
Jaargang 3, nr 06, NovioNova, hét magazine voor ondernemers in de Nijmeegse binnenstad.

Koopstromenonderzoek in 

grensoverschrijdende regio

Samenwonen in 

Binnenstadshuis

Nijmegen niet 

serieus genomen?

3

6

10

nummer 6

2009



Ferry Amory Gerben Olijslager Martijn van Werkhoven

• Arbeids- en Ambtenarenrecht

• Faillissementsrecht

• Fusies en Overnames

• Incasso

• Letselschade- en Gezondheidsrecht

• Ondernemingsrecht

• Overeenkomstenrecht

• Personen- en Familierecht

• Sociaal Zekerheidsrecht

• Verzekeringsrecht

• Vastgoedrecht

Oranjesingel 53 - 57  Nijmegen  |  Postbus 1106  6501 BC  Nijmegen

Telefoon (024) 381 09 90  | Fax (024) 323 22 66

E-mail  info@brunet.nl  | Website  www.brunet.nl

Brunet Advocaten zijn betrokken: bij u als cliënt, bij uw zaak, 

bij uw belang en vooral bij het resultaat dat we voor u kunnen 

behalen. Wij richten ons voornamelijk op ondernemingen 

en particulieren met een concreet commercieel belang. Onze 

advocaten combineren hun expertise met een werkwijze 

die wordt gekenmerkt door slagvaardigheid, duidelijkheid, 

efficiency en kwaliteit.

Gerard Wientjes Jeroen Hoegee Petran Poels

Onze advocaten vastgoedrecht...
… dat zijn specialisten in hun vakgebied. Een zeer breed vakgebied 
welteverstaan, dat naast onroerendgoedrecht ook huurrecht, bestuurs-
recht, bouwrecht en milieurecht omvat. Het is een specialisatie 
die borg staat voor deskundigheid in een scala aan onderwerpen: 
onroerendgoedtransacties, projectontwikkeling, huurrecht van woon- en 
bedrijfsruimtes, verlening van bouw- en milieuvergunningen, advies bij 
handhavend optreden door de overheid, bestemmingsplanprocedures, 
bouwcontracten, bodemverontreiniging en bouwaansprakelijkheid. 
Voor advies betreffende deze en vele andere vraagstukken die te maken 
hebben met vastgoed in de ruimste zin van het woord kunt u bij ons 
terecht. Wij verschaffen u graag een solide juridisch fundament.

 

gen uit het Ondernemersfonds. 
John Spierings: “Het huren van 
de ijsbaan op het Valkhof is een 
kostbare zaak. Een kleine 20 
sponsoren en ietsje meer dan 
vijftig vrienden van het festival, 
dragen daar hun steentje aan 
bij. Maar gelukkig laat ook het 
Ondernemersfonds ons niet in de 
kou staan. Mede daardoor is het 

mogelijk dat we de Winterfeesten 
jaarlijks kunnen laten groeien.”

Als eerste
“Met het geld uit het Onder
nemersfonds schaffen wij een 
aantal verkoopunits aan”, aldus 
Teddy Vrijmoet. “Deze middel
eeuwse huisjes sluiten aan bij 
de sfeer rond de ijsbaan op het 
Valkhof en rond de Kerststal op 
het Koningssplein, zoals die vorig 
jaar is ingezet.” Nijmeegse bin
nenstadondernemers krijgen als 
eerste de kans om een huisje te 
huren. “Voor winkeliers is het dé 
gelegenheid om in een topperi
ode op een A1locatie te kunnen 
verkopen.”

a d v e r t o r i a l

Ondernemersfonds laat ook Winterfeesten niet in de kou staan

Mariken Winterfeesten stevig
en groot op landelijke kaart

Bovenaan de agenda staat het 
streven om het Nijmeegse 
bedrijfsleven zoveel mogelijk 
bij de Winterfeesten te betrek
ken. Een tweede aandachtspunt 
is het samenvloeien van festival 
(=ijsbaan + activiteiten op het 
Valkhof) en feesten (=feestverlich
ting, kerststal Koningsplein en 
andere activiteiten) in één groot 

winterevenement: de Mariken 
Winterfeesten Nijmegen. Zo moe
ten de Mariken Winterfeesten 
Nijmegen zo groots mogelijk 
op de landelijke kaart terecht 
komen. 

Kostbare zaak
Al enkele jaren komen de winterse 
festiviteiten tot stand met bijdra

Alweer enige maanden zijn John Spierings, voorzitter van het Mariken Winterfestival, en Teddy Vrijmoet, 
directeur van ACBN Evenementenbureau belast met de organisatie van de Winterfeesten, druk in de weer 
met de aanstaande winterpret in Nijmegen. 

Taskforce Ondernemersfonds
p/a Wolfskuilseweg 279
6542 AA Nijmegen
T 024-8904056  F 024-8904049
E info@mkbnijmegen.nl

De middeleeuwse huisjes 
waarin dankzij bijdragen 

uit het Ondernemers-
fonds wordt geïnvesteerd 

door de Winterfeesten.



