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luxeluxeluxe
Al vanaf slechts 

32,50 euro 
is dit kerstpakket 

verkrijgbaar, u bezorgt er uw 

personeel zeker een échte 

Nijmeegse kerst mee!

a d v e r t o r i a l

Nieuwe digitale drukpers bij Drukkerij Luxor

Gedurfde stap naar
het 40-jarig bestaan

Stijn Maertens en echtgenote 
bij de nieuwste aanwinst van 
Drukkerij Luxor, de XEROX Igen3. 
Foto: NovioNova.

1-to-1 marketing
“Het interessante is dat we nu niet 
alleen variabel kunnen zijn met 
teksten en persoonsgegevens, maar 
ook met beeldmateriaal, foto’s en 
opmaak. Iedere pagina/mailing/
folder kan in een enkele run wor-
den aangepast, gepersonaliseerd 
en dus voorzien worden van extra 
waarde. Het afdrukken van varia-
bele informatie maakt het moge-
lijk hoogwaardige klantmarketing-
programma’s te ondersteunen en 
de klantloyaliteit en reactiesnel-
heid te verbeteren.” 

“Met de Igen zijn ook kleinere opla-
gen betaalbaar, terwijl de kwaliteit 
vergelijkbaar en soms zelfs beter 
is dan met offset drukken. En een 
stuk sneller. Voordeel hiervan, 
zeker met de snel veranderende 
markten en ad hoc reclame-uitin-
gen, is dat grote voorraden voor 
onze klanten niet meer nodig zijn. 
Onze nieuwe pers is dan als het 
ware hun magazijn,” vertelt Stijn 
Maertens. 

Iets extra’s
Over de nieuwe printer raakt 
hij nauwelijks uitgepraat. Luxor 
is op uitnodiging van Xerox in 

de Verenigde Staten de prestaties 
van de printstraat gaan bekijken. 
“Alleen de hele grote drukkerijen 
in ons land hebben zo’n machine 
staan. Voor een bedrijf van ons for-
maat is het vrij uitzonderlijk. In de 
regio Nijmegen zelfs uniek.” 

Maertens: “Maar je wilt je klanten 
toch iets extra’s bieden. Een forse 
investering, maar de mogelijkhe-
den zijn groot. Van gesatineerd 
tot reliëf, het materiaal gaat er 
doorheen en hij drukt zelfs op 
kunststof. Daarnaast is ons maxi-
mumformaat nu een stuk groter: 
360x570 mm.” 

Drukkerij Luxor BV 
St. Annastraat 235-241
6525 GP Nijmegen
T 024 - 355 60 68  F 024 - 356 14 99 
E info@drukkerijluxor.nl
W www.drukkerijluxor.nl

De grote XEROX Igen3 maakt als printstraat direct indruk op de 
bezoeker die de nieuw gerealiseerde uitbreiding van Drukkerij 
Luxor aan de St. Annastraat binnen loopt. De pers is begin dit jaar in 
gebruik genomen door Luxor, dat in 2009 zijn 40-jarig bestaan viert. 

In 2008 staat de Nijmeegse binnenstad in het 
teken van Beleef de luxe van Nijmegen! Een stads-
thema naar aanleiding van de grote tentoonstel-
ling Luxe en decadentie leven aan de Romeinse 
goudkust, welke tot 4 januari te bewonderen is in 
Museum het Valkhof in Nijmegen.

Tal van Nijmeegse ondernemers doen speciaal voor 
dit thema luxe aanbiedingen en uit een selectie van 
deze aanbiedingen is er een wel héél speciaal Nijmeegs 
kerstpakket samengesteld. In dit kerstpakket vindt u 
onder andere:

• 2 flessen Beleef de luxe van Nijmegen wijn
• 2 Beleef de luxe van Nijmegen wijnglazen
• Het kookboek, Nijmegen Kookt (Deel2)
• Een waardebon voor een heerlijk Beleef de luxr van 

Nijmegen gebak
• Een kortingscheque voor de tentoonstelling Luxe en 

Decadentie in Museum het Valkhof

Kijk voor meer informatie en het bestelformulier 
op www.beleefdeluxevannijmegen.nl
of bel 024 3453024 en vraag naar Simone van Poppel.

Prijzen (incl.BTW)  •  tot 100 pakketten € 34,- pst.
  •  100-250  pakketten € 33,- pst.
  •  >250 pakketten € 32,50 pst.

Luxe kerstpakket!
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Traditiegetrouw organiseert 
de Vereniging Binnenstad 
Ondernemers (VBO), wederom 
gesteund door binnenstadmaga-
zine NovioNova, ook deze winter 
weer een etalagewedstrijd.

Wie rond St. Nicolaas en Kerstmis 
de meest originele, meest creatie-
ve en/of meest sfeervolle etalage 
inricht, komt in aanmerking voor 
eeuwigdurende roem en een van 
de prachtige prijzen die aan de 
etalagewedstrijden zijn verbonden. 
Alle winkels in de Nijmeegse bin-
nenstad mogen meedoen. 
Winkeliers die hunn etalage wil-
len laten beoordelen, moeten dat 
wel tijdig (vóór zondag 30 novem-
ber) opgeven bij het VBO (ted@
vbonijmegen.nl) of bij NovioNova 
(info@novionova.nl).

aan de knip. Maar dat is het antwoord niet. 
We moeten van de A van angst de A van 
Anders maken.”

Ronald Migo, directeur van de Kamer van 
Koophandel Centraal Gelderland, blijft hoe 
dan ook optimistisch. Dat deed hij ook toen 
zich, net na zijn benoeming in 2000, een 
economische dip aandiende. “We moeten het 
ons ook niet laten aanpraten”, zei hij toen. 
Een stelling die hij nu met kracht en overtui-
ging herhaalt.

Wereld verandert
“Er is momenteel natuurlijk iets aan de 
hand”, weet Migo ook wel, “maar de finan-
ciële crisis heeft ons ook de ogen geopend. 
Misschien te laat, maar de wereld verandert. 
Daar moeten we -ondernemend Nederland, 
groot en klein- in mee. Ondernemers moeten 
blijven ondernemen. Inventief, creatief en 
vooral Ánders.”

Nieuwe denkkracht
Om de recessie het hoofd te bieden, raadt de 
KvK-directeur de ondernemers, óók die in de 
detailhandel, aan zich te richten op verande-
rende tijden. “Dat betekent plannen bijstellen, 
nieuwe denkkracht aanboren, innovatieve 
concepten ontwikkelen. Dat geldt voor alle 
sectoren en alle branches. Dus ook voor de 
modezaak en voor de slager.”

Vijf ijkpunten
Migo noemt vijf ijkpunten waarmee het 
bedrijfsleven al meteen concreet aan de slag 
kan. “Bekijk de financiering van je bedrijf, 
verhoog de efficiency, investeer in relaties, 
communiceer je succes en, misschien wel de 
belangrijkste, ‘hand aan de ploeg’!”
	  pagina 4: ‘Goed plan scoort altijd’

Ronald Migo (KvK) moedigt ondernemers aan 
ondanks recessie vooral naar kansen te zoeken

‘A van Angst moet de
A van Anders worden’
“De focus ligt te zeer op de ellende die 
op ons af komt. De slecht-weer-goeroes 
wisselen elkaar af in het tv-parlement van 
Pauw en Witteman. De angst groeit en de 
consument houdt steeds strakker de hand 

Tijd voor
mooiste etalage
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Ronald Migo, directeur van de Kamer van Koophandel: 
‘We moeten het ons ook niet laten aanpraten’. 
Foto: Theo van Zwam.
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Zonder ook maar iets inzake de kredietcrisis 
te willen bagatelliseren moet Migo toch iets 
van het hart. “Waar gaat het nou helemaal 
over? Voor de gemiddelde consument zullen 
salarissen per 1 januari niet minder worden. 
Voor wie z’n baan behoudt en zijn hypotheek 
kan blijven betalen, verandert er eigenlijk 
niets. Die consumenten moeten ook gewoon 
doorgaan met consumeren. Stopt dat, dan 
stopt de hele economie en is er sprake van 
een crisis. Een scenario dat echt nog heel ver 
weg ligt.”

Fout signaal
Anders ligt het voor de mensen die wél voor 
hun baan moeten vrezen, beseft Migo. “De 
mensen van NXP bijvoorbeeld, die hebben 
zeker een probleem. Die situaties hebben 
we eerder aan de hand gehad in deze regio. 
Door onze krachten te bundelen, zijn we 
daar heel goed uitgekomen. Daarin ligt een 
belangrijke taak voor de gemeenten en de 

Kamer van Koophandel tipt detailhandel 
hoe om te gaan met recessie

‘Goed plan scoort altijd’
Ervan uitgaande dat de ondernemer ook in mindere tijden zal blijven 
ondernemen, ziet directeur Ronald Migo van de Kamer van Koophandel 
Centraal Gelderland nog genoeg kansen. Ook als de consument inderdaad 
de hand op de knip houdt en het economisch tij voor de middenstand 
drastisch omslaat, zoals nu dreigt.  

stadsregio. Die moeten oog houden voor de 
economie en initiatieven vanuit het bedrijfs-
leven krachtig blijven ondersteunen. Het 
plan vanuit de politiek om in Nijmegen het 
Ondernemersfonds af te schaffen is een heel 
fout signaal.”

Stereotype beeld
“Met de vijf genoemde ijkpunten (zie pag.3) 
kom je al een heel eind”, zegt hij in een 
toelichting. “Overleg eens met de bank of je 
onderneming niet op een andere, slimmere 
manier gefinancierd kan worden. Zoveel 
mogelijk uit eigen vermogen is daarin vaak 
de beste optie. Laat de bank helpen. Stap af 
van het stereotype beeld van banken dat ze 
er niet zijn voor kleinere ondernemers als die 
ze juist nodig hebben. Voor een bank is een 
ondernemer op de eerste plaats een klant. 
En ook banken kunnen zonder klanten niet 
leven. Een gedegen bedrijfsplan scoort altijd. 
Ook bij banken.”

Centrumvervoerder Binnenstadservice.nl  
heeft eerder deze maand in Schreeven 
Muziek aan Plein 1944 zijn zeventigste aan-
gesloten klant gevonden.

Ton Jetten (op de foto links), die voor 
Binnenstadservice.nl al enige maanden in 
het centrum klanten zoekt voor de logis-

Binnenstadservice.nl schrijft 70ste klant in

Saamhorigheid
Migo is een groot voorstander van samen-
werking. Niet alleen tussen overheid en 
bedrijfsleven, met de Kamer van Koophandel 
vaak als partner of intermediair, maar ook 
tussen bedrijven onderling. “Dat kan ook op 
het niveau van detailhandel. Een positieve bij-
drage aan een ondernemersvereniging in de 
winkelstraat bijvoorbeeld, ook dát is samen-
werking. Het komt de efficiency in je bedrijf 
ten goede. Samen dingen oppakken werkt 
altijd voordelig uit.”
“Investeer in je relaties”, is een hartenkreet 
die de KvK-directeur dubbel onderstreept. 
“Kijk en luister naar je klanten, je collega’s, je 
leveranciers. Je netwerken onderhouden, héél 
belangrijk, juist in mindere tijden. Het saam-

Foto: NovioNova

vervolg van pagina 3

tieke dienstverlener, had voor vader Wil 
(rechts)en zoon Thijs Schreeven een 
fleurige bos bloemen meegebracht, toen 
hij het ondertekende contract bij de 
muziekspecialist ging ophalen.

