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NovioNova de Luxe
‘Beleef de Luxe van Nijmegen’. Een oproep
die de afgelopen maanden niet aan dovemansoren is gezegd.
Tienduizenden bezoekers van dichtbij en
veraf werden dit jaar al gastvrij onthaald in
de oudste stad van Nederland. Tijdens de
Vierdaagse en Vierdaagsefeesten, tijdens het
Gebroeders van Limburgfestival, tijdens de
Romeinse Dagen, tijdens het Sambafestival,
tijdens Streetlive en tijdens al die grote en
kleinere evenementen en activiteiten die in de

4

6

9
12
14

16

INHOUD

december 2008

stad georganiseerd werden.
Toptentoonstelling ‘Luxe & Decadentie. Leven
aan de Romeinse goudkust’ in Museum Het
Valkhof werd inmiddels door al bijna 40.000
mensen bezocht. N.E.C. speelt met zijn prestaties in het UEFAcuptoernooi Nijmegen duidelijk in de kijker van een miljoenenpubliek.
En dat is nog lang niet alles. Nog de hele
decembermaand kan de luxe in Nijmegen
beleefd worden. De stad is vanaf 6 december
in de greep van de Mariken Winterfeesten.

• Mariken Winterfeesten 2008
• Santa Run door Kronenburgerpark
• Etalagewedstrijden VBO
Van Binnenuit

18

‘Je ruikt en beleeft het Romeinse
leven. Prachtig!’ Ruud Tromp be
zoekt de expositie ‘Luxe &
Decadentie’

• Sinterklaas keert spaarpot om
• Albert Krielen gaat nieuwe uit
daging aan
• Rubriek ‘De A van Anders’
• Binnenstadservice.nl voor prijs
genomineerd
Column De 300 van Van As

21

• Rubriek ‘Komen en Gaan’
• NovioNova Loyalty Club bij
N.E.C. - Volendam

Sint en Piet op bezoek in de Nijmeegse schatkamers en cadeaupaleizen
Wat is decadent en wie is het?
Acht Nijmegenaren vertellen wat
voor hen het summum van luxe is.
Lekker Luxe en een béétje decadent! Chefkok Rob Beernink geeft
zijn lekkerste kerstrecepten prijs.

Rubriek Binnenstadspreekuur van
Hannie Kunst.
Lezersvraag: Wat ontbreekt er nog
in Nijmegen? Stuur uw antwoord
naar info@novionova.nl
Column Rabobank
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Voor horecagroothandel HANOS
begint de drukke decembermaand
al in juni.

27

Kasteelarrangement voor
Leukste Luxe Idee
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Rubriek Juridische Vragen
Column Bospraat
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• Werkgroep Vastgoed Ringstraten
is als een rots in de branding
• ‘Smetiusstraat moet visitekaartje
worden’
• Echtpaar Cillissen staat al ‘een
eeuwigheid’ samen in de winkel
• Sinterklaasactie in de Ringstraten
• Beleef de luxe in Stevenskerk

32

Twinkelend LED-gordijn zet Nijmeegs Holland Casino in het licht
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Agenda

Koopzondagen en koopavonden in de binnenstad
Voor de feestmaand december kennen de winkels
in de binnenstad van Nijmegen extra openingstijden. Zo zijn er koopzondagen op 30 november
(St. Nicolaas), 14 december, 21 december en 28
december. Op koopzondagen zijn de deelnemende winkels geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Extra koopavonden zijn er op woensdag 3 december (St. Nicolaas) en op maandag 22 en dinsdag
23 december (Kerst). De winkels zijn dan, evenals
op de ‘gewone’ koopavond van donderdag, tot
21.00 uur geopend.

Een ijsbaan op het Valkhof, een wintermarkt
in de winkelstraten, een levende kerststal op
en rond het Koningsplein, een zwembad in
de Molenstraat. De binnenstad, samen met
gemeente en vele organisatoren, heeft zich
alle moeite getroost om die laatste maand
van het jaar een luxe en bijzonder feestelijke
tintje te geven.
NovioNova, hét binnenstadsmagazine van
Nijmegen, draagt daar met deze special
graag zijn steentje aan bij.

Foto cover:

December, de gezelligste en lekkerste maand
van het jaar, waarin de
luxe van Nijmegen op
tal van manieren beleefd
kan worden. Foto:
Bart Nijs Fotografie.

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 01-2009 van
NovioNova, verschijningsdatum 24 december, is op vrijdag 5 december 2008.

verschijnt elke laatste
donderdag van de maand
colofon NovioNova
uitgever Faits Divers vof
redactie Pieter Nabbe, André Sonneville
m.m.v. Ellen Klaasse, Peter
Waterkoort, Rob Beernink
fotografie Sonja Antheunis, Edwin Stoffer,
Bart Nijs Fotografie, Theo van
Zwam
vormgeving Louman & Friso
marketing Suzanne Egbers, Elles Jonker,
06-47087974
drukker Trioprint
verspreiding Fietsdiensten.nl
MediaMail
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Nijmeegse city toont zich ook in feestmaand
december de perfecte gastheer

Mariken Winterfeesten als
warme deken over de stad
Nog nooit eerder lag de Nijmeegse binnenstad er zo sfeervol bij als in de komende
feestmaand december. De in warme wintersfeer ingerichte winkelstraten, met hun
prachtig opgemaakte feestetalages en nagenoeg allemaal versierd met flonkerende
kerstverlichting, nodigen alle levensgenieters uit de komende weken een bezoek te
brengen aan de stad. De Mariken Winterfeesten gaan officieel op zaterdag 6 december van start en worden op zondag 4 januari 2009 afgesloten.
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Een bijna doorlopend programma, dat bol
staat van gezellige winteraciviteiten voor jong
en oud, zal er voor zorgen dat niemand zich,
ook buiten het winkelen en winters flaneren
om, hoeft te vervelen. De Nijmeegse binnenstadwinkeliers haken massaal aan bij de
Mariken Winterfeesten die door het Actief
Comité Binnenstad Nijmegen (ACBN) als
winterse tegenpool van de Vierdaagsefeesten
op touw worden gezet.
Van oudsher bestaande activiteiten rond de
decemberfeestdagen krijgen uitbreiding. Tal
van nieuwe initiatieven zijn door ondernemers uit de detailhandel en horeca gezamenlijk opgepakt en uitgevoerd. Dat leidt tot extra
levendigheid in de stad, met spraakmakende
evenementen die, waar mogelijk, tot echte
Nijmeegse tradities zullen uitgroeien.

Feeëriek decor
De ijsbaan in oud-Hollandse sferen in het
Valkhofpark is daar een goed voorbeeld van.
Het park en de entree ernaartoe worden

Creativiteit en originaliteit
thema in etalagewedstrijden
Opvallende creativiteit en originaliteit in
de decemberetalages worden ook dit jaar
weer beloond met een prijs in de traditionele etalagewedstrijden van de Vereniging
Binnenstad Ondernemers (VBO) Nijmegen,
in samenwerking met binnenstadsmagazine
NovioNova.
Voor de wedstrijden die zowel St. Nicolaas
als Kerst tot thema hebben, wordt na het
succes van vorig jaar nog meer belangstelling verwacht. Daar liggen onder meer de

nog meer en beter aangelicht dan vorig jaar.
Er worden weer tal van activiteiten voor de
schaatsliefhebbers gehouden, zoals schaatslessen, ijsdisco, een workshop ijsdansen en
ijshockeyclinics. ‘Uitbater’ LaVie Catering
heet nog meer bedrijven welkom die de
Valkhofijsbaan als feeëriek decor voor een
speciale winterbijeenkomst van medewerkers
of relaties hebben gekozen.
Ook de traditionele levende kerststal op en
rond het Koningsplein zal weer te zien zijn.
Een nostalgisch aandoende kindercarrousel
en optredens van Nijmeegse koorgezelschappen op de koopavonden, zaterdagen en koopzondagen brengen extra sfeer.

‘Joie de vivre’
Nieuw op het Koningsplein is de markt voor
Franse streekproducten die er in het weekeinde van 12 tot en met 14 december neerstrijkt.
Marktkooplui uit het land waar het ‘joie de
vivre’ tot levensstandaard is gemaakt, hebben
‘Nimègue’ uitgekozen om hun overheerlijke,

Mariken Winterfeesten en stadsfestival
‘Beleef de Luxe van Nijmegen’ ten grondslag
aan. Winkeliers zien dat de talloze inspanningen om Nijmegen ook in december
aantrekkelijk te maken voor bezoekers hun
uitwerking niet missen. Zij haken daarop in
door hun etalages ook extra feestelijk in te
richten.
De driehoofdige jury maakt evenals vorig jaar
minimaal twee ronden door de binnenstad
en bekijkt nauwgezet de St. Nicolaas- en
kerstetalages. Bij de beoordeling wordt terdege rekening gehouden met de achtergronden van het betreffende winkelbedrijf, onder
andere met de vraag of de zaak al dan niet

veelal ambachtelijk gemaakte regionale producten aan de man/vrouw te brengen.
Voor het eerst dit jaar levert ook het
‘Molenplein’ de Molenstraat tot en met de
Molenpoort Passage een forse bijdrage aan
het winterlandschap in de stad. De (horeca)
ondernemers toveren dat deel van de stad
om met een permanent sfeervolle kerst- en
eindejaarsuitstraling vergelijkbaar met de
meest mondaine en populaire wintersportdorpen in de Oostenrijkse Alpen.
Sint Nicolaas is nog niet verdwenen of de
winterfeesten worden op zaterdag 6 december ingezet op het ‘Molenplein’, waar horeca
en detailhandel de handen ineengeslagen
hebben.

Kerstmarkt
De aangekondigde Santa Run vindt plaats op
zaterdag 13 december (zie kader). Het weekeinde daarna, op 20 en 21 december, wordt er
op het ‘Molenplein’ een uitgebreide en gezel-

deel uitmaakt van een landelijke winkelketen.
In het kader van het thema ‘Beleef de Luxe
van Nijmegen’ wordt ook de meest originele
actie of aanbieding door dezelfde jury beoordeeld.
De prijsuitreikingen van de etalagewedstrijden en de ‘Luxe-actie’ vinden plaats op vrijdag 19 december vanaf 19.30 in het Vlaams
Arsenaal.
Tijdens die bijeenkomst maakt het VBO
Nijmegen ook bekend wie zich dit jaar zo
verdienstelijk heeft gemaakt voor de stad
dat hij of zij benoemd kan worden in de
Broederschap van de Blauwe Steen.

COLUMN

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting
Binnenstadsmanagement
Nijmegen

TROTS

IJsbaan Valkhofpark. Foto: NovioNova.

In de arreslee
Ook andere winkelstraten in de Nijmeegse
city laten zich allerminst onbetuigd in de
Mariken Winterfeesten. De Ringstraten presenteren zich in hun volle pracht en praal,
waarbij de Stikke en Lange Hezelstraat en
hun directe omgeving voor extra reuring zorgen met ondermeer ritjes in de arreslee in het
weekeinde van 20 en 21 december. Op tal van
plekken in de stad duikt de kerstman op.
Ook op de Grote Markt en in de
Marikenstraat valt er van alles te beleven. Er
worden grote kerstbomen opgericht en delen
van het centrum krijgen extra feestverlichting.
Aan de Waalkade zal het Holland Casino er
flonkerend en twinkelend bij liggen met een
volledig LED-verlichte gevel (zie pagina’s 32
en 33). Her en der in de stad is tevens het
aantal verkoopstands in middeleeuwse kerstsfeer nog verder uitgebreid.

Santa Run door
Kronenburgerpark
Het veel geroemde Kronenburgerpark is
op zaterdag 13 december het decor voor de
eerste Nijmeegse Santa Run. Deze nieuwe
winterfeestenactiviteit, geïnitieerd door de
ondernemers in de Molenstraat, beoogt
geld bijeen te brengen voor een goed
doel. Dit debuutjaar is dat ‘Spieren voor
Spieren’.
Zaterdag 13 december kunnen deelnemers
aan de Santa Run zich vanaf 12.30 uur op
het Molenplein inschrijven voor de ludieke
hardloopwedstrijd door het park, 2 rondjes
ofwel ongeveer 5 km. Iedereen mag meedoen, enige voorwaarde is dat er gelopen
wordt in een kerstmannenpak. Het meest
originele pak wordt beloond.
Na de inschrijving volgt er op het ‘Molen
plein’ een gezamenlijke warming-up, waarna het hele gezelschap richting wedstrijdlocatie gaat, het Kronenburgerpark. De
lopers worden om 14.00 uur weggeschoten
en volgens de organisatoren is de race met
een uurtje bekeken. Want om 15.00 uur
begint op het Molenplein al een bruisende
coolingdown party, met live muziek en
natuurlijk de prijsuitreiking.
Informatie over de Santa Run is te vinden
op www.nijmeegsekerstmannenloop.nl
Schoon, gezond en duurzaam

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

VAN BINNENUIT

lige kerstmarkt gehouden. Er valt te genieten
van livemuziek en de innerlijke mens wordt
traditioneel verzorgd met glühwein en erwtensoep. De Molenstraat zal baden in een zee
van kerstverlichting en de winkel- en horecapanden krijgen een winters ogende aankleding. Op nieuwjaarsdag staat het zwembad
(doorsnede 5 meter) dat tijdelijk op de stoep
van café Malle Babbe wordt geplaatst in het
middelpunt van de
belangstelling. Het
bad staat die dag
’s middags open
voor de meer sportieve gasten van de
binnenstad die de
januarikoude wensen te trotseren
met een verfrissende nieuwjaarsduik.