EN VERDER

motieven al of niet in combinatie met andere 
bezoekdoelen aan de orde. 
Een samenvatting van de onderzoeksresulta-
ten en conclusies wordt volgende maand op 
de website van de Kamer van Koophandel en 
de andere betrokken partijen gepubliceerd.

Actuele informatie
Het feit dat Nijmegen dichtbij Duitsland 
ligt heeft logischerwijs tot gevolg dat 
Nederlandse consumenten vlak over grens 
in Duitsland inkopen doen en Duitsers in 
Nijmegen. Wil je als lokale overheid of onder-
nemer initiatieven nemen dan moet je dus 
rekening houden met de actuele koopstro-
men in de gehele grensregio. 
Juist in deze periode van economische tegen-
wind is er extra behoefte aan actuele informa-
tie, zodat keuzes kunnen worden gemaakt.

Samenwerking
Weliswaar zijn er aan beide zijden van de 
grens regelmatig koopstromenonderzoeken 
uitgevoerd, maar simpel optellen van de ver-
kregen onderzoeksresultaten geeft aantoon-
baar een vertekend beeld. 
Om die reden hebben de WFG Kreis Kleve 
aan Duitse zijde en de gemeenten Arnhem, 
Nijmegen, de Kamer van Koophandel 
Centraal Gelderland en de stadsregio Arnhem 
Nijmegen aan Nederlandse zijde een onder-
zoek naar de euregionale koopstromen uit 
laten voeren. 

Profiteren
Op basis van de resultaten van het onderzoek 
kunnen ondernemers en/of overheden:
• doelgerichte grensoverschrijdende marke-
ting- en reclameactiviteiten ontwikkelen en 
daarmee consumenten effectiever aanspreken
• beleid op het gebied van de detailhandel 
aan weerszijden van de grens beter op elkaar 
afstemmen
• kansen en bedreigingen rond nieuwe initia-
tieven beter vaststellen
Zowel ondernemer, consument als lokale over-
heid profiteert van de verkregen informatie. 

Bron: Kamer van Koophandel Centraal 
Gelderland

‘Vergeet Duitse
consument niet’

In een groot Euregionaal 
koopstromenonderzoek zijn 
totaal 7.200 consumenten  
gevraagd naar hun grens-
overschrijdend koopgedrag, 
6.000 in de Stadsregio 
Arnhem Nijmegen en door 
het verschil in bevolkings-

dichtheid 1.200 in de Kreis Kleve.  

In het onderzoek komen winkelaanbod, 
consumentengedrag, bestedingen, het eco-
nomisch functioneren van de onderzochte 
centra in Nederland en Duitsland en bezoek-

Kleine bedrijven zijn vaak doelwit 
van inbraak, diefstal en andere vor-
men van criminaliteit. Kosten voor 
beveiliging zijn vaak onevenredig 
hoog. Om kleine bedrijven tege-
moet te komen in deze kosten, is op 
1 februari 2009 de proef Veiligheid 
Kleine Bedrijven van start gegaan. 
Ondernemingen en winkels met 
minder dan 10 man personeel kun-
nen een veiligheidsadviseur om 
advies vragen voor het treffen van 
preventieve maatregelen tegen cri-
minaliteit. Beslist de ondernemer 
op basis van dit advies maatregelen 
te treffen, dan worden de kosten 
hiervan tot een bedrag van 10.000 
euro voor 50% vergoed. Vanaf 1 sep-
tember 2009 kunnen bedrijven uit 
Nijmegen ook een beroep doen op 
de regeling.
Informatie: www.senternovem.nl.

Bron: nieuwsbrief MKB Nijmegen

Veiligheid 
kleine bedrijven
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Uitslag Euregionaal koopstromenonderzoek 
volgende maand bekend
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Naast in- en externe beleidsmatige vraagstuk-
ken houdt het VBO zich als altijd ook bezig 
met zeer concrete acties. Zo wordt steun 
gegeven aan de citymarketing campagne 
Altijd Nijmegen door in overleg met het 
Binnenstadsmanagement het thema ‘Altijd 
Shoppen in Nijmegen’ verder uit te werken. 
De uitvoering van die actie ligt in handen van 
RBT KAN.
“We zetten ook acties op om de binnenstad 
bereikbaar te houden, ook in de weekeinden 
dat de A325 voor het verkeer wordt afgeslo-
ten”, zegt Wim Smids. “Interessante kortin-

gen op parkeren en openbaar vervoer vanaf 
transferium De Waalsprinter en een gratis 
kopje koffie in de stad, zijn de middelen die 
we daar onder meer voor inzetten.”
De leden van de Vereniging Binnenstad 
Ondernemers worden meer bij het beleid 
betrokken door het organiseren van thema-
avonden komend najaar. Smids: “Zo wil het 
bestuur geïnformeerd raken over de mening 
van de leden over bijvoorbeeld het toela-
tingsbeleid in het kernwinkelgebied en over 
andere beleidsmatige zaken waar het VBO 
een rol in kan en wil spelen.”

Altijd Shoppen in Nijmegen

Zes maanden geleden gaf hij, na ampel 
beraad om het maar eens chique te zeg-
gen, gehoor aan het verzoek: Wordt 
alsjeblieft voorzitter van de Vereniging 
Binnenstad Ondernemers (VBO)? Wim 
Smids (oud gemeentesecretaris, ex-
bestuurder Zorggroep Gelderland, oud 
directeur ACBN) trof bij zijn aantreden 
een verjongd en enthousiast VBO-bestuur 
aan. Daarmee bouwt hij aan een hecht en 
samenwerkend VBO.