Sneeuwbaleffect 
“Het aantal aangesloten winkeliers in 
de binnenstad begin nu serieuze vor-
men aan te nemen. Het idee krijgt het 
bekende sneeuwbaleffect. Ondernemers 
zien van elkaar dat het werkt en gaan dan 
overstag”, aldus Jetten. 
Kort voor de zomer ging hij actief aan de 
slag om de detaillisten voor de werkwijze 
van Binnenstadservice.nl te interesseren. 
“Na de vakanties kwamen de inschrijvin-
gen goed op gang. Nu zitten we op 70 

en het einde is nog lang niet in zicht”, aldus 
een enthousiaste Jetten.

Promotie
Inmiddels besteedt Birgit Hendriks, mede-  
initiatiefnemer en nu manager van Binnen-
stadservice.nl, veel tijd aan de promotie 
van het concept in onder andere Utrecht, 
Arnhem, Zwolle en Haarlem.
Het concept van Binnenstadservice.nl 
bestaat uit logistieke dienstverlening aan het 
bedrijfsleven in de binnenstad. Dat laat goe-
deren afleveren bij het gezamenlijk magazijn 
van  Binnenstadservice.nl, gevestigd in de 
voormalige fabriekshal van Latensein aan de 
Waalbandijk.  Daar vandaan gaan de goede-
ren in een (aardgas)vrachtauto gebundeld 
naar de winkel of direct naar de klant. 

4
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Tweede Walstraat 83, 6511 LR  Nijmegen  
T 024 322 50 32   M 06 300 148 01 
E info@fietsdiensten.nl   W www.fietsdiensten.nl

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

Fietsdiensten.nl

Reinoud van 
Assendelft

de Coningh
leisure manager

DE 300 VAN VAN AS

COLUM
N

Baas 
Boven 
Baas!

Een klein berichtje in de 
krant, maar groot nieuws. 
Schouwburgdirecteur 
Albert Krielen wordt 
de nieuwe baas van de 
Vierdaagsefeesten in Nijmegen. 
Albert neemt het stokje tijdelijk over, naast zijn 
parttime baan voor de Keizer Karel Podia. 
Ik dacht altijd dat een feest als de Vierdaagse, 
het grootste evenement van Nederland, z’n gelij-
ke in Europa niet kent. Maar begin oktober heb 
ik mijn ogen weer eens niet kunnen geloven. 
Ik was in München en mocht daar één avond 
meegenieten van het Oktoberfest! In de metro op 
weg naar de ‘Wiesn’ zie je ze al: talloze Beierse 
mannen in hun driekwart of korte ‘lederho-
sen’, met bijpassende geitenwollen sokken. En 
natuurlijk met de beeldschone ‘Dirndels’ met de 
traditionele, héél laag uitgesneden decolletés aan 
hun zijde. 
Je komt aan op een immens kermisterrein, waar 
in twee weken zo’n zes miljoen bezoekers komen! 

Die bezoekers drinken samen 6,6 
miljoen liter bier. Er worden 500.000 
haantjes geroosterd in enorme 
spit-ovens en voor het Oktoberfest 
worden maar liefst 104 koeien opge-
soupeerd. Souvenirjagers proberen 
niet minder dan 200.000 bierpullen 
mee naar huis te nemen en alleen 
de inhoud van zo’n pul kost maar 
liefst acht-euro-vijfenzeventig! Wij 
zaten in één van de ongeveer twintig 
aanwezige tenten. We dronken met 
zo’n achtduizend mensen bier, aten 
kip, Schweinshaxe en bratwurst en 
bralden mee met wat we eigenlijk 
helemaal niet konden verstaan!
Wàt een spektakel. Wàt ongelooflijk 
plat en geweldig tegelijk! Aan het 
eind van de avond weer terug naar de 
metro, waar de treinwachten in fluo-
rescerende hesjes precies aanwezen 
welke ingang we in het rijtuig moch-
ten nemen. Tja, in het verleden zal 
er best eens iemand na een paar liter 
bier op de rails terecht zijn gekomen, 
daar leer je van....
Oktoberfest is het grootste publieks-
festival ter wereld. Nog zo’n 332 
dagen tot de 176 editie begint. Zéker 
een excursie waard, Albert! Ik ga 
mee!

“Ook banken kunnen niet zonder klanten”, weet 
Ronald Migo. Foto: NovioNova.

horigheidsgevoel wordt er door vergroot, daar 
heb je altijd iets aan.”

Doemdenken voorkomen
Een ijkpunt dat niet direct voor de hand ligt is 
‘communiceer je succes’. Migo legt uit: “Het 
is toch geen schande om je omgeving in alle 
eerlijkheid te laten weten dat het goed gaat? 
Tegelijkertijd geef je ook het signaal af dat je 
sterk en vindingrijk genoeg bent om mindere 
tijden te weerstaan en dat je niet bij de pak-
ken neerzit. Het voorkomt doemdenken.”
‘Hand aan de ploeg’ ziet Migo misschien wel 
als belangrijkste ijkpunt. “Op de golfbaan 
maak je je misschien niet populair als je zegt 
dat je gewoon doorwerkt tot je 65ste in plaats 
van je al vijf jaar eerder uit de zaak terug te 

Nijmeegse ondernemers hebben voor 
€3.289.538,80 aanvragen ingediend bij het 
Ondernemersfonds Nijmegen 2008. Er zijn 
in totaal 41 projecten ingediend. 

Het fonds is ingesteld door de gemeente 
Nijmegen en bedoeld voor lastenverlichting 
bij het Nijmeegse midden- en kleinbedrijf en 
verbetering van het ondernemersklimaat in 
Nijmegen. Voor 2008 is een budget van € 1,5 
miljoen beschikbaar. Het fonds wordt gefi-
nancierd met OZB-gelden. 

De ingediende aanvragen hebben betrekking 
op versterking van bedrijventerreinen, projec-
ten op het gebied van innovatie, marketing & 
promotie van de stad Nijmegen, betere aan-
sluiting van het onderwijs & arbeidsmarkt, 

trekken. Maar wat is er mis met werken? 
Succes wordt alleen maar bereikt met hard 
werken. Bovendien: de ervaring en deskun-
digheid van ondernemers die het klappen 
van de zweep kennen is van onschatbare 
waarde. Hoe langer nieuwe generaties daar-
over kunnen beschikken, hoe beter het is.”

Aanvragen uit Ondernemersfonds
voor 3,2 miljoen euro

versterking van netwerken en buurteconomi-
sche activiteiten. De aanvragen laten ook nu 
weer een goede spreiding over de stad zien.

De komende maanden vindt de beoorde-
ling van de aanvragen door de Stuurgroep 
Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen 
plaats. Getracht wordt nog dezelfde maand 
de eerste beschikkingen te verzenden. 

5

Tips en adviezen
in artikelenserie
De Kamer van Koophandel Centraal 
Gelderland en binnenstadsmagazine 
NovioNova gaan in een serie artikelen 
de detailhandel in het Nijmeegse cen-
trum wapenen tegen de gevolgen van 
de naderende recessie. 
Aan de hand van de vijf door directeur 
Ronald Migo genoemde ijkpunten (zie 
pagina’s 3 en 4) gaan bedrijfsadviseurs 
en vakspecialisten van de KvK dieper in 
op concrete adviezen en praktische tips 
richting winkeliers en overige midden-
stand. Adviezen en tips hebben betrek-
king op de wijze waarop de detailhandel 
de bestaande omzet zoveel mogelijk op 
peil kan houden en op het initiëren en 
opstarten van nieuwe activiteiten om 
extra omzet te genereren.
Het eerste artikel in deze serie ver-
schijnt in NovioNova de Luxe, het 
decembernummer van het binnenstads-
magazine dat eind november verspreid 
wordt. 

novionova



De een met 
goede advie-
zen en prak-
tische tips, de 
ander met enig 
‘regelwerk’ in 
het netwerk en 
de derde met 

harde pecunia. Organisaties in de binnen-
stad hebben zich achter de Stichting Intocht 
Sint Nicolaas Nijmegen geschaard om de 
Goedheiligman op zaterdag 15 november 
een groots onthaal te bieden. 

Voor het eerst sinds jaren tonen Nijmeegse 
binnenstadondernemers, uitgezonderd de 
Vereniging Binnenstad Ondernemers die 
ieder jaar opnieuw een geldelijke bijdrage 
levert, in collectief verband belangstelling 
voor het oer-Nederlandse kinderfeest. De 
intocht van de Sint trok in 2007 tiendui-
zenden kinderen en hun ouders naar de 
Waalkade en de binnenstad.

Binnenstadsmanagement, VBO en 
ACBN helpen Intochtcomité

Belangstelling voor
St. Nicolaas groeit

‘Crowd control’
Met het oog op die enorme belangstel-
ling hebben de Federatie Ringstraten, het 
Binnenstadsmanagement, het Actief Comité 
Binnenstad Nijmegen en gewoontege-
trouw het VBO hun steun toegezegd aan 
de stichting die het intochtfeest al decen-
nia lang organiseert. Stichtingsvoorzitter 
Wouter Fremery: “We zetten nu een betere 

SBMN-voorzitter Elrie Bakker over Ondernemersfonds

‘Eerst alternatief,
dan pas opheffen’

“Het gaat om geld dat ondernemers zelf via 
de onroerend zaakbelasting (ozb) opbren-
gen. Het is dus hún geld. Als dat niet meer 
via het Ondernemersfonds terugvloeit naar 
het bedrijfsleven, moet er een alternatief 
komen. Dat heb ik nog niet gezien. Dus 
eerst een alternatief en dan pas opheffen.”

Volgens voorzitter Elrie Bakker van de 
Stichting Binnenstad Management Nijmegen 
(SBMN) is het hele rumoer over het al dan 
niet stopzetten van het Ondernemersfonds 
vooral een ‘krantendiscussie’. 
Die verwerd  uiteindelijk tot een non-discussie 
met de mede deling van de SP-fractie in de 
gemeenteraad dat zij het voorstel om het 
Ondernemersfonds per 2010 op te heffen, 
terugtrekt. 

Elrie Bakker: “Dat het Ondernemersfonds tot 
en met deze collegeperiode (in 2010 zijn er 
verkiezingen, red.) gegarandeerd is, wisten 
we. Het stadsbestuur wil er de economische 
ontwikkeling op de lange termijn mee steu-
nen. Als SBMN willen we samen met het 
gemeentebestuur een toekomstvisie op de 
binnenstad realiseren en faciliteren. Maar als 
het geld wordt weggehaald, dan kunnen we 
onze neergelegde ambities niet waarmaken.”

De Nijmeegse binnenstad profiteert op diver-
se fronten van het Ondernemerfonds. Bijna 
alle promotionele activiteiten bijvoorbeeld, 
worden uit het fonds betaald. “De politiek 
moet nu al naar een alternatief kijken, zodat 
we in 2010 niet in de problemen komen”, 
vindt de SBMN-voorzitter.

Cultuur en kopen
samen op zondag

Naar voorbeeld van de cultu-
rele zondag in Utrecht, willen 
ook de culturele instellingen 
in Nijmegen twee keer per jaar 
een dag organiseren om meer 
mensen met kunst en cultuur 
in aanraking te brengen.

Op koopzondag 2 november 2008 vindt 
daarom tussen 13.00 en 18.00 uur de eerste 
Culturele Zondag in Nijmegen plaats. Het 
thema van de eerste Culturele Zondag is 
Kennismaken met Cultuur. Diverse instellin-
gen organiseren op 2 november voorstellin-
gen, films, tentoonstellingen, optredens en/
of workshops. 

De Lindenberg heeft het initiatief genomen 
voor ‘Culturele Zondagen Nijmegen’. Alle 
culturele instellingen, bedrijven en/of vereni-
gingen in Nijmegen kunnen deelnemen. Dit 
kan met hun bestaande aanbod of met een 
speciaal voor de Culturele Zondag ontwikkeld 
programma. 