Als we iets leuks willen
doen, hebben we snel de
neiging het ver te zoeken.
Dat is best jammer, zeker
als u bedenkt dat ook onze
eigen stad zoveel te bieden
heeft. In de komende winterperiode zijn er veel
bijzondere dingen te beleven in de Nijmeegse
binnenstad. Ik raad u aan er deze weken eens
te gaan kijken. Proef de sfeer van de Mariken
Winterfeesten, een evenement waar een paar
jaar geleden nog niemand van had gehoord,
maar dat nu al niet meer is weg te denken van
de activiteitenkalender. Ook kunt u een bezoek
brengen aan één van de mooiste tentoonstellingen die op dit moment in Nederland gehouden
wordt. De expositie “Luxe & Decadentie” in
het Valkhofmuseum is het bekijken meer dan
waard.
Eigenlijk hebben we in Nijmegen heel veel om
trots op te zijn. NEC speelt Europees voetbal.
We hebben de Zevenheuvelenloop en niet te
vergeten de Vierdaagse waar jaarlijks duizenden
mensen op af komen.
Ook de ontwikkelingen in de binnenstad staan
niet stil. In het centrum zijn veel ondernemers en organisaties bezig de bezoekers een zo
breed mogelijk aanbod te bieden van winkels,
horeca en cultuur. Bedrijven en instellingen
werken steeds beter samen. Ook is er in de
afgelopen jaren veel in geïnvesteerd
om de sfeer in de stad te verbeteren. Zo hangt er dit jaar overal
kerstverlichting in de winkelstraten
en blijven de terrassen ook in de
winter geopend. Naast de ijsbaan
op het Valkhof en de middeleeuwse
huisjes die op steeds meer plaatsen
verschijnen, geeft dat een bijzondere sfeer. U zult ervaren dat het
in de weken rondom Kerstmis en
Sinterklaas goed toeven is in uw
binnenstad.
Natuurlijk valt er de komende jaren
nog genoeg te doen om de stad nog
verder te verfraaien. We gaan dan
ook met volle kracht vooruit. In de
tussentijd mogen we best trots zijn
op wat we tot nu toe hebben bereikt
en kan onze binnenstad zich prima
met andere plaatsen meten. U hoeft
deze winter niet ver te gaan. We
heten u graag van harte welkom!
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Winkeliers verwachten lichte omzetstijging

Sinterklaas keert zijn spaarpot om
Sinterklaas levert dit jaar ongeveer 490
miljoen euro op aan extra omzet. Dit bedrag
ligt iets hoger (± 2%) ten opzichte van vorig
jaar. De lichte stijging is vooral te danken
aan het feit dat steeds meer gezinnen zijn
verjaardag vieren.
In een normale week zet de detailhandel
ongeveer anderhalf miljard euro om.
Winkeliers rekenen in de week voorafgaande
aan pakjesavond op een extra omzet van 490
miljoen euro. Dit wordt niet alleen uitgegeven
aan sinterklaascadeaus, maar ook bijvoorbeeld aan extra boodschappen.
Speelgoed is koploper. Ook boeken, dvd’s,
cd’s en electronica zijn populair. Opvallend

dit jaar is de hoge verwachting rondom de
verkoop van keukenartikelen voor zowel mannen als vrouwen. Daarnaast valt op dat kinderen op steeds jongere leeftijd om mobieltjes
en iPods vragen. Het hele gezin zet vaak in
op een mini laptop, maar of de Sint die mee
gaat nemen uit Spanje is de vraag ...
“Sinterklaas valt dit jaar op vrijdag.
Donderdagavond 4 december kan wel eens
de boeken in kunnen gaan als de drukste
koopavond ooit. En op vrijdag zijn veel mensen vrij. Kunnen ze snel nog even inkopen
doen voor Sinterklaasavond”, aldus Henk
Kok, directeur van het Platform Detailhandel
Nederland.

Directeur van ACBN wil bruggenbouwer zijn

Albert Krielen gaat
nieuwe uitdaging
aan

‘Nijmegen Visueel’
zet 44 wijken op
dvd en in etalages
Een uniek tijdsbeeld van de stad, dat moet
‘Nijmegen Visueel’ gaan opleveren. Vanaf
december gaan kunstenaars samen met
bewoners aan de slag om alle 44 wijken van
Nijmegen kunstzinnig in beeld te brengen.
Uiteindelijk biedt een dvd met deze afzonderlijke werken erop samengevoegd een uniek
blik op Nijmegen anno nu. Vanaf september
2009 wordt de dvd geëxposeerd in ruim 100
etalageruiten verspreid door de (binnen)stad.
Nijmegen Visueel is een initiatief van Doeko
Pinxt en Guus Witjes, verenigd in de plaatselijke stichting Pink Sweater Productions.
“Wij wilden een project ontwikkelen dat de
landelijke trend overstijgt. Door het hele land
zie je leefbaarheidsbevorderende projecten in
achterstandswijken. Dat is goed, maar wij willen iets moois maken met héél de stad.”
‘Samenwerken’ is daarbij het motto. Pink
Sweater Productions krijgt steun van de
gemeente, woningcorporaties en culturele
fondsen en organisaties. Pinxt: “Nijmegen
Visueel moet inspirerend werken voor iedereen die meedoet: kunstenaars, Nijmegenaren,
de gemeente. Uiteindelijk willen wij een resultaat neerzetten dat van de hele stad is, en dat
ook echt iets met de mensen doet.”

Binnenstadservice.nl
dingt mee naar prijs
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Albert Krielen in de schijnwerpers op het toneel in ‘zijn’ Concertgebouw De Vereeniging.
Foto: Theo van Zwam.

Vanaf 6 december, de start van de Mariken
Winterfeesten die nog door zijn voorganger
Wim Smids zijn opgetuigd, heeft directeur
Albert Krielen van de Keizer Karel Podia er
een functie bij. Het wordt zijn eerste dag als
directeur van het Actief Comité Binnenstad
Nijmegen (ACBN).
Krielen wordt daarmee de nieuwe nachtburgemeester van Nijmegen en treedt in het
voetspoor van illustere voorgangers als Nico
Grijpink, John Bertine, Gerard van Groningen
en Wim Smids. Overigens waren de eerste
twee voorzitter van het ACBN, dat destijds
nog geen directiefuncties kende.
Hoewel de Mariken Winterfeesten serieuze
vormen beginnen aan te nemen en het

ACBN als evenementenbureau haar organiserende tentakels steeds meer uitspreidt
over de stad, ligt de focus natuurlijk op de
Vierdaagsefeesten die volgend jaar hun 40ste
editie beleven.
Albert Krielen: “De feesten en de Vierdaagse
marsen zoeken sinds vorig jaar de samenwerking op. In dat proces wil ik bruggenbouwer
zijn. Mijn netwerken in Nederlandtheaterland
en in de groot Nijmeegse gemeenschap
komen daarbij goed van pas. Eerste gesprekken met deze en gene hebben al plaatsgevonden. Die waren veelbelovend. Vooral op
commercieel gebied, onder andere in de
sponsoring, valt er nog een wereld te winnen
voor het ACBN. Daar ga ik eens flink mee aan
de slag. Inderdaad een uitdaging.”

De slimme én schone stadsvervoerder
Binnenstadservice.nl in Nijmegen is een
van de negen genomineerden voor de
VanAnaarBeterPrijs van 2008.
De prijs staat voor het best gerealiseerde
initiatief voor het verbeteren van de doorstroming. Minister Eurlings reikt de prijs op
dinsdag 16 december uit tijdens het eindcongres van FileProof, het programma van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat voor
fileaanpak op de korte termijn.
Van de 70 inzendingen voldeden er 40 aan
de selectiecriteria. Na de eerste selectie
door de jury dingen er nu 9 mee naar de van
AnaarBeter Prijs. Reactie van Max Prudon,
manager van het Nijmeegse project: “Het
is fantastisch dat onze inzet gehonoreerd
wordt met de nominatie. Het is vooral een
compliment voor de winkeliers die ons het
vertrouwen schonken door deel te nemen aan
het project.”

A van Anders

ALTIJD
NIJMEGEN!

In de serie ‘De A van Anders’ geven bedrijfsadviseurs en vakspecialisten
van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland concrete adviezen en
praktische tips aan winkeliers en overige middenstand om hen (beter) te
wapenen tegen de gevolgen van de naderende recessie. Ze geven inzicht
in de manier waarop winkeliers de bestaande omzet zoveel mogelijk op
peil kunnen en in mogelijkheden om extra (nieuwe) omzet te genereren.

Een goede voorbereiding ...
Is het verstandig om nu een bedrijf te starten?
Volgens Paul van Eijck, bedrijfsadviseur bij de
Kamer van Koophandel Centraal Gelderland
hangt het antwoord op deze vraag af van de
branche waarin de onderneming actief is en
het product of dienst dat zij aanbiedt. Uit
cijfers van de KvK blijkt dat het aantal starters
nog steeds toeneemt. Landelijk met 8% en in
onze regio zelfs met 15%. Het animo om te
starten blijft dus onverminderd groot. Maar
het valt niet te ontkennen dat er wat aan de
hand is. De consument heeft weinig vertrouwen in de economie en lijkt minder te gaan
besteden. De detailhandel merkt dat vaak als
eerste.

mingsplan om stil te staan bij kansen en
bedreigingen voor de onderneming waardoor
toekomstige ondernemers later niet voor verrassingen komen te staan.
Een goede voorbereiding en onderbouwing
helpt je ook bij het krijgen van financiering.
Of je nu starter bent of als ondernemer wilt
uitbreiden of innoveren, in de huidige markt
zal de onderbouwing naar een bank nog
belangrijker zijn! Bestaande bedrijven kunnen
verwijzen naar hun reeds behaalde resultaten.
Starters en snel groeiende ondernemingen
kunnen dat niet. Zij moeten dan ook uitvoerig antwoord geven op de vraag waarom het
voor de bank ‘veilig’ is om een financiering te
verstrekken.
Goed om te weten is dat het ministerie
van Economische Zaken de garantie voor
leningen van bedrijven in het midden- en
kleinbedrijf (MKB)
uitbreidt. Dit houdt
onder andere in dat
Economische Zaken
voor starters garant
zal staan voor leningen tot 200.000 Euro
(voorheen 100.000
Euro). Verder geldt
voortaan dat bedrijven met maximaal
250 werknemers een
beroep kunnen doen
op de borgstellingskredietregeling (eerst
100 werknemers)
en dat het maximale
garantiebedrag per
bedrijf is verhoogd
van 1 miljoen naar
1,5 miljoen Euro. Op
www.senternovem.nl/
bbmkb vindt u alles
over de borgstellingskredietregeling.

Wát een geweldige stad
hebben we toch met ons
161.268-en!
We zijn trots op Nijmegen,
ónze oudste stad van het
land! Trots op het verhaal,
dat we hier kunnen vertellen. Het verhaal dat
leeft in de harten van onze bewoners en gaat
leven in die van ons publiek. Want dáár begint
het altijd. In het hart!
Thom de Graaf, onze burgemeester is goed
bezig met onze geschiedenis. Langzaamaan
begint het besef door te dringen, dat we een
DNA hebben, dat geen enkele andere stad kan
bieden. Dat we een verhaal hebben, dat waard
is om verteld te worden. Dat wáár is, origineel
en authentiek, dat heel persoonlijk beleefd
kan worden en dat leuk is om te horen. Een
verhaal waarin we betekenis kunnen delen met
onze bezoekers. Dat verhaal zal ervoor moeten
zorgen dat bezoekers naar Nijmegen komen om
te ontdekken. Om te ervaren. Het verhaal van
onze stad kan mensen van elders nèt een beetje
gelukkiger maken dan dat ze waren
zonder de kennis van ons verleden.
Daarom vind ik dat we héél zuinig
moeten zijn op onze stadsgidsen. Zíj
vertellen ons verhaal en zij verkopen
Nijmegen op de meest authentieke
manier aan letterlijk ieder die het
maar horen wil. Stadsgidsen zorgen
ervoor, dat bezoekers blijven en
genieten van al dat de stad te bieden
heeft. Beleef de luxe van Nijmegen!
Een economische factor van betekenis. Een heel mooi voorbeeld van
city marketing door middel van
imagineering.
Ons verhaal, of dat nu over de Vrede
van Nijmegen gaat, over de archeologische vondsten die opnieuw zichtbaar worden gemaakt of over de
schommel naast het stadhuis die het
vreselijke vergissingsbombardement
duidelijk verbeeldt, ons verhaal zegt
heel duidelijk “Dat kan alleen maar
hier gebeuren!” Wat in de harten
leeft wordt een verhaal. Een verhaal in de stad wordt een belevenis
en krijgt betekenis. Het is Altijd
Nijmegen, waard om tot ver over
onze grenzen verteld te worden!

DE 300 VAN VAN AS

Dus als je wilt starten, zorg dan dat je goed
voorbereid bent. Het digitale ondernemingsplan van de KvK (kvk.nl/ondernemingsplan)
helpt je daarbij. Zo dwingt een onderne-
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Reinoud van
Assendelft
de Coningh
leisure manager
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Ontdek bij

het Italiaanse

Campari aperitivo moment !
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Middenin het Nijmeegse stadscentrum ligt een stukje Vlaanderen.
Wat ooit de benedenverdieping van het stadsarchief was, is nu een
café-brasserie met een Bourgondische uitstraling.
Dat Vlamingen echte Bourgondiërs zijn wisten we natuurlijk
al lang. Sinds het Vlaams Arsenaal zijn deuren heeft geopend,
hoeft u voor de authentieke Vlaamse ambiance de grens
niet meer over. Met onze typisch Vlaamse bieren en gerechten
zal het u vast geen moeite kosten om u aan ons ‘gebod’ te houden.
Gij zult genieten.
Het Italiaans Campari aperitivo moment
Voor vele Italianen was het een vaste gewoonte om na de lunch
en voor het diner even een drankje te gaan drinken: de aperitivo.
De eerste Aperitivo-bars ontstonden rond 1800 in de noord
Italiaanse steden. Tegenwoordig staat de Aperitivo vooral bekend
als een aangename combinatie tussen een hapje en een drankje,
waarbij je de drankjes betaalt en de hapjes krijgt aangeboden
van het huis.

Vlaams Arsenaal
Arsenaalpoort 1-4
6511 PN Nijmegen
Tel. 024 3244833
info@vlaamsarsenaal.nl
Openingstijden:
Brasserie
ma t/m za 12.00 - 22.00 uur
zo 17.00 - 22.00 uur
Café
ma t/m wo 10.00 - 23.00 uur
do t/m za 10.00 - 24.00 uur
zo 11.00 -22.00 uur

VAN 16:00 TOT 20:00 UUR KUN JE HIER GENIETEN VAN
LEKKERE KLEINE TYPISCHE APERITIVO HAPJES DIE BIJ BESTELLING
VAN EEN CAMPARI ORANGE GESERVEERD WORDEN.

