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Marktkooplui en winkeliers denken zelf goedkoper
en efficiënter te kunnen werken

Ondernemers willen
markt zelf regisseren

Leg de organisatie en handhaving van de regels in handen
van een privaatrechtelijk orgaan
dat gevormd wordt door de
meest betrokken ondernemers
zelf, dus de winkeliers in de binnenstad en marktkooplui die op
de Nijmeegse markt staan.
Een voorstel van die strekking is
momenteel in de maak bij vertegenwoordigers van de Centrale
Vereniging voor Ambulante
Handel (CVAH) en de Vereniging
Binnenstad Ondernemers (VBO)
Nijmegen. Als zij zelf de regie voeren en eindverantwoordelijkheid
dragen over de markt, verwachten
de ondernemers de zaterdag- en
maandagmarkt in de binnenstad,
waarover zij onlangs samen met
de gemeente Nijmegen nieuwe
afspraken hebben gemaakt, goedkoper, efficiënter en tenslotte ook succesvoller
te kunnen organiseren.
“We denken aan een stichting of een andere rechtspersoon die enerzijds de
marktmeesters in dienst neemt en aanstuurt en anderzijds de marktgelden
heft en die binnen een raamwerk van een gemeentelijke marktverordening
de markten in de binnenstad, en misschien ook wel elders in de stad, organiseert”, licht VBO-voorzitter Wim Smids toe.
Smids verwacht dat de sterke betrokkenheid van ondernemers in de ambulante handel en van de winkeliers bij de markt leidt tot een betere organisatie
en efficiëntere handhaving van de regels. Juist op de laatste punt schortte er
de laatste jaren nogal wat aan, waardoor bij beide partijen wrevel en irritaties
ontstonden.
“Tegelijkertijd nam de markt steeds verder in kwaliteit af”, aldus Smids. Het
VBO luidde de alarmklok toen bleek dat winkeliers en marktkooplui in steeds
mindere mate van elkaars aanwezigheid profiteerden. Namens het VBO gingen bestuursleden Harry Boom en Jeroen Termaat de dialoog aan. Met de
Nijmeegse vertegenwoordigers van de CVAH en met de gemeente werd een
compromis gesloten dat moet leiden tot kwaliteitsverbetering van de markt.

 Lees verder op pagina 3: Strengere regels Nijmeegse markt
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Lelijkste pand van Nijmegen
Carnaval en tango kleuren
Nijmeegse koopzondagen
Bloemerstraat knap er van op

Nijmegen zoekt
gegadigden voor
hotel Julianaplein
De onderhandelingen tussen de
gemeente Nijmegen en een gegadigde
die op het Julianaplein in het voormalige Opusgebouw een hotel zou willen
ontwikkelen, zijn afgebroken. “De partij
waar wij mee aan tafel zaten, heeft het
af laten weten. De precieze redenen ken
ik niet”, aldus wethouder Hannie Kunst
(Stadsontwikkeling ten zuiden van de
Waal).
Voor het gewenste hotel op die plek
gaat de gemeente nu een programma
van eisen met daarbij behorende randvoorwaarden opstellen. Kunst: “Daarna
schrijven we een tender uit, zodat iedere
serieus geïnteresseerde kan meedingen
naar de ontwikkeling van dit project.”
Het behoud van de monumentale voorgevel van het Opusgebouw, waar vroeger de HBS in gevestigd was, behoort
tot een van de voorwaarden.



Lees verder op pagina 10:
Tweede kans Metterswane

Het idee is dat de
bank er niet alleen in
goede tijden is.
De Rabobank is een bank van de lange termijn. Wij
geloven dan ook in het duurzaam werken aan een
solide toekomst. En niet in het snelle succes. Dat
betekent dat we voor u producten en diensten
hebben die zorgen voor een gezond fundament.
Zo kunt u ook in mindere tijden op ons bouwen.
Dat is het idee.

Investeren in morgen.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/idee

Lezers van De Gelderlander kiezen

Lelijkste pand
van Nijmegen
in Molenstraat
Het winkelpand in de Molenstraat 52,
waarin winkels van modezaak Duthler
en Power Sale gehuisvest zijn, is door
de lezers van dagblad De Gelderlander
bestempeld als ‘het Lelijkste Pand van
Nijmegen’. Het pand is eigendom van
een particulier investeerder.

Het Lelijkste Pand van Nijmegen staat
in de Molenstraat is eigendom van
een particulier investeerder en wordt
‘bewoond’ door Duthler en Power Sale.
Foto: NovioNova.

Die twijfelachtige eer trof tot in januari het
pand van Osnabrugge op het Hertogplein.
Toen dat pand en onderliggende grond
door de eigenaar herontwikkeld werd in
een nieuwe winkel met daarboven ruim
40 appartementen en een parkeergarage
er onder, zwaaide de beulbal en werd het
gebouw gesloopt. De Gelderlander besloot
daarop tot een nieuwe verkiezing van het
‘Lelijkste Pand van Nijmegen’.
Talloze gebouwen in heel de stad bleken volgens de lezers voor die titel in aanmerking
te komen. Gebouwen in de binnenstad voerden echter de ranglijst aan. Het stationsgebouw en het daartegenover liggende
Metterswane werden veel genoemd, de
bankgebouwen aan het Keizer Karelplein/
Oranjesingel vallen negatief in het oog en
veel lezers blijken ook nog steeds moeite
te hebben met het Valkhofmuseum of het
Holland Casino aan de Waalkade.

‘Energierekening de helft lager’

Snoek beenmode stapt over op LED
Door in zijn winkel in de Ziekerstraat
nagenoeg alle bestaande (halogeen) verlichting te vervangen door een alternatief
met LED technologie ziet Goof Snoek,
eigenaar van Snoek beenmode, zijn
maandelijkse energierekening voortaan
met 50% dalen. Met de invoering van
LED-verlichting heeft Goof Snoek een
primeur voor de Nijmeegse binnenstad.
“LED technologie levert een directe energiebesparing van 80% op. De besparing van
energie op de totale verlichting zal rond de
vijftig procent zijn, een aanzienlijke hoeveelheid! Naar de eerstvolgende energierekening ben ik dan ook erg benieuwd. De
investering verdien ik binnen anderhalf jaar
terug, ongelofelijk snel”, aldus Snoek.
Frans Peelen van LEDadvice, dat Snoek

beenmode het nieuwe licht deed zien,
legt uit: “In deze winkel was een enorm
rendement te halen door de aanwezigheid
van veel halogeen verlichting. De basisverlichting van de winkel is nog niet in LED
uitgevoerd, omdat de terugverdientijd van
die investering nog niet acceptabel is. De
investering moet binnen twee jaar terugverdiend kunnen worden, anders brengen wij
geen positief advies uit.”
“De totale besparing is moeilijk te berekenen, maar zal nog hoger uitvallen”,
zegt Peelen verder. “Veel winkels moeten
constant koelen om de warmte van de
verlichting te compenseren. LED wordt ook
een factor vijf minder warm, dus koelen is
niet meer nodig. Daarbij bevat LED geen
UV-straling, die de verkleuring van kleding
veroorzaakt.”

