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Claudia van Kesteren is beter bekend
als Nijmeegse Annie, die al twintig
jaar voor verbinding en leven in de
brouwerij zorgt in de Waalstad tijdens
diverse evenementen en openbare
gelegenheden. Ook legt Annie met
regelmaat de vinger op de gevoelige
plek en door zaken bespreekbaar te
maken vervult zij een rol van ‘eye &
heart opener’. Met haar bedrijf Tante
Theater brengt zij op speelse wijze
bijeenkomsten tot leven. “Al sinds
mijn studietijd voel ik de enorme behoefte om mensen met elkaar te verbinden. Ik kom veel mensen van
diverse rangen en standen tegen en
bij elke ontmoeting gebruik ik ‘4 Gig’,
mensen willen Gehoord, Gezien, Geraakt en Geïnspireerd worden. Ik ben
op zoek naar het ware verhaal, want
dat hebben we allemaal. Daarbij
schuw ik rauwe randjes of emoties
niet, dat brengt juist kleur.”

Leven in de brouwerij

Kracht en drive

Dit levert niet alleen leuke en mooie
situaties op, het is ook een effectief
middel om tot de kern van de boodschap te komen. “Mensen vinden een
dialoog veel interessanter om naar te
kijken en luisteren dan een monoloog. Een bedrijfspresentatie kun je
bijvoorbeeld veel effectiever neerzetten door de directeur te laten interviewen door mij of een van mijn
personages. Aandacht van het publiek gegarandeerd, prikkelend en
levensecht! Dit soort gesprekken en
presentaties, doe ik als het personage Ria Groentjes maar ook als Claudia van Kesteren. Je versterkt de
connectie met het publiek en zorgt
dat de boodschap echt binnenkomt.
Tante Theater werkt tolerantieverhogend en frustratiedrempelverlagend
heb ik weleens gehoord.”

Met Tante Theater zorgt Claudia ook
voor Entertraining, genaamd de Gun
& Fun Show: een progamma van 45
minuten voor groepen vanaf 60 mensen, waarmee je je bedrijf een echte
Business Boost geeft. “Doordat ik de
authenticiteit van mensen naar boven
haal, komt ook hun kracht en drive tevoorschijn. Zo weet een organisatie
precies wat zij aan hun mensen hebben en waar zij in kunnen investeren.
Bijvoorbeeld een goed idee voor de
komende eindejaarsbijeenkomsten
om alle neuzen dezelfde kant uit te
krijgen. Teambuilding pur sang, maar
dan op een verfrissende, luchtige wijze. Theater is voor mij beslist
niet ‘leuk doen’, maar
het laat zien waar het
echt om gaat en dan
wordt het vanzelf
leuk!”

Op stap met Claudia van Kesteren

De vrouw achter Nijmeegse Annie

‘Claudia van Kesteren haalt met
Tante Theater de kern van je
onderneming naar boven’
“Theater is voor mij een communicatiemiddel om het binnenste van de mens buiten te krijgen.
Ik ben altijd op zoek naar de kern of het hart van de zaak. Ik wil erachter komen wie de mens
achter de façade is. Wat het leven voor hem of haar maakt. Daarbij gebruik ik het theater van de
straat, humor, woordspelingen: een potje ‘ouwehoeren’ zeg maar. Het breekt niet alleen het ijs,
maar het maakt ook veel los bij de mensen. Door goed te luisteren en te kijken naar de reacties
kom je achter de ware eigenschappen van je gesprekspartner.”
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We gaan een dag op stap met Claudia van
Kesteren om de vrouw te ontmoeten achter de succesformule ‘Nijmeegse Annie’.

Maudy is duidelijk zichtbaar op de foto
rechts. Humor en serieus werken met een
knipoog.