De deelnemende instellingen voor de eer-
ste culturele zondag zijn: Lindenberg, Lux, 
Keizer Karel Podia, Het Valkhof Museum, 
Architectuurcentrum Nijmegen, Centrum 
Beeldende Kunst, Centrale Bibliotheek 
Marienburg. Het volledige programma is te 
vinden op www.delindenberg.com.

geluidsinstallatie in en de waardebonnenac-
tie in de Ringstraten is in overleg met ons 
georganiseerd. We krijgen nuttige adviezen 
van het ACBN dat ervaring heeft met ‘crowd 
control’, het beheer van grote mensen-
massa’s. En de werkgroep Promotie van het 
Binnenstadsmanagement verricht wat hand- 
en spandiensten op het gebied van publiciteit 
en promotie.”

De aankomst van de Goedheilig man op   
15 november is voor de Ringstraten reden 
om die dag ruim 700 waardebonnen aan 
de kinderen aan uit te delen. De Zwarte 
Pieten van Sinterklaas zullen daar die mid-
dag persoonlijk voor zorgen.
Naderhand, van 15 november tot en met  
5 december, kunnen dan de waardebonnen 
op een zevental plaatsen in de Ringstraten 
verzilverd worden. Bij de volgende winke-

liers staan de jutezakken met cadeautjes 
klaar voor de kleintjes:
Kelfkensbos: Gelders Koffiehuis
Hertogstraat: Leenders Kantoormachines
Van Broeckhuysenstraat: Westers 
Kantoorvakhandel
Van Welderenstraat: Eetcafé De Spil
In de Betouwstraat: Een Kwestievanlef
Bloemerstraat: Runnersworld
Lange Hezelstraat: Simon Levelt.

Sinterklaasactie in Ringstraten
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Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting 

Binnenstads-
management 

Nijmegen

voetBal

NEC gaat Europees. Daar 
mag iedere voetballiefheb-
ber uit de regio hartstikke 
trots op zijn. Maar de 
impact van dit succes 
strekt veel verder dan 
voetbal alleen. De club van de Goffert zet ineens 
Nijmegen op de kaart. Op de eerste plaats bij 
de supporters uit Italië, Engeland, Kroatië 
en Rusland, maar daar zal het zeker niet bij 
blijven. De aandacht voor de voetbalsport is 
enorm en naast het voetbalverslag besteden de 
media ook veel aandacht aan de sfeerbeelden 
om de wedstrijd heen. Een unieke kans dus om 
Nijmegen op een positieve manier in de schijn-
werper te zetten. 
Het is aan de ondernemers in Nijmegen om 
de kansen te pakken. Door nu in te haken op 
het succes van NEC kunnen we laten zien dat 
Nijmegen een gastvrije stad is waar iedereen 
welkom is. Zeker in deze tijd van het jaar met 
de Mariken Winterfeesten op de agenda kunnen 
we er met z’n allen iets moois van maken.
Het binnenstadsmanagement heeft met NEC, de 
Kamer van Koophandel, MKB Nijmegen en de 
gemeente de handen ineen geslagen om het suc-
ces van NEC uit te rollen over de hele stad. We 
willen activiteiten opzetten en organisaties en 
bedrijven stimuleren dat ook te doen. Zo wordt 
samen met de scholen en wijkcentra een span-

doekenactie opgezet die als een lint 
door de hele stad moet gaan. Het 
zou mooi zijn als ook de binnenstad 
hier op inhaakt. Daarnaast zijn er 
natuurlijk talloze andere mogelijk-
heden, zoals een speciale inrichting 
van de etalages en aankleding van 
de winkels. 
Ook is het goed nu na te denken 
over de ontvangst die we willen 
bieden aan de Italiaanse en Engelse 
supporters, en in hun kielzog de 
media, die in november en december 
naar Nijmegen komen. Het is aan 
ons hen op de goede manier een 
warm onthaal te geven en Nijmegen 
op z’n best te presenteren.
Het is lang niet altijd nodig dure 
marketingbureaus in te schakelen 
voor de promotie van je stad. Soms 
verkoopt die stad zichzelf en is het 
een kwestie van er op de juiste 
manier op in te haken. Doe er uw 
voordeel mee! 

VAN BINNENUIT

COLUM
N

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting 

Binnenstads-
management 

Nijmegen

Als een olievlek breiden de Winterfeesten 
zich over de Nijmeegse binnenstad uit. 
Steeds meer ondernemers(collectieven) 
haken aan om Nijmegen in de feestmaand 
december een equivalent te bieden van de 
succesvolle zomerfeesten.

De Winterfeesten beginnen op zaterdag  
6 december met de opening van de ijsbaan 
die groter en sfeervoller op het Valkhof 
terugkeert. Het Koningsplein herbergt weer 
een kerststal met levende dieren. De horeca 
in de Molenstraat richt een echte ijsbar in, 
dient als ‘remise’ voor een arrenslee/paar-
denkoets plaatst een zwembad voor een 
Nieuwjaarsduik op 1 januari.
In de Hezelstraten en op de Ganzenheuvel 
worden sfeerverhogende activiteiten georga-
niseerd met ondermeer ritjes per arrenslee. 

En in de Broederstraat, Molenstraat en 
Ziekerstraat ongeveer 25 middeleeuwse huis-
jes geplaatst, die door ondernemers gehuurd 
kunnen worden en samen een bijzondere 
wintermarkt vormen. 
Op de koopzondagen, zaterdagen en koop-
avonden vinden tijdens de winkelopenings-
tijden activiteiten plaats van theatergroepen 
en zanggezelschappen. Ter verhoging van 
de sfeer wordt de stad in december her en 
der blauw aangelicht en versierd: toegang 
Valkhof, Hoogstraatje, stadhuis, kerstboom 
Grote Markt, Stevenstoren en Koningsplein. 
Net als in 2007 wordt ook de gevel van het 
Valkhofmuseum weer met LED-verlichting 
aangelicht. 

De ijsbaan is door de feeërieke sfeer 
op het Valkhof een pijler van de 
Nijmeegse Winterfeesten.

Extra Sinterklaasdag
Tegelijkertijd zijn met de Stichting Intocht 
Sint Nicolaas Nijmegen afspraken gemaakt 
die moeten leiden tot een uitgebreider  
St. Nicolaasfeest in 2009. “Probleem is dat 
de Sint zijn handen vol heeft op de dag van 
de intocht. Hij maakt dan een hele toer door 
de stad, zodat er nauwelijks gelegenheid is 
om in de winkelstraten even z’n opwachting 
te maken”, aldus Fremery. 
Door een extra Sinterklaasdag in de binnen-
stad te organiseren, kan dat probleem opge-
lost worden. 

‘PraatjesPiet 
Na aankomst aan de KD-steiger (Waalkade), 
wordt de Sint met zijn gevolg op het podium 
voor Holland Casino welkom geheten door 
burgemeester Thom de Graaf, met medewer-
king van de Praatjespiet en van drumband 
De Stefaantjes. Daarna maakt het gezelschap 
een toer door de binnenstad, op weg naar het 
Waaggebouw op de Grote Markt. Sint wordt 

Santa Run voor
kerstmannen
Compleet nieuw in het programma 
van de Nijmeegse Winterfeesten is de 
SantaRun op zaterdag 20 december. 
Startend vanaf de Molenstraat rennen 
rond de 50 kerstmannen/-vrouwen een 
vooraf vastgestelde route door het cen-
trum. De eindstreep is getrokken in de 
Molenstraat bij de ijsbar, waar de hore-
ca zorgt voor live muziek. De Santa 
Run wordt gelopen voor een goed doel: 
Spieren voor Spieren. 

begeleid door het Pietendweilorkest, maar 
ook door zijn dans- en acrobatenpieten. 
Drumfanfare St. Michael zorgt voor een 
extra muzikale noot in de optocht.

De toer die St. Nicolaas maakt: Waalkade, 
Vismarkt, Lage Markt, Papengas, Lange 
Hezelstraat, Houtstraat, Plein’44, Zieker-
straat, Van Welderenstraat, Molenstraat, 
Broerstraat, Burchtstraat, Grote Markt. 
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Kamer van Koophandel 
Centraal Gelderland

•	 Kantoor Nijmegen
 Prins Hendrikstraat 2
 6521 AW Nijmegen

•	 Postadres
 Postbus 9292
 6800 KZ Arnhem

T 026 353 88 88
F 026 353 89 99
E info@arnhem.kvk.nl

a d v e r t o r i a l

Een aanrader
Marion en Stéphane Barrère, eige-
naren van linnen- en lingeriespeci-
aalzaak Förster in de Molenstraat, 
waren er in april bij, maar zullen 
op 17 november zeker niet verstek 
laten gaan. “Wij hebben onze per-
soneelszaken goed op orde, bleek 
tijdens de bijeenkomst in april. 
We besteden veel aandacht aan 
ons personeelsbeleid. Toch hebben 
we die avond nog heel wat kun-
nen leren. Ook de details komen 
aan de orde, daar steek je heel 
wat van op. Echt een aanrader, dat 
seminar over de arbeidsovereen-
komst”, zegt Marion Barrère. 

Verder brengen
Regioadviseur Veroniek Coolen 
van de Kamer van Koophandel: 
“Een kleine zelfstandige heeft 
geen afdeling P&O waar hij terecht 
kan. Ook heeft hij vaak geen per-
soneelsfunctionaris in dienst. 
Toch moet hij contracten afsluiten 
met zijn personeel en functione-
ringsgesprekken met hen voeren. 
We weten zeker dat we Nijmeegse 
ondernemers verder kunnen bren-
gen op dit gebied.”

In de organisatie van het seminar 
werken de Kamer van Koophandel, 
Dirkzwager advocaten & notarissen 
en het Servicepunt Detailhandel 
& Horeca Nijmegen (SDHN) nauw 
samen. In SDHN zijn vertegen-

woordigd: Vereniging Binnenstad 
Ondernemers (VBO), Koninklijke 
Horeca Nederland afdeling Groot 
Nijmegen, Kamer van Koophandel 
Centraal Gelderland, CWI Nij-
megen, gemeente Nijmegen en 
KC Handel en Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel.
Voor meer informatie en aan-
melden zie seminars-gelderland@
kvk.nl of bel (026) 353 88 14.

Wanneer u nieuw personeel aan-
neemt, waar let u dan op? Welke 
vragen tijdens een sollicitatiege-
sprek kunnen wel en welke niet? 
Checkt u altijd een cv? Wat zijn 
de regels omtrent proeftijd en 
ontslag?
Deze en nog veel meer vragen 
komen aan de orde tijdens het 
seminar dat gratis bij te wonen is 
en dat op kantoor van Dirkzwager 
advocaten & notarissen aan de 
Van Schaeck Mathonsingel in 
Nijmegen tussen 18.30 en 22.00 
uur gehouden wordt.

Uitdiepen
“Uit de eerste bijeenkomst in april 
bleek het onderwerp zeer te leven 
bij ondernemers in de detail-
handel en horeca”, aldus gespe-
cialiseerd advocaat mr. Melanie 
Breedveld van Dirkzwager advoca-
ten & notarissen. Bijna 40 onder-
nemers kwamen op die eerste 
themabijeenkomst af en er was 
onvoldoende tijd om alle vragen 
te beantwoorden. Voor Kamer 

van Koophandel en Servicepunt 
Detailhandel en Horeca reden 
genoeg om het thema tijdens een 
tweede seminar verder uit te die-
pen. 

Documenteren
Tijdens de inleiding zal mr. 
Breedveld op 17 november een 
aantal thema’s aansnijden, zoals 
het aangaan van de arbeidsover-
eenkomst, de proeftijd, het con-
currentiebeding en het ontslag op 
staande voet. 
Daarna is tijdens een interactief 
deel, met veel praktijkvoorbeel-
den, het woord vooral aan de 
ondernemers. “Met de praktijk-
voorbeelden willen we laten zien 
dat de wijze van aanpak bepa-
lend is voor de uitkomst van een 
personeelsvraagstuk. Basisregel 
is dat ondernemers alles op het 
gebied van personeelsbeheer goed 
registreren en documenteren. 
Duidelijke afspraken maken en 
die ook vastleggen, is een tweede 
vereiste”, aldus mr. Breedveld.