CAMPARI-VLAAMS Arsenaal OPMAAK ADV 01.indd 1

05-11-2008 10:07:01

Sint en Piet op bezoek in de Nijmeegse
schatkamers en cadeaupaleizen

tekst: Ellen Klaase
foto’s: NovioNova, Theo van Zwam e.a.

‘Spelen wordt
meer en meer
een virtuele aangelegenheid’
Sint en zijn Pieten zijn weer in het land.
En natuurlijk wordt Nijmegen niet overgeslagen. De Nijmeegse kindertjes hebben
hun verlanglijstjes massaal ingeleverd en
Sinterklaas is druk in de weer om al die
handjes straks te kunnen vullen. Gelukkig
hoeft hij dat niet in zijn eentje te doen. De
Nijmeegse winkeliers staan hem met raad
en daad terzijde en hun schatkamers zijn
rijkelijk gevuld. Klaar voor 5 december.

Op 15 november bent u met de boot in Nijmegen aangekomen. In deze, voor u zo drukke tijd, doet u alle plaatsen in
Nederland aan. Maakt het voor u nog enig verschil welke stad
u bezoekt?
“In principe niet. Kinderen zijn kinderen en ze zijn me allemaal even
lief. Waar ze ook wonen. Maar ik ben ook maar een mens en heb
natuurlijk wel een voorkeur voor bepaalde plaatsen en daar hoort
Nijmegen wel bij.”

Kunt u uitleggen waarom u graag naar Nijmegen komt?
“Al bij aankomst geniet ik vanaf mijn schip van het prachtige uitzicht
op de Waalkade. En daarna van het enthousiasme van die tienduizenden Nijmegenaren bij de intocht. Je kunt wel stellen dat het een spontaan volkje is.”

Levert de stad nog specifieke bezorgproblemen op?
“Nijmegen wordt ook wel Havanna aan de Waal genoemd, maar dat
vind ik absoluut niet kloppen. De stad is in geen enkel opzicht te vergelijken met die vervallen Cubaanse stad. In tegendeel zelfs. De huizen in Nijmegen zijn uitstekend onderhouden en slechte daken kom ik
zelden tegen.”
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Nu wilt u al die Nijmeegse kinderen ieder jaar verrassen met
iets nieuws. Hoe doet u inspiratie op?

Mark Verhage

“Daar krijg ik hulp bij. Samen met mijn secretaris in Nijmegen, Jos
van Lier, hebben bedrijfsleider Harrie Boom en zijn rechterhand Mark
Verhage veel speurwerk voor me verricht. Namens hun bedrijf V&D
bezochten ze onder meer een speelgoeddag waar leveranciers hun
nieuwste waar toonden. Van hen heb ik een aantal zeer waardevolle
tips gekregen.”
Harry Boom
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Wat is de opmerkelijkste ontwikkeling in speelgoedland?
“Geloof het of niet, maar speelgoed wordt steeds minder populair.
Het afgelopen jaar zijn er wereldwijd 3600 speelgoedfabrikanten failliet gegaan. V&D heeft bijvoorbeeld 10% minder speelgoed verkocht
dan het jaar ervoor. Maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door
de verkoop van games. De omzet daarin is met 47% gestegen. Spelen
wordt meer en meer een virtuele aangelegenheid.”

Kunt u een voorbeeld geven van een virtueel spel dat dit jaar
op veel verlanglijstjes staat?
“De Nintendo Wii is een ware revolutie op het gebied van spelcomputers. Voor het eerst kun je nu actief meedoen met een computerspel,
bijvoorbeeld met een tennisgame. En dat was hard nodig ook. Ik snap
best dat jongeren helemaal gek zijn van computerspelletjes, maar dat
gaat wel ten koste van hun lichaamsbeweging. Met een Nintendo Wii
moet je lijf ook nog iets doen en dat is mooi meegenomen.”

U noemde net tennis, maar welke spellen kun je nog meer op
zo’n Nintendo Wii doen?
“Voor de jongsten, laat ik zeggen de 3plussers, is Mario Party erg

geschikt. Mario is en blijft het poppetje van Nintendo. Meisjes vanaf
een jaar of acht zijn gek op Hannah Montana. Op veel verlanglijstjes
ben ik de game ‘Hannah Montana op wereldtournee’ tegengekomen.
Ik moet zeggen dat ik daar zelf ook van opfleur. Dit spelletje laat je
meedansen op 15 Hannah Hits. Ja, daar ga ik van zweten. Maar als je
echt aan je conditie wil werken, zet dan de Wii Fit op je verlanglijstje.
Dat is een spel om de conditie op te krikken met behulp van een dansplaat. Een soort steps eigenlijk. Maar dat gaat mij net iets boven mijn
mijter.”

Is er eigenlijk nog wel vraag naar ‘gewoon’ speelgoed
Sinterklaas?
“Ja, nog steeds. De bekende merken die kwaliteitsproducten verkopen,
houden allemaal stand. En kinderen vinden het gelukkig nog steeds
leuk een bordspelletje te spelen of iets te bouwen. Lego is bijvoorbeeld
nog steeds razend populair.”

Zijn er dit jaar nog nieuwe gezelschapsspelen bijgekomen?
“Eigenlijk te veel om zo maar even op te noemen. Het Magische
Spiegelspel van Disney licht ik er even uit. Dat is een bordspel met
een elektronische spiegel. Stel de vraag: spiegeltje, spiegeltje aan
de wand, toon me de mooiste prins van het land? En je krijgt jouw
droomprins of een boze stiefmoeder te zien.”

Ik zie nog steeds veel knuffels in de winkels. Klopt het dat
deze van alle tijden zijn?
“Vrijwel ieder kind neemt een knuffel mee naar bed. Zo’n knuffel moet
een hoog aaibaarheidsgehalte hebben en zacht aanvoelen. Maar ook
de gelaatsuitdrukking is belangrijk. Pluchen speelgoed moet vriendelijkheid uitstralen. De tijger uit de serie Jungle Pluche ziet er lief en
grappig uit. Daar is geen kind bang voor. En ze zijn er in alle maten.
Van groot tot klein. Kinderen zijn sowieso gek op grote knuffels, maar
ook op beweegbare, zoals de omrol puppy. Die is erg vertederend. Als
je hem over zijn buikje aait, rolt hij zich genoeglijk om.”

U heeft er de leeftijd niet meer voor, maar is er ook speelgoed
waar uw hart sneller van gaat kloppen?
“Sinds ik hem in handen heb gekregen, beleef ik enorm veel plezier aan de DragonFly. Dat is een vliegende draak die radiografisch
bestuurbaar is. Hij ziet er prachtig uit. Een juweeltje. Er is dit jaar veel
vliegend speelgoed op de markt gekomen. Zoals de helikopter Picoz.
Ook deze is radiografisch bestuurbaar en werkt op een ingebouwde
accu. Je moet er wel handigheid in krijgen en ik voorspel nu al dat
vaders het net zo leuk gaan vinden als hun kinderen. Ik denk zelfs dat
ze dit speelgoed nauwelijks uit handen kunnen geven.”
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Over het verschil tussen Bourgondiërs (Nijmegen) en de Calvinisten (de rest)

Wat is decadent en wie is het
door Pieter Nabbe

Met een biljet van 500 euro een Cohiba aansteken? De afwas doen met een magnum
Dom Pérignon? Fikkie een gouden, met diamanten afgezet bakje zwarte kaviaar voorschotelen omdat ie zo braaf is geweest?

Het kan allemaal nog veel gekker. Want datzelfde keffertje heeft een eigen slaapkamer,
met badkamer, gaat een per week naar de
hairstylist, bezoekt maandelijks de psychotherapeut en gaat op dierenvakantie naar een
resort in Toscane.
Of de fijnproever die een zeldzame Mouton
Rothschild ontkurkt bij McDonald’s en
opdrinkt bij een broodje hamburger.
Verzinsels? Beslist niet. Luxe of decadentie?

De werkelijkheid is weerbarstiger dan scenarioschrijvers, romanschrijvers en andere fantasten bij elkaar verzonnen krijgen.

Aardbeien mét...
Decadent betekent letterlijk: ontaard. Het
betekent ook: zeer verfijnd, maar innerlijk
krachteloos. En die betekenis wil, vooral in
de decembermaand nog wel eens van toepassing zijn op ons allemaal: overdreven

Hoe Bourgondisch Nijmegen
het summum van luxe beleeft
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In Nijmegen -de
meest noordelijke
stad van het zuiden- mogen we
ons graag bourgondisch noemen. De
sfeer in de stad en
de mentaliteit van
de Nijmegenaren
worden
ALTIJD
met de bourgondische levensstijl in
verband gebracht.
Hoe krijgt dat dan
gestalte? Dat vroegen we negen minder of meer bekende Nijmegenaren,
waarvan we ook wilden weten wat voor
hen het summum
van luxe is.

Eefke Mulder,
Advocate en ex hockey
international:
‘De vrijheid om
te reizen’
“Met het nationaal team
ben ik heel de wereld over
geweest. Maar dan ben je
aan het trainen en speel
je wedstrijden en heb je
nauwelijks de vrijheid om
iets te zien. Luxe betekent
voor mij ergens heel ver
weg wakker worden, je
ogen opendoen en een
adembenemend uitzicht
hebben. Dat mag best vanuit een trekkershutje zijn.
Heerlijk.”

Marko Koers,
Adviseur bedrijfssport
en ex atleet:
‘Bijzondere
alledaagsheid’
“Ik houd van afzien. Na
een zware fietstocht door
Kroatië is een witbiertje
op een idyllisch strandje,
onder de hete zon het
ultieme gevoel van luxe. In
het dagelijkse leven heeft
zo’n biertje die meerwaarde niet. Het zit ‘m in de
alledaagsheid die opeens
bijzonder wordt. Dat is een
luxe die ik graag opzoek.”

Marijke Brouwer,
directrice Museum
Het Valkhof:
‘Ezelinnenmelk’
“Eigenlijk ben ik zeer tevreden met mijn leven. Maar
vooruit. Het summum van
luxe zou voor mij zijn eens
te mogen baden in ezelinnenmelk, net als de vrouw
van keizer Nero, Poppaea.
Ik ben namelijk wel heel
benieuwd hoe dat zou voelen. Je hebt er alleen wel 50
drachtige ezelinnen voor
nodig...”

Wim Coenen,
biologische slager:
‘Mijn vier dochters’
“Luxe is goede mensen om
je heen hebben, een terrasje pakken en een biertje
drinken en kunnen genieten van de goede momenten die je overkomen. Luxe
zit ‘m wat mij betreft in
kleine, leuke en lieve dingen. Ik beschouw het als
grote luxe dat ik mijn vier
dochters vaak zie. Een dure
auto of een skybox bij NEC
zegt me eigenlijk niet zo
veel.”

Boter en bont

zucht naar genot. Wie de moeite neemt om
het begrip verder uit te diepen komt al snel
in andere Europese landen terecht, waar
decadentie een soort levensstijl was en is,
vooral in de kunst. Denk aan schrijvers als
Evelyn Waugh, Marcel Proust en Baudelaire.
De enige Nederlander die zichzelf uitriep
tot romantisch decadent auteur was Gerard
Reve, maar daar mag je vraagtekens bij zetten. Wie bereid is om tot in de 19e eeuw te
kijken komt uit bij de dichter P.C. Boutens, de
man die zo van aardbeien hield, maar alleen
met een peperdure zoete witte wijn.

Hoe denken wij zelf over onze verspilzucht.
Volgens een onderzoek van het Instituut van
Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS) zijn
de meeste Nederlanders niet zo gesteld op
overdreven luxe. Roomboter is al heel wat,
veel gekker moet het niet worden. We blijven
kennelijk Calvinisten tot in het diepste van
onze ziel.
Het onderzoek maakt een verschil tussen
Calvinisten en Bourgondiërs. De eerste categorie bestaat uit mensen die soberheid voorstaan. De tweede categorie, de Bourgondiërs,
houdt van luxe reizen, liefst zo vaak en
ver mogelijk, draagt graag bont en eet in
toprestaurants waar dure champagne wordt
geserveerd. De verhouding tussen deze twee

groepen is volgens het onderzoek 60  40. We
hebben dus aardig wat levenskunstenaars in
ons midden.

Uitspatting
Illustratief voor beide groepen zijn de antwoorden die gegeven worden op de vraag
naar het summum van luxe. De soberen hebben het over een weekje zonder de kinderen
en een dagje uit met de bus, terwijl de rekkelijken naar een fles whisky van 150 euro grijpen en zich laten fêteren met een 13-gangendiner of een huwelijksreis naar de Malediven.
Slechts vijf procent van de ondervraagden
denkt dat de eigen meest luxueuze uitspatting
door de meeste anderen als decadent wordt
beschouwd.

Frans Leenders,
eigenaar restaurant
‘t Lemke:
‘Ambachtelijkheid’

Mark Otten,
profvoetballer in de
selectie van N.E.C.:
‘Pijnvrij kunnen
voetballen’
“Pijnvrij kunnen voetballen
en elke dag je ouders zien.
Dat is mijn idee van luxe.
Het is natuurlijk leuk om
je directe familie de dingen
geven die ze mooi vinden.
Ik zou m’n vader wel een
Porsche willen geven. Maar
persoonlijk geef ik niet veel
om materiële dingen.”

Rob Kersten,
eigenaar van Kersten
Wielersport:

Thom de Graaf,
burgemeester:

‘Met de racefiets
naar buiten’

‘De jacuzzi’

“Luxe is voor mij in de eerste plaats mijn gezondheid.
Materiële dingen zijn leuk
maar heel betrekkelijk. Ik
geniet veel meer van kleine
dingen zoals een flink stuk
fietsen. Dat is een luxe die
ik me gelukkig kan veroorloven. Net als op vakantie
gaan met mijn vrouw en
kinderen. Daar kan geen
Rolls Royce tegenop.”