 Vervolg van voorpagina

Strengere regels
Nijmeegse markt
Na jarenlang in toenemende mate met de
ruggen tegen elkaar te hebben gestaan,
zijn gemeente, winkeliers en marktkooplui
enkele weken geleden tot een akkoord
gekomen over een betere opstelling van de
marktkramen en strengere handhaving van
de regels die voor de markt gelden.
Het was de winkeliers al heel lang een
doorn in het oog dat zij in de marktstraten
tegen de achterkant van de kramen aankeken, waardoor het zicht op de winkelpuien
en etalages voor het winkelende publiek
ontnomen werd.
Ook het plaatsen van auto’s en busjes bij
de kramen was de winkeliers een gruwel,
evenals het feit dat leeg gevallen kramen
niet werden opgeruimd. Klap op de vuurpijl
was dat veel marktkooplui bij tegenvallende handel vaak al uren voor het einde de
markt hun kraam opbraken en vertrokken.

Handhaven
Een verwijt aan de gemeente was dat de
gemeentelijke marktmeesters onvoldoende
optraden om de bestaande regels te
handhaven, waardoor de markten op zaterdag en maandag afgleden in chaotische
toestanden. Het VBO-bestuur pleitte er
uiteindelijk zelfs voor de markt volledig te
verbannen uit de Burchtstraat, Grote Markt
en Augustijnenstraat. Voorgesteld werd de
markt te concentreren op alleen nog maar
het Kelfkensbos.
De marktkooplui, op hun beurt, kwamen
daartegen in het verweer: het Kelfkensbos
zou veel te klein zijn om alle ‘vaste’ kramen
en verkoopwagens te kunnen herbergen.
Ook zij stoorden zich aan het onreglementaire gedrag van enkele van hun collega’s,
die tenslotte het hele marktwezen in een
kwaad daglicht stelden.

Verwijderen
Nadat het akkoord over strikte handhaving
van strenge(re) regels in januari bereikt
werd, is de toepassing daarvan meteen
van kracht gegaan. In de loop van april
verwachten de partijen dat alle maatregelen
gerealiseerd zijn. Luifels van marktkramen
mogen niet meer te ver uitsteken, marktkramen mogen het zicht op winkels niet
meer onttrekken, geen geparkeerde auto’s
meer bij de kramen en wie een kraam gereserveerd heeft dient, na waarschuwingen
op straffe van schorsing en uiteindelijk verwijdering, ook te verschijnen.
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Bedrijvenloket
Hét servicepunt voor ondernemers
U bent van harte welkom met al uw vragen en plannen. Ook bieden wij u advies als het even minder goed gaat met uw bedrijf.
U krijgt een eigen accountmanager die voor u de contacten met andere gemeentelijke afdelingen onderhoudt en de dienstverlening bewaakt.

Tip

Op de hoogte van
economisch Nijmegen
Wilt u op de hoogte blijven van economische ontwikkelingen
in de gemeente Nijmegen?
Of het nu gaat om onze bruisende binnenstad, vernieuwing
van een bedrijventerrein of gemeentelijk beleid; de
Nieuwsbrief Economische Zaken bericht er over.
Neem een (gratis) abonnement op deze tweemaandelijkse
Nieuwsbrief Economische Zaken. Een mail naar
ez@nijmegen.nl volstaat.

Tel: 14024 E-mail: bedrijvenloket@nijmegen.nl Adres: Stadswinkel, Mariënburg 75 Open: ma./wo./do./vr. 9.00 tot 17.00 uur (do. na 17.00 uur op afspraak), di. 9.00 tot 12.30 uur.

www.nijmegen.nl

Agenda

Zaterdag 5, 12, 19 en 26 maart

Boekenmarkt, Mariënburg

Zaterdag 5 t/m dinsdag 8 maart

2011 Carnaval Nijmegen.

Koopzondagen 2011
van 12.00 tot 17.00 uur

• 6 maart Carnaval • 3 april Tango • 25 april
Pasen • 1 mei Groenmarkt • 5 juni Muziek
• 13 juni 2de pinksterdag • 3 juli Zomer
• 17 juli Vierdaagse • 7 augustus Vakantie
• 4 september • 28 augustus Gebroeders van
Limburg • 4 september Samba & Salsa
• 2 oktober Kermis • 6 november • 27 november
Sint • 4 december Sint • 18 december Kerst/
Mariken Winterfeesten

Evenementenkalender
februari/maart
Donderdag 24 februari

Verschijning nummer 01-2011 van ‘NovioNova’,
hét binnenstadsmagazine van Nijmegen.
i: www.novionova.nl

Zaterdag 26 februari

Kunst-, Boeken- en Curiosamarkt, Mariënburg

Zondag 27 februari

Gratis optreden in Restaurant OportO in de
Hertogstraat, van 16.00 tot 19.00 uur. Met Trio
Ernezt Kuipers, Frans van Keep & Gilles van Eeden
en gitarist Bert Maas. i: www.restaurantoporto.nl

Zondag 6 maart

Carnavalsoptocht door het centrum van Nijmegen,
vanaf 14.00 uur.

