespa Scooter 
van 3000 euro als hoofdprijs.

Bij inlevering van 3 kassabonnen 
van 3 verschillende winkels in de 
Marikenstraat maakt het publiek 
kans op de scooter. Het enige dat 
een deelnemer hoeft te doen, is de 
kassabonnen bij aankopen op de 
actieflyer bevestigen en zijn/haar 
gegevens invullen. Iedere volge-
plakte actieflyer (met 3 aankoop-
bonnen) geeft kans op het winnen 
van deze fantastische Vespa-scoo-
ter.
De actiestrook kan tot 
(koop)zondag 2 november 14.00 
uur in de beker op het podium in 
de Marikenstraat ingeleverd wor-
den. Daarna vindt onmiddellijk de 
prijsuitreiking plaats.

ze voor algemeen gebruik in te zetten, maken 
de eigenaren het parkeren voor zichzelf goed-
koper.

Goedkoper
Een eerste inventarisatie heeft circa 500 par-
keerplaatsen bij bedrijven (makelaars, ban-
ken, advocatenkantoren, etc.) en instellingen 
(o.a. overheid, onderwijs) opgeleverd. Als 
die plaatsen tijdens de piekuren beschikbaar 
worden gesteld aan medewerkers van de win-
kelbedrijven in de stad, komen er in die uren 
enkele honderden parkeerplaatsen vrij voor 
het winkelend publiek. 
Winkeliers die van het ruilsysteem gebruik 
gaan maken, kunnen voor hun medewerkers 
volstaan met een 5-daagse parkeervergun-
ning. Die is goedkoper dan een 7-daagse 
vergunning. Als de winkeliers (een deel van) 
het voordeel afdragen aan de parkeerplaats-
eigenaar, maakt die daarmee het parkeren 
goedkoper voor zichzelf.

Beschikbaar en geschikt
Het idee om ongebruikte ruimte in te zetten 
als deeloplossing voor het parkeerprobleem 
in de Nijmeegse binnenstad, werd geboren in 
de werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling van 
het Binnenstadsmanagement. De Kamer van 
Koophandel bood steun aan door de inventa-
risatie van het aantal eventueel beschikbare 
parkeerplaatsen inzichtelijk te maken. 
“We zijn uitgekomen op circa 500 plaatsen 
die op koopavonden, op zaterdagen en op 
(koop)zondagen leeg staan. Dat is exclusief 
de 180 parkeerplaatsen bij het ROC aan de 
Campusbaan en exclusief de 90 parkeer-
plaatsen onder het stadhuis”, aldus Veroniek 
Coolen, regio-adviseur van de Kamer van 
Koophandel en voorzitter van de werkgroep. 
“Lang niet alle 500 parkeerplaatsen zullen 
geschikt zijn voor ons plan of worden niet 
door de eigenaren beschikbaar gesteld. Maar 
enkele honderden plekken moeten er toch wel 
ingezet kunnen worden”, denkt ze.

	 ‹ pagina 6: ‘Ruilsysteem is in de maak’

Slim ruilsysteem vanaf begin 2009 in gebruik

Honderden extra
parkeerplaatsen
Een slim ruilsysteem kan in de Nijmeegse 
binnenstad in de piekuren honderden extra 
parkeerplaatsen opleveren. 

De parkeerplaatsen, allemaal bij bedrijven 
en instellingen in het stadscentrum, lig-
gen er op de koopavonden, op zaterdag en 
(koop)zondag, goeddeels verlaten bij. Door 

Marikenstraat 
looft Vespa uit
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De burgemeester vertoeft graag in de binnen-
stad van Nijmegen. Een terrasje pikt hij bij 
voorkeur op de Grote Markt. Selexyz-Dekker 
van de Vegt is zijn favoriete winkel in de bin-
nenstad. En bezoekers neemt hij mee op touw 
door de Marikenstraat, de Lange Hezelstraat, 
langs de St. Steven, over het Kelfkensbos of 
op de Waalkade. “De Nijmeegse binnenstad is 
een vistitekaartje om gezien te worden”, zegt 
Thom de Graaf. 
Eenmaal alleen, om de hektiek van het 
stadhuis eventjes te ontlopen, mag de bur-
gemeester graag naar het Valkhof wandelen. 
Daar vindt hij zijn favoriete plek van dat 
visitekaartje. “Met dat prachtige uitzicht over 
de Waal en de Ooijpolder. Om je te realiseren 
dat Claudius Civilis of Karel de Grote dat in 

Het Valkhof, met uitzicht over de Waal, is de 
favoriete plek van burgemeester Thom de Graaf 

‘Claudius Civilis 
en Karel de Grote 
zagen dat ook al’

Uit de mond van burgemeester Thom de Graaf geen kwaad woord over de 
Nijmeegse binnenstad. We mogen soms wel eens ‘een tikkie’ nuilen, maar 
een gezonde dosis opbouwende kritiek is nooit verkeerd. En vooral: “Laten 
we eens trots zijn op Nijmegen.” Een interview. 

hun tijd ook al zagen. Wonderlijk.”

Terecht de beste
Wat Leiden, Delft en zelfs Amsterdam niet 
hebben, heeft Nijmegen wel, vindt De Graaf. 
“Onze binnenstad is ondanks 10.000 bewo-
ners en 15.000 mensen die er hun boterham 
verdienen, compacter. Wat er ook gebeurt, 
je komt altijd weer uit op de Grote Markt, 
dé centrale plek in de stad. Nijmegen laat 
als oudste stad van Nederland ook meer 
periodes uit zijn rijke historie zien. De 
Romeinen, de middeleeuwen, de Tweede 
Wereldoorlog en de periode daarna, het 
moderne Nijmegen. Het is hier allemaal te 
zien in combinatie met een hoogwaardig win-
kelaanbod en met een evenementenkalender 

Als eind van dit jaar de vergunningen van 
de gemeente af komen, beschikt Nijmegen 
binnen de kortste keren over een design-
suitehotel voor hotelgasten in het hoge-
re segment. Het nieuwe 4-sterren hotel 
wordt gevestigd in het voormalige gebouw 
van de Kerk van de Nazarener aan de 
Oranjesingel. 

Sander Hendrix en Aida Papilaja opereren met ‘Saint’ op 4 -sterren niveau

Design-suitehotel in Nazarenerkerk aan Oranjesingel
levens- én zakelijke partner Aida Papilaja (38) 
grepen hun kans. Met hun eigen design-suite-
hotel in Nijmegen maken zij een lang gekoes-
terde droom waar.
Hendrix en Papilaja zijn goed thuis in de 
hotellerie. Sander stond als adjunct-directeur 
mede aan de wieg van het succesvolle Golden 
Tulip Landgoed Avegoor in Ellecom. Aïda is 
momenteel bedrijfsleidster bij restaurant ‘het 
Ambacht’ in Driel en is gastvrouw bij restau-
rant Vesters in Nijmegen. 
“Na 20 jaar ervaring in de horeca in en rond 
Nijmegen, hebben we tenslotte gekozen voor 
het zelfstandig ondernemerschap”, vertelt 
Sander. “We waren al een tijdje op zoek naar 
de juiste locatie. Toen we onze plannen voor 

Op bovenverdiepingen van het pand komen 
totaal zes ruime hotelsuites, die van alle luxe 
en comfort voorzien worden. Op de begane 
grond zijn een restaurant en een bar gepro-
jecteerd. Waar de hotelsuites appeleren aan 
de vraag naar hotelaccommodatie in de hoog-
ste prijsklasse, moet het restaurant laagdrem-
pelig en voor iedere beurs toegankelijk zijn. 

Gekoesterde droom
Al meteen toen de Nijmeegse ondernemer 
Hans Ruijs (Ruijs Draaisma Reclame) het 
gebouw van de Kerk van de Nazarener in 
eigendom kreeg, kondigde hij aan er een 
stadshotel in te willen vestigen. Hotelier 
Sander Hendrix (35) uit Leuth en diens 

tekst: André Sonneville
foto: Theo van Zwam

die even levendig als gevarieerd is. Dat maakt 
ons tot een van de beste binnensteden van 
het land. Volkomen terecht.”
Alleen roepen dat je de oudste stad van 
Nederland bent, heeft niet zoveel zin, weet de 
burgemeester. De stad moet zijn historisch 
besef blijven ontwikkelen en, in de vorm van 
citymarketing, exploiteren. De exposities in het 
Valkhofmuseum, de evenementen in de stad 
die aan de geschiedenis refereren, het thema 
‘Beleef de Luxe van Nijmegen’ waarmee de 
binnenstad daarop inhaakt, zijn de voorbeel-
den die volledig zijn instemming hebben. 

Recht op trots
“Nijmegen heeft natuurlijk de Vierdaagse. 
Dat is geweldig. Maar de stad heeft nog 

Foto: NovioNova
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Reinoud van 
Assendelft

de Coningh
leisure manager

DE 300 VAN VAN AS

COLUM
N

Ah, F*CK!

Ik zag vanmorgen een wit 
busje rijden met de naam 
AFAC erop. Dat is dus zo’n 
busje dat op de affiches 
‘Ah...F*ck’ wordt genoemd 
en waarin ze je fiets wegbrengen. 
Eigenlijk dus net zo’n wit busje als van de 
Dienst Justitiële inrichtingen, die de hele dag 
delinquenten vervoert van hun cel naar de 
rechtbank of andersom.
Zo’n soort busje dus, maar dan zonder geblin-
deerde ramen en dan voor je fiets. 

Ik bedacht mij hoeveel fietsenleed er zich in 
dat busje moest bevinden. Kinderfietsjes van 
leuke jongetjes en meisjes die buiten de rekken 
geplaatst waren. Snorfietsen van ouderen die 
net even wat Tena-Lady bij het Kruidvat aan het 
kopen waren. Wat een schrik als je terugkomt 
en je trouwe stalen ros staat er niet meer. Wat 
een leed en wat een geld om je eigen fiets dan 
weer terug te krijgen. Vijfentwintig euri maar 

liefst. 
Ja, zó kan ik ook een nieuw bedrijf 
oprichten en om m’n eigen omzet zo 
goed mogelijk op te vijzelen zoveel 
mogelijk fietsen ‘jatten’. 
Tegen wie roepen we ook al weer 
‘Ik wil m’n fiets terug’? 
Wat een zinloze werkgelegenheid 
en wat een nutteloos heen en weer 
gesleep met fietsen. 
Wie AFAC bedacht heeft moet 
die speciale prijs krijgen die 
Burgemeester De Graaf in zijn 
nieuwjaarsboodschap heeft toege-
zegd aan de Nijmegenaar die dit jaar 
het meest voor de stad betekend 
heeft, daar is geen twijfel over 
mogelijk... En wij met z’n allen bij 
de uitreiking maar roepen vanuit de 
zaal ‘Ah, f*ck’, ‘Ah, f*ck’! Kun je het 
je voorstellen?

Volgende week begint de kermis. 
Let héél goed op waar je je fiets 
neerzet, want voor je het weet ben 
je ’m kwijt en wordt je vanzelf 
geconfronteerd met de achtbaan die 
AFAC heet en met een spookhuis 
aan formulieren. Enfin, laten we er 
maar een palinkie op eten! 
Gladde jongens, die Ah, f*ck!’

