Bekend Nijmegen
Claudia van Kesteren
eigenaar van Tante Theater
(Nijmeegse Annie)

Met BN’ers

directeur Stadsschouwburg en De Vereeniging
Goede voornemens “Ik neem me altijd
voor de lat weer hoog te leggen. Dat betekent voor mij dat we eind 2015 trots kunnen
zijn op de renovatie van De Vereeniging, dat
we het 100-jarig bestaan van De Vereeniging hebben gevierd door Nijmegen en regio te laten zien wat we in huis hebben, en
vooral dat we veel mensen blij hebben gemaakt met mooie en ontroerende voorstellingen en concerten in de Stadsschouwburg en De Vereeniging. En dat ik zelf ook
heb kunnen genieten natuurlijk.”

Jo Janssen

van Partij Gewoon Nijmegen
en horecaondernemer

“De verkiezingen in maart hebben veel indruk
op me gemaakt. Hoe de ratten van de politiek
de mensen besodemieteren met van alles te
beloven. De SP en de Nijmeegse fractie hebben de mensen voor de verkiezingen beloofd
om het avondparkeergeld terug te draaien.
Tot nog toe is er niets gebeurd.
Dan vraag ik me af, is dat nou sociaal? Mensen die in het centrum wonen vereenzamen
omdat familie of vrienden niet meer op visite
komen en winkeliers en horeca vallen om.”

log in Syrië, de vliegramp in Oekraïne. Het
komt dichtbij en het voelt bedreigend. Het
mooie van onzekerheden is dat het ons aan
het denken zet en dat het de behoefte aan
saamhorigheid en schoonheid vergroot.
Theater vervult daar een rol in. Ik zie dat
terug in bezoekersaantallen maar ook in
de intense manier waarop onze bezoekers
vaak een voorstelling of een concert ervaren.”

Wat moet anders?
“De tolerantie moet omhoog. Kunst is een
manier om zaken uit te vergroten en te relativeren. De beleving van kunst bindt mensen. Kunst is ook pure schoonheid. Dat zou
de overheid ook meer moeten beseffen.
Daar moet je in investeren en niet op bezuinigen.”
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stress naar bed te gaan. Het gaat meestal om
hele kleine dingetjes, dan zeg ik: laat je niet
gek maken. Lachen is de beste remedie! Tussen de mensen blijven en niet voor de ramen
gaan zitten en actief blijven.”

2014

2014 “Terreur van de IS, de burgeroor-

Wat moet er anders? “Wat er aan de oost-

kant van de Waalkade gebeurt, is schandalig.
De ene na de andere horecazaak gaat op de
fles. Dat is de schuld van de gemeente, de
precariokosten zijn torenhoog. En ondertussen doen ze niets om de kade te verbeteren.
Wist u dat één van de mooiste stukjes van
Nijmegen een onveilig gebied is, ga daar ‘s
avonds maar eens lopen.”

Wensen 2015 “2015 wordt een jubileumjaar. Een bijzonder jaar waarin we van
ons laten horen met veel nieuwe, spraakmakende programma’s. De twee iconen
van Nijmegen, de Stadsschouwburg en De
Vereeniging, zullen weer flink van zich laten
horen.”

Goede voornemens “Op het persoonlijke vlak
ben ik blij met mijn goede gezondheid, dat hoop
ik zo te houden. Als je leuke dingen doet en fijn
met je vak bezig bent heeft dat zijn weerslag op
alles, zo is mijn overtuiging. Zakelijk heb ik het
plan opgevat om een nieuwe zaak te beginnen.
Dat is weer een flinke uitdaging.”

door, niet alleen in het begin of op het einde van
het jaar! Leven vanuit mijn hart en vanuit liefde en
mijn talenten aanwenden voor diegene en datgene die er voor mij toe doen.”

Goede voornemens “Proberen niet met

Anne Marie Kalkman

Nijmeegse horeca ondernemer

Goede voornemens “Die heb ik het hele jaar

het nieuwe jaar in

Een nieuw jaar betekent nieuwe ronde, nieuwe kansen!
De tijd bij uitstek om terug te blikken en vooruit te kijken.
Vijf Bekende Nijmegenaren laten hun licht schijnen over
2014 en 2015!

Wil van Dekken

Wensen 2015
“Ik roep alle kinderen op om hun vader of
moeder, oma of opa die in een verzorgingshuis zitten te bezoeken, ook al heb je ruzie
gehad. Daarnaast moeten we de mensen die
zijn ontslagen, ziek zijn of er alleen voorstaan
niet vergeten.”