“In mijn tijd als minister
verbleef ik een keer in een
hotel boven op een vulkanisch gebergte op het
eiland Saba. De kamers
daar waren uitgerust met
een buitenjacuzzi. Toen
ik in die jacuzzi zat en
uitkeek over het eiland en
de oceaan had ik absoluut
het gevoel van luxe en
misschien wel beetje decadentie.”

“Luxe betekent voor mij
dingen zien of voelen die
goed en mooi gemaakt
zijn. Dat kan een perfect
bereid stuk vlees zijn. De
moeilijkheidsgraad heeft
daar weinig mee te maken,
maar de ambachtelijkheid
die er mee gepaard gaat.
En de durf. Het is geen
kunst om een Pétrus te
serveren van € 1000,- per
fles. Wel om een grandioze witte wijn samen te
stellen van een Riesling
druif, een Viognier en een
Chardonnay, die nog geen
€ 20,- moet kosten. Zo’n
wijn proeven is ware luxe.”
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Lekker Luxe en een béétje decadent!
door Rob Beernink

Speciaal voor de lezers van NovioNova de Luxe heeft topkok
Rob Beernink van FunFoodFactory in Nijmegen een wel héél
speciaal menu samengesteld. Makkelijk om zelf thuis tijdens
de feestdagen te bereiden, maar wel volledig passend in het
stadsthema van Nijmegen. Rob gaf het luxe vijfgangenmenu
de titel ‘Lekker, Luxe en een béétje Decadent!’ mee.

Gamba op andijvie
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La Grande Bouffe
Meer, beter en best. Of toch: minder maar
beter. Koop eens minder. Haal de helft weg
uit je zaterdagse boodschappenwagen en
koop alléén het beste en het mooiste maar
minder. Heerlijk als je diner bestaat uit
prachtige producten van super kwaliteit. Één
garnaal, maar dan wel de grootste. En het
grootste voordeel is dat je je beter voelt na
een goede smakelijke maaltijd. En nog beter,
goede producten behoeven geen opsmuk,
enkel en alleen respect. Niet uren in de
keuken maar meer samen genieten met je
gasten.

Wat je nodig hebt:

4 gamba’s, de grootste die je vinden kunt
1 sjalotje, in ringen
1/2 rode peper
2 eetlepel peterselie of koriander
knoflook
2 eetlepel spek, fijn gesneden
1/2 stronk andijvie
1 bakje roma-tomaatjes, gehalveerd
zeezout & gemalen zwarte peper
100 ml witte wijn
4 eetlepel olijfolie & 1 eetlepel balsamico azijn

Hoe doe je het:
1 Snij de gamba’s overdwars doormidden.
2 Hak de kruiden fijn en meng ze met de rode peper en knoflook en 1
eetlepel olijfolie. Marineer er de gamba mee voor 20 minuten.
3 Was de stronk andijvie en snij er de top af, verdeel de stronk in 4
parten.
4 Bak het spek met 2 eetlepelolijfolie rustig krokant, bak dan de
gamba mee. Bak enkel op de schilkant.
5 Voeg er de laatste minuut er de tomaatjes en sjalot aan toe. Zet het
vuur uit en blus met de wijn.
6 Bak in een andere koekenpan de stronken andijvie ca 12 minuten.
7 Verdeel de andijvie over soepborden en snij het harde gedeelte weg.
8 Serveer op de andijvie de gamba met de tomaatjes.
De geroosterde andijvie zorgt voor een zachte bittere toon naast het
zoet van de gamba. Maar ook het vocht van de andijvie geeft een sappige beleving in de mond.
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Kruidenbouillon
Wat je nodig hebt:

800 ml groentebouillon
4 kippenvleugels, geroosterd
stengels van kruiden
Flensjes:
70 ml melk
20 ml water
40 g bloem
1 ei
snufje zout
2 eetlepels gehakte tuinkruiden,
zoals kervel, bieslook, basilicum
en dragon
olijfolie

Hoe doe je het:
1 Laat de bouillon 40 minuten trekken met de kippenvleugels en de
kruidenstengels.
2 Zeef de bouillon en breng deze op smaak met wat zout.
3 Roer melk en water door de bloem en voeg ei en zout toe. Meng er vervolgens de gehakte tuinkruiden door.
4 Bak de flensjes in een koekenpan met een klein beetje olijfolie.
5 Snij de flensjes in fijne reepjes en serveer deze met de tuinkruiden in
de bouillon.

Rode poon met geconfijte tomaat
Pesce, Pomodori, Papardelle (People, Planet,
Profit vertaald naar 3 noodzakelijke dingen)
De mediterrane keuken staat bekend om haar
heerlijke smaken en bijzondere gerechten.
Wat is haar geheim? Eenvoud, respect en
bescheidenheid. De eenvoud van de tomaat,
juist gerijpt geurend naar de zon. Respect
voor de vis, zij zet de toon, de rest volgt.
De pasta, bescheiden als altijd, ze draagt de
smaak. De mediterrane keuken laat alle drie
de ingrediënten tot haar recht komen waar
uiteindelijk de meeste winst zit.

Wat je nodig hebt:

2 filets van rode poon
6 pomodori’s, gehalveerd
1 theelepel zeezout & zwarte versgemalen peper
2 teentjes knoflook, fijn gesneden
100 ml olijfolie & 1 eetlepel basilicum & 1 eetlepel
oregano
1 theelepel citroenrasp, heel fijn gehakt & 1 eetlepel
citroensap
100 gram pasta (1 ei met 100 gr bloem)
30 gr rucola

Hoe doe je het:
1 Halveer de tomaten en leg ze in een ovenschaal, bestrooi ze met zout
en peper.
2 Verwarm 100 ml olijfolie in een pan. Voeg de knoflook toe en bak tot ze
licht bruin is, haal van het vuur. Voeg dan de basilicum en oreganoblaadjes toe en giet de olie bij de tomaten. Zet de tomaten in de oven op 140ºC
gedurende 1 uur.
3 Verwijder de tomaten voorzichtig uit de ovenschaal. Zeef de olie en
breng de gezeefde olie op smaak met de citroenschil en het citroensap.
4 Maak de pasta. Breng een pan met ruim water aan de kook en kook de
pasta ‘al dente’. Meng de pasta met een paar eetlepels van de citroenolie.
Spatel er de gesneden rucola-blaadjes door.
5 Wrijf de filets in met olijfolie. Verhit een bakpan en smeer ze in met
wat olijfolie. leg de vis erin met de huid naar beneden. Bak ze zo gaar en
krokant.
6 Verdeel de pasta over de borden, leg er de vis bovenop en garneer met
de tomaten.
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RABOBANK

Theodor Abels

Adjunct Directeur
MKB en Financieel Advies
Rabobank Rijk van Nijmegen

HET bELANG
vAN kENNIS

Kennis geeft een voorsprong bij
het ondernemen. En regionale kennis bij het regionaal ondernemen.
Kennis geeft continuïteit aan
bedrijfsactiviteiten door inzicht
in branches en trends, waardoor beter kan
worden ingesprongen op kansen en het hoofd
geboden kan worden aan bedreigingen, nu en
in de toekomst.
Kennis is het onderscheid tussen succes en
falen van ondernemingen. Het (snel en eerder)
hebben van kennis en het toepassen van deze
kennis is van steeds groter doorslaggevend
belang om succesvol te kunnen ondernemen
in snel veranderende markten met steeds grotere concurrentie.
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De Rabobank wil een kennisbank zijn die
met haar klanten en MKB ondernemers proactief meedenkt en faciliteert als het gaat om
kennis en ondernemen. Door de inzet en het
beschikbaarstellen van onze kennis bent u in
staat betere beslissingen te nemen, optimaal
uw organisatiedoelstellingen te realiseren en
daardoor succesvoller te ondernemen.
Rabobank Cijfers & Trends bundelt de kennis
die Rabobank heeft over 10 sectoren en 200
branches in het Nederlandse bedrijfsleven. Het
betreft zowel kwantitatieve als kwalitatieve
informatie over o.a. trends, kansen, bedreigingen, perspectief, ontwikkelingen (regionaal/
nationaal/internationaal) en achtergronden in
de diverse sectoren en branches.
Al meer dan 32 jaar bestaat Rabobank Cijfers
& Trends en is tot een begrip geworden,
zowel binnen de Rabobank als bij MKB
ondernemers. Rabobank heeft met Rabobank
Cijfers & Trends haar kennis online en dus
altijd en overal beschikbaar, iets wat uniek
is in de financiële sector in Nederland. Alles
over Rabobank Cijfers & Trends vindt u op
www.rabobank.nl/bedrijven

BINNENSTAD-

SPREEKUUR

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

BINNENSTAD-

SPREEKUUR

Hannie Kunst is blij dat de inhaalslag van arme
naar luxe stad gemaakt is, maar...

‘Decadentie is niets
voor Nijmegenaren’
Voor echte decadentie is geen plaats in Nijmegen. “Doorgeschoten weelde en daarmee
te koop willen lopen, dat past niet bij de volksaard van de Nijmegenaren. Bourgondisch
dat wel, maar altijd ingetogen. Echte ‘kak’, met de hete aardappel in de keel, kennen we
hier ook niet.”
Hannie Kunst, wethouder van Economische
Zaken, stelt vast dat haar stad de uitdaging
om tot decadente uitspattingen te komen,
niet heeft aangenomen. “Toen we ‘en petit
comité’ zaten te brainstormen over Beleef de
Luxe van Nijmegen waren er visioenen van
chocoladezwembaden aan de Waal en giga
Romeinse diners met druiven en wijn op
Plein’44. Gebleken is dat Nijmegen daar geen
behoefte aan heeft.”
Wel is de wethouder blij dat Nijmegen de
laatste decennia de inhaalslag van armenstad
naar meer luxe stad heeft kunnen maken.
“De teloorgang van industrie en heel veel
arbeidsplaatsen maakte dat Nijmegen in
de jaren zeventig en tachtig van de vorige
eeuw de naam kreeg een arme stad te zijn.
Dat imago hebben we daarna weten om te
buigen. Nijmegen staat nu bekend als jong

en bruisend, met een geweldige binnenstad.
We staan in de top van favoriete winkelsteden. Nijmegen kan zich steeds meer meten
met centra als Maastricht, Den Bosch of
Groningen.”
Aan winkelvoorzieningen ontbreekt het de
Nijmegenaren en de bezoekers van de oudste
stad van Nederland niet. “Alle branches lijken
goed vertegenwoordigd in ieder denkbare
prijscategorie. Als je dat als stad kunt zeggen, is dat een luxe. Een rijke historie die op
toegankelijke wijze in beeld wordt gebracht,
dat is ook een luxe. Luxe is ook een sportieve
stad, dat Nijmegen bewezen heeft te zijn. En
nog een luxe is dat je vanuit Nijmegen, welke
windrichting je ook kiest, in no time in een
overweldigende natuur zit, waar rust en stilte
de boventoon voeren.”

Lezers mogen het zeggen, mail naar info@novionova.nl

Wat ontbreekt er nog in Nijmegen?
In deze tijd van verlanglijstjes is de redactie van NovioNova samen met wethouder
Hannie Kunst nieuwsgierig naar wat er nog te wensen valt aan winkelvoorzieningen
in Nijmegen.
Welke winkel mist u in de (binnen)stad? Waarvoor gaat u nog naar Den Bosch of
Arnhem? In welke branche schiet Nijmegen tekort?
Hannie Kunst zelf weet er één te benoemen: “Voor een ruime keus aan klassieke
muziek op cd moet ik echt in een andere stad terecht. Maar meer weet ik ook niet
te noemen.”
Lezers die wel ‘iets’ missen in de binnenstad, kunnen dat de redactie van NovioNova laten weten. Stuur een (korte) e-mail naar info@novionova.nl en in het volgende nummer van het binnenstadsmagazine geven we een bloemlezing van de
inzendingen.

Kwartel met eekhoorntjesbrood
Sustainable growth: gebruik wat je hebt en
maak geen misbruik van natuurlijke hulpbronnen)
Het beste resultaat wordt bereikt uitgaande
van het ruwe product. Alles wordt dan ook
ingezet voor het eindresultaat; de gesnipperde sjalot in de dressing, de schillen in de
fond, de fijne prei in de saus en het groene
blad in de fond. Alwaar ze samen met de
botjes van de kwartel een krachtige basis vormen van het gerecht. Het gerecht is kwartel,
proeft kwartel en is gemaakt van kwartel. Zo
groeit de smaak van het gerecht met maar
één doel, ere aan de kwartel.

Wat je nodig hebt:

2 kwartels
2 sjalot, met schil gehalveerd
1 knoflookteen, geplet
1 eetlepel boter & 4 el olijfolie
1 eetlepel sjalot, gesnipperd & 1 knoflookteen, geplet
150 gr groene linzen
10 gr eekhoorntjesbrood gemarineerd in witte wijn

Hoe doe je het:
1 Leg de kwartels op hun rug en snij de vleugels en de poten met
filets eraf.
2 Verwijder uit het boutje het bovenste beentje.
3 Snij het karkas en vleugels in stukken en bak dit in 1 eetlepel olijfolie
bruin in een pan.
4 Voeg de stukken sjalot en knoflook toe, bak die nog 5 minuten.
5 Blus met maximaal 1 liter water, zodat alles net onder staat.
6 Trek hiervan in ca 50 minuten een fond. Zeef de fond.
7 Gebruik 300 ml fond voor de linzen en kook de rest in tot ca
100 ml.
8 Kook de linzen met de fond rustig gaar en voeg de eekhoorntjesbrood toe met de wijn.
11 Bak de boutjes en vel (van de filets) met 1 eetlepel boter om en om
bruin en gaar.
12 Gaar de filets in de warme fond voor 12 minuten, niet laten koken.
13 Serveer op de linzen de filets met het boutje met daar omheen de
saus.

Caramel Nijmeegse bluf
There is no such thing as enough.
Geklopt eiwit met wat suiker is altijd wel
weer lekker. Nijmeegse bluf doet dit vaak met
behulp van bessensap, waarbij de zuurtoon
van het fruit zorgt voor de benodigde elegantie. Maar een andere niet te versmaden
smaak-beleving is de caramelsmaak. In dit
recept maken we gebruik van het zogenaamde Italiaanse schuim. Wat eigenlijk helemaal
niet eenvoudig is, maar wie niet waagt, wie
niet wint.