Sander Hendrix en Aida Papilaja opereren met ‘Saint’ op 4 -sterren niveau

Design-suitehotel in Nazarenerkerk aan Oranjesingel

Een terrasje pikt de burgemeester graag op de 
Grote Markt. Zoals hier met dochter Julie. 

zoveel méér!”, benadrukt Thom de Graaf. 
“De samenwerking tussen bedrijfsleven en 
culturele sector, de universiteit en hogeschool 
die voor een gemiddeld jonge bevolking 
zorgen, een centrum met een fantastisch win-
kelaanbod, de grootste terrasoppervlakte in 
het land. Het zorgt allemaal samen voor een 
levendigheid die je in andere binnensteden 
nauwelijks ziet.”
Hoewel hij niet alles tot in de details mee-
krijgt, ervaart de burgemeester de inbreng 
van de binnenstadondernemers in woor-
den en daden als positief. “Ze mogen 
soms wel eens een tikkie nuilen, maar 
de binnenstad is enorm actief. Stichting 
Binnenstadsmanagement Nijmegen, de 

een mooi designhotel met restaurant en bar 
voorlegden aan eigenaar Hans Ruijs, was hij 
meteen enthousiast.”

Vanaf januari 
Het idee viel ook in goede aarde bij het 
gemeentebestuur. Echter, de bestemming 
‘kantoren’ die Ruijs net op het pand had 
gekregen, voldeed natuurlijk niet voor de 
vestiging van een hotel. Dus een nieuwe pro-
cedure voor een bestemmingsplanwijziging 
werd in gang gezet. “Tja, dat vergt tijd. Dat 
wisten we ook toen we er aan begonnen. Van 
de gemeente krijgen we alle medewerking, 
maar die is ook gehouden aan de wettelijk 
voorgeschreven termijnen in zo’n procedure”, 

concludeert Hendrix nuchter. Het onderne-
merspaar is al vanaf januari dit jaar met de 
plannen voor het design-suitehotel bezig. 

Hoog belevingsniveau
De vraag wat zij tot nu toe in de ‘Saint’ - ‘het 
is een werknaam, in november beslissen we 
hoe het hotel uiteindelijk gaat heten’ - hebben 
geïnvesteerd, beantwoordt hij: “Onze hele ziel 
en zaligheid.” En financieel? “We willen het 
miljoen niet passeren.”
En waar Sander en Aida hun hotelgasten tot 
in hun kleine teen willen verwennen, zal het 
restaurant uitblinken in eenvoud, innovatie 
en toegankelijkheid. “Op sterrenniveau koken 
is niet de insteek. Wel een hoog belevingsni-
veau, maar vooral omdat het concept voor  
restaurant én bar nieuw en verrassend zal 
zijn.”

Ringstraten, het Actief Comité Binnenstad, 
de Marikenstraat, het bruist aan alle kanten. 
De roep om het allemaal anders te doen is 
natuurlijk van alle tijden. Het is goed om daar 
open voor te staan. Maar laten we ook eens 
trots zijn op Nijmegen. Daar hebben we als 
Nijmegenaren alle recht toe.”

Zorgen
Dus echt geen kwaad woord over de stad? De 
Graaf: “Nou, we moeten ons zorgen maken 
over leegstand in de Marikenstraat. We zien 
winkeliers verhuizen naar de Ringstraten, 
die daar hun voordeel trouwens weer mee 
doen. Maar teveel eenheidsworst in de 
Marikenstraat, dat moeten we voorkomen.”
De bereikbaarheid van de stad staat met 
stip boven aan het prioriteitenlijstje van de 
burgemeester. “Die zorgen deel ik met vele 
Nijmegenaren. We moeten er op verschil-
lende manieren aan werken. De A50 verbre-
den, de nieuwe stadsbrug snel realiseren, de 
autowegen van en naar de stad open maken. 
Maar we moeten Nijmegen ook anders 
bereikbaar maken. We zetten hoog in op 
(hoogwaardig) openbaar vervoer. Dat is van 
cruciaal belang.” 

Wat Thom de Graaf betreft gaat de stad 
verder met het zichtbaar maken van zijn ver-
leden. “Daarmee werken we aan onze identi-
teit en het komt de aantrekkelijkheid van de 
stad ten goede. De kansen liggen er en die 
moeten we aangrijpen. Bouw een authentieke 
Romeinse villa op het Kops Plateau, laten 
we meer doen met de Stratemakerstoren, 
aan het werk met de gevelaanpak in de 
Ringstraten. Allemaal zaken die mij aan- 
spreken.” 
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De eigenaren van de betreffende parkeer-
plaatsen zijn nog niet over de plannen 
van het Binnenstadsmanagement geïnfor-
meerd. Dat zal binnenkort per brief gebeu-
ren. Hen zal dan ook worden gevraagd aan 
de plannen mee te werken.
 
“Tegelijkertijd gaan we een deugdelijk 
en praktisch te gebruiken ruilsysteem 
ontwikkelen. In dat systeem zal het 
Binnenstadsmanagement optreden als 
bemiddelaar tussen eigenaren en winkeliers 
die ervan gebruik willen maken. Die twee 
partijen maken dan onderlinge afspraken 
over het gebruik van de parkeerplaatsen en 
de eventueel daaraan verbonden voorwaar-
den”, legt voorzitter Elrie Bakker van het 

Binnenstadsmanagement: ‘Zo snel 
mogelijk parkeerplaatsen erbij’

Ruilsysteem is in de maak

 
 ‹ vervolg van pagina 3 

De koopzondag van 2 november 
staat in het teken van winkelen 
met een vleugje cultuur. Op ver-
schillende locaties in de binnen-
stad, waaronder de Lindenberg, 

de bibliotheek en het Valkhof worden voor 
jong en oud workshops gegeven. Iedereen 
die klaar is net het leegkopen van de stad en 
koffie drinken kan wat meer te weten komen 
over dans, muziek en theater. De workshops, 
verzorgd door de instellingen zelf, duren 
ongeveer een half uurtje en zijn gratis toe-
gankelijk. Rond de klok van 13.30 uur gaan de 
eerste workshops van start die tot 18.00 uur 
doorlopend worden gegeven. Tegen die tijd is 
inmiddels het borreluur aangebroken en kan 
het bokbier tevoorschijn komen.  

Binnenstadsmanagement de verdere uitwer-
king van het idee uit. 

Gemeente
De bedoeling is de extra parkeerplaatsen 
begin 2009 te kunnen gebruiken. Elrie 
Bakker: “De gemeente hebben we wel al 
over onze plannen geïnformeerd, hoewel 
het een privaatrechtelijke aangelegenheid is. 
Afgesproken is dit initiatief nu gezamenlijk 
op te pakken.”
Inmiddels heeft wethouder Hannie Kunst 
(Economische Zaken) toegezegd te laten 
bekijken in hoeverre ook de parkeergarage 
onder het stadhuis in de plannen van het 
Binnenstadsmanagement meegenomen kan 
worden.

 

Winkelen 
en cultuur

Bordjes-wirwar stuurt bezoeker 
van buiten Nijmegen het bos in

Bewegwijzering 
binnenstad moet 
veel duidelijker

Burgemeester en wethouders werden door 
het bestuur uitgedaagd eens vanuit de ogen 
van een gast naar de binnenstad te kijken. Zo 
werd er stilgestaan bij verschillende positieve 
en negatieve ontwikkelingen als de (gewens-
te) verbinding van het Centraal Station met 
de binnenstad, het project Ringstraten, het 
parkeerprobleem en de ruimtelijke ontwik-

kelingen in en om het centrum. Doel van de 
wandeling was om gezamenlijk kansen voor 
de toekomst te signaleren.
 
De stadswandeling eindigde met een korte 
discussiebijeenkomst over de economische 
functie van de binnenstad en de rol die 
SBMN daarin vervult. Het binnenstadsma-

nagement vroeg daarbij nadrukkelijk aan-
dacht voor de ontwikkeling van een brede 
visie op de binnenstad richting het jaar 2020. 
Het bestuur acht het van groot belang dat 
verder vooruit gekeken wordt dan tot volgend 
jaar. De middag werd informeel afgesloten 
met een borrel voor alle binnenstadonderne-
mers en –initiatiefnemers.

Op uitnodiging van de Stichting Binnenstads- 
management Nijmegen (SBMN) wandelden het vol-
tallige College van B&W en het bestuur van de stich-
ting op dinsdag 16 september gezamenlijk door de 
Nijmeegse binnenstad. 
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Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting 

Binnenstads-
management 

Nijmegen

PARKEER-
TARIEVEN
Tegenwoordig ga ik regel-
matig met wethouder Jan 
van der Meer lunchen. 
Natuurlijk omdat dit gezel-
lig is, maar veel meer nog 
omdat het in het verleden nogal eens een keer 
mis ging tussen Jan en mij. Het hoeft geen 
betoog dat Jan en ik het lang niet altijd eens 
zijn als het over parkeren in binnenstad gaat. 
Jan heeft met zijn GroenLinks-achtergrond nou 
eenmaal wat andere opvattingen over parkeren 
in de binnenstad dan ik (ook over andere zaken 
trouwens, maar dat terzijde). Wel hebben we 
elkaar helemaal gevonden in ons project om alle 
parkeerplaatsen in (de schil van) de binnenstad 
zo optimaal mogelijk te benutten (zie elders in 
dit blad).
Mensen zijn van mij gewend dat ik zeg waar het 
op staat. Dat doe ik ook als het om parkeren 
gaat. Daarom zijn de lunches met Jan dus ook 
niet altijd alleen maar gezellig. De eerlijkheid 
gebiedt mij echter ook te zeggen dat de wethou-
der in sommige gevallen te kort wordt gedaan. 
Jan voert al een hele tijd een kruistocht tegen 
de ondoorzichtige vergelijking van parkeertarie-
ven. Nijmegen komt er in allerlei vergelijkingen 
slechter uit dan terecht is. Dat heeft alles te 
maken met het systeem van ‘realtime’ betalen. 
Een vergelijking: In Arnhem betaal je bij de par-

keermeter €1,80 per uur, terwijl dit 
in Nijmegen €2,00 kost. Dat lijkt 
duurder. Maar als je in Nijmegen na 
een uur en een kwartier afrekent, 
staat de teller op €2,50. In Arnhem 
betaal je dan €3,60. Dat is toch 
behoorlijk wat meer! Het verschil zit 
‘m in het feit dat Arnhem de tarie-
ven op hele uren afrondt, terwijl je 
in Nijmegen betaalt voor de tijd dat 
je er daadwerkelijk staat. Zodra de 
tarieven in verschillende steden met 
elkaar vergeleken worden, neemt 
men dit verschil niet mee. 
Jan van der Meer heeft dus wel 
degelijk een punt. Misschien moeten 
we de tarieven in Nijmegen niet 
per uur, maar per vijf minuten gaan 
vermelden. Dat geeft een veel reëler 
beeld van de werkelijke situatie. 

VAN BINNENUIT

COLUM
N

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting 

Binnenstads-
management 

Nijmegen
Kermis zorgt voor
volle prijzentafel

Kraslotenactie groots opgezet 

De kermisexploitanten die de 
Nijmeegse najaarskermis vanaf 
zaterdag 4 oktober inhoud 
geven, hebben samen voor een 

ruim gevulde prijzentafel bij de kraslotenactie 
gezorgd. Bij de winkeliers in de binnenstad 
worden ter gelegenheid van koopzondag  
5 oktober totaal 110.000 krasloten bezorgd, 
die zij bij elke aankoop aan hun cliëntèle kun-
nen uitdelen. 
Het krassen kan een van de volgende prijzen 

opleveren: 250 x gratis toegang in een kermis-
attractie, 12.500 (!) x €0,50 korting op de 
ritprijs van een kermisattractie, 300 x T-shirt 
‘Altijd Nijmegen’, 25 x portie poffertjes en  
25 x zak oliebollen.

Tijdens de najaarskermis, van 4 tot en met 
12 oktober, zal een Solartrein (speciale trein 
op zonne-energie) de kermisdelen van de 
binnenstad met de waalkade verbinden. Het 
gebruik van de Solartrein is gratis.