Van verzuring is volgens Wim Smids geen 
sprake. “Alsmaar mopperen op de boze bui-
tenwereld, dat hoort een ondernemer niet te 
doen, vinden we. Steek die energie liever in 
positieve zaken.” 
Het bestuur met overwegend nieuwe gezich-
ten ziet heel goed het belang van een sterke 
ondernemersvereniging in. “Zo’n club kan 
niet opereren vanuit negativisme. Al een 
tijd voelt het VBO, daarin gesteund door 
de leden, de behoefte aan een nieuwe start. 
Met de aansluiting bij MKB Nijmegen, vorig 
najaar, hebben we al aangegeven de weg van 
de verbreding en de samenwerking op te wil-
len gaan”, analyseert Wim Smids zijn eerste 
maanden van kennismaking met de onderne-
mersvereniging van de binnenstad.

Meedenken
Dat het VBO vooruit wil komt goed uit, want 
Smids bespeurt op het stadhuis eveneens 
een sterke behoefte aan een gesprekspartner 
en -platform vanuit de winkeliers in de bin-
nenstad. Smids: “Voorbeeld: het roadbarrier-

Wim Smids bouwt langzaam verder aan een hecht VBO

systeem dat kernwinkelgebied afsluit voor 
voertuigen is afgeschreven. Voordat de 
gemeente nu komt met voorstellen voor een 
nieuw systeem, zou het aardig zijn als ze 
daarvoor eerst de belanghebbenden, zoals 
de ondernemers in de binnenstad, zouden 
raadplegen. Gesprekspartner in deze kan heel 
goed het VBO zijn, dat dan wel klaar moet 
staan om op positief kritische wijze mee te 
denken over venstertijden, stadsdistributie, 
branchering van straten, toelatingsbeleid en 
al die andere zaken die met het autovrij maken 
van een binnenstad te maken hebben.”

Draagkracht
In de voorliggende periode heeft de VBO 
onmiskenbaar veel van haar sympathie bij 
binnenstadondernemers verloren. Moet de 
draagkracht voor de belangenbehartiger van 
de detailhandel in hartje stad niet snel ver-
sterkt worden? “Ja zeker moet dat”, weet de 

door André Sonneville

‘Er was behoefte aan 
een nieuwe start’

VBO-voorzitter. “Maar je krijgt alleen draag-
kracht als je concreet laat zien wat je betekent 
voor de winkeliers en voor je leden.” 
Lang heeft de Vereniging Binnenstad 
Ondernemers opgebokst tegen het fenomeen 
‘freeriders’: ondernemers die profiteren van 
de inspanningen van hun georganiseerde 
collega’s, maar daar zelf niet aan willen bij-
dragen door bijvoorbeeld een lidmaatschap. 
“Als je als ondernemer die paar honderd euro 
voor een lidmaatschap van het VBO niet 
kunt missen, moet je je afvragen of je wel 
goed bezig bent met je zaak. En iemand die 
niet wil, die wil niet. Daar moet je je niet aan 
blijven ergeren, dat is ook verspilde energie”, 
vindt Smids. 

Hoe het ook zij, Smids is ervan overtuigd 
dat de belangstelling voor het VBO weer zal 
toenemen door in de praktijk te laten zien dat 
het werk van de VBO wel degelijk nut heeft.

Voorzitter Wim Smids van VBO Nijmegen: ‘Je krijgt alleen draagkracht als je concreet laat zien wat je betekent voor de winkeliers en voor je leden.’ Foto: NovioMova. 

4



En weer wordt het leuk in Nijmegen. 
Zo vertelt Teddy Vrijmoet, directeur van 
ACBN, de stedelijke evenementenorganisa-
tor. Steeds meer ondernemers ontdekken 
de Winterfeesten als evenement. Ook tij-
dens deze derde editie worden weer volop 
activiteiten ontplooid. “En er zijn inmiddels 
ook aanvragen van buiten de stad voor het 
houden van activiteiten, zoals de Marché 
Française.” 

Over pakweg tien jaar moet het evenement 
een klapper zijn die behalve autochtonen ook 
toeristen uit Kampen, Assen of Middelburg 
naar Nijmegen trekt. “Wat de Zomerfeesten 
zijn tijdens de Vierdaagse, moeten de 
Winterfeesten worden voor de maand decem-
ber. Maar dan zonder muziek en veel meer 
gericht op winkelen.”

Van ondernemers
Voor het zover is, moet er eerst een solide 
basis zijn. Vrijmoet: “En dat gaat niet binnen 
een vloek en een zucht. De initiatieven komen 
vooral van de ondernemers. De Winterfeesten 
ondersteunen dat van harte en waar mogelijk. 
Denk aan de versieringen en extra verlichting, 
de levende kerststal, de Santarun en de koor-
tjes die weer vrolijk kerstliedjes gaan zingen. 
Dat zien we dit jaar allemaal weer terug.”
Dit voorjaar al heeft een aantal ondernemers 

van de Grote Markt zich bij Vrijmoet gemeld 
met een leuk idee voor meer middeleeuwse 
huisjes. “Die activiteiten mogen meer in de 
schijnwerpers. Uiteindelijk willen we daarom 
naar één kalender; Nijmegen als een coherent 
ondernemersbastion. Als je alle initiatieven 
bundelt is het krachtiger.” 