Zondag 6, 13, 20 en 27 maart

Gratis optreden in Restaurant OportO in de
Hertogstraat, van 16.00 tot 19.00 uur. Met Fado &
meer, Club de Choro, Braziliaanse muziek en Flor
d’Luna. i: www.restaurantoporto.nl

Woensdag 16 t/m zondag 20 maart

3de editie van Go-Short - Internationaal Short Film
Festival Nijmegen in en rondom Arthouse LUX.
i: www.goshort.nl

Tot en met 21 mei 2011

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de
Marikenstraat de expositie ‘Mariken in Nimwegen’,
voor jong en oud. In het Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis.
i: www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Donderdag 17 maart

Zaterdag 19 maart

Belangrijke evenementen
voor 2011
Zondag 10 april

Avond van het filmgedicht. Met de allerbeste
hedendaagse cinepoems en uitreiking van de
Cinepoem Award. i: www.goshort.nl
Eerste lustrum van het Nijmeegs Boekenfeest
in concertgebouw De Vereeniging, vanaf 19.45
uur. Centraal staat het levensverhaal. Als slot een
superswingende Franse disco!
i: www.keizerkarelpodia.nl

Dinsdag 29 maart

Lezing door wethouder Henk Beerten over de
toekomst van de Nijmeegse tram in Museum De
Stratemakerstoren.
i: www.stratemakerstoren.nl

Dinsdag 1, 8, 15, 22 en 29 maart

Exposities Binnenstad
Tot en met 27 maart 2011

Elke dinsdagmiddag kunnen ondernemers van de
ringstraten met vragen over de herinrichting terecht
in het Huis voor de Binnenstad.

Tot en met 8 mei 2011

Tentoonstelling ‘Mythen van het Atelier’ in
Museum Het Valkhof Nijmegen. Aan de hand van
o.a. schilderijen, tekeningen en foto’s van meesters
als Breitner, Israëls, Toorop en Koekkoek wordt ontrafeld hoe deze mythen tot stand zijn gekomen.
i: www.museumhetvalkhof.nl

Galerie Zeven Zomers (Eelko van Iersel) in de
Stikke Hezelstraat is iedere zaterdag en zondag
voor publiek geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Bezoek op afspraak is ook mogelijk.
i: www.tussentijds.org of www.zevenzomers.nl

Dinsdag 1 maart

Optreden in Culturaal Centrum Cardo, Nijmeegsebaan 9 te Groesbeek. Peter Faber met Caveman,
vanaf 20.00 uur. i: www.stichtingcardo.nl

(1868-1934), architect van de Heilig Land Stichting.
In Architectuur Centrum Nijmegen
i: www.architectuurcentrumnijmegen.nl

Eeuwfeest van de Heilig Land Stichting: expositie
over het leven en werk van architect Jan Stuyt

6de editie van de HAN-KAN estafette & marathon

Woensdag 20 t/m zondag 24 april

8ste Internationale Tangofestival Doble-Ocho.
i: www.doble-ocho.com

Zaterdag 23 april t/m zondag 1 mei

Paaskermis in Nijmegen

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.

BINNENSTAD-

SPREEKUUR

Wethouder Bert Jeene van Economische
Zaken geeft exclusief in NovioNova
zijn visie op actuele kwesties die in de
Nijmeegse binnenstad spelen.

‘Alles is gezegd en opgeschreven,
nu concrete stappen zetten’

Jeene wil binnenstad
ook echt zien bruisen
“De Nijmeegse binnenstad moet meer
een beleving zijn dan een plek waar mensen alleen maar komen om te kopen.”
Het ideaalbeeld van de stad is al vaak
opgeschreven in notities en plannen en
misschien wel nóg vaker met de mond
beleden, maar nu wil wethouder Bert
Jeene (Economische Zaken) op zo kort
mogelijke termijn daden zien. “We willen
de stad echt zien bruisen!”
Om dat schouwspel dan ook echt mogelijk te maken, is Jeene van plan om al
komende maand het nieuwe, allesomvattende bestemmingsplan Binnenstad aan de
gemeenteraad voor te leggen. De wethouder weet zich gesteund door zijn collegawethouders waarvan een deel tijdens de
vorige coalitieperiode al voorbereidingen
heeft getroffen voor dat nieuwe bestemmingsplan.

Accentgebieden
“Daarin gaan we een aantal zaken regelen die we hebben opgepikt uit de werkconferentie van november vorig jaar en uit
ander overleg waarin de gebruikers van
de binnenstad hun visie aan de politiek
kenbaar hebben kunnen maken. Voorbeeld:
we handhaven de accentgebieden voor
de horeca, maar we creëren ook nieuwe
mogelijkheden. Zo gaan we in het gebied
omgeven door het Hertogplein, Van
Broeckhuysenstraat, Mariënburg en Klein
Mariënburg de mogelijkheden voor de
horeca uitbreiden”, kondigt Jeene aan.

warme, direct voor consumptie geschikte
producten in het assortiment aanbiedt.
Voor ons zijn afhaalcentra vormen van
detailhandel en is het geen horeca”, aldus
de wethouder.

Koffiehoek
Ook functiemenging in de winkels in de
binnenstad wordt via het nieuwe bestemmingsplan mogelijk gemaakt. De wethouder: “Winkeliers die hun klanten een kopje
koffie willen aanbieden krijgen daartoe de
gelegenheid. Maximaal 50 vierkante meter
en 25% van het vloeroppervlak van de winkel mag voortaan voor dat doel gebruikt
worden.”
Daarmee komt de gemeente tegemoet aan
de toenemende wens van de detailhandel
om, in antwoord op de steeds sterker
concurrerende webshops, vaker en meer
op te treden als persoonlijk en deskundig
adviseur voor klanten die toch liever niet
via het ‘kille’ en ‘zakelijke’ internet hun
aankopen willen doen.

Bed & Breakfast
Het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad
gaat ook de vestiging van Bed & Breakfastbedrijven in hartje stad vergemakkelijken.
Voor uitbaters van deze hotelaccommodaties gelden voortaan minder regels en
eenvoudiger voorwaarden, mits hun B&B
het aantal van 4 slaapkamers met totaal 8
bedden niet te boven gaat.