Winnaar 
Zomerterrasprijs 
verrassend?

Op 22 september werd de 
Zomerterrasprijs (offici-
eel: Werkwijzer Eventure 
Terrasprijs), uitgereikt.
Van de totaal 120 terrashouders 
in het Nijmeegse centrum is 
uiteindelijk het terras van het 
Vlaams Arsenaal door de jury 
met de terrasprijs beloond.
Het terras van New Dutch 
en café Samson (zie foto) 
hoorden bij de top drie en zij 
dingen volgend jaar, net als alle 
andere geweldige terrassen die 
Nijmegen rijk is, ook weer mee 
om deze felbegeerde prijs in 
handen te krijgen. 

Vlaams Arsenaal

Samson

New Dutch
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postbus 38230 | 6503 ae nijmegen
bijsterhuizen 20-20 | 6604 lj wijchen
T 024 - 3771188 F 024 - 3790339

E info@benda.nl W www.uwdrukwerkleverancier.nl

Ook voor uw zakelijke lunch!

In de authentieke ambiance van Restaurant

‘t Poortwachtershuys is het goed toeven voor u en uw 

zakelijke relaties. Zowel voor lunch als voor diner koppelen 

we liefde voor het koksambacht aan kwaliteitsproducten; 

sublieme gerechten zijn het resultaat.

Zakelijke 2-gangen lunch: q 32,50q

Openingstijden: maandag tot en met zaterdag

Lunch: 12.00 uur tot 14.00 uur

Diner: vanaf 18.00 uur

KelfKelfkenskensbos bos 57  57  •  6•  6511 511 TB  TB  NijmNijmegenegen
T  024 324 360 060 00 640 64  •   •  www www.poo.poortwartwachtechtershurshuys.nys.ns.ns ll

W W W.L O C A L-H E RO E S.N L

R U N N I N G F O R A F R I C A

POSTBUS 6715
6503 GE NIJMEGEN

T. 06 29 08 68 39
INFO@LOCAL-HEROES.NL

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

Voor meer informatie en bestellingen: 

www.vanmaanenprojecten.nl

8
HELEMAAL NIEUW:

BHV-Stresswijzer™

Een waardevol geheugen-  
steuntje voor BHV-ers! 
Onmisbaar bij verlenen van 
Eerste Hulp Bij Ongelukken! 
Volgens nieuwe Richtlijnen 
LevensReddend Handelen! 
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bericht over nieuwe vestigingen, renovaties en winkelsluitingen
Meldingen zijn altijd welkom bij de redactie: info@novionova.nl

Van Altrade 
naar centrum

Ilja Donderwinkel, voormalig bedrijfsleider 
van lunchcafé Bliksem, heeft in de Lange 
Hezelstraat Smaakrijk Nijmegen geopend. 
Smaakrijk heeft een assortiment aan frisse en 
verse sapjes en gezonde broodjes om mee te 
nemen.

Self service
De komst van een wasserette aan de 
Bloemerstraat 4 is volgens de verhuurder van 
het pand, makelaar Beaufort, op een paar 
minimale oneffenheden na, zo goed als zeker. 
De beheerder van de - onbemande - wasseret-
te was voor het ter perse gaan van deze editie 
niet bereikbaar. 

Pand te huur
Het pand van passementerie Geurts in 
de Bloemerstraat is nog niet verhuurd. 
Strijbosch Thunnissen Makelaars is druk in 
de weer om het te verhuren.

Nieuwe 
schoenenwinkel

Het motto van schoenenwinkel Avance in 
de Burchtstraat is: Life is a catwalk, bij voor-
keur een catwalk met de schoenen van deze 
nieuwe winkel. Met het assortiment richt de 
winkel zich op het midden segment met  
merken als Mexx, Geox en Esprit. Avance 
heeft de plaats ingenomen van schoenenwin-
kel Van Woensel. 

Opvolging
Jeannette Stevens is de nieuwe wijkbeheer-
der voor stadscentrum en Nijmegen-Oost. 
In deze functie is ze verantwoordelijk voor 
de Benedenstad, het centrum en Ooyse 
Schependom én is ze de gemeentelijke 
schakel voor bewoners, ondernemers, instel-
lingen en bezoekers aan Nijmegen aan-

gaande beheer en onderhoud van de open-
bare ruimte. Jeannette Stevens volgt Frank 
Hoogenboom op. 

Einde tijdperk
Voor biljarters die jaren lang in café de 
Gouden Leeuw terecht konden op de drie 
wedstrijdtafels die het etablissement rijk was, 
is een einde gekomen aan een tijdperk. De 
kroeg is, na een aantal eerdere overnames, in 
handen gekomen van Ivar de Lange en Mike 
Rambags, eigenaren van café Sterre in de 
Bloemerstraat. Sterre is een trendy uitgaans-
café met een ultramoderne look & feel. De 
kans dus dat in Demain, zoals het café gaat 
heten, de kleedjes op tafel blijven liggen is 
niet bijzonder groot. 

Wat is waar?
Het gebeurt wel eens dat er in de binnen-
stad hardnekkige geruchten de ronde doen, 
geruchten waarvan niemand weet waar ze 
vandaan komen. Verdwijnt de stomerij in In 
de Betouwstraat? Niets is minder waar, blijkt 
na een persoonlijk bezoek.

Frisse wind
Maurice Smits is de nieuwe manager van 
restaurant ´t Poortwachtershuys aan het 
Kelfkensbos.

Kom maar langs
Op 13 september jl. was de feestelijke ope-
ning van inloopstudio Color me Mine in de 
Hertogstraat 57. Bij Color Me Mine kan ieder-
een binnen wandelen om op elk moment van 
de dag servies te beschilderen of een eigen 
mozaïekkunstwerk te creëren, alleen of met 
familie of vrienden, aldus eigenaresse Thea 
de Vries.

Accessoires in 
Lange Hezelstraat

DecoMaster is een nieuwe winkel in de Lange 
Hezelstraat voor woon- en tuinaccessoires. 
Eigenaars zijn Angelique Peters en Hans 
van den Broek, die 9 september hun deuren 
openden.

Commercieel 
vastgoed

Maarten Peters RT is Mariënburg 
Vastgoedconsultancy gestart, een vastgoed-
advieskantoor gespecialiseerd in commercieel 
vastgoed. Peters is geen onbekende in de 
branche. Sinds 12 jaar is hij er werkzaam bij 
bedrijfsmakelaarskantoren in Nijmegen en 
Veenendaal. Maarten Peters is te bereiken via 
zijn site www.marienburg-vc.nl.

Verse en 
biologische 
groenten

Boer Koekoek heeft niets te maken met de 
roemruchte politicus uit de jaren zeventig 
die bekend werd met zijn Boerenpartij. In de 
Nijmeegse binnenstad hebben we het over 
Robert Koekoek, eigenaar van een nieuwe 
groentewinkel in de Hertogstraat. Koekoek 
maakt er zaak van om het aanbod van biolo-
gische groenten en kruiden voor iedereen toe-
gankelijk te maken. Hij is ook elke zaterdag te 
vinden op de markt aan het Kelfkens bos.
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Kerkegasje bij Stevenskerk. 
Foto: NovioNova

start. Eerder deze maand nam het dage-
lijks gemeentebestuur een besluit over de 
broodnodige opknapbeurt voor de Derde 
Walstraat. En in het Stevenskerkhof en het 
Kerkegasje wordt de komende maanden het 
riool vervangen. Tenslotte staat ook nog de 
totale reconstructie van Plein 1944 voor de 
deur.

Opgravingen
Nieuws over opgravingen in de straten 
wordt met gemengde gevoelens ontvangen. 
“Het geeft een dubbel gevoel als er weer 
een oude stadsmuur of andere opgravingen 
tevoorschijn komen. Aan de ene kant is het 
natuurlijk prachtig dat we weer een stukje 
historisch Nijmegen hebben kunnen lokali-
seren, anderzijds mag het weer niet leiden 
tot vertraging in de werkzaamheden”, legt 
de wethouder het dilemma uit.

Daarvan is wethouder Hannie Kunst van 
Economische Zaken overtuigd. Ze weet ook 
dat er vooral op de winkeliers in de betreffen-
de straten een zware wissel wordt getrokken. 
Want hoe zorgvuldig ook voorbereid, enige 
hinder ondervinden de ondernemers altijd. 
“Dat is helaas niet te voorkomen. Daar staat 
tegenover dat we in de voorbereidingsperiode 
heel goed geluisterd hebben naar de winke-
liers. Waar mogelijk hebben we ook werkelijk 
iets gedaan met de ideeën die zijn ingebracht. 
Dat heeft links en rechts nuttige verbete-
ringen opgeleverd. Als je inspraak mogelijk 
maakt, moet je het ook serieus nemen.”

Riool vervangen
De fasegewijze herinrichting van de In de 
Betouwstraat, Van Welderenstraat en Van 
Broeckhuysenstraat is onmiddellijk na de 
zomervakantie begonnen. In oktober gaat de 
herinrichting van de Lange Hezelstraat van 
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BINNENSTAD-
SPREEKUUR

RABOBANK

novionovionovio
novanova

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

ZIEKTEVERZUIM 

Hoe goed u ook voor uw personeel 
bent, u loopt altijd de kans dat een 
van uw werknemers ziek wordt. 
En dat heeft nogal wat gevolgen. 
Ook voor uw verzekering. Want 
bij veel verzekeraars schiet in dat 
geval de premie omhoog. Dat ver-
wacht je niet als je de verzekering 
afsluit.

Het ziekteverzuim valt het ene jaar hoger 
uit dan het andere jaar. En daarmee ook uw 
premie. De wetgeving rond ziekteverzuim 
is alleen maar complexer geworden. Al die 
overheidsregels zijn door de werkgever niet of 
nauwelijks meer te volgen uit te voeren. Het 
is dus van belang een professionele partner in 
de hand te nemen. 

Naast de financiële gevolgen, zoals doorbeta-
ling, heeft een ondernemer ook te maken 
met wettelijke verplichtingen. Je bent als 
werkgever verplicht om de werknemer in het 
arbeidsproces te houden en hem of haar pas-
send werk aan te bieden. Een goede verzuim-
verzekering ondersteunt daarbij om een zieke 
werknemer aan het werk te houden. Verzuim 
kost de organisatie niet alleen loondoorbeta-
lingskosten, maar ook vervangingskosten en 
productieverlies. Toch zijn er nog veel kleine-
re bedrijven van één tot vijf medewerkers die 
niet verzekerd zijn tegen de risico’s van loon-
doorbetaling. De gevolgen van langdurig ver-
zuim kunnen voor deze bedrijven de nekslag 
zijn. Vaak komt dit doordat men onbekend is 
met het risico. De Rabobankverzekeringsadvis
eur vertelt u hier graag meer over!

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. 

‘Even door de zure 
appel heen bijten’

Veel straten in het centrum gaan dit najaar op de schop

De komende maanden gaan er heel wat straten in de binnenstad op de schop. Aan de 
werkzaamheden gaan zorgvuldig voorbereide planningen vooraf om eventuele overlast 
voor ondernemers en bewoners zoveel mogelijk te voorkomen. “Voor iedereen geldt: 
even door de zure appel heen bijten. We krijgen er veel mooiere straten voor terug.”

 



Omdat ons bedrijf geregeld te maken heeft gehad met de nadelige 
gevolgen van de algemene voorwaarden van onze opdrachtgevers, heb-
ben wij onlangs eigen algemene voorwaarden laten opstellen. Als wij in 
onze offerte naar deze algemene voorwaarden verwijzen, zijn deze dan 
onverkort van toepassing? 