IJsbaan
Net als tijdens de eerste editie is de hoofd-
attractie de ijsbaan die vorig jaar 30.000 
schaatsers en 80.000 bezoekers naar het 
Valkhof bracht. De ijsbaan, een mooi parti-
culier initiatief, is inzet van besprekingen om 
vanaf dit jaar in Nijmegen één organisatie 
van de Winterfeesten tot stand te brengen. 
De Stichting Mariken Winterfestival wil de ijs-
baan wel inbrengen in de Winterfeesten, maar 
stelt daar de voorwaarde aan dat de baan de 
komende 10 jaar gegarandeerd is. 
Teddy Vrijmoet: “Het is de meest kostbare 
attractie, die een investering van meer dan € 
100.000 vergt. Maar de kaartjes kun je ook 
niet te duur maken. Daarom is een bredere 
exploitatie handig. Die wordt onder meer 
gerealiseerd met de verhuur van de middel-
eeuwse huisjes die steeds meer in trek raken. 
En inmiddels zijn de Winterfeesten zonder 
ijsbaan al bijna niet meer voorstelbaar. Dus 
dat gaat goed komen.” 

IJsbaan basis onder Mariken Winterfeesten

Bundeling van krachten 
voor derde editie
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Reinoud van 
Assendelft

de Coningh
leisure manager

DE 300 VAN VAN AS

COLUMN

Flemen, Flirten
en Fluisteren

Op 3 maart 2010 mógen we 
weer met z’n allen naar de 
stembus.  
Gemeenteraadsverkiezingen. 
Mogen wij democratisch 
bepalen wie onze stad van 2010 tot 2014 zul-
len gaan besturen en daarmee ook hóe en met 
welke signatuur onze stad bestuurd gaat wor-
den. 

Wat mij nou zo verbaast en bezighoudt is dat 
blijkbaar veel van de kaarten al geschud zouden 
zijn. In ‘Het Nijmeegs Circuit’ gaat al enige tijd 
het gerucht, dat áls de SP de grootste partij zou 
worden, wat - los van wat je daarvan vindt- in 
deze naar men zegt linkse stad niet eens zó 
onlogisch zou zijn, voor hen een College van 
SP met Groen Links en mogelijk D’66, de ide-
ale optie zou zijn. Stellig gaat in ‘het circuit’ 
het gerucht dat de SP er alles aan doet om de 
PvdA, (al maanden rollebollend over straat), 
buiten het College te houden. 

Je ziet het gefleem, geflirt en 
gefluister van de nieuwe machts-
geile wethouderskandidaten nu al 
door de stad trekken... 

Ben ook razend benieuwd wat er 
met wanproducten als TON of de 
PVV gaat gebeuren op 3/3/2010. 
Maar ook hoe de nieuwe jonge 
dynamiek van CDA en VVD het gaat 
doen. 
Voor de cijferfetisjisten onder ons: 
drie plus drie plus twee plus één 
is negen. Negen is een staartge-
tal, brengt geluk, zegt men. Ik 
hoop dat tenminste één Nijmeegs 
politicus dat geluk krijgt en in het 
wethouders pluche terecht komt: 
Ben Van Hees. 
Ik ken het programma van zijn par-
tij nog niet eens en een stemadvies 
geef ik al helemaal niet, maar ik 
weet dat hij al jaren écht en oprecht 
vecht voor zijn en onze stad, voor 
de authenticiteit, de bevolking, voor 
de cultuur en voor het erfgoed. Voor 
Nijmeegs DNA dus! 
Tegen de tijd dat het nieuwe College 
in zicht komt gaan we alweer bijna 
naar de zomertijd toe! Wat een heer-
lijk vooruitzicht!

Nijmegen is niet genomineerd voor de 
eindronde in de verkiezing van de Beste 
Binnenstad 2009-2011. Toch zijn alle 
inspanningen om Nijmegen die titel te 
bezorgen niet voor niets geweest, meent 
Elrie Bakker, voorzitter van de Stichting 
Binnenstadsmanagement.
“Het is belangrijk voor de binnenstad te 
weten wat er de laatste jaren allemaal is 
gebeurd en wat we nog allemaal moeten 
doen. Dat blijkt uit de aanbiedingsnota die 
we speciaal voor deze verkiezing hebben 
gemaakt”, aldus Bakker.

‘Het is niet voor 
niets geweest’

De mededeling van de organisatoren van de 
verkiezing Beste Binnenstad, dat de binnen-
steden van Maastricht, Breda en Den Haag 
tot de eindronde zijn doorgedrongen, verraste 
alle betrokkenen middenin hun zomervakan-
tie. “Het was natuurlijk een teleurstelling te 
horen dat Nijmegen er niet bij zat”, vertelt 
Elrie Bakker eerlijk. “Zo’n titel geeft tenslotte 
extra glans aan het imago dat je als binnen-
stad toch al hebt. Met onze kandidaatstelling 
hebben duidelijk gemaakt waar we allemaal 
mee bezig zijn om Nijmegen nog bruisender 
en nog aantrekkelijker te maken.”