Laat de detailhandel kansen liggen
door onvoldoende of geen gebruik
te maken van de sociale media? Is
gebruik maken van sociale media een
(deel)antwoord op de bedreiging die
de webshops eventueel vormen voor
‘gewone’ winkeliers?
Antwoorden op die vragen worden mogelijk gegeven tijdens een workshop sociale
media die het Servicepunt Detailhandel
& Horeca Nijmegen / UWV WERKbedrijf
op dinsdag 1 maart geeft voor binnenstadondernemers. Inmiddels hebben al
circa 40 ondernemers aangegeven aan de
workshop te willen deelnemen.
Op Hyves zitten meer dan 7 miljoen
Nederlanders, dagelijks worden er via
Twitter 3.000.000 tweets geplaatst,
Youtube verwerkt 36.000 video’s per uur
en op Flickr staan 3.600.000 foto’s. Er
zijn bakkers die twitteren dat de broodjes
net uit de oven komen, ijscoboeren die
laten weten waar ze staan, cafés die hun
vaste klanten op foursquare belonen. Een
kleine greep uit de vele voorbeelden van
wat ondernemers met sociale media kunnen doen.
Sociale netwerken zijn booming en helpen ondernemers hun bedrijf te innoveren. Steeds meer ondernemers zien de
waarde van sociale netwerken in, maar
weten niet goed hoe te beginnen en hoe
ze dit fenomeen strategisch in kunnen
zetten. Wat moet je nou doen, en wat
niet? Hoe zorg je ervoor dat je succesvol
kunt zijn met sociale media? Welke ontwikkelingen zijn er nog en wat moet of
kan ik daar mee?
De (gratis) workshop op 1 maart laat
zien wat de kracht van sociale media is
en hoe winkeliers deze praktisch kunnen
gebruiken. Aanmelden bij het Servicepunt
Detailhandel & Horeca Nijmegen, via
website www.sdhn.nl.

colofon

Afhaalcentra
In de sfeer van horeca ligt ook de nieuwe,
strakkere regeling voor afhaalcentra in de
binnenstad. “Als dat type bedrijf na 23.00
uur open wil zijn, moet er ontheffing aangevraagd worden. Die wordt geweigerd als
een goed leefklimaat in de omgeving van
de zaak geweld wordt aangedaan. Ook als
een afhaalcentrum een detailhandelplek
inneemt, wordt zo’n ontheffing geweigerd.
En dat geldt ook als in het afhaalcentrum

Detailhandel en
sociale media

uitgever Faits Divers vof Marketing &

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

Media, Nijmegen
redactie André Sonneville
fotografie Theo van Zwam
vormgeving Louman & Friso, Nijmegen
advertenties &
marketing Elles Jonker, 0647 087974
druk Trioprint Grafisch Centrum
distributie Fietsdiensten.nl, Nijmegen
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Meedoen met
tangopakket
Belangstellende ondernemers
kunnen meedoen door afname
van een tangopakket. De kosten
bedragen € 200,- of € 300,excl. btw, afhankelijk van de
pakketkeuze. Aanmelden kan via
Hanneline Oosting (h.oosting@
rbtkan.nl), die namens het
Regionaal Bureau voor Toerisme
Arnhem Nijmegen de uitvoering
verzorgt in samenwerking met
Stichting Ultimo Tango.
Pakket 1: € 200,- excl. btw
• Aanbod van een tango
solo musicus of duo met
luistermuziek (achtergrond) voor
een optreden in uw winkel.
• PA set met mixer (indien nodig
en niet in huis aanwezig)
• Opname in winkelroute
Ondernemer stelt beschikbaar:
minimaal 10 m2 (bij solo) en
min. 20 m2 ruimte (bij duo) in
de winkel
• Indien mogelijk vitrineruimte
die beschikbaar wordt gesteld
of ingericht wordt in het thema
tango met gerelateerde producten

6

Pakket 2: € 300,- excl. btw
• Aanbod van een tango triokwartet met luister-of dansmuziek
(in concertvorm of dans-salon
vorm) voor een optreden in uw
winkel/horecagelegenheid
• PA set met mixer (indien nodig
en niet in huis aanwezig)
• Opname in winkelroute
Ondernemer stelt beschikbaar:
- minimaal 50 m2 ruimte in de
winkel/horeca onderneming (evt
bij voorkeur tevens podium)
- stoelen voor publiek bij
concertvorm
• Indien mogelijk vitrine ruimte
die beschikbaar wordt gesteld
of ingericht wordt in het
thema tango met gerelateerde
producten.

Op 6 maart bonte storm door het centrum;

Carnaval en tango kleuren
De koopzondagen op 6 maart en 3 april
hebben ieder een duidelijk thema meegekregen. Het thema Carnaval op zondag 6 maart ligt voor de hand. Naast
koopzondag is 6 maart ook carnavalszondag, de dag waarop de carnavalsoptocht onder auspiciën van de Stichting
Openbaar Carnaval Nijmegen (SOCN)
als een bonte storm door de Nijmeegse
binnenstad trekt.

6 maart

carnaval

Kom me t de bus, breng brengt je!

Meer informatie: Stichting Ultimo
Tango, de heer Lucien Lecarme
telefoon 06-50415098 of Regionaal
Bureau voor Toerisme Arnhem
Nijmegen, Hanneline Oosting
telefoon 0481-366250.

H u I s V o o r d e b I n n e n s tA d n I j m e g e n

Reinoud van
Assendelft
de Coningh
leisure manager

tony

op 3 april trekt de tangoroute weer

Nijmeegse koopzondagen

Tangofestival
De tangokoopzondag is een opmaat voor
de 8ste editie van Doble Ocho, het internationaal bekende tangofestival dat 20 tot en
met 24 april in Nijmegen gehouden wordt.
Doble Ocho heeft inmiddels de Argentijnse
Tango duidelijk neergezet in Nijmegen
en omstreken en zal de Waalstad en haar
bewoners weer veroveren met een divers
en breed programma van concerten, workshops en optredens.

Veel publiciteit
Voor de tangomuziekroute hebben zich al
een aantal bedrijven aangemeld: Podium,

DE 300 VAN VAN AS

Koopzondag 3 april zal een rustiger, maar
zeker niet minder spectaculair verloop
krijgen. Voor deze koopzondag zal, net als
vorig jaar in april, een tangomuziekroute
door de binnenstad uitgestippeld worden,
met een lint van tangomusici en -dansers
die in winkels en cafés zullen optreden. De
organisatis is in handen van het Huis voor
de Binnenstad in samenwerking met de
Stichting Ultimo Tango.