Mr. Melanie Breedveld, in arbeidsrecht gespecialiseerd advocaat bij Dirkzwager 
advocaten & notarissen in Nijmegen, geeft op 17 november een aantal praktijk-
voorbeelden over hoe om te gaan met een arbeidsovereenkomst. 
Foto: NovioNova. 

Een eerste themabijeenkomst over arbeidsrecht werd in april een 
groot succes. Dat deed de Kamer van Koophandel en het Servicepunt 
Detailhandel en Horeca, in samenwerking met Dirkzwager advoca-
ten & notarissen, besluiten het onderwerp op maandag 17 novem-
ber nog eens aan de orde stellen. Het seminar ‘De arbeidsovereen-
komst van begin tot eind’ is speciaal bedoeld voor ondernemers in 
de detailhandel en horeca. 

Ondernemers verdiepen zich
in ‘de arbeidsovereenkomst’

Opnieuw seminar van Kamer van Koophandel, Servicepunt Detailhandel & Horeca

Stéphane Barrère (links) van linnen- en lingeriespeciaalzaak Förster heeft zijn 
personeelszaken goed op orde maar denkt van het seminar op 17 november nog 
heel wat te kunnen opsteken. Foto: NovioNova.
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bericht over nieuwe vestigingen, renovaties en winkelsluitingen
Meldingen zijn altijd welkom bij de redactie: info@novionova.nl 

Vegetarisch eetcafé
op Kelfkensbos

Echt nieuw is ‘Bij José’ niet want het vegeta-
rische eetcafé aan het Kelfkensbos opende 
al bijna een jaar geleden zijn deuren, maar 
is tot nu toe aan onze aandacht ontsnapt. 
In ‘Bij José’ kan de liefhebber terecht voor 
een supergezonde vegetarische maaltijd, 
van zo veel mogelijk biologische producten. 
Daarnaast biedt de kaart een keur aan biolo-
gische drankjes, zoals koffie, wijn, biologisch 
pils en biologisch vruchtensap. Nijmeegse 
kunstenaars kunnen bij toerbeurt exposeren 
in ‘Bij José’, momenteel doet Lieke Vullings 
dat.

Kroese nu
ook online

Platenzaak Kroese in de Molenstraat heeft 
nu ook een digitale kassa. Klanten kunnen 
vanaf nu achter hun pc terecht in de digitale 
dependance, een cd zoeken en afrekenen. De 
site voorziet verder in aanbiedingen en een 
luisterpaal en informeert over platen die er 
aan zitten te komen. Volgens eigenaar Paul 
Kroese is het zaak om mee te gaan met ont-
wikkelingen. 

Trendy kapper in
Styn Buysstraat

Per 1 oktober heeft Marina Jurisevic de deu-
ren van haar trendy kapperszaak Storado 
geopend. In de Stijn Buysstraat werkt de 
eigenaresse met en zonder afspraak en uit-
sluitend met producten van L’Oréal.

Aanspreekpunt
parkeerbeleid

Ben van Gelder is met ingang van heden 
eerste aanspreekpunt voor het parkeerbeleid 

in gemeente Nijmegen. Van Gelder vervangt 
Dirk Moorees die de gemeente Nijmegen 
heeft verlaten.

Poezie op maat
Nijmegen is een poëziekoerier rijker. 
Dichteres Marjolein Pieks schrijft gedich-
ten op maat en bezorgt ze bij een jarige, 
een jubilaris of iemand anders die in het 
zonnetje mag worden gezet. De bezorging 
door Fietskoeriers.nl kan, indien gewenst, 
vergezeld gaan van een voordracht aan huis. 
Meer info is te verkrijgen bij www.marjolein-
pieks.web-log.nl. De poëziekoerier is een ini-

tiatief van Fietsdiensten.nl in samenwerking 
met Stichting Poëtisch. 

LUX breidt uit
op Oranjesingel

Arthouse LUX gaat uitbreiden op de 
Oranjesingel. Met ingang van 2009 krijgt 
het artcomplex een extra locatie in het voor-
malige en roemruchte O42. Daar worden 
een nieuw café, een restaurant en twee 
multifunctionele filmzalen gevestigd. Na 

een opknapbeurt kenmerkt O42  zich nu als 
mooi, strak, comfortabel en kleinschalig.

Food XL dicht
Food XL in de Augustijnenstraat heeft zijn 
deuren toch moeten sluiten. Nadat vorige 
maand franchiseformule Food XL failliet 
werd verklaard, wilde uitbater Errol Taskin 
van de Nijmeegse vestiging de zaak onder de 
naam Food2All als zelfstandig ondernemer 
voortzetten. Hij kwam echter niet tot een 
overeenkomst met de eigenaar van het pand. 
Taskin overweegt stappen tegen de verhuur-
der en is tegelijkertijd op zoek naar een ander 
geschikt pand in het centrum. 

Nu de eindejaars feestdagen in zicht begin-
nen te komen, begint stadsfestival Beleef 
de Luxe ook een beetje op gang te komen. 
Bedrijven zoeken meer en meer aansluiting 
bij het concept en de lijst van deelnemers 
aan ‘Beleef de Luxe van Nijmegen’ groeit 
nu zienderogen. 

Zo staat zaterdag 29 november de 
Stevenskerk (weer) in het teken van luxe en 
verwennerij. Tussen 11.00 en 19.00 uur kun-
nen bezoekers daar genieten van nieuwe col-
lecties sieraden en brillen, de nieuwste trends 
op het gebied van hairstyling én kleuradvies. 
Twee speciaalzaken uit de Stikke Hezelstraat, 
Arte d’Oro Sieraden en 4D Optiek by Bas 
,hebben de handen ineengeslagen om 
Nijmegenaren kennis te laten maken met ‘de 
luxe in hun eigen stad’. 

Rond stadsfestival ‘Beleef de Luxe van 
Nijmegen’ en de nu al succesvolle tentoon-
stelling ‘Luxe en decadentie, Leven aan de 
Romeinse goudkust’ in Museum Het Valkhof, 
heeft Bibliotheek Gelderland Zuid al haar 
leden opgeroepen om een persoonlijk ‘luxe 
moment’ in beeld en/of tekst in te sturen. 
Van de ingestuurde foto’s, verhaaltjes, 
gedichtjes of tekeningen zal in alle vesti-
gingen in december 2008 een presentatie 
gemaakt worden. 

De deelnemerslijst ‘Beleef de Luxe van 
Nijmegen’ ziet er thans als volgt uit:

Angelica Art
Banketbakkerij Pruyn
Bibliotheek Gelderland Zuid
Binnenstadsmagazine NovioNova
Cappello 
Coffyn
De Lindenberg No.23
Eetcafé Vandaag
Fietsdiensten.nl
Fun Food Factory
Gingillo Design shop
Het Witte Huis Lent
Holland Casino
Huidinstituut Heelhuyds
Intermedi-Art
Jan Jansen Schoenen
Koninklijk Horeca Nederland
Landgoed Jachtslot de Mookerheide
Maarten Tijssen Mode
Museum het Valkhof
Museumpark Orientalis
Partydress
RBT KAN
Restaurant de Vereeniging
Stichting binnenstadsmanagement
Velorama Nationaal Fietsmuseum
Vereniging Binnenstadsondernemers
Wijnhandel in de Blauwe Druif
Zus & Zo keukengerei

Luxebeleving 
komt op gang
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De solartrein die eind oktober officieel in ge-
bruik wordt genomen door milieuwethouder 
Jan van der Meer. Foto: NovioNova.

gemeente en bedrijfsleven momenteel samen 
zo hun best doen om de stad voor het voetli-
cht te brengen.”

Kansrijke solartrein
De wethouder gaat ervan uit dat Nijmegen 
de veerkracht opbrengt om kansrijke initia-
tieven tot een succes te maken. “Neem nou 
de solartrein die eind van de maand officieel 
in gebruik genomen wordt. Het treintje rijdt 
op zonne-energie en is dus een vorm van 
duurzaam en zeer milieuvriendelijke person-
envervoer, dat bezoekers van de binnenstad 
makkelijk en snel van het parkeerterrein aan 
de Hezelpoort naar de Hezelstraten brengt. 
Een goed initiatief dat alle kansen moet krij-
gen om verder uit te breiden in het centrum.” 
Daarbij denkt Hannie Kunst bijvoorbeeld aan 
het in de toekomst inzetten van de solartrein 
door en voor Binnenstadservice.nl. 

“De financiële crisis en de daaraan gekop-
pelde berichten over een wereldwijde econo-
mische recessie gaan natuurlijk ook niet aan 
Nijmegen voorbij. Het thema luxe, dat we in 
Nijmegen de komende maanden uitwerken, 
komt zo wel in een apart daglicht te staan”, 
realiseert de wethouder zich, “maar ik ben er 
nog altijd enthousiast over.”

Aan het hart
Uit haar regelmatige contacten met plaatsel-
ijke ondernemersorganisaties als Industriële 
Kring Nijmegen, Konininklijke Horeca afde-
ling Groot Nijmegen en MKB-Nijmegen heeft 
de wethouder evenwel nog geen alarmerende 
signalen opgepikt. “Iedereen maakt zich 
zorgen, maar de alarmklok heb ik nog niet 
horen luiden. De horeca meldt wel omzet-
dalingen en ook winkeliers zijn niet altijd even 
enthousiast. Als de dip er werkelijk komt, zou 
mij dat zeer aan het hart gaan. Zeker omdat 
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BINNENSTAD-
SPREEKUUR

RABOBANK

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

een goed plan  
is en Blijft 
essentieel

Onlangs maakte minister Maria 
van der Hoeven van Economische 
Zaken bekend dat ze het midden- 
en kleinbedrijf meer steun geeft 
bij kredietverlening. Het maximale 

bedrag dat EZ garandeert voor kredieten aan 
bedrijven gaat van 1 miljoen euro naar 1,5 
miljoen. 
Wij vinden het initiatief van de minister een 
prima steuntje in de rug voor bedrijven die 
dat nodig hebben. De rente op kredieten is 
omhoog gegaan, maar ik wil benadrukken dat 
bij ons de normen voor de verstrekking van 
krediet en de procedures onveranderd zijn 
gebleven.
Diverse media meldden dat banken minder 
krediet verstrekken. Ons kredietbeleid is 
echter niet veranderd. Wij staan in goede en 
slechte tijden achter klanten. De kredietcrisis 
beïnvloedt ons beleid niet. Voor goede plannen 
en bedrijven zijn wij de klant altijd graag van 
dienst. We kennen onze klanten en we kijken 
zoals altijd naar de man of vrouw en naar het 
plan, het bedrijf, de ondernemerskwaliteiten, 
het risicomanagement, de zekerheden en de 
toekomstverwachtingen. Onze spelregels 
zijn niet veranderd. We zijn geen wilde bank, 
we gaan voor de lange termijn, in goede en 
slechte tijden, we blijven achter de bestaande 
klanten staan en heten nieuwe klanten wel-
kom. We kijken vanzelfsprekend goed naar de 
ondernemer en zijn plan. Niet voor niets heeft 
de Rabobank een marktaandeel van 38% en 
bestrijkt het hele mkb-segment.
Mijn advies: maak een goed plan en blijf posi-
tief. Ondernemers zijn dat van nature. Juist 
in slechte tijden kun je laten zien wat je als 
ondernemer waard bent. De prognose moet 
natuurlijk wel goed zijn. Tip: ga tijdig “klank-
borden” met adviseurs. Wat ons betreft blijft 
het business as usual. We blijven achter onze 
klanten staan en nieuwe klanten zijn welkom. 
Een goed plan is en blijft essentieel. 