Maudy Vossen
Huidinstituut

Conny Hair & Body

We beginnen deze dag met een heerlijke
cappuccino bij Maudy Vossen Huidinstituut. Maudy Vossen is al meer dan 13 jaar
een begrip in Nijmegen en omstreken en
staat bekend als een echte vakvrouw
gespecialiseerd in huidverjonging en huidverbetering. Ook voor permanente makeup kun je bij Maudy terecht. Je voelt je
meteen thuis in haar frisse salon, vol
mooie make-up en crèmes van merken zoals Maria Galland, Genosys, Medik8 en
Pupa Milano. Claudia ondergaat een modelagebehandeling met een verwarmend
mineralenmasker. De behandeling zorgt
voor een spectaculair lifting effect. Eerst
wordt het gezicht gereinigd en de wenkbrauwen mooi in model gebracht. Als finishing touch brengt Maudy een mooie make up aan uit de nieuwe collectie van
PUPA en dan zijn wij klaar voor onze volgende stop. De klik tussen Claudia en

Claudia geeft aan een keer iets anders te
willen doen met haar haar, dus nemen wij
haar mee naar Conny Hair & Body waar
hairstylist Conny de perfecte coupe voor
haar kan creëren. Conny Hair & Body is
een kapsalon voor vrouwen en zij is behalve kleurspecialist ook haarwerkspecialist en is hiervoor ANKO gecertificeerd.
Vrouwen die kampen met haarverlies,
kunnen via de zorgverzekeraars in aanmerking komen voor een vergoeding.
Voor Claudia heeft Conny gekozen voor
een astint van het merk Paul Mitchell, ze
verdeelt deze door middel van highlights
over het haar. Daarna wordt het perfect in
model geknipt en geföhnd. Claudia ziet er
direct heel anders en zakelijker uit dan als
de Nijmeegse Annie die wij allemaal kennen op haar roze brommer. Voor Tante
Theater heeft Conny tijdens haar bezoek
eenmalig dé paarse pruik voor de shows
opnieuw in model gebracht.

Meer weten?
www.maudyvossen.nl
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Meer weten?
www.connyhairenbody.nl

Bikkels

Het is inmiddels lunchtijd en wij zijn uitgenodigd bij Bikkels. In de mooie, bosrijke omgeving van het Goffertstadion heeft
Bikkels op 1 augustus jl. haar deuren geopend. Op een doordeweekse dag tussen
10.00 uur en 18.00 uur kun je er terecht
voor diverse broodjes, heerlijke salades
en bites geinspireerd door de verschillende seizoenen. Terwijl wij genieten van
onze carpaccio salade luisteren we aandachtig naar de vele verhalen die Claudia
vertelt over hoe Nijmeegse Annie is ontstaan en het verhaal achter Tante Theater.

Aperto Mode

Tot slot brengen wij een bezoek aan
Aperto mode in Wijchen. Aperto is een
unieke modezaak gespecialiseerd in exclusieve damesmode en is al meer dan 22
jaar een begrip in Wijchen. Bij Aperto
worden meer dan 45 van de mooiste fashionmerken gecombineerd met persoonlijk advies van zes geweldige stylisten en
ervaren coupeuses. Zij gaan samen met
jou (ook op afspraak mogelijk!) op zoek
naar jouw eigen stijl. Na een rigoureuze
verbouwing is Aperto per 1 september

2017 weer heropend, en daar zijn eigenaren Jos en Frans samen met het team
enorm trots op. Eenmaal binnengekomen
valt Claudia’s oog direct op een prachtig
wit jasje van het merk La Condesa.
Een echte eyecatcher, wat precies bij haar
past. Met dit jasje gaat Jos van Aperto
dan ook direct aan de slag om een complete set samen te stellen. Aan inspiratie
voor de make-over van Claudia is er bij
Aperto geen gebrek. Een prachtige donkerblauwe leren broek van Suite 22 komt
tevoorschijn. Met het figuur van Claudia
staat dit haar prachtig. Het jasje trekt natuurlijk alle aandacht en dat willen we zo
houden, daarom kiest Jos, voor onder het
jasje, een mooie blouse met een grote
strik. De schoenen die de outfit compleet
maken zijn donkerblauwe suède enkellaarsjes van Lola Cruz. Jos vertelt:
“Omdat Claudia op een paard gaat poseren, hebben we van een andere schoen
een gesp gepakt. Zo wordt het thema helemaal doorgevoerd. Alles is tot in detail
gestyled.” Claudia ziet er geweldig uit en
stralend loopt ze de deur uit. Het past bij
haar en toch is het vernieuwend. Dat zien
ze het allerliefste bij Aperto.
Meer weten?
www.aperto.nl

Bikkels Eten & Drinken
Goffertstadion, Nijmegen
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