Ik moet de laatste tijd
veel aan Tony Soprano
denken. Wie? Tony
Soprano, maffiabaas uit
de gelijknamige serie,
enkele jaren geleden ook in ons land uitgezonden.
Ik kreeg eind december de DVD box van mijn
lief. Sindsdien zijn wij verslaafd. Als we een
avond allebei thuis zijn wordt alles en iedereen opzij geschoven voor een aflevering uit de
zes seizoenen van The Sopranos. Ik kan ze u
allemaal van harte aanbevelen. Wij zijn helemaal geïnvolveerd in the family. En u weet,
family is heilig binnen de Maffia.
We zien ook allerlei verbanden met dingen
die vandaag gebeuren. Zo werden vorige
week in New York niet minder dan 134
maffiakopstukken opgepakt na jaren van
voorbereiding en schaduwen door de FBI.
Kan geen toeval zijn...
Maar ook dicht bij huis, op Bijsterhuizen
werd een enorm bedrijf ontmanteld, dat louter
diende als witwaspraktijk voor growshops!
Hoezoooo fictie??
Omdat wij er zo helemaal ‘in’ zitten komt
Tony regelmatig in gedachten voorbij.
Vanmorgen nog moest ik aan hem
denken, tijdens het hardlopen
in het bos, waar de stilte van
de zondagmorgen ruw aan gort
werd geramd door een race op de
motorcrossbaan in Groesbeek.
Ik moet aan hem denken als ik
de non-discussie hoor over 29
bomen die moeten verdwijnen
voor de bouw van de Topsporthal
op het Parkeerterrein van het
Goffertstadion en die met 58
bomen worden gecompenseerd!
Natuurlijk moet ik aan hem denken als ik lees dat de PVV kandidaten voor Proviciale Staten hun
mond niet mogen opendoen en
dat ze alle woordvoering moeten
overlaten aan mevrouw hun lijsttrekker, die mij zo indringend aan
Greet Hofmans doet denken.....
Tony Soprano. Ik ben benieuwd
hoe hij hier allemaal op gereageerd zou hebben. Ik denk dat het
‘f...’ woord hier redelijk ingeburgerd zou zijn geraakt. Òf hij was,
net als Mubarak, ondergedoken
in Sharm el-Sheikh omdat het ook
hem allemaal teveel geworden
was!

David Mulder, Hotel Courage, Cappello en
de Bieb. Bij de deelnemers aan de route zal
de tango in diverse vormen te beluisteren
en te bekijken zijn, zoals optredens van
duo/trio/kwartet met luister-dansmuziek
als achtergrond of luistermuziek in concertvorm. In een speciaal hiervoor te ontwikkelen routebrochure worden de deelnemende
ondernemingen opgenomen, inclusief een
aanduiding op de centrumplattegrond.
De tangowinkelroute zal onder meer
verspreid worden bij de binnenstadondernemers, hotels in het Rijk van Nijmegen,
bibliotheek, Open Huis en bij de VVV Rijk
van Nijmegen. Tevens zal door advertenties, busposters, raambiljetten, persberichten etc. en via de overall publiciteit van
Stichting Ultimo Tango voor alle tango activiteiten in de maand april veel publiciteit
voor de speciale Tangokoopzondag worden
verzorgd.
Het hele programma van het internationale
festival Doble Ocho is te vinden op
www.doble-ocho.com.
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Berg en Dal | Nijmegen
 (024) 684 2000
www.goldentulipvalmonte.nl
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(actieve) vergaderingen | trainingen | congressen
feesten | jubilea | lunches | diners | overnachtingen

Bofligt, van alles het leukste!

van Welderenstraat 52a, Nijmegen
tel. 024 388 80 43 www.bofligt.nl

Lange en Stikke Hezelstraat Bloemerstraat In de Betouwstraat Van Welderenstraat Van Broeckhuysenstraat Hertogstraat Kelfkensbos Tweede Walstraat
Wintersoord St. Jorisstraat Van der Brugghenstraat Smetiusstraat

Nieuws
uit de Ringstraten
Stapje verder met
Aanstraalverlichting
De veelbesproken aanstraalverlichting
bij historische panden in de Lange
Hezelstraat is weer een stapje dichterbij
realisering. Eind januari zijn de gemeentelijke- en rijksmonumentenvergunningen
verleend en zijn ook de bouwvergunningen verstrekt. “Het wachten is nu nog op
verder financiering”, aldus ringstratenmanager John Bardoel.

Bloemerstraat
knapt ervan op
De herinrichting van de Bloemerstraat vordert gestaag. Het trottoir aan de westelijke
zijde van de straat is reeds voorzien van
nieuwe bestrating, die nu ook aan oostelijke zijde van de straat wordt gelegd.
Vooruitlopend aan de oplevering van het
nieuwe Plein1944 worden de trottoirs herbestraat en worden verlichting en ander
straatmeubilair vervangen.

Ook die Ringstraten waar de openbare
ruimte nog niet is opgewaardeerd, worden
dit jaar heringericht. De verwachting is dat
voor de zomer de straten gereed zijn. Voor
de start van de werkzaamheden wordt de
klankbordgroep middels een bijeenkomst
nader geïnformeerd over de aard en planning van de werkzaamheden.
De ondernemers in de straten die nog
voor herinrichting aan de beurt
komen en die vragen hierover
hebben, kunnen terecht bij de
Ringstratenmanager. Iedere
dinsdagmiddag kunnen zij
binnenlopen in het Huis voor
de Binnenstad (Van Schaeck
Mathonsingel 12) om eventuele
vragen te stellen.

Hoewel het weer niet altijd
mee zit, vorderen de herinrichtingwerkzaamheden in
de Bloemerstraat gestaag.
Foto: NovioNova.

Bijeenkomst Ringstraten
Voor dinsdag 19 april staat er weer een kwartaalbijeenkomst voor ondernemers uit
de Ringstraten gepland. Tijd van samenkomst vanaf 18.00 uur. De locatie en het
eventuele thema worden nog nader bekend gemaakt.

Opening
terrasseizoen
Enkele horecaondernemers werken
met het Ringstratenmanagement aan
een min of meer officiële opening van
het terrasseizoen. In eerste instantie is
gedacht dat op koopzondag 1 mei te
doen, maar omdat het in april al vaak
goed terrasweer is, wordt bekeken of die
opening niet naar voren gehaald moet
worden.