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. 

‘Luxe komt zo wel in
apart daglicht te staan’

Hannie Kunst verwacht pas op 
de plaats in binnenstadseconomie

Alarmerende berichten over een recessie hebben haar vanuit het lokale bedrijfsleven nog 
niet bereikt, maar wethouder Hannie Kunst verwacht wel dat de meeste ondernemers de 
komende tijd pas op de plaats zullen maken.

 



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

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 vrijdag:

Lunch: 12.00 uur tot 14.00 uur

Diner: vanaf 18.00 uur

Openingstijden zaterdag:

Diner: vanaf 18.00 uur

Kelfkensbos 57      6511 TB  Nijmegen

T  024 360 00 64      www.poortwachtershuys.nl

a d v e r t o r i a l

Ondernemersfonds stimuleert betrokkenheid en continuïteit

Gebroeders van Limburg
stelen harten ondernemers

Zonder het Ondernemersfonds was de 
Trebuchet niet ontwikkeld en gebouwd. 
Foto: Roy Maes Fotografie

Nijmeegse bedrijfsleven bereid ble-
ken te zijn actief deel te nemen 
aan de middeleeuwse optocht, 
die zondag 30 augustus erg veel 
bekijks trok. “Ook die deelnemers 
kregen op maat gemaakte kos-
tuums, waarmee ze volgend jaar 
weer probleemloos in de stoet kun-
nen meelopen.” 

Bovendien is de stichting, aldus 
Henk Beerten, in staat geweest te 
investeren in de toekomst. “Het 
ontwikkelen en bouwen van de 
Trebuchet bijvoorbeeld, is te dan-
ken aan de subsidie uit het fonds. 
Daardoor zijn we ook de samen-
werking aangegaan met de bouw-
ondernemers uit de regio.”

“Zonder die subsidie was de 
Trebuchet (het middeleeuws 
schiettuig, red.) nooit gebouwd, 
waren onze kostuumkasten niet 
zo rijkelijk gevuld als nu en had 
de middeleeuwse optocht niet de 
omvang gekend zoals die nu tus-
sen de Grote Markt en het Valkhof 
trok”, is de overtuiging van Henk 
Beerten, secretaris van de Stichting 
Gebroeders van Limburg.

Eigen bedrijf
De bijdrage van het Ondernemers-
fonds aan het festival geeft ook 
continuïteit en fungeert als vlieg-
wiel voor economische ontwikke-
ling, legt Beerten uit. “We hebben 
van het geld kostuums kunnen 

laten maken. Een ondernemer is 
daardoor met haar eigen bedrijf 
kunnen beginnen. De kostuums 
kunnen we natuurlijk een aan-
tal jaren gebruiken. We bekijken 
zelfs of we die kostuums kunnen 
exploiteren. De middeleeuwen 
staan niet alleen in Nijmegen in 
de belangstelling.”

Professioneler
De geldelijke bijdrage aan de con-
tinuïteit van het festival komt 
ook tot uiting in de versterking 
van de organisatie. Beerten: “We 
komen professioneler over, waar-
door ondernemers ons ook seri-
eus nemen.” Dat bracht weer met 
zich mee dat kopstukken uit het 

De 125.000 euro uit het Ondernemersfonds heeft in twee jaar tijd heel 
wat Nijmeegse ondernemers over de drempel geholpen om hun actie-
ve betrokkenheid te tonen bij het Gebroeders van Limburgfestival.

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

Het beste voor u, 
zeven dagen per week

Albert Heijn 
Van Schevichavenstraat 3

Openingstijden: maandag tot en met zaterdag 08.00-22.00 uur

 zondag van 16.00-21.00 uur

U vindt bij ons een uitgebreid 
aanbod verse producten.

Alle ingredienten om een snelle 
maaltijd te maken, maar ook 
om uitgebreid te koken.

Tevens is ons brood op zondag 
altijd vers gebakken.



Lodewijk van der Grinten,  
directeur van Koninklijke  
Horeca Nederland.  
Foto: KHN.

De tijd van het gedoogbeleid, voor zover daar sprake van is 
geweest, is voorbij. Waarschuwingen worden niet meer gegeven, 
de knip kan meteen open. Heeft dit effect, of blijft de horecaonder-
nemer volharden in burgerlijke ongehoorzaamheid?

Joost van Rooij

Ook in Nijmeegse 
horeca hangen de 
boetes dreigend in 
de lucht, want...

‘De laatste sigaret is
nog lang niet gerookt’

Meer dan 1500 cafés dreigen te verdwijnen  

door Pieter Nabbe
foto’s: NovioNova

De grote uitspanningen in de Nijmeegse bin-
nenstad lijken geen problemen te hebben met 
het rookverbod. In LUX is geen sigaret, pijp 
of sigaar te bekennen. Ook het onder stu-
denten razendpopulaire Bascafe in de In de 
Betouwstraat houdt zich keurig aan de regels. 

Bijna driekwart van de cafés en 
discotheken heeft een dramati-
sche omzetdaling van respectie-
velijk 26% en 31% ten opzichte 
van dezelfde periode vorig jaar. 
Ondernemers schrijven de helft 
hiervan toe aan het rookverbod. 

Ook luiden de horeca-uitbaters 

de noodklok als het gaat om handha-
ving en de aanpak van de zuipketen. 
Veel ondernemers zijn het zat en 21% 
overweegt om de handdoek in de ring te 
gooien. 
“Dit betekent dat 1500 ondernemers 
dreigen te verdwijnen als ‘huiskamer 
van de samenleving’. De minister moet 
nu echt wat gaan doen. Handhaven 
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Noodgedwongen roken op straat. Daarvoor moeten cafébezoekers steeds van binnen naar buiten. ‘Volksverhuizingen’ waar de horeca-ondernemers niet blij mee zijn.

‘De laatste sigaret is
nog lang niet gerookt’

Kliklijn
Joost van Rooij is bedrijfsleider van café de 
Tempelier, een kroeg die bekend stond als 
een paradijs voor rokers. Wie er vrijdagavond 
een uurtje doorbracht kon zaterdag geheid 
zijn haar wassen en kleren buiten hangen. 
Van Rooij: “We zijn niet blij met de regel 
want het kost omzet. Daar komt bij dat veel 
bezoekers de hele tijd van binnen naar buiten 
lopen. Hele volksverhuizingen zijn het. Dat 
vergt extra inspanning van ons personeel. 
Maar we gaan niet wachten tot we een eerste 
boete krijgen. Als je in de krant leest hoe ade-
quaat de kliklijn functioneert, sta je als hore-
caondernemer toch behoorlijk machteloos.”

Opstand
Boetes zijn er nog niet uitgedeeld, maar dat 
lijkt een kwestie van tijd. Want er is wel dege-
lijk een aantal ondernemers dat het verbod 
als een rookwolkje wegwuift. Moeilijk om een 
rokerig dranklokaal te vinden is het dan ook 
niet. 
Eén van die ondernemers, hij wil niet bij 
naam genoemd worden - “Dat hoeft nou 
weer niet” - is al ruim 20 twintig jaar café-
eigenaar in het centrum. De maatregel van 
‘Klink’ lapt hij aan zijn laars. “Ik weet dat 
sommige collega’s na een bepaalde tijd de 
gordijnen dicht doen en de asbakken weer 
op tafel zetten. Dat is flauw: of het een of het 

ander. Ik begrijp niet dat we niet gezamenlijk 
als horeca in opstand komen. Vroeger gingen 
we nog wel eens naar het Binnenhof om te 
demonstreren.”

Verbod negeren
Een naburige, ook anonieme collega denkt er 
precies zo over: “Ik was laatst bij een biertap-
wedstrijd en dan hoor je van je vakbroeders 
wat ze denken. Dan weet je ook, dat het ver-
bod massaal wordt genegeerd. Ook in mijn 
café wordt stug doorgerookt niet in de laatste 
plaats door mezelf. Als ik een boete krijg, zie 
ik dat dan wel weer. Geloof me maar, de laat-
ste sigaret is nog lang niet gerookt.” 

of anders opheffen, dat rookverbodn”, 
aldus Lodewijk van der Grinten, direc-
teur van Koninklijke Horeca Nederland. 

Steekproef 
Op verzoek van Koninklijke Horeca 
Nederland heeft het Bedrijfschap 
Horeca&Catering onderzocht welk effect 
het rookverbod heeft op de omzet van 

horecabedrijven. Dit onderzoek is met 
een steekproef van 1.100 ondervraagden 
representatief voor de horecabranche. 
Daarnaast heeft Koninklijke Horeca 
Nederland een online vragenlijst ver-
stuurd naar haar leden; ruim 3.000 
ondernemers hebben aangegeven wat 
de knelpunten zijn in de praktijk. 
Uit beide onderzoeken blijkt dat het 

handhaven van groot belang is. Het eer-
ste onderzoek (juli en augustus) geeft 
aan dat 90% van de ondernemers zich 
houdt aan de wet. In de tweede week 
van oktober blijkt dit nog maar 85% 
te zijn. Hiervan overweegt 50% om de 
asbak terug te plaatsen.
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❘ ❘ ❘

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

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

Brema, Para jumpers,  Mason’s, 
Stone Is land Denim, Napapi j r i 

en Armani  Jeans

Nieuw in onze collectie:

Molenstraat 106-108 Nijmegen 
T [024] 322 47 14    www.hoogenboommode.nl 

kleine oplages vanaf 250 - 500.000
van 1 kleur tot full colour mat of glanzend toplaag
magneetstrip - barcodes - handtekeningstrip - nummeren.

Visitekaartjes zowel papier als plastic - kleine oplages
Ledenpassen - klantenkaarten: volledige personalisatie
geen opstart/instel kosten snelle levertijd.

Sleutelkaarten voor elk slotensysteem - Loco als Hico
Chipcards: 0.a. mifare 1k-4k, blanco en bedrukt.
ID passen: kleuren foto personaliseren ook op afroep.

mail: info@csnplasticcard.nl of bel: 024-3245458
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Moenenstraat 6 6511 LZ Nijmegen (The Netherlands)•

Kijk op

www.hetwijnrijk.nl
voor de fraaiste
wijnpakketten op maat.

82152 Adv Wijnrijk.indd   1 21-10-2008   08:34:02
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Ik gebruik als ondernemer altijd standaard huurcontracten van de Raad 
van Onroerende Zaken (ROZ) wanneer ik panden verhuur. Nu heb ik 
gehoord dat de ROZ deze contracten heeft aangepast en ik als verhuur-
der eerder aansprakelijk ben voor gebreken aan mijn pand. Klopt dit?

In de vastgoedbranche gebruikt men vaak 
huurcontracten die vervaardigd zijn door de 
ROZ. De ROZ maakt zogenaamde model 
huurcontracten met betrekking tot onder 
andere woonruimte, kantoorruimte en win-
kelruimte. Het modelcontract met betrekking 
tot winkelruimte is in augustus van dit jaar 
aangepast. De overige modelcontracten (nog) 
niet. 

Het klopt dat u als verhuurder bij gebruik van 
de nieuwe versie eerder aansprakelijk kunt 
zijn voor gebreken aan uw pand. In het ‘oude’ 
model is op het gebied van aansprakelijkheid 
ondermeer bepaald dat de verhuurder niet 
aansprakelijk is voor schade als gevolg van 
gebreken aan het pand, tenzij het gebrek het 
gevolg is van grove schuld of ernstige nalatig-
heid van de verhuurder. In het ‘nieuwe’ model 
is het zo dat de verhuurder hiervoor niet aan-
sprakelijk is, tenzij het gebrek een gevolg is 
van een toerekenbare ernstige tekortkoming 
van de verhuurder.