Hoe doe je het:
1 Karameliseer 80 gr suiker in een pannetje
2 Blus met het water en laat dit inkoken tot 1/3
3 Klop dan pas de eiwitten bijna stijf met 1 eetlepel suiker.
4 Klop stevig verder en voeg langzaam de hete caramel in een
straaltje toe aan de eiwitten. Gebruik geen stalen kom als je deze met
je handen vast moet houden!
5 Als alles is opgenomen door de eiwitten kloppen we stevig verder
voor ca 10 minuten, zodat de eiwitten koud geworden zijn.
6 Laat ze wat koud worden in de koelkast en serveer met het fruit.

Wat je nodig hebt:

2 eiwitten
200 ml water
80 gram suiker
Lekker veel fruit, frambozen, bramen en bessen natuurlijk. Maar ook appel of peer.

Drink er een heerlijk glas ‘Beleef de luxe van Nijmegen’ wijn bij...(verkrijgbaar bij
Wijnhandel de Blauwe Druif) en sluit dit voortreffelijk diner af met een echt ‘Beleef de luxe
van Nijmegen’ gebakje voor bij de koffie (verkrijgbaar bij Banket Bakkerij Pruyn).
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Ruud Tromp, een ‘gewone’ Nijmegenaar bezoekt
‘Luxe & Decadentie” in Museum Het Valkhof

tekst: Peter Waterkoort
foto’s: ESF Edwin Stoffer

‘Je ruikt en beleeft
het Romeinse leven.
Prachtig!’

Museum Het Valkhof geeft met zijn expositie ‘Luxe & Decadentie. Leven aan de
Romeinse goudkust’ een inkijkje in het
leven van de Romeinse ‘Quote 100’, de
kleine groep superrijken die 2000 jaar geleden leefde in de golf van Napels.
Hoe herkenbaar is dit luxe leven? Wat dachten die mensen, wat voelden ze, hoe brachten ze hun tijd door? Eerzucht, luxe en dikdoenerij hebben een podium nodig, schreef
Seneca al. Met een ‘gewone’ Nijmegenaar,
Ruud Tromp, stappen we in de sporen van
deze rijke Romeinen en keren terug naar
hun prachtige villa’s met muurschilderingen en beelden uit brons en marmer.
“De tegenstelling tussen arm en rijk is van
alle tijden en lijkt onuitroeibaar”, concludeert hij.
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“Weer een geweldige
tentoonstelling!”

Ruud Tromp (61 jaar) is geboren en getogen in Nijmegen. “Ik ben de zoon van een
Nijmeegse ondernemer. Mijn vader had tot
in de jaren zeventig in de Houtstraat een
winkel voor woninginrichting, bedden, kasten
en stoelen. Ik groeide op in het centrum van
Nijmegen, vlak na de oorlog. Mijn speelterrein
strekte zich uit tot de Ganzenheuvel en omgeving. Ik ben trots op mijn stad en laat anderen
graag delen in de rijkdom van Nijmegen. Na
mijn werkzaam leven als medewerker bij het
Regionaal Archief Nijmegen verdeel ik mijn
tijd over verschillende hobby’s. Mijn grote, zo
niet mijn grootste hobby is fotograferen. Ik
ben sinds 2004 lid van Fotoclub Nijmegen, en
sindsdien heb ik alleen maar méér tijd aan het
fotograferen gewijd.”

Feestmaal

“Zie maar, decadentie is
van alle tijden!”

De expositie in Museum Het Valkhof heeft als
titel ‘Luxe & Decadentie’. Maar wat moet je
nu onder decadentie verstaan, vraagt Tromp
zich af. Het is waar dat de Romeinen van lekker eten en drinken hielden, maar verschillen
zij daarin van ons? De geprojecteerde teksten

op de verschillende wanden spreken boekdelen en schetsen een wereld van patserige
maaltijden en drankgelagen: je eerst vol eten,
dan overgeven om vervolgens door te kunnen eten. Slaven en slavinnen serveerden
op duur zilver servies de heerlijkste spijzen:
verse oesters, gebakken zanglijsters, gevulde
relmuizen, murenen (een soort paling) met
krab, gebraad van pauw en everzwijn. Het
water loopt Ruud Tromp in de mond.
Verderop stuiten we op het toppunt van decadentie: oorringen voor een murene. Crassus
de Romein had de vis getooid met oorringen
en halskettinkjes met stenen, als was het zijn
geliefde.

Heerlijk aan zee
De Romeinen vonden het, net als in onze tijd,
heerlijk aan zee te wonen. Geen kust zo mooi
als de kust van Amalfi, weet Tromp. Daar
liggen de mooiste, witte stranden. De rijken
woonden in luxueuze villa’s met Alexandrijns
marmer en ingelegd Numidisch mozaïek.
Pronken met je rijkdom was een manier van
leven. Aan de inrichting van een huis kon je

zien hoe rijk iemand was en of hij belangrijk
was. De muren waren van de vloer tot en
met het plafond beschilderd met decoratieve
wandschilderingen.
De panoramaschilderingen spreken Tromp
zeer aan. Ook valt zijn oog op een bronzen
bijzettafel dat bij de poten mooi is versierd
met rennende windhonden. “Hoe kregen ze
dat toen al voor elkaar?” Diezelfde bewondering geldt voor de kandelabers, een standaard
voor kaarsen of olielampen. Sommige waren
in die tijd ook al in hoogte verstelbaar.

Zwaardvechter
Van de naar schatting 50 tot 80 miljoen inwoners van het Romeinse rijk behoorde hooguit
1% tot de welgestelden. Om de sympathie
van het volk te winnen bekostigden de rijken
gratis optredens van gladiatoren in de arena.
Of ze staken veel geld in het onderhoud en
het verfraaien van hun stad. We blijven staan
bij de gevechtsuitrusting van een gladiator:
twee bronzen beenbeschermers en een helm
van maar liefst 3,5 kilo. “Die gladiatorhelm
had ik altijd al willen hebben”, verzucht
Tromp, “net als vroeger jezelf even een
onoverwinnelijke zwaardvechter wanen.”

Slaven
Hoe meer slaven, hoe hoger het aanzien.
Maar wat gaf je ze te doen? De taken van het
huishouden waren beperkt, dus er ontstonden allerlei vreemde deeltaken. Zo hadden
sommige rijken een slaaf met bijvoorbeeld als
speciale taak de zorg voor de meubels en het
keukengerei of de draagstoel dragen. Bij het
zien van een voetklem en het lezen van de bijbehorende tekst, constateert Tromp een groot
onderscheid tussen vrije en geketende slaven.
De vrije slaven mochten rondlopen terwijl
de vastgeketenden in donkere ondergrondse
ruimtes gevangen werden gehouden om te
werken op een landgoed of in de mijnen.

“Geweldig, wauw, tot de
tanden toe gewapend!”

“Een uitgekiende opstelling!”
Een eigen bad

Verzorgde expositie

Iedere bewoner had de beschikking over circa
800 liter water. Maar de gewone man haalde
zijn water bij openbare fonteinen langs de
straat. “Haast ongelooflijk dat ze zich dit
gebruik van water konden veroorloven”, zegt
Tromp. “Ik las dat ze beschikten over een
watervoorraad waaruit 75 liter per seconde
kon stromen. Niemand stond stil bij de verspilling. Het moest meer en meer.”
Echte grootgebruikers waren de huiseigenaren die leidingwater gebruikten voor het toppunt van luxe: een eigen bad. Rijke Romeinen
hoefden niet meer naar die overvolle, lawaaierige openbare baden. Het doet Ruud Tromp
denken aan het voormalige badhuis aan de
Daalseweg dat tot 1985 als openbaar bad
functioneerde en waar menige Nijmegenaar
uit gebrek aan een eigen badgelegenheid
kwam douchen of baden.
Het privé bad beschikte ook over afzonderlijke vertrekken met koud, lauw en warm water.
Een aparte stookruimte grensde aan het
warmste vertrek. Daar stond de boiler. “Dat is
een kopie van onze huidige combiketel”, lacht
Tromp.

Ruud Tromp is zeer te spreken over de expositie. “De expositie is geweldig neergezet
qua technische verzorging en aankleding.
Bijzonder geslaagd vind ik de twee vertrekken waar met doeken, heel veel indirect licht
en enkele beelden de baai en een binnentuin
wordt uitgebeeld. Je ruikt en beleeft als het
ware het Romeinse leven. Dat is prachtig.”

Museum het Valkhof, voorzijde.
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“Wat een ruimte!!
Let op de spiegel boven
in het midden!”

Je eigen bedrijf beginnen?
21

Ben je van plan om je eigen bedrijf te beginnen of heb je
vragen over het ondernemerschap? Loop voor al je
informatie over een eigen bedrijf en het ondernemerschap
eens binnen in onze ondernemersbus. Kijk voor
standplaatsen van de ondernemersbus op
www.ondernemersbus.nl.
Maar je bent natuurlijk ook welkom op onze kantoren in
Arnhem, Nijmegen, Doetinchem of Ede.
Succesvol ondernemen
met mijn Kamer van Koophandel.

WWW.KVK.NL

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

De Haan stopt
ermee na 55 jaar
Na 55 jaar houdt De Haan, specialist in tassen en rugzakken in de Lange Hezelstraat het
voor gezien. De eigenaar, de heer De Haan
heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Paradigit in
Augustijnenstraat
Per 1 oktober heeft de landelijk opererende
computerketen Paradigit (hardware en
accessoires, complete systemen, notebooks, pc-privé projecten voor bedrijven)
zich ook gevestigd in Nijmegen. De winkel
streek neer in de
Augustijnenstraat
10-26, de voormalige
behuizing van Shoes
to Love. Paradigit telt
21 vestigingen en heeft
zijn hoofdkantoor in
Eindhoven.

It’s Time verhuist
naar Hezelstraat
It’s Time positiemode gaat volgend
jaar zomer mogelijk verhuizen van de

NN Loyalty Club
gast in de Goffert
Op zondagmiddag 30 november zijn de
leden en hun introducé’s van de NovioNova
Loyalty Club te gast bij betaald voetbalorganisatie N.E.C. voor de thuiswedstrijd
die de stedelijke voetbaltrots die dag in het
McDOS Goffertstadion speelt tegen FC
Volendam.
De leden van de Loyalty Club worden die
middag voor de wedstrijd ontvangen door
gastheer Erik Langedijk, commercieel manager bij de Nijmeegse eredivisionist. Hij laat
de gelegenheidsupporters kennis maken met
de N.E.C.-organisatie en de talrijke mogelijkheden die de club het bedrijfsleven te bieden
heeft. De rust en de ‘nazit’ in de Gaanderij
bieden natuurlijk ruimschoots de gelegenheid
om ook kennis te maken met de netwerken die bij N.E.C. al kind aan huis zijn: de
Businessfriends en de OSRN.

Ganzeheuvel naar de Lange
Hezelstraat. De modezaak,
die in september 2 jaar op die
plek gevestigd was, groeit langzamerhand uit zijn jasje. Ook
de verwachting in de Lange
Hezelstraat op ‘meer loop’ te
kunnen rekenen, speelt mee in
de overwegingen van eigenaresse Saskia Rovers en bedrijfsleidster Carrij Thijssen om te
verhuizen.

Ruimte op het
Stationsplein
Met de sloop door de firma
Hijmans uit Ewijk van het voormalige
Postkantoor heeft het Stationsplein een veel
ruimtelijker aanblik gekregen. Met name
het politiebureau valt nu veel meer in het
oog. Het TPGgebouw is gesloopt vooruitlopend op de nieuwbouw voor Stichting
Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN) en
poppodium Doornroosje. De gemeente verwacht nog voor de jaarwisseling meer bekend
te kunnen maken over de nieuwbouwontwikkelingen.

Ingrijpende verbouwing
Boekhandel Roelants
Boekhandel Wouter Roelants in de Van
Broeckhuizenstraat gaat verbouwen. De pui,
de vloer en het plafond worden flink onder
handen genomen en een deel van de kelder
wordt bij de winkel betrokken. De verbouwing
gaat ongeveer drie maanden in beslag nemen.

Ledenlijst NovioNova Loyalty Club
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 belastingadviseurs
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
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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
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Business Network International
BNI is een wereldwijde organisatie waarbij het principe ‘geven
loont’ de basis vormt voor samenwerking tussen bedrijven.
Fotografie: Bart Nijs
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Onder de naam BNI Traianus netwerkt een 40tal bedrijven binnen de regio Nijmegen door gezamenlijk te ontbijten.
Alle leden nodigen ondernemers van harte uit om een keer de
sfeer te komen proeven. Informatie: www.bninijmegen.nl
Ontwerp: MediaMail

door Pieter Nabbe
foto’s: Theo van Zwam
en Edwin Stoffer

Een Mouton Rothschild
uit 1985? Geen probleem. Die ligt perfect
op dronk te wachten tot
hij wordt ontkurkt en
gedronken bij een malse
ossenhaas. Een exclusieve Cognac van €3000,-?
Kiest u maar. Het zijn
geen uitzonderingen binnen het assortiment van
HANOS Internationale
Horeca Groothandel.
Net als exclusief gerijpte
kazen en verschillende
soorten kaviaar. De fijnproever gesteld op luxe
kan het zo gek maken
als hij wil.
Jacco Rombouts

Voor Hanos begint de drukke decembermaand al in juni

Overbodige luxe? Misschien,
24

Terwijl de kranten vol staan over de recessie,
staan op een willekeurige zaterdagochtend
de volgeladen karren rijen dik voor de kassa.
Kennelijk heeft de financiële malaise de koopwoede van de clientèle nog niet getemperd.
Onttrekt luxe zich aan laagconjunctuur?
Vestigingsmanager Jacco Rombouts van
de Hanos in Nijmegen vreest van niet. “De
restaurateurs die bij ons hun inkopen doen,
hebben hun zaak in het weekeinde nog wel
vol. Maar de doordeweekse avonden zijn
kwetsbaar.”