Wanneer een offerteaanvraag wordt ver-
stuurd, gaat dit vaak gepaard met een 
verwijzing naar de algemene voorwaarden 
van de opdrachtgever. Deze offerteaanvraag 
is meestal de eerste verwijzing naar alge-
mene voorwaarden. Indien vervolgens in 
de gevraagde offerte naar andere algemene 
voorwaarden wordt verwezen, wordt dit 
beschouwd als de tweede verwijzing naar 
algemene voorwaarden.

In beginsel zijn de algemene voorwaarden 
waarnaar het eerst verwezen wordt van toe-
passing op de overeenkomst. Door de alge-
mene voorwaarden niet uitdrukkelijk van de 
hand te wijzen, wordt in procedures gecon-
cludeerd dat de voorwaarden (stilzwijgend) 
zijn aanvaard. Het uitdrukkelijk van de hand 
wijzen van algemene voorwaarden van de 
wederpartij kan middels de volgende mede-
deling in de overeenkomst/offerte/opdracht-
bevestiging: 
“Wij verklaren onze algemene voorwaarden 
van toepassing op de overeenkomst. Andere 
algemene voorwaarden wijzen wij hiermee 
uitdrukkelijk van de hand.”

V O O R  U  E E N  V R A A G . . .
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.

Bij het van toepassing verklaren van de 
algemene voorwaarden, moeten deze ook 
“overhandigd” worden. Hierbij kan gedacht 
worden aan het meezenden van de algemene 
voorwaarden bij de offerte of de opdrachtbe-
vestiging. De algemene voorwaarden kunnen 
namelijk vernietigd worden indien de weder-
partij niet een redelijke mogelijkheid is gebo-
den om kennis te nemen van de algemene 
voorwaarden. Indien een werk aanbesteed 
wordt is het van de hand wijzen van de alge-
mene voorwaarden van de opdrachtgever niet 
mogelijk. 

In het bovenstaande wordt slechts een klein 
gedeelte van de algemene voorwaardenproble-
matiek belicht. Bij vragen over de toepasselijk-
heid van bepaalde algemene voorwaarden, is 
het raadzaam - voor het sluiten van het con-
tract - deskundig advies hierover in te winnen. 

    Henk (H.R.) Verschuur
advocaat bij 
Poelmann van den Broek N.V.
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BOSPRAAT

Dick Bos
Product Plus 

Reclamebureau

GERAAKT!

Mijn zoon zit sinds kort 
op de HAN. Na vijf jaar 
op een school te hebben 
gezeten, die ‘er uit haalt, wat er in zit’, is de 
HAN een verademing. En dat terwijl de HAN na 
een tocht langs de hogescholen niet direct mijn 
favoriet was. In Utrecht werd ik gegrepen door 
een docent die met veel vuur en enthousiasme 
les gaf over marketing. Den Bosch was gezellig 
en Eindhoven groots, maar misschien toch iets 
te technisch. En de HAN, die hadden vooral een 
rake openingszin. “Als jullie hier studeren, is de 
leerplicht niet meer van toepassing. Je moet het 
zelf doen en hoe? Dat is aan jou!” 
Mijn zoon ging er direct goed voor zitten. 
Terwijl ik wel onder mijn stoel kon kruipen. U 
moet weten dat mijn zoon een duwtje in rug 
nodig heeft, vind ik. Want hoewel vijf jaar havo 
probleemloos verliepen, heb ik hem nooit kun-
nen betrappen op enige vorm van betrokken-
heid, geestdrift en enthousiasme voor school. 
Wel voor vele andere zaken. Maar goed, de 
docent gaat door en het pleidooi waarin vrijheid 
voorop staat, maakt mijn zoon enthousiast. Ik 
ben ook tevreden met een keuze voor Nijmegen, 
maar heb mijn scepsis ten opzichte van het uit-
eindelijke resultaat. 

We zijn inmiddels een aantal maanden verder. 
De HAN is geweldig! Dichtbij, gezellig en inspi-
rerend. U hoort het goed; mijn zoon is gegrepen, 
geraakt. Hij daagt mij uit, inspireert me en is 
zelf zichtbaar enthousiast. Iemand heeft hem 

weten te inspireren. Dat is prachtig 
om te zien, hij gaat met veel plezier 
naar school. Bovendien bevestigt het 
mijn idee dat inspiratie de motor is 
van de mens. Doe je iets dat je leuk 
vindt, dat je motiveert dan doe je het 
met passie, plezier en succes! Dat 
geldt voor mijn zoon, voor mij en 
ook voor u! 

EIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN
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De hond en de kat. De kanariepiet 
en de goudvis. Redelijk bekend 

dierenspul voor de gemiddelde 
stadsbewoner. Dat geldt ook 
voor het konijn en de cavia. Voor 
de eenden in de vijver van het 
Kronenburgerpark, voor de verwil-
derde duiven op de Grote Markt. 

Voor de blauwe reiger aan menig 
stadswatertje en voor de kraaien en 

kauwtjes waar dan ook in de stad. De 
mus, de mees en de merel genieten ook 

redelijke bekendheid onder het stadsvolk.
Lastiger wordt het als we het hebben over 
de egel, de Vlaamse Gaai of de ekster. Het 
eekhoorntje is ook al geen alledaagse ver-
schijning meer, net als de steenmarter, de 
kerkuil, de torenvalk of de vleermuis. Toch 
zijn al deze diersoorten, met een beetje geluk 
en alleen maar met vaak heel veel geduld, 
in de (binnen)stad te vinden. Echt zelden, 
meestal alleen maar in de stadsrand, ziet een 
stedelijke geluksvogel een ree, een vos of, 
zoals niet lang geleden op Mariënbosch, zelfs 
een wild zwijn. Wie eens op de website van 
de Nijmeegse Dierenambulance kijkt, ontdekt 
de grote verscheidenheid aan dieren waarmee 
je in de stad te maken kunt krijgen.

Werelddierendag wordt op zaterdag 
4 oktober gevierd of, beter passend in de 
Hollandse traditie nuchterheid, gehouden. 
Volgens digitale encyclopedie Wikipedia is 
dierendag een dag die wereldwijd op de 
agenda staat als een moment waarop extra 
aandacht wordt besteed aan de rechten 
van dieren.
Wereldwijd betekent dus ook in Nijmegen. 
NovioNova probeerde te peilen waarop 
onze behaarde, gevederde of geschubde 
vrinden zich zaterdag 4 oktober mogen 
verheugen. 

Michel, Blickvangers: 
‘Lola laat iedere dag de 
leuke hondenkleertjes 

zien.’

Michel en model Lola

Zaterdag 4 oktober is Werelddierendag. Ook in Nijmegen.

Wordt de binnenstad 
een beestenboel?

De datum van dierendag gaat 
terug op het overlijden van de 
heilige Franciscus van Assisi 
(4 oktober 1226). Hij bekom-
merde zich om het lot van 
zwervers en andere armen, 
maar ook van planten en 
dieren. Volgens de legende 
voerde hij hele gesprekken 
met dieren. Zijn sterfdag werd 
tijdens een internationaal con-
gres van verenigingen voor 
de bescherming van dieren in 
1929 in Wenen uitgeroepen 
tot Werelddierendag.
De eerste dierendag was 
op 4 oktober 1930. In 
Nederland werden er op die 
dag beschouwende artikelen 
geplaatst in kranten over de 
verhoudingen tussen mens en 
dier. Vanaf de jaren zestig is 
men deze datum steeds meer 
aan gaan grijpen voor de pro-
motie van het dierenrechten-
activisme. 
Ook de commercie rondom 
dierendag is aanzienlijk 
gegroeid. Zo vestigde de 
CPNB in 2000 de aandacht 
op de kinderboekenweek (met 
als thema “dier”) door allerlei 
acties met dieren (zoals 
huisdierkeuringen en 
een gratis dieren-
artsspreekuur) 
in bibliotheken 
te organiseren.

Bron: www.
wikipedia.org

Dierendag viert
78ste verjaardag

tekst: André Sonneville
foto’s: NovioNova
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Verwen-dingen
Maar omdat al deze beestjes niet gedomes-
ticeerd zijn, zullen ze weinig meekrijgen van 
Dierendag. Voor de echte huisdieren, waarin 
de honden en katten met 80% de meerder-
heid vormen, kon dat nog wel eens meevallen.
“Ja natuurlijk doen we wat aan Dierendag”, 
zegt Ton van der Cruijssen die drieënhalf  
jaar geleden de dierenspeciaalzaak van  
M.C. van Houten in de Houtstraat overnam. 
“We houden zeker acties op de winkelvloer 
met kortingen en aanbiedingen. Onze vaste 
klanten weten dat wel, we zitten immers al 
40 jaar in dit vak.”
Al 40 jaar? “We zaten eerst in de Ziekerstraat. 
Het werd me teveel, daar. Te groot, teveel aan 
m’n hoofd. De zaak daar is overgenomen 
door mijn zoon. Mijn vrouw Hennie en ik zijn 
hier doorgegaan. Deze winkel is kleiner”, legt 
Van der Cruijssen uit. 
Kleiner misschien, maar het assortiment 
heeft er beslist niet onder te lijden gehad. 
Ton: “Diervoeders, dierbenodigdheden en 
dieren, dat is ons assortiment. Wat dat laatste 
betreft, hebben we knaagdieren, dus ham-

Ton van der Cruijssen, 
Dierenspeciaalzaak MC 

van Houten: ‘Onze vaste 
klanten weten dat wel, we 
zitten immers al 40 jaar 

in dit vak.’

Arnold van der Cruijssen, 
Pet’s Place: ‘Wij zien 

Dierendag vooral als een 
verwendag.’

Ton van der CruijssenArnold van der Cruijssen

sters, cavia’s en konijnen, en verkopen we 
koudwatervissen.” De menagerie van Van der 
Cruijssen mag op 4 oktober wel op een extra-
tje rekenen. “Op Dierendag is de aanloop 
meestal ook wat groter. De mensen willen 
dan wat verwen-dingen voor hun diertjes heb-
ben. Een koekje of een snackje of zo.”

Heel modieus
Even verderop, in de Lange Hezelstraat, 
vinden we Blickvangers. Een niet-alledaagse 
cadeauwinkel met een nog minder alledaags 
assortiment. Blickvangers heeft ook een afde-
ling dierbenodigdheden, vooral gericht op 
honden en hun baasjes. Er is een hele wand 
vol met hondenkleertjes te vinden en al even 
opvallend is de collectie riemen en halsban-
den. “Ja, vooral voor honden. Mensen met 
een kat aan een riempje zie je niet zoveel hè. 
En katten met kleertjes aan, komt ook niet 
vaak voor”, stelt Michel, de vriendelijke win-
kelhulp, vast. Naast de ‘kledinglijn’ en het rek 
met ‘tuigage’, brengt Blickvangers ook andere 
benodigdheden, zoals etens- en drinkbak-
ken aan de baas-met-hond. “Heel modieus, 
een eetbakje afgezet met diamanten”, prijst 
Michel aan. 
Om de verkoop van hondenkleertjes te onder-
steunen, heeft Michel elke dag de hulp van 
Lola, het modelletje dat veel weg heeft van 
een Jack Russel Terrier. “Lola laat iedere dag 
de leuke hondenkleertjes zien”, vertelt Michel. 
Aan Dierendag heeft hij nog niet gedacht. 
Daarvoor moeten we bij de baas van Michel 
zijn. Dat is Paul van Raamsdonk. “Dierendag? 

Daar doen we niets speciaals aan. Voor ons is 
het iedere dag Dierendag.”