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.

In de ‘oude’ versie is de verhuurder, kort 
gezegd, aansprakelijk indien het gebrek met 
opzet of door roekeloosheid van de ver-
huurder is veroorzaakt. In de ‘nieuwe’ versie 
kan, wederom kort gezegd, de verhuurder al 
aansprakelijk zijn indien vast komt te staan 
dat het gebrek zijn schuld is. De verhuurder 
is dan aansprakelijk zonder dat er sprake is 
van opzet of grove schuld aan zijn zijde. Wél 
wordt vereist dat de tekortkoming ernstig is. 
Wat precies onder ernstig valt zal van geval 
tot geval moeten worden beoordeeld.

Zoals u ziet kunt u als verhuurder eerder 
aansprakelijk zijn voor gebreken aan uw pand 
indien u het ‘nieuwe’ in plaats van het ‘oude’ 
model gebruikt. Als verhuurder is het derhal-
ve verstandig om het in augustus van dit jaar 
aangepaste model niet te gebruiken.. 

    Heleen (H.M.) Kruijsen
advocaat bij 
Poelmann van den Broek N.V.

COLUM
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BOSPRAAT

Dick Bos
Product Plus 

Reclamebureau

spring je mee 
de Waal in?
Tijdens de herfstvakantie 
smaakte ik het genoegen 
om een weekje in onze hoofdstad te verblijven. 
En ik kan niet anders dan tevreden vaststellen 
dat het me zeer goed is bevallen. Eén moment 
wil ik er graag uitlichten. Tijdens een dinershow 
werden wij vergast op een optreden van een 
illusionist. Een handige jongen die met snelle 
praatjes en dito handelingen het publiek voor 
zich won. 
Ons ook, want wij genoten. Toen de magiër 
de hulp van het publiek inriep, richtte hij zich 
tot ons tafeltje. Mijn jongste zoon mocht zijn 
opwachting maken als assistent. De magiër 
droeg hem op in zijn mond te kijken. Een abso-
luut onmogelijke opgave voor ons manneke aan-
gezien hij een halve meter kleiner was. “Even 
door de knietjes!” Vroeg hij dan ook vriendelijk 
doch beslist aan de magiër. Met zichtbare tegen-
zin ging hij door de knieën. Nog steeds kon mijn 
zoon niets zien, dus beval hij de magiër verder 
te zakken. 
De magiër vroeg uiteindelijk hoopvol: “En zie 
je iets in mijn mond?” Het antwoord van mijn 
zoon was voor hem ontnuchterend: “Ja, ik zie 
iets glinsteren.” Mijn zoon werd terug naar zijn 
plaats gestuurd, waar zijn trotse vader ook zat 
te glinsteren van genot. 
Mijn zoon gaf niet het gewenste antwoord, maar 
wel een authentiek antwoord. Dat heb ik ze ook 
altijd geleerd. Denk na en neem een beslissing 
waar je zelf achter staat. Dat hoeft niet altijd de 

juiste te zijn, maar het is wel altijd 
je eigen besluit. 
Dat heb ik op mijn beurt van mijn 
vader geleerd. Hij stelde me de 
vraag - nadat ik weer een keer 
rottigheid had uitgehaald - als die 
andere jongens in de Waal springen, 
doe jij het dan ook? 
Ik vertel het aan mijn jongens, en 
aan mijn klanten. Doe wat je hart je 
ingeeft, het is de enige manier om 
succes te krijgen.

AANSPRAKELIJK VOOR GEBREKEN
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TE HUUR
IN HET HART VAN NIJMEGEN

Nijmegen - Arnhem

www.stmakelaars.nl

Tel: 024 - 365 10 10

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 ca. 150 m² v.v.o.
  Begane grond ca. 150 m² v.v.o.
  1e verdieping ca. 300 m² v.v.o.

Huurprijs  37.500,- per jaar exclusief BTW

Fabrieksplein ongenummerd Nijmegen

Gelegen in de wijk Bottendaal, centraal in Nijmegen. Het NS-station en het
bijbehorende platform voor stad- en streekvervoer liggen op vijf minuten 
loopafstand. Overal in de wijk Bottendaal zit kleinschalige bedrijvigheid. 
Naast commerciële instanties zoals winkels en cafés, zijn er ook veel sociale 
openbare gelegenheden.
Vloeroppervlakte: Begane grond ca.  235 m² v.v.o.
 1e verdieping ca.  275 m² v.v.o.
 Totaal ca.  510 m² v.v.o.

Huurprijs  62.000,- per jaar exclusief BTW

Oranjesingel/hoek Prins Hendrikstraat 2 Nijmegen

Gelegen aan de voornaamste kantoorlocatie in het centrum van Nijmegen.
Openbaar vervoer, winkels, restaurants etc. op loopafstand.

Vloeroppervlakte: Souterrain verhuurd aan Kamer van Koophandel
 Begane grond verhuurd aan Kamer van Koophandel
 1e verdieping ca.    140 m²
 2e verdieping ca.    132 m²

Huurprijs  45.000,- per jaar exclusief BTW

Koopsom  826.000,- k.k.     exclusief BTW
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Om een nieuw publiek te trekken dat niet 
zo snel naar het museum komt zoals druk-
bezette tweeverdieners en jongeren, opent 
Museum Het Valkhof de komende maanden 
een aantal vrijdagavonden zijn deuren.
Iedere vrijdagavond staat in het teken van 
een thema rond de tentoonstelling ‘Luxe & 
Decadentie’. Op vrijdag 14 november is dat 
‘gladiatoren’. Daarna zijn de thema’s ‘badcul-
tuur’ (21 november), tuinen en interieurs (28 
november), rijk en arm (12 december), mode 
(19 december) en gastronomie (2 januari) 
aan de beurt.

Naast lezingen door specialisten - steeds om 
19.00 en 20.15 uur - kan museumbezoekers 

Vrijdagavond voor
nieuw publiek in
Museum Valkhof

Veel gladiatoren droegen een helm die het hele hoofd 
bedekte. Het beperkte zicht door de oogbescher-
mers moesten ze daarbij voor lief nemen. Bovendien 
vormde het gewicht van de bronzen helmen letterlijk 
een belasting: in dit geval 3,5 kilo. Vindplaats: Pompeii. 
Datering: ca. 60 na Christus. Foto en bruikleengever: 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli 

elke vrijdagavond genieten van een Romeinse 
maaltijd in Het Museumcafé. Voor jongeren 
tussen 16 en 25 jaar is er een speciale avond 
- door jongeren zelf georganiseerd - op 7 
november, met als thema ‘Stinkend rijk!’.
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Anne Louman 
Ontwerpbureau Louman & Friso
Bart Vliexs 
Brunet Advocaten
Birgit Hendriks 
Binnenstadservice.nl
Corrie de Jong  
Bofligt
Dick Bos
Product Plus Reclambureau bv
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

Inge Peters Rit
Golfbaan Het Rijk van Nijmegen 
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 Osch
Kilsdonk Kartonnen Dozen
Philip van Vliet
De Manenberg bv
Sébastien Flandrin 
Sébastien F. mode pour  
hommes
Roland de Wit
kaaswinkel De Wit

Robert van Eldik
Van Eldik & van Eldik Notarissen
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

uitgever

redactie

fotografie

vormgeving

marketing

drukker

verspreiding

colofon

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 12-2008 van 
NovioNova, verschijningsdatum 27 novem-
ber, is op maandag 3 november 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

Ledenlijst NovioNova Loyalty Club

Steun aan N.E.C.
tegen Volendam
Na een zeer geslaagde culinaire avond 
bij La Padella (Daalseweg) en wijnhandel 
De Gouden Ton krijgen de leden van de 
NovioNova Loyalty Club nu de kans hun 
sportieve aspiraties tot uiting te brengen.
Op zondagmiddag 30 november zijn zij 
namelijk bij betaald voetbalorganisatie N.E.C. 
te gast voor de thuiswedstrijd die N.E.C. in 
de Goffert speelt tegen FC Volendam. De 
leden van de Loyalty Club worden die middag 

ruim voor de wedstrijd ontvangen door gast-
heer Erik Langedijk,  commercieel manager 
bij de Nijmeegse eredivisionist. Hij laat de 
gelegenheidsupporters kennis maken met de 
N.E.C.-organisatie en de talrijke mogelijkhe-
den die de club het bedrijfsleven te bieden 
heeft. De rust en de ‘nazit’ bieden natuurlijk 
ruimschoots de gelegenheid om ook kennis 
te maken met de netwerken die bij N.E.C. al 
kind aan huis zijn: de 
Business friends 
en de OSRN. 



Atelier Kwestie van 
Lef, waarin partners 
Paul Beckers en 
Femke Schiks ook 
zakelijke samenwer-
ken, heeft haar deu-
ren geopend in de In 
de Betouwstraat 40. 

tekst: Margriet Modderkolk
foto’s: NovioNova

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

‘Op is op en weg is weg’
Inmiddels is de winkel, waar klanten unieke 
kleding, schoenen, posters en flyers met 
diverse logo’s of modieuze ontwerpen 
naar eigen inzicht kunnen laten bedruk-
ken, heel snel bekend aan het worden in het 
Nijmeegse. 

Eigen kledinglijn
Tevens hebben Paul en Femke onder de naam 
Lef een eigen kledinglijn. De kledingstukken 
in deze collectie verschijnenen elke keer in 
een maximale oplage van 6 stuks. Op is op 
en weg is weg.
Paul is verantwoordelijk voor het inhou-
delijke, creatieve proces en Femke neemt 

Atelier Kwestievanlef opent in In de Betouwstraat

Volgens Fred Aalders, werkzaam bij 
de Stadsbedrijven aan de Nieuwe 
Dukenburgseweg en ondermeer belast met 
graffity- en afvalverwijdering is er sprake 
van een wetenschap rond  de afvalbak. 

Wetenschap van de afvalbak leidt tot heuse primeur

Nieuwe afvalbak voor Ringstraten
In de Ringstraten van Nijmegen, waar de 
herinrichting nog volop bezig is, komen 
binnenkort allemaal nieuwe afvalbakken 
waarover terdege is nagedacht. 

Wat is er belangrijk voor een afvalbak? 
Fred Aalders somt op: “De locatie natuurlijk, 
waar ze komen te staan. Verder moeten ze 
hufterproof zijn, je moet er zonder problemen 
op kunnen dansen. Verder zijn de uitstraling 
en herkenbaarheid van belang, de omvang 
van de bakken en het volume. Wat en hoeveel 
kan er in.”
De ideale afvalbak op straat kan ook niet 
beplakt worden. Aalders: “Dus heeft-ie nop-
pen.” En er mag ook geen onkruid onder 
groeien. “Dus is hij op een vloerplaat gezet, 
zodat onkruid geen kans heeft.” Kortom, 
wie zich erin verdiept kan er moeiteloos een 
wetenschap van maken.

Als tv-kastje
In 2006 is er al mee begonnen, vertelt 
Aalders. “We maakten een nieuw ontwerp 
afvalbak voor de binnenstad, maar de demo-
bak was veel te mooi. Die zou vast meege-
nomen worden door studenten die er een 
TV-kastje van zouden willen maken. Dus nog 
verder gestudeeerd en gekeken en uiteindelijk 
zijn we zover. We hebben een bak ‘uitgevon-
den’ die aan de voorwaarden voldoet.”
Inmiddels is de Lange Hezelstraat verblijdt 
met het nieuwe ontwerp. De eerste nieuwe 
bak is geplaatst voor Silverado. De komende 
jaren zullen de nieuwe bakken geplaatst wor-
den in het  het centrum binnen singels, inclu-
sief Waalkade en Centraal Station. 

Paul Beckers en Femke Schiks begonnen samen Atelier Kwestievanlef.
Foto: NovioNova.