Lees ook pagina pagina 10: 
‘Binnenstadspreekuur’ van Hannie Kunst.



KOOPZONDAG IN NIJMEGEN:
KERMIS
KATHERINA

4 OKT
1 NOV

ALTIJD 
SHOPPEN 
IN 
NIJMEGEN

S T I C H T I N G  B I N N E N S T A D S M A N A G E M E N T  N I J M E G E N

ALTIJD
FUN
SHOPPEN

ALTIJD
LEKKER
ETEN

ALTIJD
VEEL
EVENTS

www.vvvnijmegen.nl

03/10 - 11/10 KERMIS
10/10 - 03/01  DE WERELD VAN KATHERINA
10/10 - 03/01 WINKELWANDELROUTE KATHERINA 
17/10 - 25/10  WEEK VAN DE GESCHIEDENIS 

De komende koopzondagen in Nijmegen staan in het teken van de Najaarskermis 
(4 oktober) en de expositie Katherina van Kleef in Museum Het Valkhof (1 november).

Koopzondagen met 
Kermis en Katherina

Van 3 tot en met 11 oktober vindt 
in de binnenstad de traditionele 
Najaarskermis plaats. Rond koop-
zondag 3 oktober wordt ook weer 
een aantal promotionele activiteiten 
ondernomen. Er komt een special in 
huis-aan-huisblad De Brug, er wordt 
een consumentenactie gehouden en 
de Solartrein rijdt door de stad. 
De binnenstadondernemers ontvan-
gen in de week voorafgaande aan de 
kermis een stapel freecards. Deze kun-
nen ze gratis meegeven aan hun klan-
ten. De aanbieding bij deze freecard 
bestaat uit een korting op alle kinde-
rattracties op de familiedagen tijdens 
de kermis, maandag/dinsdag. 

Etalageroute
Koopzondag 1 november staat 

in het teken van de expositie ‘De wereld 
van Katherina’ die vanaf 10 oktober in 
Museum Het Valkhof te zien is. Het 
Binnenstadsmanagement verzorgt samen met 
de VBO, Federatie Ringstraten, Kon. Horeca 
afdeling Nijmegen, gemeente Nijmegen en 
Museum Het Valkhof een winkel etalage route.
Deelnemende binnenstadondernemers ont-
vangen een A3 poster (op een foambord) 
met een afbeelding van de tentoonstelling 
en een passende tekst. De afbeelding wordt 
in de etalage gehangen, waardoor een route 
ontstaat. Betreffende ondernemer wordt 
opgenomen in de route (aanduiding op een 
plattegrondje & naamsvermelding) en krijgt 
een vijftiental 15 vrijkaarten die hij aan goede 
relaties kan geven. 
Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich 
aanmelden bij VBO Nijmegen of de Federatie 
Ringstraten.

6

“Er wordt gesproken over bundeling en inte-
gratie van uitvoerende activiteiten, zonder te 
discussiëren over wie de baas van wie gaat 
worden. De organisaties in de binnenstad 
spelen ieder hun eigen rol. Dat moet ook zo 
blijven. Maar waar we strategische raakpun-
ten hebben, moeten we die ook samen uit-
dragen. Dat maakt ons als bedrijfsleven in de 
binnenstad alleen maar sterker”, licht voorzit-
ter Wim Smids van VBO Nijmegen toe.

Instemming
Het Binnenstadshuis, als idee door RBT 
KAN-directeur Jurriaan de Mol geponeerd 
tijdens het grote binnenstadsdebat, moet 
een thuishaven voor de deelnemende 

‘Samenwonen’ in 
Binnenstadshuis

Binnenstad vraagt investeringssubsidie 
aan Taskforce Ondernemersfonds

organisaties worden. Inmiddels hebben de 
Stichting Centrummanagement Nijmegen, 
VBO Nijmegen en de Federatie Ringstraten 
zich vierkant achter het idee geschaard. 
Eind augustus zijn ook Koninklijke Horeca 
Nederland Afdeling Groot Nijmegen, het 
Cultureel Netwerk Nijmegen (CNN) en het 
Actief Comité Binnenstad Nijmegen (ACBN) 
bij de plannen betrokken. Ook zij hebben 
instemming betuigd en toegezegd het idee 
met hun besturen te bespreken.

Ondernemersfonds
“Het Binnenstadshuis is een concreet resul-
taat van de binnenstadsdebatten die wij kort 
voor de zomer hebben gehouden. Namens 

de deelnemende organisaties vragen wij uit 
het Ondernemersfonds subsidie aan om het 
Binnenstadshuis te kunnen financieren. Als 
het er komt is het een grote stap vooruit op 
weg naar meer samenwerking in de stad”, 
aldus voorzitter Elrie Bakker van Stichting 
Binnenstadsmanagement Nijmegen.