2014 “Dat jaar heeft me uitgedaagd op alle
vlakken. Geen makkelijk jaar, maar heel dankbaar ben ik voor de goede banden zoals met
mijn vader, zijn vrouw en mijn eigen zoon die sterker zijn geworden. Heb ook vele nieuwe vrienden
gemaakt waarmee ik bof, gelukkig ben en die ik
omarm. Meeste indruk heeft het neerhalen van
de MH17 gemaakt, je eigen kwetsbaarheid inzien en de verplichting naar jezelf en je naasten
oppakken om iets moois van je leven te maken.”
Wat moet er anders? “Mijn bedrijf Tante Theater bestaat in 2015 alweer 15 jaar, in die tijd heb
ik zoveel geleerd als Nijmeegse Annie, met de
Verhalenjurk en ben ik gevoed door alle mensen
die ik heb ontmoet. Wat hen beweegt en wat ’t
leven maakt. Ik ben gegroeid en ga nu van entertainment steeds meer richting zingeving.”

Wensen 2015 “Een bijdrage leveren als professional en als mens daar waar het ertoe doet. Ik
ben op dit moment met het Radboudumc Amalia
kinderziekenhuis in gesprek om te gaan onderzoeken of mijn Verhalenjurk ingezet kan worden
om kinderen die erg ziek zijn of zijn geweest in
mijn jurk ‘Op Verhaal’ te laten komen. Het lijkt mij
prachtig als dit unieke concept - grootste jurk ter
wereld - wordt gebruikt om te helen en te delen.
Wat zou het mooi zijn als ik dit als ambassadeur
van het Amalia kinderziekenhuis naar alle Nijmegenaren uit zou kunnen dragen.”

Hubert Hendriks

bestuursvoorzitter
Huis voor de Binnenstad
Goede voornemens “Daar doe ik niet aan

mee. Ik maak al genoeg goede voornemens
door het jaar heen.”

2014 “Ontwikkelingen van binnensteden
maken op dit moment het meeste indruk op
me. Omdat daarmee meteen een sociaal
maatschappelijk verhaal wordt verteld. Horeca, Cultuur en Winkelbedrijf werken hard
en met veel enthousiasme, tegelijkertijd zie
je omzetdalingen die niet door het internet
komen maar door een in zijn totaliteit soberder manier van leven. Deze nieuwe manier
van leven heeft zijn terugslag op alle sectoren maar beïnvloedt tegelijkertijd innovatieve en creatieve concepten.”

Wat moet er anders? “We hebben nu veel
rapporten en onderzoeken vol wijsheid. Ik
hoop dat die op alle niveaus nu goed gelezen zijn en we echt aan het werk kunnen.
De binnenstad van Nijmegen biedt echt
veel kansen, maar er wel even samen aan
trekken met soms gedurfd beleid. De binnenstad gezamenlijk nog aantrekkelijker
maken op gebied van diversificatie, gastvrije entrees, gezamenlijke openstellingen,
gezamenlijke projecten om de gasten van
de stad een warm welkom te bereiden.
Samenwerking met alle spelers in de stad
biedt veel mogelijkheden voor iedereen.”

2014 “Ik begin met de degradatie van NEC, dat
is me als trouw aanhanger niet in de koude kleren gaan zitten. De keerzijde is dat ze nu bijna
alles winnen, dat is ook wel eens leuk. Positief
in 2014 is dat de werkzaamheden aan de Waalkade zijn afgerond. Sindsdien is de omzet van
Le Figaro weer toegenomen. Verder vind ik het
mooi dat Koen, mijn jongste zoon, is gestart aan
de Hogere Hotelschool in Amsterdam.”
Wat moet er anders? “Ik vind dat mensen
meer verdraagzaam moeten zijn en meer belangstelling voor elkaar moeten tonen. Veel
mensen zijn alleen maar met zichzelf bezig. Dat
is jammer. Zoek met elkaar de gezelligheid op,
zou ik willen adviseren. Mondiaal vind ik dat het
vluchtelingenprobleem verschrikkelijke vormen
aanneemt. Die mensen hebben het zo slecht.”

Wensen 2015 “Hopelijk zet het economisch
herstel door. De crisis heeft ook in Nederland
voor armoede gezorgd. Het wordt tijd dat de
mensen het financieel weer beter krijgen. Daarnaast moeten we ons meer bekommeren om
ouderen die eenzaam zijn. Verder zou het mooi
zijn als Nijmegen profiteert van de nieuwe brug
en daarmee de oversteek en de nevengeul. Tenslotte heb ik de vurige wens dat NEC in 2015
het kampioensfeest mag vieren en daarmee terugkeert in de Eredivisie.”

Wensen 2015 “Hernieuw enthousiasme
in een soberder economische structuur. Ik
hoop dat alle ondernemers en alle vastgoed
eigenaren samenwerken om een goede
partij te zijn voor een faciliterende overheid
met transparante en beperkte regelgeving.
Verder wil ik bijdragen aan een nog aantrekkelijker maar wel grotere binnenstad.”
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