Geen pandemonium
Arnold van der Cruijssen (28), verantwoorde-
lijk voor dierenspeciaalzaak Pet’s Place in de 
Ziekerstraat: “Het zijn vooral kinderen die iets 
met dierendag hebben en daar spelen we op 
in. Wie voor dierendag hier iets extra’s voor 
hond, poes, konijn of hamster komt kopen, 
kan rekenen op een extraatje”, zegt hij.
Met zijn broer runt hij nu twee winkels, die 
in de Ziekerstraat en een dierenwinkel in 
Hatert. “We richten ons een beetje op het 
funshoppen, maar dan voor dieren. Dus veel 
speeltjes voor dieren, dierenkleding en allerlei 
leuke accessoires. Naast de dierenvoeders 
en de dieren zelf. Bij ons kunnen houders en 
liefhebbers van konijnen, hamsters, cavia’s, 
(subtropische) vissen en vogels terecht. Niet 
alleen om de diertjes te kopen, maar juist ook 
voor een deskundig advies vooraf.”
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a d v e r t o r i a l

Bedrijvencentrum Groenestraat, 
waar momenteel 90 ondernemers 
gevestigd zijn, beschikt vanaf 
begin 2009 over glasvezelverbin-
dingen, waarmee supersnelle 
digitale communicatie zoals 
internet en telefonie mogelijk 
wordt. De aanleg van het glas-
vezelnet wordt gerealiseerd met 
geld uit het Ondernemersfonds.

De komende paar maanden zal het 
bestuur van het Bedrijvencentrum 
Groenestraat definitief beslissen 
welke provider de glasvezel in het 
bedrijfsverzamelgebouw mag aan-
leggen. Tegelijkertijd wordt bij de 
Taskforce Ondernemersfonds nog 
een aanvullende subsidieaanvraag 
neergelegd.

Hoofdbrekens
“Onze taak is de ondernemers 

in ons centrum, bijna allemaal 
(door)startende ondernemingen, 
tegen een zo laag mogelijk prijs 
optimaal te faciliteren. Daar 
hoort glasvezel ook bij. We heb-
ben de digitale ontwikkeling in 
eerste instantie gemist. Dankzij 
het Ondernemersfonds kunnen 
we nu deze inhaalslag maken”, 
vertelt Perry Kleinschiphorst, 
directeur van Bedrijvencentrum 
Groenestraat.
De voorbereidingen om te komen 
tot een keuze van leverancier en 
het juiste systeem, hebben heel 
wat hoofdbrekens gekost. “We 
weten nu wat we willen en wat 
ons betreft gaan we aan de slag. 
Uiteindelijk zal van de huurders 
natuurlijk ook een financiële bij-
drage verwacht worden, die op 
het gebruik wordt afgestemd. 
Maar zonder het geld uit het 

In Bedrijvencentrum Groenestraat, 
met dank aan het Ondernemersfonds

Supersnelle glasvezel
voor 90 ondernemers

Directeur Perry Kleinschiphorst: “De 90 ondernemingen in ons Bedrijven- 
centrum beschikken nu over modern uitgeruste vergaderruimten. Ook met 
dank aan het Ondernemersfonds.” Foto: NovioNova.

Ondernemersfonds hadden we 
deze investering niet kunnen 
doen. Dan zou glasvezel voor deze 
ondernemers veel te duur uitpak-
ken”, aldus de directeur.

Vergaderruimten
Bedrijvencentrum Groenestraat 
heeft, met het oog op verdergaande 
kwaliteitsverbetering in de dienst-
verlening aan zijn huurders, met 
geld uit het Ondernemersfonds 
ook een tweetal representatieve 
vergaderruimten kunnen openen. 
Kleinschiphorst: “Een grote en een 
kleine vergaderzaal, volledig uit-
gerust met onder andere beamers, 
staan nu ter beschikking. Op jaar-

basis kan iedere iedere huurder er 
acht dagdelen gratis over beschik-
ken. Heeft hij een ruimte vaker 
nodig, dan gelden zeer aantrek-
kelijke tarieven. De vergaderruim-
ten zijn overigens ook voor het 
bedrijfsleven buiten ons centrum 
beschikbaar.”

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



Anne Louman 
Ontwerpbureau Louman & Friso
Bart Vliexs 
Brunet Advocaten
Birgit Hendriks 
Binnenstadservice.nl
Corrie de Jong  
Bofligt
Elrie Bakker 
Bakker & Buursink, 
bureau voor Project- en 
Organisatiemanagement
Erik Langedijk
NEC
Franc Korsten
Adviesbureau Korsten
Gerard Cillessen 
Schoenmakerij Tweehuysen
Hans Benda 
Benda Drukkers 
Huub Roelvink 
Arthouse LUX
Jan van Breukelen 
PenShop

Ivonne Boshoven
Drukkerij Trioprint 
Joost Duin 
Blokland, Duin & Van Esch 
administrateurs en belasting-
adviseurs 
Jos Doorman 
Doorman Nijmegen bv
Jos Sluijsmans 
Fietsdiensten.nl
Luc Beumer 
Hans Janssen Bedrijfsmakelaars
Margriet Modderkolk
Van Wijk Interim & Project 
Management 
Marieke Hoogenboom 
Hoogenboom Mode
Marnie van Duijnhoven 
Kamer van Koophandel Centraal 
Gelderland
Maud van Weersch 
Hoge van Gerven Notarissen
Michael Stekhuizen 
De Spil eten & drinken

Paul van Os
Kilsdonk Kartonnen Dozen
Philip van Vliet
De Manenberg bv
Sébastien Flandrin 
Sébastien F. mode pour  
hommes
Ted Arnts 
CSN Plastic Cards
Tijn van de Venne 
Mobility Store 
Ton Wesseling
Ondernemersvereniging 
Marikenstraat

NovioNova verschijnt elke laatste 
donderdag van de maand

Faits Divers vof 

Pieter Nabbe, André Sonneville

Sonja Antheunis, Edwin Stoffer

Louman & Friso

Elles Jonker, 06-47087974

Trioprint

Fietsdiensten.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 11-2008 
van NovioNova, verschijningsdatum 
30 oktober, is op maandag 13 oktober 2008.

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: 024 322 65 70  
W: www.vbonijmegen.nl
E: ted@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

De gemeente Nijmegen geeft als eerste 
invulling aan het concept Slimparkeerder, 
waarbij de automobilist die zijn parkeerge-
drag in positieve zin bijstelt, wordt beloond 
met een lager parkeertarief.

Vanaf 1 januari 2008 was het al mogelijk om 
in Nijmegen te Slimparkeren met Parkmobile. 
Nu zal het dus ook mogelijk zijn om met 
Park-line te Slimparkeren. Op die manier 
hoopt de gemeente Slimparkeerder nog ver-
der uit te breiden. 

Oplopende korting
Met ‘Slimparkeerder’ wil de gemeente 
Nijmegen bewoners en bezoekers bewe-
gen tot bewuster gebruik van de auto. 
Regelmatige bezoekers van de parkeervoor-
zieningen in het centrum van Nijmegen  
kunnen Slimparkeerder bij Park-line worden. 
Wie minder vaak met de auto naar de stad 
komt, betaalt een lager parkeertarief. De 
korting kan oplopen tot 40%. Per maand 
wordt bekeken hoe vaak de automobilist 
heeft geparkeerd op parkeerterrein Wedren / 
Julianaplein. De korting is afhankelijk van het 
aantal keren dat de automobilist die maand 
als Slimparkeerder in Nijmegen geparkeerd 
stond. Wanneer de automobilist minimaal 
één keer per maand slimparkeert krijgt de 
Slimparkeerder een maandelijkse bijdrage van 
€ 1,75 van de gemeente Nijmegen.

Met concept ‘Slimparkeerder’

Parkeren voor een lager tarief
Park-line
Park-line parkeren is parkeergeld betalen via 
de mobiele telefoon. Na eenmalige registratie 
kan de klant via de mobiele telefoon een par-
keeractie starten en stoppen, via een telefoon-
tje, SMS en of (mobiel)internet. Aan het eind 
van de maand rekent Park-line de parkeer- en 
gebruikskosten door middel van credit card of 
automatische incasso af.
Park-line is in diverse grote gemeenten te 
gebruiken waaronder Nijmegen, Amsterdam, 
Den Haag, Eindhoven, Groningen en 
Rotterdam. 

Ledenlijst NovioNova Loyalty Club 15

Culinaire avond 
NovioNova Loyalty Club
op 13 oktober

De aangekondigde culinaire avond voor leden 
van de NovioNova Loyalty Club verschuift van 
dinsdag 7 oktober naar maandag 13 oktober.  
Delicatessen- en cateringspecialist La Padella 
(Daalseweg) en wijnhandel De Gouden Ton 
(Hertogstraat) hebben voor die avond hun 
krachten gebundeld en bieden de nu al bijna 
30 leden van de Loyalty Club de nodige culi-
naire gastvrijheid.
De bijeenkomst zal plaatsvinden bij La Padella, 
Daalseweg 31, Nijmegen. 
Ontvangst is van 18.00 tot 18.30 uur. Hierna 
begint het avondprogramma.

novionova



De energiescan die de Nijmeegse klimaat-
campagne ‘Ons Groene Hert’ het bedrijfs-
leven aanbiedt, levert direct winst op. De 
scan, die nornmaal 300 euro kost, wordt 
gratis uitrgevoerd. Als dat bedrag met de 
energiebesparende maatregelen binnen vijf 
jaar wordt terugverdiend, moet het bedrijf 
het geld terugbetalen aan de gemeente.

In de laatste maanden van dit jaar zal 
het Servicepunt Detailhandel & Horeca 
Nijmegen (SDHN) een doedag organiseren 
waarop leerlingen van het vmbo én hun 
ouders kennis kunnen maken met wat er 
zoal op werkvloer in de detailhandel en de 
horeca gebeurt.

Het is een van de nieuwe activiteiten van het 
Servicepunt, nadat dit najaar besloten is dat 
het project wegens succes voortgezet wordt. 
SDHN, dat verschillende doelstellingen heeft 
waaronder de bevordering van instroom van 
personeel in detailhandel en horeca, wist in 
ruim een jaar niet minder dan 357 vacatures 
te vervullen in de branches waar het zich op 
richt. 

Werd de gratis energiescan in eerste instantie 
al ten zeerste aanbevolen bij de detailhandel, 
nu heeft ‘Ons Groene Hert’ zijn pijlen op de 
Nijmeegse horeca gericht. “In de zomerperio-
de hadden de horecabedrijven het te druk. Nu 
hopen we dat ze wat tijd kunnen investeren 
in hun energiegebruik en de mogelijkheden 
om daarop te bespraen”, zegt Pascal Reijntjes 

die namens de 
gemeente Nijmegen 
‘Ons Groene Hert’ 
uitvoert.

Voorstel
De energiescan wordt 
door een deskundig 
bureau uitgevoerd. 
De betreffende onder-
nemer heeft er geen 
omkijken naar. Nadat 
de scan is gemaakt 
krijgt hij de resultaten 
in een uitvoerige ana-
lyse voorgeschoteld. 
Reijntjes: “Natuurlijk 
meteen met een 

In de periode tussen maart 2007 en juli 2008 
werden door SDHN circa 850 vacatures in 
portefeuille genomen. Van de 357 vacatures 

Bedrijfsleider Frits Koch van Rijwielhandel Rattink was blij verrast met de resultaten 
van de energiescan waardoor hij op jaarbasis voor 1600 euro aan energie kon 
besparen. Foto: NovioNova. 

De gemeente Nijmegen vroeg inwoners, 
bedrijven, deskundigen en milieuorgani-
saties mee te denken over het klimaatpro-
bleem. Zij kwamen met talloze ideeën die 
werden gebundeld in een ambitieus plan: 
de komende drie jaar gaan we élk jaar 
minstens 3% energie besparen. 
Die hele actie, waar ook het bedrijfsleven 
van groot tot klein bij wordt betrokken, 
is vervat in een klimaatcampagne die de 
naam ‘Ons Groene Hert’ kreeg.