Op 1 januari 2010?
Als geen ander is VBO-voorzitter Wim Smids 
voorstander van zo’n krachtenbundeling in 
de binnenstad. “Het versterkt de onderlinge 
communicatie, activiteiten kunnen beter op 
elkaar afgestemd worden, de organisaties 
zijn beter bereikbaar en iedereen weet waar 
hij moet zijn als het over de binnenstad gaat. 
Wat ons betreft gaan we op 1 januari 2010 
van start”, aldus Smids. 

Reacties
ACBN-directeur Teddy Vrijmoet reageert: 
“Binnenstadshuis? Buitengewoon interes-
sant. Van meer samenwerking kan iedereen 
profiteren. Zo zal ik het ook aan mijn bestuur 
overbrengen.” Ook wethouder Hannie Kunst 
(Economische Zaken) heeft positief gere-
ageerd op de plannen. “Samenwerking is 
altijd beter dan verdeeld optrekken. Dit is een 
positieve ontwikkeling, die tijdens die debat-
ronden op gang is gekomen.”

Zes overkoepelende binnenstadorganisaties praten de komende maanden heel serieus 
over de vestiging van een Binnenstadshuis in Nijmegen. De eerste ideeën hebben de 
instemming gekregen van de voorzitters c.q. directies van de betrokken organisaties. 
De komende maanden worden de plannen voorgelegd aan de besturen.



Soepeler regelgeving

Grote toename
winterterrassen

In de afgelopen twee jaar is het aantal 
winterterrassen in Nijmegen bijna vervier-
voudigd. De toename is een gevolg van een 
proef met versoepeling van regelgeving. Het 
dagelijks gemeentebestuur heeft de proef 
geëvalueerd en besloten de regels rond win-
terterrassen permanent in te voeren. 

Horecaondernemers met een winterterras 
waren tot 2007 verplicht om het terrasmeubi-
lair na sluitingstijd binnen te brengen. Deze 
regel bleek in de praktijk lastig uit te voeren: 
de meeste ondernemers hadden onvoldoen-
de bergruimte om de tafels en stoelen op te 
slaan. Bovendien leidde het binnenbrengen 
van het meubilair tot geluidsoverlast voor 
omwonenden. Het gemeentebestuur besloot 
in november 2007 dat terrassen ’s winters 
buiten kunnen blijven staan, onder voorwaar-
de dat het terras er verzorgd uitziet en ook 
daadwerkelijk als terras wordt geëxploiteerd 
(en niet alleen dient als opslagplaats voor het 
zomerterras). 

Meer omzet
De horeca heeft sindsdien flink gebruik 
gemaakt van deze mogelijkheid. Telde 

Genomineerd voor
Terrasprijs 2009
De Terrasprijs 2009 wordt op 21 september 
tijdens een feestelijke bijeenkomst in het 
Vlaams Arsenaal uitgereikt. Er is een selec-
tieproces van een heel terrassenseizoen aan 
vooraf gegaan. Er stonden meer dan 100 
terrassen op de groslijst, waar er 30 van over-
bleven. 
In de laatste ronde, die de deskundige, maar 
anonieme jury de gelegenheid geeft tot vlak 
voor 21 september tot een beoordeling te 
komen, doen er nog twaalf horecabedrij-
ven met een terras mee. Tot deze top 12 
behoren Stadscafé Staps, Vlaams Arsenaal 
(winnaar 2008), New Dutch, Malle Babbe, 
Koffiehuis De Heerlijckheid, Blonde Pater, 
Du Commerce, Lux, Samson, Hoofdkantoor, 
Atlanta en Biessels.

Nijmegen aanvankelijk nog 19 winterterras-
sen, op dit moment zijn er 73. De toename 
kan mede het gevolg zijn van het landelijke 
rookverbod. Een enquête van Koninklijke 
Horeca Nederland afdeling Groot-Nijmegen 
onder horecaondernemers geeft aan dat het 
merendeel van de ondernemers het winterter-
ras als rookruimte gebruikt. Ook melden zij 
een positieve invloed van het winterterras op 
de omzet.

Terrasverwarming
Het gemeentebestuur heeft nu besloten om 
de beperkende maatregel voor de opslag van 
meubilair blijvend te versoepelen. Behalve de 
voorwaarde rond de exploitatie in de winter, 
zijn ondernemers verplicht om - net als bij 
een zomerterras - het meubilair na sluitings-
tijd met kabels vast te zetten. 
Voor het gebruik van terrasverwarming moet 
in een aantal gevallen een aparte vergunning 
worden aangevraagd. Verder dienen ze aan 
milieuvoorwaarden te voldoen. Omdat uit de 
evaluatie blijkt dat niet alle ondernemers hier-
van op de hoogte zijn, breidt de gemeente de 
informatie op www.nijmegen.nl hierover uit.   
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Cultureel staat Nijmegen dat 
weekend bovendien op de kaart 
met het Nijmeegse UITfestival, 
dat gedeeltelijk aansluit bij Open 
Monumentendag en een deel van 
de programmering zelfs plaats 
laat vinden in monumenten. Zo 
zijn er podia in het Valkhofpark, 
dichters in de St. Nicolaaskapel 
en diverse exposities in de 
Mariënburgkapel. 