Fred Aalders bij de primeur in de Lange 
Hezelstraat. Foto: Theo van Zwam.
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‘Op is op en weg is weg’

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

Museum Het Valkhof vormt in het voor-
jaar van 2009 het podium voor twee 
internationaal befaamde meesterontwer-
pers: de veelgeroemde schoenontwer-
per Jan Jansen (Nijmegen, 1941) en de 
toonaangevende vormgever Swip Stolk 
(Zaandam, 1944). 

De tentoonstelling laat een unieke com-
binatie van meesterontwerpen zien: circa 
175 designschoenen die Jan Jansen vanaf 
de jaren ’60 tot nu ontwierp worden 
gepresenteerd in combinatie met de 
rubberen en stalen sieraden en wandob-
jecten die Swip Stolk met lasertechniek 
vervaardigde.
Speciaal voor deze tentoonstelling ont-
wikkelen Jansen en Stolk gezamenlijk 
een exclusief object. Daarnaast toont Jan 
Jansen nieuwe meubelontwerpen: een 
primeur voor Nederland. In opdracht 
van Museum Het Valkhof verzorgt Swip 
Stolk de grafische en ruimtelijke vormge-
ving van de tentoonstelling.

‘Jan Jansen en Swip Stolk - twee meester-
ontwerpers’ is te zien van 7 februari tot en 
met 30 augustus 2009.

Ontwerpers te zien
in Valkhofmuseum

de zakelijke kant van hun zaak voor haar 
rekening. Daarnaast is Femke actief als inte-
rieurdesigner en restylt ze winkels en allerlei 
soorten ruimtes. Tevens is hun onderneming 
een leerbedrijf voor stagiaires.

Kleedgeld
Volgens Paul heeft de jeugd, die zo rond 
hun twaalfde al over eigen kleedgeld lijkt te 
beschikken, behoefte aan unieke spullen. “Ze 
willen zich duidelijk onderscheiden van de 
massa en hebben bijvoorbeeld voor het laten 
schilderen van leren schoenen keuze uit zo’n 
100 kleuren en mogelijkheden”, vertelt hij. 
“Daarnaast is het mogelijk om je eigen naam 

Voor de eerste keer in de regio Nijmegen 
wordt er een Week van de Techniek 
gehouden. Gedurende deze week (van 
10 t/m 15 november) maakt de school-
jeugd op verschillende manieren ken-
nis met de wereld van de techniek. 
Deze week eindigt met een groots 
opgezette Techniekdag in en om het 
Huygensgebouw van de Universiteit 
Nijmegen. 
Bedrijven worden uitgenodigd om mee 
te doen aan de activiteiten in de technie-
kweek door bijvoorbeeld het geven van 
een excursie voor basisschoolleerlingen. 
Informatie: www.juniortechnovium.nl. 

Week van de Techniek

of ontwerp op de witte (basis)schoenen te 
schilderen. Voorwaarde voor het laten bedruk-
ken van schoenen is wel dat het echt leer 
moet zijn en zo wit mogelijk.”

Laagdrempelig
De bedrukte kleding (keuze uit 10.000 kle-
dingstukken) onderscheidt zich van andere 
door de hoogwaardige druktechniek die 
gebruikt wordt, waarmee een professioneel 
niveau wordt behaald. 
Waarin onderscheidt Atelier Kwestievanlef 
zich van anderen? Volgens Paul is dat de 
laagdrempeligheid, het unieke concept en de 
beperkte oplages.
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Sinds 2002 drijft onderneemster Corry 
de Jong een aantal zaken in de Van 
Welderenstraat, waar zij een ruim aan-
bod speelgoed, sieraden, tassen, (klein)
meubels en cadeautjes aanbiedt. Ze voert 
bijvoorbeeld het assortiment kasten en een 
meubelprogramma van Ariadne at Home.  
Bijzondere spullen die je nergens anders 
vindt. “Schatzoeken”, noemt Corry het zelf.

Haar winkel is een leerwerkbedrijf van het 
ROC en ze biedt regelmatig stages aan tot 
leerniveau 4. Op dit moment lopen er zo’n 5 
stagiaires rond. “Okay, de Van Welderenstraat 
wordt heringericht. Da’s heel goed, de straat 
kan wel een opknapbeurt gebruiken”, vindt 
Corry. 

Schilderbeurt
“De Van Welderenstraat onderscheidt zich 
van de andere winkelstraten door een mooi 
en heel eigen winkelaanbod. En met die her-
inrichting wordt het nog mooier. Maar zo’n 
periode van een opgebroken straat bezorgt 
de winkeliers een mooi moment van bezin-
ning”, redeneert ze. Zo vroeg ze zich af of het 
tegelijkertijd met de herinrichting van de Van 
Welderenstraat niet tijd was om haar winkel 
te restylen. 
Lang heeft ze er niet over hoeven nadenken. 
Nu krijgt de winkel van Corry een schilder-
beurt, worden de spullen anders neergezet 
en worden de etalages eens onder de loep 
genomen. Allemaal met de deskundige bege-
leiding van de styliste van het ROC die, waar 
nodig, Corry een kritische spiegel voorhoudt. 
Daardoor krijgt zo’n onrustige periode van 
herinrichting een positieve wending.

Juist investeren!
“Niet klagen, niet bij de pakken neerzitten 
maar iets doen! In economisch slechte tijden 
juist investeren!”, zo illustreert Corry haar 
opvattingen over het ondernemerschap. 
“Ondernemen is een manier van leven, je 
bent er 70 uur per week mee bezig en je zult 
je zaak krachtig neer moeten zetten, wil je 
succesvol kunnen zijn.”
Ze is lid van de ondernemersvereniging Van 
Welderenstraat die ze ziet als belangrijke 
spreekbuis voor alle ondernemers in een 
winkelstraat. “Iedereen zou er lid van moeten 
zijn”, vindt ze. 

Opgebroken straat zorgt
voor bezinningsmoment

Bofligt is een leerwerkbedrijf voor het ROC. 
Momenteel zijn er vijf stagiaires aan de 
gang bij Corry de Jong. 
Foto: NovioNova.

Hoe Corry de Jong van Bofligt een positieve wending geeft 
aan een onrustige periode in de Van Welderenstraat
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Bedrijvenloket
Gemeente Nijmegen: al vijf jaar 
hét servicepunt voor ondernemers!
Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen sinds november 2003 met al hun vragen aan de
gemeente Nijmegen 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!

Tel: (024) 329 98 00 / Fax: (024) 329 34 11 
E-mail: bedrijvenloket@nijmegen.nl
Openingstijden: Maandag, woensdag,
donderdag, vrijdag 9.00 tot 17.00 uur. 
Dinsdag 9.00 tot 12.30 uur. 
Donderdag na 17.00 uur op afspraak.

Het Bedrijvenloket is te 
vinden in de Stadswinkel. 

Mariënburg 75
Postbus 9105
6500 HG  Nijmegen



Agenda
2008

Koopzondagen 2008 
van 12.00 tot 17.00 uur
• 2 november, thema ‘Herfst - Halloween’ 
• 30 november, thema ‘Sint’ 
• 14 december, thema ‘Kerst & Beleef de Luxe’ 
• 21 december, thema ‘Marikenwinterfestival’ 
• 28 december, thema ‘Marikenwinterfestival’

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

Evenementen-
kalender november

Donderdag 30 oktober
Verschijning Nummer 11-2008 van ‘NoviaNova’, het 
binnenstadsmagazine van Nijmegen.
Informatie: www.novionova.nl

Zondag 2 november 
1ste Culturele Zondag te Nijmegen tussen 13.00 en 
18.00 uur met als thema ‘Kennismaken met Cultuur’. 
Met voorstellingen, films, tentoonstellingen, optre-
dens en/of workshops. De deelnemende instellingen 
voor deze zondag zijn: Lindenberg, Lux, Keizer Karel 
Podia, Het Valkhof Museum, Architectuurcentrum 
Nijmegen, Centrum Beeldende Kunst, Centrale biblio-
theek Marienburg. 
Informatie: www.vvvarnhemnijmegen.nl 

Donderdag 6 november
Ondernemersborrel ‘Van Welderenstraat’ elke 
eerste donderdag van de maand in De Spil, Van 
Welderenstraat 58, vanaf 21.00 uur.
Informatie: 024 3229138 of 06 21597970

Vrijdag 7 en 21 november
Het Ondernemerscafé, vanaf 17.00 uur in café-
restaurant De Vereeniging, geadopteerd door resp. De 
Markies en Holland Casino Nijmegen. 

Zaterdag 1, 8, 15 en 22 november 
Boekenmarkt, Plein 1944
Zondag 9 november
‘Global literair: Fasihi!’, jaarlijks internationaal lite-
ratuurfestival van Global waarin vooraanstaande 
Afrikaanse en Nederlandse auteurs elkaar ontmoeten. 
Het festival vindt plaats in LUX en begint om 15.00 
uur.
Informatie: www.lux-nijmegen.nl 

Dinsdag 11 november in discussie
met staatssecretaris Heemskerk (EZ)

Frank Heemskerk (PvdA), Staatssecretaris van 
Economische Zaken, is op dinsdag 11 november op 
werkbezoek in Nijmegen. 
Tijdens het middagprogramma staan de kansen voor 
de wijkeconomie centraal. ’s Avonds organiseert de 
Partij van de Arbeid een discussieavond met Frank 
Heemskerk en Economie-wethouder Hannie Kunst in 
het stadhuis van 19.30 tot 21.00 uur. Ook binnensta-
dondernemers zijn daarvoor van harte uitgenodigd. 
De Staatssecretaris wil graag met ondernemers en 
geïnteresseerden in gesprek over een aantal onder-
werpen die tot zijn portefeuille horen, zoals regeldruk 
(waar en hoe kan het minder?), toerisme, internatio-
nale handel en het midden- en kleinbedrijf. 
Wie de discussieavond wil bijwonen moet zich even 
melden: fractie@pvda.nijmegen.nl.

Vrijdag 14, 21 en 28 november
Thema-avonden bij de tentoonstelling “Luxe en deca-
dentie” in het Museum Het Valkhof. 
Het museum is ‘avonds geopend van 17.00 en 22.00 
uur. Het programma van deze avonden bestaat uit 
lezingen aangevuld met hedendaagse presentaties 
over het thema van de lezing. Het Museumcafé 
verzorgt een Romeins diner. De lezingen duren  45 
minuten en starten om 19.00 uur en 20.15 uur. De 
resp. thema’s zijn gladiatoren, badcultuur en tuinen 
en interieurs. 
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl 

Zaterdag 15 november
Intocht St. Nicolaas met zijn Pieten, aankomst per 
schip rond 13.00 uur op de Waalkade.
Aansluitend optocht door het Centrum. 
Informatie: www.sint-nijmegen.nl

Zondag 16 november
25ste Zevenheuvelenloop van 15 km, traditiegetrouw 
op de derde zondag van november. Start vanaf de 
Groesbeekseweg vanaf 13.00 uur. 
Informatie: www.zevenheuvelenloop.nl 

Maandag 17 november
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 

Vrijdag 21 november
Opening van het 14de Wintertuinfestival in de Sint 
Stevenskerk met gesprek tussen de schrijver Harry 
Mulisch en wetenschapper Robbert Dijkgraaf. De 
invalshoek van dit festival is Faust en het Faustmotief 
met als samenvattend dilemma: ‘hoe hou je de duivel 
buiten’. Het Winterfestival duurt tot en met 30 novem-
ber. Voor de tijden en een overzicht van het volledige 
programma zie de website.
Informatie: www.wintertuin.nl .