Wat is ‘Ons
Groene Hert’?

In het eerste kwartaal van 2008 kwamen de meeste vacatures voor in beroepsgroepen 
die met de bouw te maken hebben. Betontimmerman, parketvloerenlegger, monteur 
systeembouw en bouwvaktimmerman werden het meest gevraagd. Op de vierde plaats 
stond de beroepsgroep ‘winkelbediende’ en markt- en straatverkoper. Op de 7e plaats 
kelner en serveerster en op de 8e plaats stond de beroepsgroep koks. De keukenhulp 
eindigde op de 9e plaats en personeel voor de snackbar eindigde op de 12e plaats.

voorstel van maatregelen waarmee het ener-
giegebruik in het bedrijf teruggedrongen kan 
worden en wat daar het financiële voordeel 
van is.”

die werden vervuld, werden er 115 inge-
vuld door personen met een wwb-uitke-
ring (wet werk en bijstand ).

Ook de andere doelstellingen, op één na, 
werden behaald. De resultaten op het 
gebied van deskundigheidsbevordering,
personeelsmanagement, workshops, 
themabijeenkomsten en individuele trai-

Meeste vacatures
in beroepsgroepen
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Energiescan levert
bedrijven winst op

Na ruim een jaar al alle doelstellingen gehaald

Servicepunt gaat door



De middeleeuwse stadsmuren die eind 
augustus in de In de Betiouwstraat werden 
opgegraven, hebben de Nijmeegse stads-
archeologen toch nog weten te verrassen. 
Niet dát er stadsmuren lagen, maar de plek 
waar ze tevoorschijn kwamen wekte enigs-
zins verbazing.

Graafwerkzaamheden in In de Betouwstraat, 
ten behoeve van de herinrichting van die 
ringstraat, brachten op de hoek met de 
Smetiusstraat de fundamentresten van een 
stadspoort, de Bloemborchtoren, aan het 
licht. Een paar dagen later doken er verderop 
in de straat nog twee naast elkaar gelegen 
stadsmuren uit respectievelijk de 16e en de 
17e eeuw op. 

Veel gesloopt
“Bij het slechten van de stadswallen eind 
negentiende eeuw zijn de muren door de 
genie in kaart gebracht. We weten dus bij 
benadering waar er nog restanten liggen. De 
afgelopen 130 jaar is er veel gesloopt. We 
dachten dat deze muren meer onder de hui-
zen in de In de Betouwstraat zouden liggen”, 
vertelt archeoloog Kees Brok, ‘opgravingsma-
nager’ van de gemeente Nijmegen. 

Geen vertraging
De opgravingen hebben bij de winkeliers 
in de In de Betouwstraat de schrik van hun 
leven bezorgd. Bij het blootleggen van iedere 
middeleeuwse steenlaag zagen zij de kans op 
ernstige vertraging van de herinrichting van 
hun straat groeien. Achteraf was die angst 
ongegrond.

“Een heel leger archeologen verscheen, alles 
werd gemeten, gefotografeerd en beschre-
ven. Er werd een stukje muur gesloopt, en 
dat was het. Gelukkig geen vertraging dus”, 
stelt Gerard Cillessen van Schoenmakerij 
Tweehuysen tevreden vast. 

Visualiseren
Van de opgegraven muren, bestaande uit 
mergelblokken en baksteen, heeft de aanne-
mer inderdaad een klein deel moeten slopen. 
De middeleeuwse restanten moeten plaats-
maken voor nieuwe riolering. Kees Brok: 
“De oude riolering lag in een sleuf die in de 
muren was uitgehakt. We voelen er weinig 
voor om die werkwijze te herhalen.”
De opgravingen hebben niet langer dan een 
dag bloot gelegen. Brok en zijn collega’s 
hebben een zogenaamd ‘noodonderzoek’ ver-
richt, waarbij alles nauwgezet werd ingeme-
ten en gedocumenteerd. “Daarna hebben we 
er weer zand over gegooid”, zegt hij. “Altijd 
nog beter dan helemaal moeten slopen. We 
weten nu wat er ligt en waar het ligt. Later 
kan de gemeente er over gaan nadenken hoe 
we deze opgravingen eventueel kunnen gaan 
visualiseren.”

In latere fasen komen ook de Van 
Welderenstraat en de Van Broeckhuysenstraat 
voor herinrichting aan de beurt. Verwachten 
de stadsarcheologen daar nog meer vondsten 
te doen? Kees Brok: “Ja, dat wordt spannend. 
We hebben wel een idee, maar zekerheid 
daarover krijg je pas als je de grond in gaat. 
We zullen zien wat het oplevert.”

ningen van zittend en toekomstig personeel 
waren zeer bevredigend. Alleen het verbete-
ren van het imago van detailhandel en horeca 
lukte minder. Zodat daar, nadat groen licht is 
gegeven in het vervolg van het hele project, 
meer nadruk op wordt gelegd.

Uit de revaluatie is voorts gebleken dat het 
Servicepunt toe is aan regionalisering. Het 
project werd tot nu toe (financieel) gedragen 
door het CWI en de gemeente Nijmegen, 
samen met werkgeversorganisaties, bedrijfs-
schappen en bedrijfsleven. Omdat de 
arbeidsmarkt in de detailhandel en horeca 
geen gemeentegrenzen kent, zijn de buur-
gemeenten van Nijmegen gevraagd bij het 
project aan te haken. Besprekingen daarover 
verlopen voorspoedig.

Geen verplichting
Het laten uitvoeren van de scan brengt overi-
gens geen enkele verplichting met zich mee, 
ook niet achteraf. “Wij adviseren alleen om 
de maatregelen te nemen. Want het levert het 
bedrijf gewoon winst op. Dat is wel gebleken 
bij de proef die we genomen hebben met 
Rijwielhandel Rattink in de Bloemerstraat”, 
aldus Reijntjes. 
“Dat ik zoveel kon besparen, dat had ik niet 
kunnen bedenken”, reageert bedrijfsleider 
Frits Koch van Rattink. “Het is me nu wel 
duidelijk dat ik het meest kan besparen op 
verlichting. Het rapport heeft het over maar 
liefst 1600 euro op jaarbasis.”

de drie V’s
De energiescan die door ‘Ons Groene Hert’ 
wordt aangeboden is heel geschikt voor 
bedrijven die tot 200.000 KwH op jaarbasis 
consumeren. Pascal Reijntjes: “Dus voor 
kleine en middelgrote bedrijven. En hoe klein 
ook, ondernemers staan er meestal versteld 
van hoeveel ze toch nog kunnen besparen. 
Vaak is de meeste besparing in de drie V’s te 
vinden: Verlichting, Ventilatie of Verwarming.”
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Middeleeuwse vondsten verrassen stadsarcheologen 

Ringstraten geven
hun geheimen prijs

u
Na een dag werden de middeleeuwse 
stadsmuren weer toegedekt. Duidelijk 
is nog wel te zien dat we twee muren 

naast elkaar liggen. Een klein deel 
moest worden gesloopt om plaats te 
maken voor nieuwe riolering in In de 

Betouwstraat. Foto: NovioNova.



Voormalig sport-
ambtenaar Thea 
de Vries uit 
Amsterdam heeft 
haar hart gevolgd 
en heeft haar roots 
in Nijmegen weer 
opgezocht. Ze werd 
Ringstraten- 
ondernemer door in 
de Hertogstraat een 
‘Color me Mine’-
studio te vestigen. 

tekst: Margriet Modderkolk
foto’s: NovioNova

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

Van sportambtenaar tot Ringstratenondernemer
De ommezwaai in haar bestaan werd voor 
een belangrijk deel ingegeven door reorgani-
saties van de gemeentelijke sportbedrijven in 
Amsterdam. “Eigenlijk was het keerpunt al 
eerder ingezet”, zegt ze. Thea vertelt hoe ze 
zich sinds 2000 met veel enthousiasme aan 
de schilderkunst heeft gewijd. “Met olieverf 
op grote doeken schilderen, waardoor ik de 
nodige ervaring opdeed met ontwerpen en 
kleuren. Toen de kans zich voordeed om via 
een franchiseformule ook een winkel/atelier 
in het oosten van het land op te zetten, heb ik 
die met beide handen aangegrepen.”

Thea de Vries vestigde ´Color me Mine´-studio in Hertogstraat

De uitbreiding van de Ringstraten wordt 
met enthousiasme begroet. De onderne-
mers die in die ‘nieuwe’ straten zijn geves-
tigd, hebben zich al gemeld bij het bestuur 
van de Federatie Ringstraten). 

Op zijn beurt heeft dat bestuur door de 
inzet van de Ringstratenmanager de afgelo-
pen weken de gelegenheid gebruikt om de 
nieuwkomers uitvoerig te informeren over de 
Nijmeegse Ringstraten, de activiteiten en de 
diverse mogelijkheden. Daarbij zijn de pro-
jecten, ondermeer graffiti en feestverlichting, 
toegelicht. 

Schouders eronder
Het toevoegen van aanloop- en verbindings-
straatjes aan het Ringstratenproject kwam 

Eerste ondernemers dienen zich al aan bij Federatiebestuur

Uitbreiding Ringstraten
ontmoet enthousiasme

aan de orde toen de gemeente Nijmegen via 
het provinciebestuur beslag kon leggen op € 
2,3 miljoen EFRO-subsidie om het Nijmeegse 
project in ieder geval tot 2010 voort te zet-
ten. Dat was voor het gemeentebestuur 
aanleiding om ook die andere, vaak kleinere 
centrumstraten te upgraden en tot Ringstraat 
te bombarderen. 
De cheque van 2,3 miljoen en daarmee de 
wetenschap dat er door aanvulling van de 
gemeente zelf totaal 5,4 miljoen euro in de 
Ringstratenpot zat, was voor het bestuur van 
de Ringstratenfederatie voldoende aanleiding 
om meteen na de vakanties de schouders er 
flink onder te zetten. 

Opleveringsfeestje
Ringstratenondernemers en het 

Federatiebestuur zijn erg blij met de con-
tinuering van het contract met de huidige 
Ringstratenmanager, Margriet Modderkolk. 
Als alles naar wens blijft gaan dan blijft zij tot 
het einde van het Ringstratenproject in 2010.
Enthousiasme is er ook over de start van de 
herinrichting van de diverse Ringstraten. “Het 
is even een echte zandbak, maar dan heb 
je ook wat”, zo wordt geredeneerd. En op 5 
oktober wordt het eerste opleveringsfeestje 
al gevierd. De In de Betouwstraat heeft de 
koopzondag van 5 oktober a.s. omarmd als 
uitgelezen gelegenheid manier om een gewel-
dig straatfeest te organiseren.
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Van sportambtenaar tot Ringstratenondernemer

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

Robert Triemersma, eigenaar van 
Eetcafe De Muis, en Jos Sluijsmans 
van Fietsdiensten.nl, beiden met hun 
onderneming gevestigd in de Tweede 
Walstraat, zijn enthousiast over het feit 
dat ‘hun’ straat nu bij de Ringstraten 
hoort. 
Ideeën hebben ze ook al om de Tweede 
Walstraat wat meer uitstraling te geven 
en daardoor wat aantrekkelijker te 
maken voor bezoekers.  “Meer groen, 
plantenbakken, graffiti verwijderen en 
aanbrengen van feestverlichting. Dat zou 
al een heleboel doen”, zeggen ze. “Je 
kunt het misschien wat negatieve imago 
van de Tweede Walstraat ook ten posi-
tieve keren”, suggereert Jos Sluijsmans. 
“Je kunt ook zeggen, hier om de hoek is 
een heel andere wereld. Een authentieke 
straat, waar doorheen je excursies zou 
moeten leiden om, te laten zien dat de 
wereld er zo ook nog steeds uitziet. Een 
illustratie van die kenmerkende jaren 
tachtig die nu blijkbaar een revival bele-
ven.”