Ansichtkaarten
Onder het motto ‘Nijmegen op 

Binnenstad praat 
met politiek

Een Economisch Programma voor de 
Nijmeegse binnenstad dat de Stichting 
Binnenstadsmanagement Nijmegen (SBMN) 
in concept heeft uitgebracht, wordt eind deze 
maand besproken met de politiek. 
Gemeenteraadsleden en besturen van 
politieke partijen zijn uitgenodigd voor 
een niet-openbare bijeenkomst waarin het 
Binnenstadsmanagement het opgestelde 
Economisch Programma wil presenteren. 
Het programma is opgesteld naar aan-
leiding van de drie binnenstadsdebatten 
die voor de zomer op initiatief van het 
Binnenstadsmanagement plaats vonden. 
De SBMN heeft zich ten doel gesteld de bin-
nenstad nog meer op de politieke agenda te 
krijgen. Begin volgend jaar zullen er in het 
kader van de gemeenteraadsverkiezingen met 
de politiek openbare debatten over de bin-
nenstad plaatsvinden. 

Kijk voor het laatste nieuws over de binnenstad op: 
www.binnenstadnijmegen.nl

Zo zette Noalente Hendriks 
(amateurs tot 18 jaar) Nijmegen 
op de (ansicht)kaart.

de (ansicht) kaart’ is een ontwerpwedstrijd 
georganiseerd. Voor amateurs tot 18 jaar, 
amateurs vanaf 18 jaar en professionals. Een 
deskundige jury heeft per categorie een win-
naar gekozen. De winnende ontwerpen zijn 
uitgevoerd als freecard. Een selectie van de 
mooiste, interessantste, meest kunstzinnige 
of meest originele kaarten wordt tentoonge-
steld in het Regionaal Archief Nijmegen. Daar 
is ook een tentoonstelling te zien over de ont-
wikkeling van de ansichtkaart met de mooiste 
kaarten uit het archief. 

Nijmegen op de kaart
De Open Monumenten dag, dit jaar op 12 en 13 september, heeft als thema 
‘Op de kaart’. Dit jaar zijn circa 50 monumenten in Nijmegen opengesteld en 
ook zijn er weer diverse cultuurhistorische activiteiten verspreid over de stad. 





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

Winkelsluitingen
• Electronicawinkel De It’s is weg uit de 
Burchtstraat. Klanten van deze winkel kunnen 
nog wel terecht in de filialen op Plein 1944 en 
in Wijchen.
• Herenmodezaak Man Fashion van onder-
neemster Nora Elbanidaoui heeft het niet 
gered. Het pand in de Van Welderenstraat 
staat te huur.
• Een van de kleurrijkste cadeauwinkeltjes is 
niet meer. Curly Corner aan het Stevenshof 
is gesloten. Persoonlijke beweegredenen van 
eigenaresse Pamela van Leeuwenstein liggen 
ten grondslag aan de sluiting.
• Ridomo-Modern Gordijnenspeciaalzaak in 
de Lange Hezelstraat is gesloten. Het pand 
op nummer 38 staat te huur.

Lingerie in 
v/h Kunstuitleen

Het pand aan de Van Broeckhuysenstraat 16 
heeft eindelijk een nieuwe huurder. Nicole 
Zwijnenberg gaat er de lingeriewinkel Intens 
openen met bekende merken als Armani, La 
Perla en Wolford, De feestelijke opening is op 
2 oktober.

Een extra paar 
boekenkasten

Het bevalt boekhandelaar Wouter Roelants 
prima in zijn tijdelijk onderkomen naast de 
kassa van LUX. Zo goed zelfs dat de nood-
winkel een permanente dependance gaat wor-
den. De verbouwing van zijn winkel in de Van 
Broeckhuysenstraat is zo goed als afgerond.

Games in plaats
van cd’s

Muziekwinkel Van Leest bestaat niet meer 
in de Nijmeegse binnenstad. Het filiaal van 
de landelijke keten in de Marikenstraat heeft 
plaats gemaakt voor Gamemania, een winkel 
in games. Volgens een medewerker was er 
in de stad geen plaats voor twee platenwin-
kels binnen dezelfde holding. “Eigenaar Van 
Breukhoven heeft daarom het roer omge-
gooid.” Die andere muziekwinkel is de Free 
Record Shop in de Broerstraat.

T-mobile
In de Molenstraat op nummer 122 heeft 
Annelieke van de Heulst begin deze maand 
een tijdelijk T-mobile winkel geopend.

Boudisque overgenomen
Na sluitingen van de Boudisquefilialen 
elders in het land, was een tijd terug ook de 
Nijmeegse winkel aan de beurt. Maar voor de 
liefhebbers van de alternatieve film is er weer 
hoop. De winkel in de Stikke Hezelestraat, 
onder de nieuwe naam All About Movies, is 
overgenomen door Jurgen Heinsman.

Hoofd debat
In ruim een jaar tijd is LUX toe aan het derde 
hoofd Debat. Allard Koers is de nieuwe man 
die het beleid gaat uitzetten. Koers was al 
een tijdje interim manager na het vertrek 
van Herman Jansen en voor hem Piet-Hein 
Peeters. 