Kerstpakketten
December is een topmaand voor groothandel Hanos, dat 14 vestigingen in Nederland
en België telt. De logistieke voorbereidingen
voor de feestmaand beginnen driekwart jaar

eerder. Rombouts: “Ondernemers bestellen
het liefst zo vroeg mogelijk hun kerstpakketten. Dan zijn ze er vanaf. De grote bulk
wordt afgenomen in de maanden september
en oktober.” Kerstpakketten vormen vijf tot
tien procent van de jaaromzet van Hanos.
Daarvoor worden kosten noch moeite
gespaard. Al in februari ieder jaar gaan de
inkopers van Hanos de beurzen af om te zien
wat de trend wordt.

dus al in oktober in volle gang. Voor de aankleding van de schappen en gangen is een
styliste fulltime in dienst. Zij bedenkt concepten om het voor de klant zo aangenaam
mogelijk te maken. Zoals bij binnenkomst
de entree en het themaplein, met allerlei lekkernijen die van Kerst een nog groter feest
maken. En de afdeling drank die uitnodigend
is versierd met fraaie wijnkistjes, koelers,
glaswerk; de ideale relatiegeschenken.

Themaplein

Hebbedingetje

De daadwerkelijke voorbereidingen voor de
drukste maand van het jaar zijn bij Hanos

Mike Engelaar, whiskykenner bij uitstek,
is verantwoordelijk voor de drank. Hij legt
uit dat het in de feestmaanden om drie
dingen gaat: trendgevoeligheid, verpakking
en nut. Hij heeft voor de komende tijd een
Nederlandse whisky ingekocht die er vooral
gelikt uitziet in een fraaie fles. “Lekker én een
hebbedingetje in een mooie doos.” Bij andere
drankjes wordt een glazenset cadeau gedaan

Vestigingsmanager
Jacco Rombouts:
‘De doordeweekse
avonden zijn kwetsbaar
bij de restaurateurs.’

Jurgen Eikholt

Roland Vrijmoet

maar er is wel vraag naar...
en even verderop prijken de echte exclusieve jongens, de whisky’s die een lidwoord
mogen voeren, ofwel hofleverancier zijn. The
Maccalan, the Glenlivet; op sherryfusten tientallen jaren gerijpte single malts. Hoe ouder
hoe verfijnder van smaak.

Zeeduivel en witte wijn
Tussen aperitief en digestief wordt wijn
gedronken. Fijnproevers hebben daar verstand van en nemen geen genoegen met een
supermarkthuiswijn. Keuze genoeg: de statige
Margaux’, de SaintEstèphe’s, Pommerols
en de prijzige Chateau d’Yquems liggen in
overvloed in de schappen. Engelaar: “Ik krijg
wel eens klanten die niet zo van wijn houden
maar bij de zeeduivel die ze net aangeschaft
hebben, toch iets lekkers willen drinken. Dan

Eigenaar en chefkok
Jurgen Eikholt van
restaurant De Schat:
‘Het mooie hier is dat ik
soms op ideeën wordt
gebracht om iets nieuws
te proberen.’

adviseer ik ze een mooie witte wijn die daar
bij past, een mooie ronde Sauvignon bijvoorbeeld.”

en cantharellen en luxe soorten sla in alle
mogelijke formaten.

De klant

Die variëteit is ook voor Roland Vrijmoet,
eigenaar van restaurant In Geuren en Kleuren
reden om twee keer per week de winkel te
bezoeken: “Je kunt ook per fax bestellen,
maar dan kun je de vis niet zien of voelen.
Wat daarnaast belangrijk is, is dat ik met de
medewerkers kan overleggen wat er voorradig is. Wanneer ik de vis heb ingekocht, maak
ik de combinaties met groenten, afhankelijk
wat er is en betaalbaar is. Het kost wel tijd,
persoonlijk contact met de mensen en het
product, maar het loont de moeite.”

Tijdens een ronde door de winkel ontwaren
we restaurateur Jurgen Eikholt druk bezig
met zijn inkopen voor restaurant De Schat.
“Ik kom hier gemiddeld twee keer per week,
vooral voor de verse groenten want ik werk
uitsluitend met verse producten. Voor de
feestdagen hebben we ons kerstmenu al in
oktober gereed. Dat gaat deels in overleg met
Jacco: wat is er voorradig en wat niet? Het
mooie hier is dat ik soms op ideeën wordt
gebracht om iets nieuws te proberen, bijvoorbeeld iets Oosters. Dat zie je thuis shoppend
achter de pc niet.”

Gewoon brood
De inkopers van Hanos luisteren goed naar
geluiden uit de markt. Wat is trendy? Wat is
hot? Brood is bijvoorbeeld allang niet meer
gewoon brood. Consumenten willen lekker
en verschillende soorten brood. In een reusachtige ijskoude hal liggen duizenden broden
opgeslagen. Overbodige luxe? Misschien wel,
maar de vraag is er. Net als verse garnalen,
coquilles St. Jacques, een eindeloze hoeveelheid verschillende soorten champignons

Het loont

Roland Vrijmoet,
eigenaar van restaurant
In Geuren en Kleuren:
‘Je kunt ook per fax
bestellen, maar dan kun
je de vis niet zien
of voelen.’
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Na jaren van voorbereiding
maakt de Zonnetrein, gratis
pendelend tussen de parkeerplaats Oude Stad (Hezelpoort)
en de Hezelstraten in
Nijmegen, een zeer voortvarende start. Niet alleen verliep
de proefrittenperiode geheel
naar wens en werd de officiele ingebruikname door wethouders Jan van der Meer en
Hannie Kunst begin november
een groot feest, het Nijmeegse
project kan zich nu ook al
verheugen in internationale
belangstelling.

Zonder Ondernemersfonds was de Zonnetrein niet mogelijk geweest

Zonnetrein verheugt zich in
internationale belangstelling
“Als het Ondernemersfonds niet
had bijdragen, had de Zonnetrein
nog niet gereden”, zegt Willem
Alferink, voorzitter van de
Stichting Meerwaardig Vervoer
Oude Stad (MeVOS).

Prachtig project
Projectleider Erik Hendriks valt
hem bij: “De puzzelstukjes pasten dit keer perfect in elkaar.

De subsidie van de Taskforce
Ondernemersfonds, de ondersteuning van de gemeente
Nijmegen, de opname van onze
plannen in het Project Mobiliteit
van het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat en de inbreng
aan het Nijmeegse project door
de Stichting Wijkwerk. Onder
regie van MeVOS hebben we er
samen een prachtig project van
gemaakt.”

Schoon en geruisloos
Wethouders
Jan van der Meer
en Hannie Kunst
namen de
Zonnetrein
begin november
officieel in
gebruik.
Foto: Theo van
Zwam.
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Uit het Ondernemersfonds werd
een bedrag van € 150.000,- beschikbaar gesteld, waarmee de aanschaf
van de Zonnetrein mogelijk werd
gemaakt. Voor de exploitatie van
de trein, die schoon en geruisloos
op zonne-energie rijdt, was tenminste nog zo’n bedrag nodig. Dat
is gedeeltelijk bijgedragen door
het Ministerie van V & W.

Geïnspireerd door alle

Nijmeegse luxe en decadentie?
De gemeente Nijmegen is trots op haar ondernemers, die zich actief inspannen om de stad nét
dat beetje meer te geven. De vele evenementen en activiteiten en het unieke aanbod van winkeliers
en horecaondernemers trekken jaarlijks vele bezoekers. Heeft u inspiratie gekregen door deze
special over luxe en decadentie? Er is altijd ruimte voor nieuwe initiatieven in Nijmegen...
Het Bedrijvenloket helpt u graag op weg!
Kom eens langs bij het Bedrijvenloket van de gemeente Nijmegen om uw ideeën voor een nieuwe
onderneming of activiteit te bespreken. Het Bedrijvenloket bestaat deze maand vijf jaar en heeft
ruime ervaring met het adviseren en ondersteunen van bedrijven, organisaties en instellingen bij
de realisatie van hun plannen. Met de accountmanager van het Bedrijvenloket (onderdeel van de
afdeling Economische Zaken) bespreekt u uw wensen. Wij helpen u direct op weg. U hoort wat de
gemeente voor u kan betekenen, welke gegevens er nodig zijn en wat u verder moet regelen.
De accountmanager blijft ook daarna uw aanspreekpunt, onderhoudt de contacten met de gemeentelijke
afdelingen en bewaakt het proces van dienstverlening.
Luxe en decadentie kan het Bedrijvenloket u niet bieden, maar tijdswinst, aandacht en service wél!
De accountmanagers werken bij
voorkeur op afspraak, maar ook
zonder afspraak bent u van harte
welkom. Het Bedrijvenloket is
gevestigd in de Stadswinkel aan
de Mariënburg 75 in Nijmegen.
Post: Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

Tel: (024) 329 90 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.

Probleemloos
De Zonnetrein gaat een zonnige
toekomst tegemoet, weten Alferink
en Hendriks zeker. “Vandaar ook
die internationale belangstelling.
Iedere stad wil zijn toeristen en
andere gasten wel van schoon en
geruisloos stadsvervoer voorzien.
Dit systeem, zorgt daarvoor. Een
wendbaar en praktisch te gebruiken Zonnetrein, met zonnecollectoren op het dak die voldoende
energie leveren om probleemloos
12 uur te rijden.”

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

Kasteelarrangement voor
Leukste Luxe Idee
Wie nog een leuk idee of aantrekkelijke actie heeft in het
kader van ‘Beleef de Luxe van
Nijmegen’ kan hiervan nog
melding maken bij het projectbureau (tel. 024-3453024, vraag
naar Simone van Poppel).
Inzenders dingen dan nog mee
naar de prijs voor het meest
originele idee of de best uitgevoerde actie -al dan niet met een
aanbieding- zijnde het ‘Beleef
de luxe van Nijmegen’ kasteelarrangement voor 2 personen
in Jachtslot de Mookerheide.
De jury van de VBO-etalagewedstrijden zal de ‘inzendingen’
beoordelen en bekendmaking
van de winnaar vindt plaats op
19 december vanaf 19.30 uur in
het Vlaams Arsenaal.

De bedrijven en organisaties die tot nu toe op welke wijze dan
ook een actie in het kader van ‘Beleef de Luxe van Nijmegen’
ontketend hebben zijn:
Angelica Art, paradijs kunstzinnige vrouwen
Arte d’oro Sieraden
Banketbakkerij Pruyn
Bibliotheek Gelderland Zuid
Cappello
Coffyn koffiebranderij & proeverij
De Lindenberg No.23
Eetcafé Vandaag
Fietsdiensten.nl
Fun Food Factory
Gingillo Design Shop
Het Witte Huis Lent
Holland Casino
Huidinstituut Heelhuyds
IntermediArt
Jan Jansen Schoenen

Koninklijk Horeca Nederland
Landgoed Jachtslot de Mookerheide
Maarten Tijssen Mode
Museum het Valkhof
Museumpark Oriëntalis
Partydress
RBT KAN
Restaurant de Vereeniging
Salon Sandra Obstfeld
Stichting Binnenstad management
Nijmegen
Velorama Nationaal Fietsmuseum
Vereniging Binnenstad Ondernemers
Wijnhandel de Blauwe Druif
Zus & Zo Keukengerei
4D Optiek by Bas
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Musea in december!
Afrika Museum

Postweg 6
6571 CS Berg en Dal
telefoon: 024 - 684 72 72
www.afrikamuseum.nl

Wilt u tijdens de donkere decemberdagen de warmte opzoeken?
Kom dan in de kerstvakantie naar het Afrika Museum.
Van 21 december t/m 4 januari vinden sfeervolle activiteiten plaats
voor bezoekers van alle leeftijden.
• workshop ‘Afrikaanse zang en muziek’
• swingend optreden van het Afrikaans koor Gye Nyame
• workshop ‘Kies je Afrikaanse beschermengel’
• ‘Afrikaanse verhalen’, voorstelling in kerstsfeer met prachtige
verhalen over vrede, vriendschap, licht en duisternis.

Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945

Wylerbaan 4
6561 KR Groesbeek
telefoon: 024 - 397 44 04
www.bevrijdingsmuseum.nl

Vlinders in de buik van de jaren ’40
De Tweede Wereldoorlog beïnvloedde het liefdesleven van een hele
generatie mensen. Ze kregen - zoals altijd - vlinders in hun buik:
in de schuilkelder, de onderduik, de loopgraven of doodgewoon
op straat tijdens de bevrijding. Deze tentoonstelling laat zien hoe
mensen weten te overleven, en hoe gevoelens alles kunnen doorbreken. Ook onderwerpen als homosexualiteit en grootschalige
prostitutie in de oorlogsjaren komen aan bod. De tentoonstelling
is te zien tot en met 30 september 2009.

Museum De Stratemakerstoren

Waalkade 8384
6511 XR Nijmegen
telefoon: 024 - 323 86 90
www.stratemakerstoren.nl

De Stratemakerstoren is in de zestiende eeuw gebouwd als onderdeel van de Nijmeegse stadsverdediging. Een massief gebouw
dat vreemd genoeg zo’n honderdtachtig jaar lang verborgen is
geweest. Sinds 1995 is in het gebouw een museum gevestigd.
In een aparte ruimte belichten wisseltentoonstellingen tal van
Nijmeegse onderwerpen. Onze kinderfeestjes zijn beroemd en het
gebouw is te huur voor feesten, partijen en vergaderingen.

MuZIEum
Nieuwe Marktstraat 54a
Nijmegen
(nabij Centraal Station)
telefoon: 024 - 382 81 81
www.muzieum.nl

Hét ervaringsmuseum over zien en niet-zien Maak met een
blinde gids een ervaringswandeling door het absolute donker. Stap
in de tijdmachine en ontdek hoe het leven van blinden eruit zag
door de eeuwen heen. Laat u bedriegen door fascinerende optische illusies of neem een verkwikkend lichtbad.
Tijdens de ‘Ontdekkingstocht door het donker’ valt er niets te zien,
maar wel te voelen, horen, ruiken en proeven. Verscherp uw overige zintuigen en ontdek de wereld op een andere manier!
Kom ook eens dineren... in het donker!