2e Walstraat hoort
er nu toch echt bij!

Er is breder gekeken, maar de keuze is 
uiteindelijk op Nijmegen gevallen. De 
Ringstratenformule, het aanbod van leeg-
staande panden en de opknapbeurt van de 
Hertogstraat hebben er, naast het feit dat 
Thea uit Nijmegen kom, voor gezorgd dat 
‘Colour me Mine’ hier is gekomen.

De studio maakt deel uit van een franchi-
seformule met vestigingen in Alkmaar, 
Amsterdam, Den Haag, Zoetermeer en 
Nijmegen. In ‘Color me Mine’ worden klein-
schalige workshops in het beschilderen van 
keramiek gegeven. Vooral vrijgezellenfeestjes 
zijn populair, maar ook kinderpartijtjes en 

O. Joussef, eigenaar van biologische piz-
zeria Jasmin, vindt het in een woord gewél-
dig. Eindelijk hoort Wintersoord er ook bij! 
Tot dusverre beschouwden veel mensen 
Wintersoord maar als een onbekend stukje 
Nijmeegse binnenstad, maar nu het bij de 
Ringstraten hoort zal dat wel veranderen, 
zo is zijn verwachting. Naamsbekendheid 
zowel van de straat als van de bedrijven 
die er gevestigd zijn, vindt Joussef erg 
belangrijk. 
Net als de 
aandacht die 
Wintersoord 
nu zal krijgen. 
Persoonlijk 
wensen heeft  
Joussef ook. 
Misschien 
kan er nu ook 
eindelijk een 
terras voor zijn 
deur?

Wintersoord ook
bij Ringstraten

bedrijvenuitstapjes worden in de studio van 
Thea de Vries gehouden. 

“Aardewerk, zoals serviesgoed en andere 
voorwerpen, wordt in allerlei kleuren en 
patronen door de klanten zelf beschilderd en 
daarna gebakken. Zo blijven speciale gebeur-
tenissen een blijvende herinnering”, legt ze 
uit. “Een bezoek aan Color Me Mine is een 
belevenis: je eigen creativiteit terugvinden ter-
wijl je in een prettige omgeving alle dagelijkse 
besognes even van je af zet. Je maakt een 
eigen, persoonlijk ‘kunstwerk’ waar je nog 
jaren dagelijks plezier van hebt, of wat je als 
bijzonder cadeau aan een ander geeft.”
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Voorzitter Adrie van Maasdijk van onder-
nemersvereniging Stichting Hezelstraten is 
een zeer tevreden mens. Genietend zit hij 
op het bankje voor zijn winkel te kijken naar 
de monteurs van het electriciteitsbedrijf die 
bezig zijn met het verwijderen van de straat-
verlichting. De herinrichting van de Lange 
Hezelstraat is begonnen!

Van Maasdijk is er erg enthousiast over, zeker 
omdat de bestrating een volkomen ander 
profiel krijgt dan de rest van de (Ring)straten 
in de binnenstad van Nijmegen. “Terecht”, zo 
vindt hij, “er is maar één oudste straat van 
Nederland en dat zijn de Hezelstraten!”
De meeste winkeliers delen zijn enthousias-
me en ze gaan er van uit dat op 15 november 
de herinrichting volgens plan klaar is. Zo kan 
‘Decembermaand-Feestmaand’ een dubbele 
betekenis krijgen in de Hezelstraten.

Zware tijden
“Natuurlijk worden het de komende maan-
den zware tijden voor sommige winkeliers. 
Dat beseffen we heel goed. Het kan net de 
bekende druppel betekenen, waardoor een 
onderneming omvalt. Laten we hopen dat we 
de schade beperkt kunnen houden”, aldus 
Van Maasdijk. 
Terechte zorg dus, maar er is meer reden tot 
tevredenheid. Bijvoorbeeld over de aandui-
ding van de Oude Stad die aangebracht gaat 
worden op de groene zuilen. Over de bouw 
van de Hessenberg die al aardig opschiet. 
Over de komst van de Solar-trein in oktober, 
tijdens de najaarskermis. En de voorzitter 
hoopt dat “de aanstraalverlichting voor de 
diverse gevels in feestmaand december, zoals 
door wethouder Kunst beloofd, zal hangen.”

Een nieuwe aanwinst in de Lange Hezelstraat 
is Bagels&Beans. “Een gouden formule en 
eentje die voor veel aantrekking van winke-
lend publiek zorgt. We zien  nu mensen in 
de straat, die we anders nooit zien. Dat is 
alleen maar gunstig”, zo vat Van Maasdijk het 
samen.

Herinrichting 
Lange Hezelstraat 
is begonnen

De herinrichting biedt de 
Lange Hezelstraat, de 
oudste winkelstraat van 
Nederland, nieuwe 
perspectieven. 
Foto: NovioNova.
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Hannie Kunst, wethouder Economie

Op het gebied van 
energiebesparing kunt 
ook u als ondernemer 
maatregelen nemen, 
waardoor u bijdraagt aan 
een lagere CO2-uitstoot.
Maatregelen die ook 
gunstig uitpakken voor uw 
portemonnee.

Energiebesparing loont!

Vraag de 
energiescan aan

Kijk op www.onsgroenehert.
nl/�ondernemen of neem 

contact op met de afdeling 
milieu van de gemeente 
Nijmegen 024-329 27 98 /�
energiescan@onsgroenehert.nl

Onderneem met uw groene hert �
en vraag de energiescan aan!

Energiescan
Om u op weg te helpen, 
biedt de gemeente Nijmegen u 
een energiescan, op basis van 
no-cure-no-pay. Deze scan geeft 
u inzicht in uw energieverbruik, de 
besparingsmogelijkheden, de daaraan 
gekoppelde investeringskosten en de 
terugverdientijd. De energiescan kost 
300,- ex BTW Is de terug-verdientijd

langer dan vijf jaar? Dan betalen wij 
uw scan. Voor u is het dus altijd 

voordelig!

www.onsgroenehert.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

S c h o o n ,  g e z o n d  e n  d u u r z a a m

• Stedelijke distributie/Binnenstadservice

• Bezorging aan huis van streekproducten, 
    biologische producten en delicatessen

• Mailings op maat

Fietsdiensten.nl

MEER WETEN OF ONLINE EEN
VRIJBLIJVENDE OFFERTE AANVRAGEN?
Kijk eens op onze vernieuwde site! 
www.drukkerijluxor.nl

TIP: de nieuwe collecties kerstkaarten
zijn binnen!
In voor een originele kaart? 
Vraag naar de mogelijkheden.

St. Annastraat 235-241 Nijmegen | T. 024-355 60 68

<



Agenda
2008

Koopzondagen 
Binnenstad 2008 
van 12.00 tot 17.00 uur
• 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, najaarskermis - 5 oktober
Winkelopenstelling feestdagen

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

Evenementen-
kalender oktober

Donderdag 25 september
Verschijning Nummer 10-2008 van ‘NoviaNova’, het 
binnenstadsmagazine van Nijmegen.
Informatie: www.novionova.nl

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

Woensdag 1, 8, 15, 22 en 29 oktober
Historische stadswandeling door deskundige 
Gildegidsen van 14.00 tot 16.30 uur. Start vanaf 
ingang Museum Het Valkhof.
Informatie: www.gildenijmegen.nl 

Donderdag 2 oktober
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 3 oktober
Het Ondernemerscafé, vanaf 17.00 uur in café-rest. De 
Vereeniging, geadopteerd door Hekkelman Advocaten. 

Zaterdag 4 t/m zondag 12 oktober
Najaarskermis met diverse attracties in het centrum, 
dagelijks van 12.00 tot 24.00 uur.

Zaterdag 4, 11 en 18 oktober 
Boekenmarkt, Plein 1944

Zondag 5 en 12 oktober
Zondagmiddagrondleidingen in de St. Stevenskerk 
met als resp. thema’s ‘Geschiedenis van de 
Stevenskerk’en ‘Catharina van Bourbon en de 
Stevenskerk’. Tijdstip: van 14.00 tot 15.00 uur.
Informatie: www.stevenskerk.nl

Dinsdag 7 oktober
‘Nacht van de Macht’, in Arthouse LUX, vanaf 20.00 
uur.
Stadsredactie van De Gelderlander probeert samen 
met de Radboud Universiteit te achterhalen wie de 
machtigste Nijmegenaar is.

Zaterdag 11 oktober
Landelijke Archievendag met Open Dag van het Regio-
naal Archief Nijmegen, Mariënburg 27, van 11.00 tot 
17.00 uur. Met vijf oorlogsverhalen in woord en beeld. 
Verder staan de deuren van het archief open voor 
nadere kennismaking. 
Informatie: www2.nijmegen.nl/wonen/geschiedenis_ 
archeologie/Archief  

Maandag 13 oktober
Culinaire avond verzorgd door delicatessen- en cate-
ringspecialist La Padella en wijnhandel De Gouden 
Ton, speciaal voor leden NovioNova Loyalty Club. 
Aanvang: 18.00 uur

Dinsdag 14 t/m vrijdag 17 oktober
Gratis inloopworkshops in het Practicum in het 
muZIEum, Nieuwe Marktstraat 54a, van 11.00 tot 
17.00 uur. Thema ‘Leer te zien met handen en oren!’ 
Ga begeleid aan de slag met braille of duik de studio 
in en ervaar hoe het is om zelf een tekst in te spreken 
in professionele opnamestudio!
Informatie: www.muZIEum.nl 

Vrijdag 17 oktober
Het Ondernemerscafé, vanaf 17.00 uur in café-rest. 
De Vereeniging, geadopteerd door Bos & Vermeer 
(straat- en metselstenen, Ede). 

Maandag 20 oktober
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 

Dinsdag 21 t/m vrijdag 24 oktober 
Gratis inloopworkshops in het Practicum in het 
muZIEum, Nieuwe Marktstraat 54a, van 11.00 tot 
17.00 uur. Thema ‘Leer te zien met handen en oren!’ 
Informatie: www.muZIEum.nl

Woensdag 22 oktober
Zesde Nijmeegse editie van poëziefestival 
‘Onbederf’lijk Vers’. Verspreid over diverse locaties 
in de binnenstad dragen dichters een selectie uit hun 
werk voor. Met voordrachten van o.a. Jules Deelder, 
Kees ‘t Hart en Francine Oomen. De avond is verdeeld 
in drie rondes van drie kwartier. De rondes beginnen 
om 20.00, 21.00 en 22.00 uur. Met feestelijk pro-
gramma als afsluiting.
Informatie: www.onbederfelijkevers.nl 

Zondag 25 oktober
Kunst-, Boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

Woensdag 29 oktober
Het Groot Nijmeegs Ondernemerscongres 2008 
in concertgebouw De Vereeniging, vanaf 15.00 uur. 
Thema ‘Bruggen bouwen met perspectief’.

