
INSTRUCTIES – ¡KAN! MOB #1: ¡KAN! FLASH MOBS 
 
Locatie: Nijmegen Centrum 
Start tijd: Zaterdag, 16 augustus 2003, 14:58 u 
Meenemen: Kom in stijl! 
 
Regels van ¡KAN! Flash Mobs: 
1. Kom niet om te kijken; doe mee of kom niet.  
2. Volg STIPT de regels en instructies.  
3. Stuur deze instructies door naar je vrienden; vertel iedereen  
 die je wil erover.  
4. Blijf anoniem. Maar kleed je voor een feestje. 
5. Praat niet met de pers vlak voor, tijdens of direct na de mob. 
6. Vorm geen groepjes van tevoren en gedraag je onopvallend.  
7. Verschijn plotseling, precies op tijd, voer de mob uit en verlaat 

het mobbing-gebied onopvallend, blijf niet hangen. 
 
Doel van de mob: 
- ergens onverwacht en massaal verschijnen 
- gezamenlijk iets opvallends en origineels doen  
- snel verdwijnen, en niet-mobbers verbaasd achterlaten 
 
 
Fase 1. gedurende de dag (16 augustus) 
• Synchroniseer je horloge met de tijd op  
http://www.timeticker.com/ 
 
Fase 2. aankomst en verdere instructies (14.58 – 15.03) 
• Afhankelijk van je vervoer, kom naar de volgende  
locatie voor instructies: 
 
- Per trein: lokatie 1:  
Op het plein ’44. 
¡KAN! contactpersoon: reflector, geel, linker arm 
 
- Per auto: lokatie 2: 
Voor de Waag.  
¡KAN! contactpersoon: reflector, geel, linker arm 
 
- Al in Nijmegen of EC: lokatie 3: 
Tussen ‘Lux’, bibliotheek en de Kapel in. 
¡KAN! contactpersoon: reflector, geel, linker arm 
 
• De ¡KAN! contactpersoon verschijnt stipt om 14:58h en deelt  
t/m 15:03h de instructie-flyer uit. 
• Kom PRECIES om 14:58h aan, praat niet tegen de ¡KAN!  
contactpersoon, ontvang de instructie-flyer en verdwijn weer. 
• Op de instructie-flyer vind je de exacte mob-locatie en de  
geheime instructies van de mob. 
• Te laat komen op de instructie-locatie betekent dat je de mob  
mist.  
 
Fase 3. verlaat de instructie-locatie 
• Zodra je de instructies hebt gekregen, verdwijn weer. 
• Beweeg je – via een omweg – onopvallend naar de 
mob-locatie. De precieze instructies lees je onderweg. 
• De mob begint exact op de aangegeven tijd, er wordt geen  
extra signaal gegeven. 
• Kom niet te vroeg en niet te laat aan op de mob-locatie. Trek  
geen aandacht. 
 
Tenslotte: Nodig je vrienden uit om ook te komen! (overhandig deze  
instructies).  



Route beschrijving: 
 
Indien met vliegtuig: 
Neem vanaf de luchthaven, bij voorkeur in Nederland, de trein naar 
‘Nijmegen Centraal Station’. 
 
Indien met trein: 
Stap uit op ‘Nijmegen Centraal Station’. Loop schuin naar links het 
station uit en volg de ‘Spoorstraat’ of ‘Tunnelweg’ in oostelijke 
richting. Volg de flauwe bocht naar het noorden, de ‘Bloemenstraat’, 
het centrum in. Na 800 meter (vanaf het station) is een bushalten-
plein, ‘Plein-1944’. Rechts van de bushalten op ‘Plein-‘44’ is 
ontmoetings-/inlichtingenpunt. 
 
Indien vanaf Goffertpark of EC: 
De ‘Graafseweg’ rechtdoor naar centrum/ ‘Keizer Karel Plein’ volgen. 
Dan linksom de derde straat (ongeveer rechtdoor), de ‘Molenstraat’ 
(tussen de bankgebouwen), inlopen. Deze straat volgen, als de ‘nieuwe 
Kerk’ aan de rechterhand is, de tweede kruising naar rechts afslaan en 
na 50 meter de trapjes op naar de ‘Kapel’. Tussen de ‘Kapel’ en ‘Lux’ 
is ontmoetings-/inlichtingenpunt. 
 
Indien met auto:  
Vanuit zuiden: volg de A50 in noordelijke richting tot aan de A15. De 
A15 in oostelijke richting volgen tot aan A52. (En dan pas de 
wegbewijzering naar Nijmegen volgen) 
Vanuit noorden: volg de A50 in zuidelijke richting tot aan de A15. De 
A15 in oostelijke richting volgen tot aan A52. (En dan pas de 
wegbewijzering naar Nijmegen volgen) 
Vanuit westen: volg de A15 tot aan de A52. (En dan pas de 
wegbewijzering naar Nijmegen volgen)  
>> De A52 in zuidelijke richting volgen tot over de ‘Waalbrug’. 
Vanuit oosten: Rij naar Kleve/Kleef en volg daar de wegbewijzering naar 
Nimwegen/Nijmegen. Op eerste (Trajanus-)plein “rechtdoor/linksaf” en 
dan meteen rechts. 
>> rechts voorsorteren en rechtsaf; ‘parkeergarage Kelfkensbos’. Auto 
(helaas betaald) parkeren, of elders en dan te voet naar ‘Kelfkensbos’ 
gaan. 
 
>> Vanuit ‘Kelfkensbos’ de ‘Burchtstraat’ (promenade) en ‘Grotemarkt’ 
inlopen (400meter) tot aan ‘De Waag’, vlak bij de ‘St.Stevenskerk’. 
Voor ‘De Waag’ is ontmoetings-/inlichtingenpunt. 
 
 
(Optie: indien bekent in Nijmegen of verdwaald: Volg centrum / station, 
dan naar ‘Keizerkarel plein’ (grote rotonde), afrit ‘Oranjesingel’ 
(drukste/breedste straat) richting ‘Trajanusplein’, maar bij tweede 
stoplichten, net voor het ‘Trajanusplein’, linksaf en dan zoveel 
mogelijk rechtdoor volgen tot aan ‘Kelfkensbos’, dan rechtsaf naar 
parkeergarage.) 
 
 
 


