
 

 

 
                                                             NWG45plus december 2016 

Nou ja, 
Per 1 januari in loondienst van MediaDrome,  

ben ik in 2017 in één keer ambassadeur! 
Nou ja

 

 

Beste collega’s van Netwerkgroep45plus, 
 

Normaal ben ik niet zo van de goede voornemens maar komend jaar wil ik toch meer bij 
netwerkgroepbijeenkomsten aanwezig zijn, zeker bij de maandbijeenkomst. Door de verhuizing van de 
collectie naar andere depots, het openhouden van Tante Hannie (de winkel van Mediadrome in 
winkelcentrum Molenpoort) en persoonlijke omstandigheden, heb ik de afgelopen maanden nogal eens 
verstek moeten laten gaan. Ook de laatste vrijdag in 2016 kon ik er helaas weer niet bij zijn. Heel jammer, 
zeker toen ik in het programma las over die borrel en de overheerlijke lekkere hapjes. Maar ja, werk gaat 
nu even voor. Voor 2017 neem ik me voor om het anders te gaan doen. 
 

Even een korte introductie voor alle nieuwe leden van de NWG45plus, die Mediadrome nog niet kennen en 
een stand van zaken voor de anderen. 
 

MediaDrome is een marktgroep van Netwerkgroep45+. Doel is om een mediamuseum voor jong en oud op 
te richten, waarin tal van bezienswaardigheden uit de wereld van tv, films, musicals, games en strips een 
plaats krijgen. Om daarvoor het nodige geld bijeen te brengen, zijn we twee jaar geleden gestart met een 
groep vrijwilligers van de Netwerkgroep45+ met een Kijk-Doe-Koop winkel ‘Tante Hannie’ in 
winkelcentrum Molenpoort in Nijmegen. Een jaar geleden zijn we verhuisd van nummer 6 naar nummer 
32. Hier hebben we naast de winkel ‘De Verzamelkast’ geïntroduceerd. 25 vitrinekasten waar mensen 
gratis hun verzameling kunnen exposeren.  
 

   
              Tante Hannie (winkel van MediaDrome)                    Nostalgia   



 

 

Met enige regelmaat is er dus wat nieuws te zien waardoor het voor mensen interessant blijft om vaker 
langs te komen. Naast ‘De Verzamelkast’ hebben we Nostalgia geopend. Dit is een expositie met 
topstukken uit onze collectie, onder andere de originele Fabeltjeskrant figuren, De Berebootberen, 
kostuums uit Swiebertje en Aapje Joeki. De vijf pijlers van MediaDrome, TV, Film, Musicals, Games en 
Strips komen aan bod. Zo zijn alle originele Fabeltjeskrant figuren uit de musical van 2007/2008 inmiddels 
ook in winkelcentrum Molenpoort te bewonderen.  
 
MediaDrome heeft de afgelopen maanden aan haar showroom, Molenpoort 33a, gewerkt. Het gaat om 
een ruimte van 400 m² waar op afspraak een gedeelte van de collectie te bewonderen is voor andere  
musea, ondernemers, verzamelaars, studenten, geïnteresseerden enzovoorts. Voorlopig is dat nog 
kosteloos maar in de toekomst zal hier entree voor worden gevraagd.  
 
Samen met een aantal andere verzamelaars zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden om in Nijmegen 
een uniek ‘verzamelingen verzamelgebouw’ op te zetten. Hierover zijn inmiddels ook de eerste gesprekken 
geweest met de gemeente Nijmegen. Het staat nog in de kinderschoenen maar in 2017 zal het intensief 
worden aangepakt.  Onder welke naam dat zal gebeuren en waar is nog niet duidelijk. 
 

  
 
Fabeltjeskrant Musical            Richard Hendriks met 4-daagse in Verzamelkast 
 
Het allerbelangrijkste is nu dat er een stabiele organisatie komt met een ‘vaste’ kern medewerkers. Wil je 
graag onderdeel zijn van dit ‘avontuur’? Dan horen wij het graag. Het is een goede gelegenheid om te 
werken aan je netwerk en bovendien is het een uitdaging voor wie graag meewerkt aan spannende en 
vernieuwende activiteiten en evenementen. Natuurlijk zijn we ook een bijzondere en gezellige club 
mensen die gezamenlijk een nieuwe culturele attractie in Nijmegen gaat realiseren. Het is geen 
gemakkelijke weg, maar het heeft alle ingrediënten om een succes te worden.  
 
Jelle Bakker: Knikkerbanen bij Tante Hannie en in Winkelcentrum Molenpoort: 
De laatste ‘attractie’ binnen ons nieuwe concept zijn de knikkerbanen van Jelle. Naast verschillende banen 
zal hij in de toekomst ook thematische banen gaan bouwen. Onder andere een Star Wars baan in mei 2017 
 
Jelle bouwt wereldwijd banen en is een hype op You Tube. Via zijn site www.knikkerbaan.nl kun je veel van 
zijn creaties bewonderen. Naast de Hubelino baan in het winkelcentrum en momenteel de 
Kerstknikkerbaan zullen er in de toekomst meer gezamenlijke projecten worden gerealiseerd. Binnen het 
‘verzamelingen verzamelhuis’ zal ook een heus knikkerbaan museum worden gebouwd.  
 
 

http://www.knikkerbaan.nl


 

 

    
 
  Kerstknikkerbaan in Tante Hannie                                         Hubelinobaan in winkelcentrum met Sinterklaas 
 
Voor meer informatie over MediaDrome kun je altijd terecht op www.mediadrome.nl . Ben je nieuwsgierig 
geworden en wil je misschien aanschuiven bij dit speciale avontuur, stuur dan even een mailtje of bel mij.  
 

 
 
Namens alle MediaDromers een hele fijne Kerst en een gezellige jaarwisseling. Tot in het nieuwe jaar. 
 
Vriendelijke groet 
Paul van den Heuvel 

paul@mediadrome.nl 
Tel: 06 3304 9119 
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