Exposities
binnenstad

t/m zondag 12 oktober
Expositie in galerie ‘SummerArt’, Barbarossastraat 
30. Openingstijden: zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur en volgens afspraak.
Met werken van Francien van Poppel, lyrisch abstracte 
schilderijen, Lei Hannen, keramiek, Adrie Martens, 
naïeve schilderkunst en Juul Treijtel met krachtige 
zilveren sieraden.
Informatie: www.summerart.nl 

t/m zondag 26 oktober
Expositie ‘Perfecta vida’ in galerie ‘ Zeven Zomers. 
Art’, Grote Markt 20/21. Openingstijden: vrijdag 
14.00-17.00 uur, zaterdag 12.00-17.00 uur en  
zondag 12.00-17.00 uur. Olieverfschilderijen van  
Eelko van Iersel.
Informatie; www.zevenzomers.nl 

t/m zondag 26 oktober
In het kader van de expositie ‘Luxe en decadentie’ 
organiseert het Architectuur Centrum Nijmegen 
samen met Royal Haskoning een bijzondere 
expositie over de architectonische ontwikkelingen 
in de stad Dubai. De expositie vindt plaats in het 
Museum Het Valkhof te Nijmegen, openingstijden: zie 
website museum. 
i: www.museumhetvalkhof.nl 

t/m zondag 4 januari 2009
Tentoonstelling ‘Luxe en Decadentie, leven aan de 
Romeinse goudkust’, Museum Het Valkhof.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl 

t/m 22 januari 2009
Een laatste blik op vestingstad Nijmegen.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl 

Zaterdag 18 oktober t/m zondag 9 november
Expositie in galerie ‘SummerArt’, Barbarossastraat 
30. Openingstijden: zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur en volgens afspraak.
Met werken van Ellen Welten-Louwers, bronzen 
paarden, en Quinta Buma landschappelijke foto-
impressies. De kunstenaars zijn zondag 19 oktober 
vanaf 14.00 uur aanwezig zijn.
Informatie: www.summerart.nl 

Belangrijkste 
evenementen
later dit jaar

Zaterdag 15 november
Intocht St. Nicolaas, aankomst per schip rond 13.00 
uur op Waalkade.

Zondag 16 november
25ste Zevenheuvelenloop.

Donderdag 11 t/m woensdag 24 december
Kerstmarkt in het centrum.

December
Mariken Winterfeesten

Cardo 
swingt met 
Belle Perez

Sponsoren -waar-
onder tal van bin-
nenstadonderne-
mers- en vaste en 
losse gasten van 
cultureel  
centrum Cardo 
van Werkenrode in 
Groesbeek staan 
aan de vooravond 
van weer een 
muzikaal en the-
atraal opwindend 
cultureel i-seizoen. 
Op 23 oktober, vanaf 20.30 uur, wordt de spits af-
gebeten door de Vlaamse zangeres Belle Perez met 
haar 14-koppige band, die met haar opzwepende 
feel good latin heel Cardo zonder enige twijfel tot 
een fikse swingparty weet op te zetten.
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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.



Piet Peters van makelaar Bongers & Lemmers, vader Wiel en zoon Ramon Eikholt van recla-
mesignproducent EDN Reclame en Marco Veen van Tripplevision gaan een jongensdroom 
waarmaken. In februari volgend jaar starten zij als het Nijmegen Dream Team met twee 
Landrovers Discovery in de Amsterdam-Dakar Challenge. Een ralley die tot doel heeft geld op 
te leveren voor Afrikaanse goede doelen. 
De opbrengst van het ralley-avontuur van het Nijmegen Dream Team gaat naar het door Local 
Heroes ondersteunde project Samutet Kenia, van Irene Jelagat. Het project beoogt de aanleg 

van een goede watervoorziening in 
Samutet Village, het geboortedorp van 
de Olympische atlete. 
Daarnaast hebben de vier ralleycou-
reurs een Nijmeegs goed doel op 
het oog. Ook het Nijmeegs Offensief 
Tegen Kanker (NOTK), dat uitbreiding 
van het onderzoek naar nieuwe behan-
delmethoden van kanker steunt, kan 
rekenen op een dotatie uit het spon-
sorfonds dat het avontuurlijke viertal 
momenteel vol aan het praten is. 
Meer informatie: www.nijmegen-
dreamteam.nl.

DreamTeam op
ralley-avontuur

Samen met de Radboud Universiteit 
Nijmegen probeert de stadsredactie van De 
Gelderlander op 7 oktober te bepalen wie de 
machtigste Nijmegenaar is. De poging heeft 
inmiddels geresulteerd in een eerste lijst van 
vijftig Machtige mannen en vrouwen in de 
stad die de afgelopen 25 jaar hun sporen heb-
ben achtergelaten.
 “Natuurlijk zijn er objectieve maatstaven. 
Maar het vaststellen van een Top 50 is 
geen exacte wetenschap. Daarom aan u de 
vraag: welke man of vrouw zou uw stem 
verdienen?”, schrijven stadsredacteuren Rob 
Jaspers en Bob van Huët. Zij schreven een 
breed verstuurde uitnodiging om deel te 
nemen aan de ‘Nacht van de Macht’, die op 
dinsdag 7 oktober tussen 20.00 en 22.00 uur 
in Arthouse LUX wordt gehouden.  
Mannen en vrouwen van binnen of buiten 
de stad die invloed hebben op het reilen en 
zeilen in Nijmegen. Omdat ze als wethouder, 
ondernemer, directeur, kunstenaar, muzikant 
of sporter invloedrijk zijn (geweest). Omdat 
ze kennis van zaken hebben, omdat ze een 
autoriteit zijn binnen hun vakgebied, omdat 
ze in heel veel commissies en besturen zit-
ten. Of omdat ze álle telefoonnummers van 
mensen die er toe doen in hun mobiele tele-
foon hebben”, zo luidt de oproep verder. 
Reageren kan via www.gelderlander.nl/
machtigenijmegenaren.

Top 50 van 
Machtige 
Nijmegenaren

De afgelopen maanden hebben buurtbewoners en 
ondernemers het voor hun kiezen gehad wat be-
treft geluidsoverlast, maar er wordt hard gewerkt, 
nu vooral aan de beide parkeergarages. In de 
afgelopen periode zijn de keldervloeren gestort en 
de eerste parkeerlagen gerealiseerd.

Het stoere Nijmegen DreamTeam 
bij en op hun nog niet bestickerde 
ralley-auto’s. Foto: DreamTeam. 
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Nestorbanken, ook in de 
Nijmeegse binnenstad. 
Foto: UMC St. Radboud. 

Food XL is
gewoon open
Ondernemer Errol Taskin, uitbater 
van franchiseformule Food XL in de 
Augustijnenstraat, zag in augustus zijn 
slechtst denkbare nachtmerrie bijna werkelijk-
heid worden. De Belastingdienst adverteerde 
in De Gelderlander met zijn executieveiling. 
“Een misverstand, maar daar kreeg ik de 
Belastinginspecteur niet van overtuigd. Hij 
moest en zou veilen. Toen ik op de dag van 
veiling -voor de deur stonden de aasgieren al 
te wachten- de kwestie aan de belastingdeur-
waarders kon voorleggen, was het hen al snel 
duidelijk. Ze hadden geen zaak en de veiling 
werd afgeblazen. Maar de kosten kwamen 
voor mijn rekening, maar liefst 900 euro.”
Dat is veel en vreemd, vooral als uit navraag 
blijkt dat de executieveilingadvertentie die de 
Belastingdienst liet plaatsen, een waarde had 
van € 150,- of, over een grotere editie van De 
Gelderlander gerekend, maximaal € 325,-. 
“Wel een behoorlijk verschil, ja”, constateert 
Errol nuchter. Hoewel hij aantoonbaar omzet-
verlies leed door de affaire, koestert hij geen 
w(r)okgevoelens. “Het belangrijkste is wel 
dat er absoluut geen sprake is van een execu-
tieveiling. Integendeel, we zijn springlevend 
en iedere dag gewoon geopend.”

Minstens twee van de vijf zogenaamde Nestor-
banken die Nijmegen krijgt aangeboden door 
de jubilerende afdeling Geriatrie van het UMC 
St Radboud, komen in het stadscentrum te 
staan. Waar precies is nog niet bekend. 
Twee andere banken worden op het univer-
siteitsterrein geplaatst en één Nestorbank 
krijgt een 

Nestorbanken
in binnenstad

“Goedemiddag, spreek ik met mijnheer Paul van Raamsdonk van 
‘Blickvangers’ in de Lange Hezelstraat?”
“Spreekt u mee.”
“Stoor ik?”
“Ligt er maar aan waar het over gaat.”
“Nou, we willen in het komende nummer van NovioNova redacti-
onele aandacht schenken aan Werelddierendag op 4 oktober. Dus 
bel ik wat winkeliers om te vragen wat zij met dierendag hebben. U 
heeft een assortiment dierbenodigdheden, doet u iets speciaals voor 
Dierendag?”
“Nee hoor, voor ons is het iedere dag Dierendag. En voor als u het 
zometeen gaat vragen: ik plaats geen advertentie. Dat doe ik nooit, 
adverteren.”
“O, maar het gaat niet om een advertentie, dat woord heb ik niet in de 
mond genomen.”
“Maar dat gaat u wel doen. Doen ze namelijk altijd. Een heel verhaal 
en dan vragen of je een advertentie wilt plaatsen. Doen we niet.”

“Het gaat mij alleen om een redactioneel verhaaltje over 
Werelddierendag, niet om een advertentie.”
“Uiteindelijk blijkt het toch altijd om een advertentie te gaan. Ik 
word iedere dag overspoeld met vragen om ergens een adver-
tentie in te plaatsen. Ik word er echt doodziek van.”
“Nee hoor, we willen een redactioneel stukje plaatsen. Gratis 
voor niets. Geen advertentie.”
“Aan het eind van het liedje zal het toch om een advertentie 
gaan. Doe ik niet. Ik heb er schoon genoeg van. U wilt niet 
weten hoe vaak ze proberen mij een advertentie te verkopen.”
“Tja, dat is ook een beetje des ondernemers, toch? Maar het 
gaat mij echt niet om een advertentie. Ik begrijp uw wantrou-
wen niet zo. Ik wil u gewoon een paar vragen stellen over 
Werelddierendag.”
“Nou ja, wat wilt u weten dan?”
“Of u in de winkel iets speciaals gaat doen voor Werelddierendag?”
“Ja.”
“Dus toch? Net zei u nog van niet.”
“Daarom zei ik niet ja. Maar we kunnen er beter mee ophouden, met 
dit gesprek. Dit wordt niets tussen ons. Ik zet geen advertentie. Tot 
kijk.”

plekje in een van de Nijmeegse volkswijken. 
Om nog meer Nestorbanken te bekostigen, 
is er een benefietavond gehouden. Ook is de 
afdeling Geriatrie op zoek naar sponsoren 
die willen bijdragen aan de Nestorbanken, 
waarvan één exemplaar ruim 5.000 euro kost. 
De banken, waarmee een hommage wordt 

gebracht aan ‘de oudere Nijmegenaar’, 
worden geplaatst in overleg met 

de gemeente Nijmegen.

krijgt een gebracht aan ‘de oudere Nijmegenaar’, 
worden geplaatst in overleg met 

de gemeente Nijmegen.

Woensdag 29 oktober vindt vanaf 15.00 uur in De Vereeniging, het Groot Nijmeegs Ondernemers 
Congres plaats, een samenwerking van het MKB en werkvoorzieningschap <Breed>. Voorzitter 
Loek Hermans van MKB-Nederland en Ahmed Aboutaleb (PvdA), staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, staan op de sprekerslijst. Ook zal de MKB-Nijmegen Innovatie 
Award uitgereikt worden. Het Nijmeegse Ondernemerscafé, eveneens in De Vereeniging, staat 
voor de vrijdagen 3 en 17 oktober geagendeerd. Op 3 oktober is Hekkelman Advocaten de gast-
heer en op 17 oktober is dat Bos & Vermeer. De netwerkborrels beginnen steeds om 17.00 uur. 
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André Sonneville

Je maakt wat mee in dit prachtvak, de journalistiek. Een telefoongesprek.