Regionaal Archief Nijmegen

Mariënburg 27, Nijmegen
www.nijmegen.nl/archief

Voor de antwoorden op al uw kleine en grote vragen over de
geschiedenis van Nijmegen en omgeving kunt u terecht in het
Regionale Archief Nijmegen.
Het Regionale Archief Nijmegen beheert alle archieven van
Nijmegen en de omliggende gemeentes. Daarnaast bewaart het
archief een grote collectie boeken en tijdschriften, foto’s, kranten, landkaarten, (bouw) tekeningen, geluids- en videobanden en
diverse collecties.

Dick Bos
Product Plus
Reclamebureau

VOOR U EEN VRAAG...
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.

DAT IS LuxE

EIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN
Voor de vijftigste verjaardag van mijn vrouw heb ik een gouden collier
met een saffier en vier diamanten gekocht bij een juwelier. Samen met
de bijpassende ring en oorbellen heb ik daar € 5.250,- voor betaald. Al
bij de eerste keer dat mijn vrouw de ketting om had lieten de diamanten
los. Wat kan ik nu doen?

Wat u het beste kunt doen is uw klacht voorleggen aan de juwelier. Ga bij de juwelier
langs en probeer in overleg tot een oplossing
van het probleem te komen. U heeft namelijk
recht op herstel en, indien dit niet mogelijk is,
op vervanging van de ketting. Mocht de juwelier de ketting niet willen repareren, dan kunt
u de klacht het beste schriftelijk melden. Let

hierbij op dat u de klacht in ieder geval binnen twee maanden nadat de stenen los hebben gelaten schriftelijk bij de juwelier meldt.
Het is aan te raden om uw klacht per aangetekende brief aan de juwelier te sturen, zodat
u altijd kunt bewijzen binnen de wettelijke termijn te hebben geklaagd. U moet het gebrek
namelijk binnen een redelijke termijn melden
en voor consumenten is deze termijn wettelijk op twee maanden gesteld. In de brief stelt
u de juwelier een redelijke termijn waarbinnen
hij tot herstel of vervanging over moet gaan.
Verstrijkt die termijn zonder dat de juwelier
iets van zich heeft laten horen, dan kunt u het
collier door iemand anders laten repareren en
de kosten op de juwelier verhalen.
Perry (P.J.) Willard
advocaat bij
Poelmann van den Broek N.V.

BOSPRAAT

Als u iets koopt in een winkel (of waar dan
ook) komt er een koopovereenkomst tot
stand. Uit de koopovereenkomst vloeien voor
de koper en verkoper rechten en verplichtingen voort. Zo bent u bijvoorbeeld verplicht
de koopprijs te voldoen en is de verkoper
verplicht een goed product te leveren. Wat u
mag verwachten van een goed product hangt
af van onder andere de prijs, het soort product, het soort winkel en de informatie die
de verkoper over het product heeft gegeven.
Van een gouden collier met edelstenen mag u
verwachten dat de edelstenen niet binnen een
half jaar na aankoop uit de ketting vallen.

We hadden onlangs een lek
in huis. In de badkamer
om precies te zijn. Het
water sijpelde door plafond en spouwmuur in
de meterkast. Het logische gevolg was kortsluiting. Technisch als ik ben, ging ik direct aan
de slag. En ‘herstelde’ de schade in no-time.
Tenminste dat dacht ik. Maar toen X-box, magnetron en wasmachine het begaven, begon mij
iets te dagen. Iets in huis was écht kapot. De
wasmachine was ook na herstel van de meterkast, kapot. Het was donderdagavond en we
konden Miele alleen mailen. Per ommegaande
kregen we een reactie: maandag zijn we bij u.
Ik blij, mijn vrouw niet. Drie dagen niet wassen!
Persoonlijk ben ik al blij dat we überhaupt zo
snel een reactie hebben.
De volgende ochtend kom ik al vroeg weer
thuis. Ik loop voorbij de wasmachine en zie
een man aan het werk. Ik groet en loop door,
om vervolgens weer verbaasd terug te lopen.
“Jij zou toch pas maandag komen?” Vervolgens
ontspint zich een gesprek waarbij ik van de ene
in de andere verbazing val. De goede man had
z’n eerste afspraak sneller dan gepland afgerond, had tijd over, keek in zijn agenda en zag
ons staan op maandag. Hij was in de buurt, dus
waagde hij het om bij ons op bezoek te gaan.
Waren we thuis dan kon hij extra werk doen, zo
niet dan had hij pech. Hij had geluk en wij nog
meer. In no-time maakte hij de wasmachine. Hij
constateerde dat de storing - gelukkig voor hem
en Miele - niet aan zijn bedrijf lag maar dat het
echt aan de kortsluiting lag. Voor
ons extra geluk want dan konden we
het nog claimen bij de verzekering.
Met zo’n mensen mogen werken, dat
is voor mij luxe. Mensen die voor
hun zaak staan en bij wie klantvriendelijkheid nog de gewoonste zaak
van de wereld is. Dat is luxe.
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Lange en Stikke Hezelstraat Bloemerstraat In de Betouwstraat
Van Welderenstraat Van Broeckhuysenstraat Hertogstraat Kelfkensbos

tekst: Margriet Modderkolk
foto’s: Theo van Zwam

Werkgroep Vastgoed Ringstraten als een rots in de branding

Positieve uitstraling is goed tegen leegstand
Voor huurders en eigenaren van winkelpanden in de ringstraten is de Werkgroep
Vastgoed Ringstraten als een rots in de
branding met informatie-uitwisseling. Alle
betrokken partijen hebben daar hun voordeel bij: winkeliers, og-bezitters, gemeente,
banken, makelaars, projectontwikkelaars
en, niet te vergeten, het ringstratenmanagement.
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Derek Verlee van Verbeek Bedrijfsmakelaars acht de bijeenkomsten van de Werkgroep Vastgoed Ringstraten zeer zinvol.

De vele panden die leegstonden, de subsidieregelingen die golden voor de winkeliers en
pandeigenaren noopten al in het najaar van
2006 tot een gezamenlijke aanpak.
Actuele projecten
Eenmaal per kwartaal komen de leden van de
werkgroep bij elkaar. Vertegenwoordigers van
de Rabobank, INGbank, Beaufort Makelaars,
Hestia Makelaars, Verbeek Makelaars,
Strijbosch en Thunissen, Economische Zaken
gemeente Nijmegen, Federatie Ringstraten en
de ringstratenmanager wisselen informatie uit
en houden elkaar op de hoogte van de stand
van zaken in actuele projecten.
Derek Verlee, werkgroeplid namens Verbeek
Makelaars, vindt de werkgroepbijeenkomsten bijzonder zinvol. “Je hoort wat er bij de
gemeente en bij de winkeliers leeft en kunt er
als makelaar tijdig op inspelen. Er wordt informatie uitgewisseld, het is goed voor de contacten en we weten beter wat er wel of niet aan
subsidieregelingen in de Ringstraten speelt.”

Soms negatief
Waar Verlee af en toe moeite mee heeft, is
het feit dat ondernemers soms negatief over
hun eigen straat praten. Teksten als ‘Dit is
een moeilijke straat’, ‘Het is hier op een
houtje bijten’ zijn niet van de lucht. “Nuilen”,
noemt Derek Verlee het. “Nieuwe huurders
laten zich natuurlijk in de straat door zittende
winkeliers informeren. Dan is het belangrijk
om juist te positieve dingen over die straat te
noemen.”
Wat betreft de leegstand in de Ringstraten geeft
Verlee aan dat het niet altijd meevalt om passende huurders te vinden. “Niet alles wat aan
ons voorbij trekt vinden wij ook geschikt als
winkelier in een van de Ringstraten.”
Over de contacten met de medewerkers van
het gemeentelijke Bedrijvenloket, is Verlee meer
dan tevreden. “Je wordt er snel geholpen”.

Kasteleinse Tonny Heider in bestuur Federatie Ringstraten

‘Smetiusstraat moet visitekaartje worden’
De Smetiusstraat behoort sinds september
officieel ook tot de Ringstraten en daarmee
is een lang gekoesterde wens van Tonny
Heider in vervulling gegaan.
De onderneemster, al 19 jaar kasteleinse van
Café Life in de Smetiusstraat, wil nu ook haar
bijdrage leveren en vertegenwoordigt daarom
haar straat in het bestuur van de Federatie
Ringstraten.

Kasteleinse Tonny Heider maakt namens de Smetiusstraat deel uit van het bestuur Federeatie Ringstraten.

Scepsis
Het Ringstratenbeleid werd al jaren met een
gezonde portie scepsis door Tonny en haar
collega’s gevolgd. “Ze beloven al zo lang

wat. Eerst zien en dan geloven.” Het feit
dat de aanloopstraten naar het kernwinkelgebied zoals de Smetiusstraat nu allemaal
als Ringstraat worden beschouwd, geeft de
ondernemers moed. Daarom wil de caféhoudster zich ook graag voor het collectief
inzetten.
Rinkelen op de bar
Tonny Heider wil graag dat het aangezicht
van de Smetiusstraat en van de Bloemerstraat
verandert in dat van ‘een fatsoenlijke winkelen horecastraat met terrassen’. Ze hoopt dat
met de herinrichtingsplannen voor Plein ‘44
nu ook die twee straten snel aan de beurt

Gerard en Marianne Cillissen staan al ‘een eeuwigheid’ samen in de winkel

‘Samen ontbijten dát is geen succes’
Gerard en Marianne Cillissen vieren dit jaar
drieledig feest: ze zijn 25 jaar getrouwd,
Gerard nam 25 jaar geleden de zaak over en
Schoenmakerij Tweehuysen bestaat 75 jaar.
Voor Margriet Modderkolk aanleiding om
hen een paar vragen voor te leggen.
Hoe is dat nou, een huwelijk hebben en ook
samen de winkel of het bedrijf runnen? Bij
zoveel winkeliers in de Ringstraten staan
man en vrouw samen achter de toonbank.
Een papa- en mamazaak hebben, 24 uur per
etmaal op elkaars lip zitten, is dat nou leuk?
Vijfentwintig jaar geleden was ook al zo’n hectisch jaar, herinneren Gerard en Marianne zich.
In januari nam Gerard de zaak van zijn oom
over, Marianne begon in diezelfde maand een
nieuwe baan en in februari trouwde het stel.
Nadat hun oudste dochter Astrid werd geboren nam Marianne afscheid van haar baan. In
de plaats daarvan ging ze twee middagen in
de week Gerard helpen in de zaak.

Mannenwereld
Twee jaar later werd Saskia geboren en in die
drukke schooljaren nam Marianne wat meer
afstand van de zaak. Nu de kinderen veel
groter zijn, Astrid zit al in het derde jaar van
de HAN en Saskia doet eindexamen, staat
Marianne veel meer uren in de zaak. Zij en
Gerard hebben een volledige vennootschap.
Dus nee, Gerard heeft ‘niets meer te vertellen’, zo laat hij me weten. Marianne vult aan
dat een vrouw niet bij haar man in dienst
mag zijn, wel als er sprake is van een B.V.,
dan mag het weer wel. “In het begin toen ik
actief werd in de schoenmakerij, werd een
vrouw door collega’s als ongewoon ervaren.
De schoenmakerij was toch vooral een mannenwereld”, weet ze nog.
Zelden ruzie
Privé en werk blijkt door elkaar heen te lopen
in huize Cillissen. Thuis praten ze over het
werk en op het werk praten ze over thuis. Wat
tot dusverre nog nimmer tot verveling heeft
geleid. Zelfs hebben ze samen nog tijd voor
allerlei vrijwilligerswerk en een belangrijke
hobby: dansen.

Marianne en Gerard Cillissen handelen zakelijke
verschillen van inzicht ook op zakelijke wijze af.

Professionals
De echte discussies voeren de Cillissens in
de avondlijke beslotenheid van de huiskamer. “Wat we vooral niet doen is ‘s ochtends
samen ontbijten. Dat is geen succes”, zo
drukt Marianne zich diplomatiek uit.
Samen de winkel ‘doen’ is voor Gerard en
Marianne heel belangrijk. Samen ergens voor
staan, maakt hen sterk als professionals. “Zo
weten we ook samen, met onze dochters,
waar we het voor doen.”

komen. “Want”, zo zegt ze, “de Smetiusstraat
is de toegangsweg naar het centrum en dat
zou dus het visitekaartje van de stad moeten
zijn.”
“De Smetiusstraat moet een aantrekkelijke
straat worden voor winkelend publiek. De
bussen moeten ophouden met ‘blazen’, de
glazen staan soms te rinkelen op de bar.
Door het inrichten van terrassen en een
mooie herinrichting van de straat moet het
hier echt gezellig worden. En als we dan toch
bezig zijn, moeten er ook meer fietsklemmen
komen. Vaak staan de fietsen zo ongeveer in
de zaak geparkeerd”, legt ze haar focus als
kersverse Ringstratenbestuurder uit.

Klein hartje
In de 19 jaar dat ze haar café drijft is er niet
veel veranderd in de Smetiusstraat. “Ook toen
al zaten er kroegbazen met een andere nationaliteit. Jammer is alleen dat deze collega’s
vaak nergens aan mee willen doen”, zegt ze.
Hoe staat het met de overlast? “Dat is goed
aangepakt door het wijkteam van de politie.
Er geldt een samenscholingsverbod. En er
wordt goed toezicht gehouden. Mocht er toch
iets zijn, dan kun je daar veel zelf aan doen.”
In haar eigen café Life komt een vast publiek,
jong en oud. “Allemaal schatjes, grote mond
maar veelal met een klein hartje. Ik regel alles
zelf en ben voor de duvel niet bang.”

Sinterklaasactie
in Ringstraten
De aankomst van de Goedheiligman op
15 november was voor de Ringstraten
reden om die dag ruim 700 waardebonnen aan de kinderen uit te delen.
Bij de volgende winkeliers 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.

Sint op bezoek
in Hezelstraten
Sinterklaas komt 29 en 30 november
in de Hezelstraten. Op zaterdag 29
november en koopzondag 30 november
komen Sinterklaas en z’n Pieten in de
Hezelstraten. Alle kinderen zijn van harte
welkom, Sint zal ze tussen 12.00 - 17.00
uur graag ontvangen op zijn tocht door
de Hezelstraten.