Exposities
binnenstad

tot en met zondag 2 november
Expositie over de architectonische ontwikkelingen 

in de stad Dubai, Architectuur Centrum Nijmegen, 
Ridderstraat. 
Informatie: www.architectuurcentrumnijmegen.nl

tot en met 2 november 2008
Architecten Estafette in het Architectuur Centrum 
Nijmegen met elke twee maanden een presentatie van 
een architectenbureau uit de regio Nijmegen. Tot en 
met 2 november: Virtus Architecten & Ingenieurs. 
Informatie: www.architectuurcentrumnijmegen.nl

tot en met zondag 9 november
2e najaarsexpositie in galerie ‘SummerArt’, 
Barbarossastraat 30. Openingstijden: zaterdag en zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur en volgens afspraak.
Met werken van Ellen Welten-Louwers, bronzen 
paarden en Quinta Buma, landschappelijke foto-
impressies.
Informatie: www.summerart.nl 

tot en met zondag 30 november
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 4 januari 2009
Tentoonstelling ‘Luxe en Decadentie, leven aan de 
Romeinse goudkust’, Museum Het Valkhof.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl 

tot en met 22 januari 2009
Een laatste blik op vestingstad Nijmegen.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl 

Belangrijkste 
evenementen
later dit jaar

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

December
Mariken Winterfeesten

Faust in de Wintertuin

Van 21 t/m 30 november is het in Nijmegen en 
Arnhem tijd voor het 14e Wintertuinfestival. Tien 
dagen nieuwe literatuur, muziek, theater, beeld en bij-
zondere producties op negen locaties in twee steden.
Elk jaar heeft het Wintertuinfestival een actuele invals-
hoek. Dit jaar is dat Faust. Niet toevallig in het jaar 
waarin het 200 jaar geleden is dat Goethe het eerste 
deel van zijn Faust voltooide. 
Op vrijdag 21 november 2008 opent het Winter-
tuinfestival in de majestueuze Sint Stevenskerk in 
Nijmegen, met een gesprek over deze thema’s tussen 
schrijver Harry Mulisch en wetenschapper Robbert 
Dijkgraaf. Andere locaties: Campus Universiteit, 
Doornroosje, Lindenbergtheater, LUX, Kapel 
Mariënburg.
Verder masterclasses en colleges Leon Verdonschot, 
Tygo Gernandt en Abdelkader Benali en optredens 

van Connie Palmen, 
Thomas Rosenboom, 
Saskia de Coster, Saskia 
de Jong, Nachoem 
Wijnberg, Walter van 
den Berg, H.H. ter 
Balkt, Arjen Lubach, 
Esther Gerritsen, 
Vrouwkje Tuinman, 
Klaske Oenema, St. 
Paul, Elke Geurts, Eva 
Gerlach. 

Voor het volledige 
programma, zie www.
wintertuin.nl

Schrijver Thomas Rosenboom. 
Foto: Leo van der Noort
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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.



Drie rasechte Nijmeegse binnenstadsbedrijven hebben dit jaar een Kroonjaar danwel een 
bijzonder lustrum te vieren. Lingerie- en linnenspeciaalzaak Förster in de Molenstraat en 
Schoenmakerij Tweehuysen in de In de Betouwstraat bestaan beide 75 jaar en speciaal-
zaak De Wit Kaas in de Lange Hezelstraat viert zijn 13de bestaanslustrum (65 jaar). 
Voor NovioNova was die 215 jaar Nijmeegse 
winkelhistorie meer dan voldoende reden 
om de eigenaren (v.l.n.r.) Gerard Cillessen 
van Schoenmakerij Tweehuysen, Roland de 
Wit van De Wit Kaas en Marion en Stéphane 
Barrère van Förster uit te nodigen voor een 
lekker glaasje ‘bubbels’. Dat werd hen op de 
Ganzenheuvel door Vera van café ‘De Blonde 
Pater’ aangereikt. Fotograaf Theo van Zwam 
was er getuige van.
De bestaansjubilea worden door de bedrijven 
in eigen kring, natuurlijk wel met medewer-
kers, gevierd. Klanten werden en worden 
waar mogelijk door middel van jubileum-
acties bij de feestvreugde betrokken.

Feest voor rasechte
Nijmeegse bedrijven

De daders van een inbraak in Absolute Zero Lounge 
Bar in de Van Welderenstraat waren zo ‘netjes’ om 
tijdens de uitoefening van hun twijfelachtige beroep 
of hobby op maandag 20 oktober geen vernielschade 
aan te richten. Wel deden zij een greep uit de kassa 
en uit de brandkast, wat eigenaar Andrew Hickson 
weer niet zo netjes vond. Ronduit ‘pissed’ is Andrew 
over het feit dat de inbreker(s) hun tengels niet kon-
den thuishouden van de fooienpot. “Helaas hebben 
ze wel alle fooi meegenomen die het personeel aan 

Fooienpot gestolen, 
t-shirtactie in café

De bouw op de Hessenberg (appartementen, stadswoningen, winkels, on-
dergrondse parkeergarage) begint nu zienderogen op te schieten. Laag voor 
laag reikt de Hessenberg hoger. De kale vlakte die het centrum op die plek 
jarenlang ontsierde maakt plaats voor bouwnijverheid en, later, stedelijke 
levendigheid. De verkoop van 58 koopappartementen en 3 stadswoningen 
in diverse prijsklassen is in handen van Strijbosch Thunissen Makelaars en 
Hans Jansen Makelaars. Foto: ESF Edwin Stoffer.
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het sparen was voor het Kerstfeest”, aldus de boze 
Ier. In een poging om het negatieve om te draaien in 
het positieve, zijn ze bij Absolute Zero nu op het idee 
gekomen om een speciale editie van t-shirts te laten 
printen en te verkopen. De opbrengst van de t-shirts 
met treffende teksten komen geheel en al ten goede 
van de fooienpot.

Fooienpot gestolen, 
t-shirtactie in café

Stichting Groeten uit 
Nijmegen heeft een nieuwe 
cd ‘De Ontmoeting’  
uitgebracht. Als initator en 
producer heeft Nijmegenaar 
Henk Wanders met een 
groot aantal Nijmeegse en 
‘nieuwe’ Nijmeegse muzi-
kanten samengewerkt aan 
een cd waarin, volgens eigen 
zeggen, “de schoonheid en 
culturele rijkdom van ‘veraf’ wordt verweven 
met die van ‘dichtbij’ met als verbindende 
muzikale schakel het oeuvre van Frank 
Boeijen.” 
De muzikanten brengen de nummers in hun 
eigen taal of andere, niet Nederlandse, taal 
en met hun eigen muzikale traditie. Kortom, 
de nummers van Frank Boeijen dus in het 
Duits, Portugees,  Noors, Arabisch, Servo-
Croatisch, Engels, Frans, temperamentvol 
Spaans en andere talen. 
Zó veel prachtige nummers en zó veel 
mooie muziek konden volgens Wanders 
onmogelijk allemaal op één cd kan. Dus werd 
het een dubbel-cd. De lijst van Nijmeegse 
vocalisten en muzikanten die hun mede-
werking aan deze cd verlenen is indrukwek-
kend te noemen. Kevin Cook, Maame Joses, 
Oulfa, Philippe Poffé, Enny Lacet, Mile Lukic, 
Anneke van Giersbergen, Astrid Duran, 
Emanuel Pessanha, Mariska Petrovic, Anna 
Dracopoulou, Sven Ratzke, Bert Hoogma, 
DirkWim in het Hof, Deborah Jeanne, 
Ayakamata en het Colorful City Koor.  

Nijmegen zingt werk
Boeijen in vele talen 

De kans is klein dat u 
dit leest terwijl ik in het 
stadhuis zit te ‘zwoe-
gen’ op ’t Nimweegs 

Dictee dat Jan Roelofs met ‘sien friende’ van de Lions Club Nijmegen 
Keizer Karelstad ons voor de tiende maal voorschotelen. ’t Is vrijdag-
avond en dan zijn de winkels in Nijmegen ‘nie los’. De avonden dat ze 
wel ‘los moge sien’ komen er weer aan. 
Ik ben eens benieuwd of de Nijmeegse neringdoenden ook ‘los blieve’ 
op de koopavonden  (2, 3 en 4 december voor Sinterklaas en 22 en 23 
december voor Kerstmis) de (extra) koopzondagen (2 en 30 novem-
ber, 14 en 21 december). 
De stad tooit zich over een maand in een prachtig winterkleed. Steeds 
meer centrumstraten ontdekken de Winterfeesten als mogelijkheid om 
extra omzet te genereren. De horeca in de Molenstraat heeft grootse 
plannen en overlegt daarover met de ‘gewone’ detailhandel aan de  

overkant. Vele duizenden euro’s zijn besteed aan promotie en 
reclame om boeren, burgers en buitenlui uit de hele omtrek 
te bewegen hun Sint- en Kersteuro’s in de oudste stad van 
Nijmegen te besteden. En om de recessie het hoofd te kunnen 
bieden hebben de winkeliers bovendien iedere omzeteuro hard 
nodig, toch? 
Dus, om het maar met Ronald Migo te zeggen, hand aan de 
ploeg en hou de zaak ‘los’, ieder uur dat je gegeven is. Stel die 
bezoeker nou niet teleur met een dichte winkeldeur.

Zomer en winter schreeuwt Nijmegen van alle daken dat het zo 
gastvrij is. Altijd Nijmegen, luidt de slogan Dan moeten we ook 
de daad bij het woord voegen en de winkels open houden op de 
momenten dat onze gasten dat verwachten. In de hoop dat we 
ook werkelijk en letterlijk ‘los’ zijn als de deur na sluitingstijd op 
slot gaat.

Frank Boeijen zelf vertolkt het enige 
Nederlandse lied op cd, een nieuw nummer, 
speciaal voor deze cd geschreven.
Alle muzikanten werken overigens belan-
geloos mee aan dit project. De opbrengst 
gaat naar Stichting Vrienden van het Kinder 
Oncologisch Centrum (KOC) van het 
Universitair Medisch Centrum Nijmegen.
Voor meer informatie, kijk en luister op www.
groetenuitnijmegen.nl.
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André Sonneville

Treffende teksten
 op de t-shirts van Absolute Zero.

Stadgenoot Frank Boeijen 
tijdens een optreden in 
het tv-programma Pauw 
en Witteman. 

Ook Anna Dracopoulou is op 
de nieuwe cd ‘de Ontmoeting’ 
te horen.



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

Hestia
bijna 80 jaar een begrip in de Nijmeegse binnenstad!

Gevestigd aan de rand van het centrum levert Hestia al bijna 80 jaar een totaalpakket aan dienst-
verlening op het gebied van onroerend goed.  Met een groot aantal medewerkers kunnen wij op vele 
gebieden de nodige deskundigheid en service bieden om uw vastgoedbelangen zorgeloos uit te beste-
den. Te denken valt hierbij aan:
• Verkoop (woningen en bedrijfsobjecten)
• Verhuur (woningen, appartementen en bedrijfsobjecten)
• Taxatie (ten behoeve van verkoop, aankoop, WOZ, belastingen)
• hypotheken en verzekeringen
• beheer (huurincasso en technisch onderhoud van woningen, appartementen, kamerverhuur en 
 bedrijfsobjecten)
• VvE-management (financieel, administratief en technisch beheer van VvE’s)

Indien u vrijblijvend verdere informatie wenst over hetgeen Hestia voor u kan betekenen kunt u 
onderstaande antwoordcoupon ingevuld aan ons retourneren, waarna wij contact met u opnemen voor 
een oriënterend gesprek. Uiteraard kunt u ons ook via de mail bereiken via info@hestia.nl

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Tel:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wenst vrijblijvende informatie 
te ontvangen over:

 ❍ verkoop ❍  beheer

 ❍ verhuur ❍  VvE Management

 ❍ taxatie ❍ algemeen

 ❍ hypotheken/verzekeringen

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