Tussentijds breidt uit
Tussentijds, de pop-up winkelketen van
bijzondere atelierwinkels, designshops,
galeries en kunstramsj in Nijmegen, is
weer uitgebreid. Sinds het begin van
dit jaar is Galerie Zeven Zomers van
Eelko van Iersel gevestigd in de Stikke
Hezelstraat. De galerie is iedere zaterdag
en zondag voor het publiek geopend van
13.00 tot 17.00 uur.
Via www.tussentijds.org of www.zevenzomers.nl wordt actuele informatie over
de wisselende exposities gegeven.
Fentastic, een paradijsje voor urban
dancers, opent binnenkort haar deuren
aan de Tweede Walstraat 98.
Sinds februari 2011 bevindt zich op de
Lage Markt 5 de galerie van Marco van der
Bol. Marco herschept historische foto’s
van oud Nijmegen met zijn Spuitbus. De
galerie is op afspraak geopend omdat
Marco veel op locatie werkt.
Tussentijds houdt zich ook bezig met initiatieven die nieuw leven brengen in de
voormalige pershal van De Gelderlander
aan de Waalhaven.
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Correspondentieadres Rinstratenmanager
Van Schaeck Mathonsingel 12, 6512 AR Nijmegen
M: 06-22527964
E: ringstratenmanager@ringstraten.nl
Deze publicatie wordt mede
mogelijk gemaakt door
het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling

Vervolg van voorpagina:
Hotel Julianaplein

Tweede kans
Metterswane
Ontwikkeling van een parkeergarage
onder de Wedren valt overigens buiten het plan. “Pas nadat de nieuwe
parkeergarages aan de Van Schaeck
Mathonsingel en Achter de Hezelpoort in
gebruik zijn genomen, zullen we weten
of de binnenstad behoefte heeft aan nog
meer parkeerplaatsen. We wachten dat
dus eerst af ”, aldus de wethouder.
Woningcorporatie Talis, eigenaar van
kantoorkolos Metterswane aan het
Stationsplein, is samen met de gemeente
Nijmegen in onderhandeling met drie partijen over de herontwikkeling van het uit de
jaren zeventig daterende kantoorpand.
“Metterswane is een gedateerd, doods
pand, waar niemand die het station uit

Met verrekijkers en fototoestellen in de
aanslag toerden de NovioNova fans langs
de ganzengebieden. Foto: NovioNova.

komt om naar de binnenstad te gaan
warm van wordt”, aldus Hannie Kunst.
“We hebben de ambitie dat te veranderen.
Het gebouw zou een gemengde woon- en
kantoorfunctie moeten krijgen. Een eventuele nieuwe gevel zal enerzijds moeten
aansluiten bij de groene rust die de Van
Schaeck Mathonsingel uitstraalt met zijn
statige kantoorvilla’s, de nieuwe parkeergarage en de te restaureren esplanade, en
anderzijds bij de stedelijke levendigheid die
hoort bij de Burgemeester Hustinxstraat
als ‘toegangspoort’ tot de binnenstad vanuit het station.”
Naast de in aanbouw zijnde parkeergarage
en de bouw van het nieuwe Doornroosje,
waarmee de gemeenteraad onlangs
instemde, is Metterswane het derde grote
project in de spoorzone waarmee dat
gebied een volledig nieuwe aanblik krijgt.
Kantoorkolos Metterswane aan het Stationsplein wordt door velen als bedreigend ervaren en heet bezoekers van de stad die vanuit
het station komen in zijn huidige vorm zeker
geen warm welkom. Foto: NovioNova.
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NovioNova fans
op de ganzentoer
Bijna dertig leden van de NovioNova
Loyalty Club maakten twee weken geleden van de gelegenheid gebruik om zich
per luxe touringcar door de Ooijpolder
en het in Duitsland aangrenzende
natuurgebied de Duffelt te laten rondrijden op zoek naar de foerageergebieden
en dagverblijven van de tienduizenden
wilde ganzen die in de winter in de
polders verblijven. Onder deskundige
leiding van Peter Hoppenbrouwers,
gids bij het Natuurmuseum Nijmegen,
kregen de ‘gelegenheidsvogelaars’ tekst
en uitleg bij de flora en fauna die ze
onderweg, al dan niet zichtbaar, tegenkwamen. De geslaagde ganzentoer werd
ondernomen vanuit Golden Tulip Hotel
Val Monte dat de NovioNova fans zowel
vooraf als achteraf gastvrijheid bood.
De volgende activiteit
voor de leden van de
NovioNova Loyalty Club
betreft een cabaretavond
op dinsdag 5 april in het
Cardo Theater.

Ingezonden Brief

Verontwaardiging

Als mede-eigenaar van Kameleon Women
in de Molenpoort Passage en als lid van
de promotiecommissie van de Molenpoort
Passage wil ik graag mijn verontwaardiging
uitspreken over het onlangs geïntroduceerde Winternight Shopping dat in de media
naar voren is gebracht alsof het een superhappening is waar de ondernemers van de
binnenstad helemaal achter staan. Grote
ogen ontstaan bij mij na het lezen van het
blad NovioNova waarin dit beschreven
wordt. Ik heb goed contact met de ondernemers in de Molenpoort en buiten de
Molenpoort maar géén van allen waren ze
positief over deze Winternight Shopping.
Op de tweede plaats de ‘etalagewedstrijd’.
Ronduit met 3 woorden te omschrijven;
één grote lacher! Wederom na de artikelen
in de Gelderlander en NovioNova gelezen

te hebben, gaan bij mij de haren overeind
staan. Ik weet niet wie er in de jury zat
maar een kritisch oog ontbrak er toch echt.
Hoogenboom=mode de winnaar? Daar
ben ik het zeker mee eens, maar de andere
op de foto’s? Kom een keer kijken bij
Kameleon Women of Mezzo, daar kunnen
echt heel wat etalages een puntje aan zuigen. Echter, wij worden niet vermeld omdat
de Molenpoort geen bijdrage levert aan
de Vereniging Binnenstad Ondernemers
(VBO). Deze etalagewedstrijd komt op mij
over als een grote vriendjespolitiek en geeft
totaal géén realistisch beeld weer.
Steeds weer gaat alle roem uit naar
de paradepaardjes van Nijmegen: de
Marikenstraat en de Ringstraten. Terwijl
over de Molenpoort wordt gezwegen. De
vraag is dan ook waarom de Molenpoort