Beleef de luxe in
de Stevenskerk
Zaterdag 29 november staat de
Stevenskerk in het teken van luxe en verwennerij. Van 11.00 tot 19.00 uur valt er
te genieten van nieuwe collecties sieraden
en brillen en van 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 de belangstellenden
kennis te laten maken met de luxe in
Nijmegen.
4.D optiek by Bas presenteert de winter
collectie brillen geeft uitleg over de
nieuwste techniek op het gebied van
oogmeting. Arte d ‘Oro Sieraden heeft
designer Hans Herman Lingenbrinck van
het merk Pur naar de Stevenskerk.

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

31

Laat je verleiden door de kerstsfeer bij Holland Casino

Twinkelend LED-gordijn zet
Nijmeegs casino in het licht

Artimpression van het Holland Casino in december.
door Ellen Klaasse
foto’s: Holland Casino

Holland Casino Nijmegen laat zich niet kisten door de donkere decembermaand. Een
ware lichtexplosie zorgt er dit jaar voor dat
het pand aan de Waalkade aan niemands
aandacht ontsnapt. In samenwerking met
het bedrijf Avontuur werd een compleet
lichtplan ontworpen voor de feestmaand.
Vanaf de Waalbrug twinkelen de lichtjes je
tegemoet.
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Hoewel de decembermaand niet de drukste
maand van het jaar is voor Holland Casino
Nijmegen, worden de dagen tussen kerst
en Oud en Nieuw wel het best bezocht. Een
kerstdag trekt al gauw 2400 bezoekers.

Metamorfose
Gokken lijkt dan wel niet zo voor de hand
te liggen op deze religieuze feestdag, maar
het kerstgevoel is er wel degelijk aanwezig.
Tijdens de feestdagen ondergaat het interieur
een complete metamorfose. Het gokparadijs
ademt één en al kerstsfeer uit. Het restaurant,

van waaruit je uitzicht op de speelvloer hebt,
sluit daar naadloos op aan en biedt een speciaal kerstdiner. Een lauwwarme salade met
kreeft vooraf, daarna wildzwijn- en hertenbiefstukjes en een kaneelcreatie tot besluit.
Vervolgens een gokje wagen. Een aantrekkelijk alternatief voor wie geen zin heeft thuis
op de bank te hangen.

Lichtzee
Komende feestdagen hoeft niemand te zoeken naar Holland Casino Nijmegen.
De uitgaansgelegenheid die jaarlijks 500.000

Speelzalen van Holland Casino Nijmegen.

Holland Casino Nijmegen in cijfers
Aantal bezoekers per jaar: 118.000
Bezoekfrequentie per klant: 4,2-4,3 keer per jaar
Drukste maanden: mei en juni
Drukste dagen: 23 tot en met 30 december
Aantal fte’s: 280
Aantal medewerkers: 380
Jaaromzet: spel: 50 miljoen, horeca: 3,5 miljoen

Tips voor onervaren spelers
Buiten en binnen een lichtexplosie bij Holland Casino Nijmegen.

bezoekers trekt, wordt omringd door een
LED-gordijn van maar liefst 900 vierkante
meter.
“In de zomermaanden is ons pand goed
zichtbaar, maar in de winter is het nogal
donker op de Waalkade en valt het minder
op”, zegt Edgar de Veer, manager marketing
& communication.
In samenwerking met het bedrijf Avontuur,
dat jaarlijks voor de kerstversiering van het
casino zorgt, werd een spectaculaire oplossing bedacht. Een lichtplan dat het hele casino in het licht zet, waarbij speciale flashers
een twinkelend effect bewerkstelligen.
“Het casino wordt één grote lichtzee.
Daarmee willen we een ‘top of mind awareness’ bereiken, zoals dat in marketingtermen
wordt uitgedrukt. De naamsbekendheid van
Holland Casino is enorm groot, maar de klant
moet weer even aan ons herinnerd worden”,
aldus de Veer.

Alleen Nijmegen
Het unieke lichtplan, geproduceerd door een
groot Frans lichtbedrijf, wordt alleen door
de Nijmeegse vestiging van Holland Casino
uitgevoerd. “Ieder casino organiseert zijn
eigen evenementen. Maar ik merk wel dat
ons lichtplan met veel belangstelling wordt

gevolgd. Het zou best eens kunnen dat andere casino’s dit idee in de toekomst van ons
gaan overnemen”, aldus De Veer.
Niet alleen de spectaculaire buitenverlichting,
de bijzondere kerstversiering en het speciale kerstmenu maken een bezoek aan het
casino extra aantrekkelijk tijdens de donkere
decemberdagen, maar ook de verschillende
artiesten die er dan optreden. Op kerstavond
staat musicalensemble Fresh op de planken,
terwijl zanger en pianist Kim van Dijk op
eerste en tweede kerstdag voor de muzikale
noot zorgt, waarbij de gast verzoeknummers
in mag dienen.

Grote winkans
En wat is er nou mooier dan een leuk bedrag
winnen onder de klanken van ‘I am dreaming
of a white Christmas.’ Een droom die door
veel bezoekers gekoesterd wordt, weet de
Veer.
“Gasten die zo lang mogelijk willen spelen,
zetten doorgaans laag in. Maar staan ze
tegen het einde van de avond op winst, dan
wordt meestal het hele bedrag in één keer
ingezet in de hoop een grote slag te slaan. En
dat is heel goed mogelijk. De winstmarge van
het casino is laag, waardoor de kans op winnen vrij groot is.”

Kijk goed rond voordat je zelf gaat spelen.
Volg het spel van andere spelers en stel
vragen aan de croupiers. Let op: alleen
kijken mag ook en daar is veel plezier aan
te beleven. Beschouw het casino als een
overdekt terras waar je een grote variëteit
aan mensen kunt spotten.
Begin met Black Jack. Dat is een eenvoudig spel dat erg veel lijkt op het kaartspel
éénentwintigen. Speel eventueel mee met
een ervaren speler. Dat kun je doen door
jouw fiche achter die van hem te leggen
en zijn spel te volgen.
Speel je Frans Roulette, zet dan in op een
kleur. De kans dat je iets wint is 50%. Die
kans wordt aanzienlijk kleiner als je op
een cijfer inzet.
Bij iedere speeltafel staat vermeld wat de
minimale inzet is. Wil je zo lang mogelijk
spelen, begin dan bij een tientjestafel.
Kijk goed naar de inzet van een speelautomaat. Er zijn er bij waarop je al kunt
spelen vanaf één eurocent. Realiseer je
wel: hoe lager de inzet, hoe lager het te
winnen bedrag.
Zorg dat je een legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort) bij je hebt. Zonder legitimatie kom je absoluut niet binnen in een
vestiging van Holland Casino.
Op de website www.hollandcasino.nl kun
je de spelregels van te voren doornemen.
Het is ook mogelijk een speciaal arrangement met speluitleg te boeken.
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Schoenmakerij Tweehuysen
Erkend Gildemeester
In de Betouwstraat 42
Nijmegen
Tel. 024-3233160

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

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
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Kelfkensbos 57
T 024 360 00 64

6511 TB Nijmegen
www.poortwachtershuys.nl

Agenda

2008

Koopzondagen 2008

van 12.00 tot 17.00 uur
• 30 november, thema ‘Sint’
• 14 december, thema ‘Kerst & Beleef de Luxe’
• 21 december, thema ‘Marikenwinterfestival’
• 28 december, thema ‘Marikenwinterfestival’
• 4 januari, thema ‘Winter etc.’

Koopavonden

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

Evenementenkalender december
Donderdag 27 november

Verschijning nummer 12-2008, special ‘NoviaNova de
Luxe’, het binnenstadsmagazine van Nijmegen.
Informatie: www.novionova.nl

Vrijdag 28 november

Avondopenstelling Museum Het Valkhof vanaf 19.00
uur, thema ‘Romeinse weelde in tuinen en interieurs’ met lezing door Stephan Mols, universitair
docent klassieke archeologie Radboud Universiteit.
Tuinschetsen geïnspireerd op Romeinse tuinen en
impressie hedendaagse interieurs.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Eindelijk echte
Nijmeegse popquiz

Wat is de echte naam van Elvis
Costello? Hoe heette de roemruchte
begeleidingsband van Frank Zappa. En
wie vormden de damesgroep LUV.
Weet u zo uit de losse pols het antwoord op dit soort vragen? En denkt u
zich te kunnen met meten met teams
van onder mee OOR, de Gelderlander

en de Volkskrant? Kom dan dinsdag 30
december vanaf 19.30 uur naar LUX om
kans te maken op de felbegeerde trofee
Nijmeegse Popkenner 2008. De samenstellers maken een kriskras reis door de
tijd langs rock, rockabilly, disco, reggae,
punk, dance en new wave. Aan de hand
van beeld- en geluidsfragmenten, dia’s,
citaten, live gespeelde intro’s en de
onvermijdelijke open vragen, wordt de
quiz een feest van herkenning.
Of Mick Jagger leider van de Rolling Stones is,
zou zomaar een van de vragen kunnen zijn.

Kerstmannen lopen om het hardst door het
Kronenburgerpark, voor het goede doel (Spieren voor
Spieren).

Maandag 15 december

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 19 december

Exposities
binnenstad
tot en met zondag 28 december

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

tot en met eind december 2008

Het Ondernemerscafé, vanaf 17.00 uur in café-restaurant De Vereeniging, geadopteerd door
Jac. Bongers Dranken.

Expositie Marina Graafland met abstracte schilderijen in gemengde technieken in Slot Doddendael,
Binnenweg 2 te Ewijk.
Informatie: www.summerart.nl

Zaterdag 29 en zondag 30 november

Ledenvergadering VBO vanaf 18.00 uur in het Vlaams
Arsenaal, vanaf 19.30 uur uitreiking Blauwe Steen
en prijsuitreiking etalagewedstrijden en origineelste
'Luxe-actie'.

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

Donderdag 4 december

Avondopenstelling Museum Het Valkhof vanaf 19.00
uur, thema ‘Luxe voor het lichaam, mode en sieraden’
met lezing door Lien Foubert, universitair medewerkster oude geschiedenis Radboud Universiteit. Verder
met hoedenpresentatie, sieradenpresentatie en modeshow.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Sinterklaas op bezoek in de Hezelstraten. Tussen
12.00 en 17.00 uur zijn alle kinderen van harte welkom.
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

Van zaterdag 6 december t/m zondag 4
januari

Mariken Winterfestival in het Valkhofpark met o.a.
ijsbaan.
Informatie: www.marikenwinterfestival.nl
Mariken Winterfeesten in het hele stadscentrum, met
ondermeer ijsbaan op het Valkhof, levende Kerststal
op en rond het Koningsplein (tot 31 december), ijs- en
winterpret in de Molenstraat/Molenplein met o.a. een
nieuwjaarsduik op 1 januari. Wintermarkt tot en met
30 december in het centrum.

Vrijdag 12 december

Avondopenstelling Museum Het Valkhof vanaf 19.00
uur, thema ‘Rijk en arm in de Romeinse samenleving’
met lezing door Fik Meijer, emeritushoogleraar oude
geschiedenis Universiteit van Amsterdam en Latijnse
rondleidingen (17.30, 19.00 en 20.30 u) en rondleidingen door een decadente Romeinse dame. Ook optreden VJ Martijn Grootendorst.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Vrijdag 12 t/m zondag 13 december

Franse markt met streekproducten, Koningsplein en
omgeving.

Zaterdag 13 december

Santa Run. Inschrijven vanaf 12.30 uur in Molenstraat.
Aanvang wedstrijd 14.00 uur in Kronenburgerpark.

Zaterdag 20 en zondag 21 december

Gezellige kerstmarkt op de Molenstraat (‘Molenplein’).
Bezoek van de Kerstman aan de Hezelstraten met
ritjes op de arrenslee.

Zondag 21 december

Op uitnodiging: winterborrel voor relaties van binnenstadsmagazine NovioNova op de ijsbaan in het
Valkhof, vanaf 17.00 uur. Aanmelden via de bijgehechte kaart in dit maandblad.

Donderdag 1 januari - Nieuwjaarsdag

Nieuwjaarsduik in het gelegenheidszwembad van café
Malle Babbe, Molenstraat.

Vrijdag 2 januari 2009

Avondopenstelling Museum Het Valkhof vanaf 19.00
uur, thema ‘De Romeinse gastronomie’ met lezing
door Janiek Kistemaker, Romeins culinair specialist, en
proeverijen van wijn en Romeinse hapjes.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Maandag 5 januari

Nieuwjaarsreceptie gemeente Nijmegen in de
Vereeniging, vanaf 20.00 uur. Kaarten verkrijgbaar via
Open Huis.

t/m zondag 4 januari 2009

tot en met 22 januari 2009

Een laatste blik op vestingstad Nijmegen.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Zaterdag 7 februari t/m zondag 30 augustus
2009

Jan Jansen en Swip Stolk: twee meesterontwerpers
stellen hun werken ten toon, tevens presentatie van
gezamenlijk, voor deze tentoonstelling, ontwikkelt
object.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Zaterdag 28 februari t/m zondag 14 juni
2009

Een echte Toorop!
Tentoonstelling met originele Toorop-reproducties
en diverse herontdekte tekeningen, schilderijen en
brieven, waaronder een recent ontdekte ongepubliceerde autobiografie van Toorop. Voorafgaand aan de
tentoonstelling kunnen eigenaars hun echte Toorop
of reproductie laten beoordelen door experts (datum
wordt nog bekend gemaakt). Bijzondere stukken worden in de tentoonstelling ingebracht.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

10 oktober 2009 t/m 3 januari 2010

Het getijdenboek van Katherina van Kleef (ca
1440), een laatmiddeleeuws manuscript dat uit
de Noordelijke Nederlanden bewaard is gebleven.
Het gaat hier om een topstuk vol miniaturen met
ambachten, planten en dieren uit de collectie van The
Morgan Library & Museum uit New York.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

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

AVOND

27 t/m 30 december en 2 t/m 4 januari
Vanaf 16.00 uur 50% korting. Park open tot 20.00 uur.

TUREN

www.burgerszoo.nl