Passage niet ook lid wordt van het VBO
en dus ook meer in beeld komt? De
Molenpoort is simpelweg géén lid meer
omdat er jarenlang grof contributie is
betaald aan het VBO, maar hier vrijwel
niets voor terug kwam.
Als het goed is moet het VBO Nijmegen
er zijn als klankbord voor de binnenstadondernemers en hun mening ventileren. Ik
heb echter het gevoel dat het VBO vaak niet
weet waar ze over praat. Natuurlijk kan ik
makkelijk praten vanaf de zijlijn, maar elke
kritische ondernemer zal het over bovenstaande onderwerpen met me eens zijn.
Ruben Bongers
Kameleon Women

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

Nieuw agentschap
voor Partydress
Eind januari hebben eigenaresse
Marilena van der Horst van Partydress
op Kelfkensbos en Jeannine Sok van
www.sokorganiseert.nl in Milaan gesprekken gevoerd met ontwerper en producent
Ermanno Capritti, die onder het label
Maurel prachtige uniformkleding voor de
hotel- en restaurantwereld maakt en ontwerpt. De Nijmeegse dames hebben uiteindelijk op exclusieve basis het agentschap
voor Nederland verworven van dit gespecialiseerde Italiaanse modehuis.

Zonder horecagelegenheid te willen zijn,
kunnen klanten ‘Bij Lex’ onder het genot
van een kop koffie of een drankje bespreken wat zij aan iemand (een geliefde,
familie, een kennis of een zakelijke relatie) cadeau gaan doen. ‘Bij Lex’ verzorgt
een familieboek met stamboom, een
schilderij van uw huisdier, een tekening
van uw ouderlijk huis, maar ook een relatiegeschenk voor het personeel. ‘Bij Lex’
is geopend van donderdag t/m zaterdag
vanaf 12.00 uur, op koopzondagen en op
afspraak.

Osnabrugge zit
aan de overkant

SmartTrash
geopend
Corine Boskamp - Eggen heeft in In de
Betouwstraat 20 haar winkel SmartTrash
geopend. SmartTrash staat voor de verkoop
van mooie tweedehands dames(merk)
kleding, maar ook nieuwe kleding met o.a
de merken Etoile du Monde en Alchemist
en accessoires zoals sieraden, sjaals, riemen en tassen. Ook mannen vinden er een
kleine tweedehands afdeling met mooie
overhemden en stropdassen.

Witgoedzaak Osnabrugge is tijdelijk verhuisd naar de overkant aan het Hertogplein
en heeft zijn intrek genomen in het voormalige pand van Van der Stad. Het winkelpand van Osnabrugge wordt momenteel
afgebroken en maakt plaats voor een nieuw
elektrowarenhuis met daarbij 44 appartementen en een parkeergarage.

Middenklasse hotel
op Oranjesingel
Eigenaar John Janssen Duyghuyzen beziet
de mogelijkheid om van zijn kantoorpand ‘Oranjestaete’ aan de Oranjesingel
een middenklasse hotel te maken. In het
monumentale pand zou plaats zijn voor 22
hotelkamers. De bedoeling is gasten alleen
logies en ontbijt te bieden. De beslissing
valt pas in de tweede helft van het jaar,
nadat de gemeente het bestemmingsplan
voor de 19e eeuwse schil heeft vernieuwd.

Marketing Huis
voor de Binnenstad

Huiskamerwinkel
‘Bij Lex’
“Een winkel voor cadeaus op maat”, zo
omschrijft ondernemer Lex Diekstra zijn
huiskamerwinkel ‘Bij Lex’ die hij onlangs
aan de Van Welderenstraat 62 opende.

Nastasja Vendel is per 1 februari als marketingmanager aan de slag gegaan voor het
Huis voor de Binnenstad en voor het Actief
Comité Binnenstad Nijmegen (Stichting
Vierdaagsefeesten). Natascha, geboren en
woonachtig in Nijmegen, zal voor het Huis
voor de Binnenstad vooral werken aan een
toegankelijke en informatieve website en
voor de Vierdaagsefeesten zal zij (mede)
verantwoordelijk zijn voor sponsoring en
aanvullende acties.

Duurzaam centrum
in Burchtstraat
Een adviescentrum en een winkel met een
uitgebreid duurzaamheidsassortiment van
Het Groene Hert hebben onderdak gevonden in de voormalige meubelzaak van Piet
Hoefsloot aan de Burchtstraat. Het duurzaamheidscentrum moet de verbinding
vormen tussen de consument aan de ene
kant en duurzame overheid en bedrijfsleven aan de andere kant. Er worden gratis
adviezen gegeven over isolatie, energiegebruik, ‘groene’ subsidies. De winkel bevat
tevens duurzame producten, van onder
meer regionale bedrijven.

Manager
Marikenstraat
Als Centrummanager voor de Marikenstraat heeft Mirande van Kerkhof begin
dit jaar plaats gemaakt voor Carolien
Beijer. Mirande is door SCM Property
Management benoemd tot manager van de
Heuvel Galerie in Eindhoven.
Carolien Beijer (geboren in 1967 en woonachtig in Rha), werkt al sinds 2008 voor
SCM voor onder andere projecten als
winkelcentrum Arendshof bij Breda en de
Kalvertoren in Amsterdam. Met opleiding
HBO vastgoed zorgt ze ervoor dat de
Marikenstraat in de eerste plaats, ‘schoon,
heel en veilig’ is en blijft. Daarbij vindt ze
het erg leuk om weer in een binnenstad te
werken vanwege de vrolijke levendigheid.

Conservator
oude kunst
Museum Het Valkhof heeft een nieuwe
conservator oude kunst. Vanaf 1 april treedt
dr. Barbara Kruijsen (1970) in dienst van
het museum. Zij volgt Ruud Priem op.
Barbara Kruijsen, die aan de Radboud
Universiteit zowel de studie Geschiedenis
als Kunstgeschiedenis volgde, was sinds
2003 conservator cultuurgeschiedenis bij
het Limburgs Museum in Venlo. Hier was
ze verantwoordelijk voor een aantal tentoonstellingen. Zij heeft tevens gewerkt bij
het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch en het Rijksmuseum Twenthe in
Enschede.

11

E

ER

!

IS

N

VE
LE

BE

PR

RA

G

O

M

M

A

11

20

DO

CA
R

R

EA
TE

TH

10
/2
0
11

20

D
8 ATU
21 feb M
fe rua
br ri
ua 2
1m
ri 011
a
20
23
ar
TI
11
t
m
24
Je TEL
aa 201
a
1
m
Ca ns
rt
5
2
ap aar
Jo rdo 20
os
t 2 011
ril
t H The – Le
Pe
0
20
19
11 11
ap
Xm ter F uijs ater t’s C
ril
14
AB ix e abe en sho eleb
20
Be w
r–
BA
n
m
11
9
N
rt m rat
e
E
C
i2
ju
Ja ight Wor rnst ave Lo et e
PR
ni
01
a
l
m uis
1
&
20
€ IJS
Ha p B of C d R
se
an
B
11
1
e
r
€
s
o
n
7
es m
Ho sa
viv ob
se e
20 ,50
bi
LO
e
Cu op, n’s
rs dy al
,A
Ca CAT
g
€
Er by & eze ng en me
r
1
S
e
A
5
t
t do IE
€
i
,
l
rie o.
W nes
Ni ads Th
ilf to The k en s –
17 a.
j
K
s
€
r
e
m
,
ie , M
oo
5
Bl
D
Ca
li
eg cho ate
d
m € 20, 0
r
r
e
u
st e to
Fin arc izza efde
d
e
n
w
Ca
o
n 17
AA
rd
bu
ke elli
vo elli eg
Th
rd
,5
rs no s
r
C
o
0
e
g 20 NVA
Ni orv nge ang
€
a
a
T
r
.
s
t
j
&
he
20 30 NG
er
15
va me erk n z ka
Ca do
.0 u
at
,n eg oo ijn art
Th
rd
0 ur
er
Gr s pa v en
€
o
e
uu
a
Ca
oe Ui d er
T
2
t
2
C
h
0.
er
r
0,€
ar
sb tb res kri (pr
e
Ni rdo
00
a
d
1
ee uro se jg ijz
t
Sin
jm T
17
4.
o
er
uu
,5
3
k
ee he
T
/V n: baa en
d
0
C
he
20
0
r
J
a
a
VV Re r
ı
gs at
u
z
ar s 19
.3
at
ur
Al
eb er
e
ce via ijn
Ca rdo
0
2
l
e
97
n
i
b
ı
0.
r
aa be
Th
er L pt w ex
rd
in co jks
00 uur
n vi
t H un ie w cl.
o
ea
te n w org
v
u
w
9 nd
T
a
c
o
r g
ei ch We .c se
he ter
ur
20
in t
jn ca rk ar rv
is ijwi rati erte rde nise
.0
at
Gr zic
e
n
l
i
d
C
f
n
e
0
M
er
e
l
c
Ca a ig v
oe h
r
e
uu
ald é e nro oth ek
20
os
be rdo rdo ers an geo r in t St
n
sb op
d
e
r
e
.
r
ic
a
e
t
ee h
n wi
ke h ee al me ga h
20 30 u
nk (ge ter. en)
nd eb n s a n ni et htin
k et
M
.0
s
s
u
el en nl vo
e
te
b
b
h
c
0
ja t
ei en eg rtie en eer ult g C
e
rre
Bl
uu r
d.
iX pin n o or a
Ca sje. het
de rip ste me d. ure ard
in
r
em -b nd lle
v
o
r
va
vo do
Sp gew n b t e Car el
e
e
e
r
n
sc
or o es en do ce me
ı tali rst voo
va ors Th
We
t
h
n
t
r
t
Pr ng aa rie de aa ha ze tr
n te ea
ijn
rk
im m nd
f T n n n t um suc
de llin te
en
Ca
en
d
z
.
c
o
e
r
u
e
i
i
o
g
u
ac e –v
ra g
ro
va
w rdo
r e Naa it m cap ch Ca es e
tiv n
de
’t elij
oo
n
Ca
al rd
s
en
Ca ord Th
n
e
i
t
i
e
Ha k)
o
,
h
n
rd
r
te n
de he ns d 14
et
o
ge rdo t m ea
ite co hee
rt
is
t t en e s jaa ong cult
ni
S
n nc n
“C leg Th oge ter
c
ee
eu
ho he m am r i eve ure
va er Cu
n
ui ard en ea lijk da
we
n
lie ate et
e
on
n te ltu
e
Ca n. re
de
re r en enle voo r 15 l pr
oo tda o… hed ter ge nkt
p
n
e
rd
a
r
e
s
og
e
r
h
H
m
k
e
v
o
r
n
d
z
v
v
ee
i
To
gr
er ko gt. en n. V taa aa aar
o ier l ilv
ur het ond ng. de oor ram
am
wa m Be bi a t v kt b
Th na se
an
p
s
e
Z
n
m
j
ea as izo
bi ar r
t
m
ch en zo zo da oo do es
:
a.
jge ti ha owe artic elli
ab
te t t en
te d s ek nd ar r b or taa
W
e
n
r
n
r
l
o
i
n
e
d
s
g
W
in eft - b
ek
. eiz rs ere da ijzo Sp n a
ra te dic pu pat en
ge nb a b ie
je
W
oe va b t o n on an
he u ied
n ur p. lie e
.S
kr
n n ele n de so h
t s he t k
O
aa ea In k, n
ijg
we Ca ve ze re rs et
TI
ei t v om
bi nde
n u mi
,
t
z
r
o
j w rs
n
C
n
e
o
u
d
o
V
n
C
lan va dd
i
i
r
e
l
on teu
n
o
s
e
r
H
en le n
ar
he T !” uw tm ijw ie
en nt
d
d
T
d
de n els
,w m
k
h
o
i
2
t
o
o
ill e
I
g
t
e
e
e
er ens
0
n
h
N
lij
o
e
a
i
t
e
1
ke en
c
s
e
s
g
n
i
0
t
ke
e
G
o
n
o
n,
l
ve er el og g ers n
-2 ve ate
n
ler met
CA
en
c
0
k
r
n
m
a
en e
r
r
e
1
w
e
e
s
n
z
i
1
p
e
o
en en
e
.
n
a
i
op A t
ch iz
RD
uw
ch ge dag :
vr han
ije d
t a oe
te n d w
bi rtie dat
tij ica
O
jzo s
d p
an n 1
aa ee
.N
6
nd ten
ro r
L
m
er .
e

D
N
O ZO
RD BIJ
CA EN
E