Nieuwe kledingwinkel
In de Lange Hezelstraat op nummer 83a is 
kledingwinkel Le Grande Chique geopend. 
Eigenaresse Monia van der Stoel heeft een 
ruim assortiment voor jong en oud, kinderkle-
ding en accessoires.

Ondernemer in
golfartikelen

De outlet store Tiga Europe, een winkel voor 
golfartikelen is gesloten. Eigenaar Dennis 
Polman huurde het pand aan de Nieuwe 
Markt slechts voor twee maanden. Polman 
is nu in gesprek met een aantal partijen om 
een definitieve winkel te openen. Hij hoopt in 
april volgend jaar te kunnen openen.

Verhuisd
Henk Janssen Financieel Adviesbureau gaat 
de binnenstad verlaten. Het bedrijf gaat ver-
huizen van de Hendrik Hoogersstraat 1 naar 
de Oude Molenweg 82.

Vliegende winkel
Het hoekpand aan de Houtstraat 74, waar 
eind 2008 schaatsen werden verkocht, is voor 
twee maanden verhuurd aan Fashion Outlet. 
De eigenaar verkoopt er uitsluitend dames-
mode. 

Meer schoenen 
in de Molenpoort

De Molenpoort Passage is een schoenwinkel 
rijker. Op nummer 6 is Shoeland geopend. 
Eigenaar Tony Zhao richt zich voornamelijk 
op modebewuste vrouwen in de leeftijd van 15 
tot 30 jaar. Shoeland heeft ook vestigingen in 
Eindhoven, Maastricht en Oss.  

Meer schoenen
In de Ziekerstraat (voorheen Juicy Details) is 
de Theo Jansen Ara/Van Lier shop geopend. 
Bedrijfsleider is Nathalie Jagtenborg, de klein-
dochter van Theo Jansen. Met deze nieuwe 
winkel telt Nijmegen nu vier winkels van de 
schoenenfamilie, drie in de binnenstad en een 
in Dukenburg. Jagtenborg wil met de nieuwe 
winkel de greep op het schoenenaanbod ver-
stevigen.

Voor zwangere
dames

Ondernemer Wim van Diermen is franchise-
nemer geworden. Met It’s Time positiekleding 
is hij van de Ganzenheuvel verhuisd naar de 
Lange Hezelstraat. Daar heet zijn winkel nu 
Noppies. Noppies is een winkelketen voor 
dames in blijde verwachting.

Damesmode
In de Broerstraat, op nummer 75 heeft onder-
nemer Bahadur Singh damesmode zaak Chica 
Bebo geopend.

Groter op
Oranjesingel

Omdat het op de Burchtstraat te klein werd 
is Van der Krabben Makelaardij Nijmegen 
verhuisd naar de Oranjesingel, hoek Hendrik 
Hoogersstraat. De verhuizing vond plaats tij-
dens de zomermaanden. 
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BINNENSTAD-
SPREEKUUR

Wethouder Hannie Kunst van Economische 
Zaken en Cultuur geeft exclusief in 
NovioNova haar visie op actuele kwesties 
die in de Nijmeegse binnenstad spelen. 

‘Zo wordt Nijmegen
niet serieus genomen’

Wethouder Hannie Kunst wil verklaring 
van organisatie ‘Beste Binnenstad’

“We willen niet de slechte kan-
ten van een stad laten zien, 
maar juist het omgekeerde. 
Beste Binnenstad is er om de 
binnensteden vooral positief 
in de publiciteit te brengen. 
Daarom geven we niet aan 
wat de redenen zijn waarom 
een stad niet is genomineerd 
voor de eindstrijd om de titel 
Beste Binnenstad.”

Jelger Zee, vestigingssecretaris 
van Detailhandel Nederland 
en woordvoerder van de Beste 
Binnenstadorganisatie, houdt 
voet bij stuk. De jury zal niet 
bekend maken waarom kan-
didaten voor de titel Beste 
Binnenstad zijn afgevallen 
voor de finale selectie. Niet in 
het openbaar en ook niet ver-
trouwelijk aan het betreffende 
gemeentebestuur. En zelfs niet 
als een wethouder daar schrif-
telijk om vraagt.
“De titelstrijd Beste 
Binnenstad is niet in het leven 
geroepen om aan te geven hoe 
slecht een binnenstad is of 
waar een stad steken laat val-
len. Dat eindigt in negativisme 
waar niemand iets aan heeft. 
De titel Beste Binnenstad 
moet een positieve stimu-
lans zijn voor gemeenten en 
bedrijfsleven om hun binnen-
stad kwalitatief en qua bele-
ving op het hoogste niveau te 
brengen.”
  

Organisatie Beste Binnenstad:
‘Binnensteden alleen
positief presenteren’

Als het aan wethouder Hannie Kunst ligt 
gaat er op korte termijn een stevige brief 
naar Detailhandel Nederland, onder wiens 
auspiciën de verkiezing Beste Binnenstad 
wordt gehouden. De Nijmeegse wethouder 
wil per se weten waarom Nijmegen niet 
is genomineerd voor de eindronde van de 
verkiezing.

“Dat je als stad niet goed genoeg bevonden 
wordt, dat kan. Maar mogen we dan alsje-
blieft ook weten waar het aan schort? Zodat 
we ook iets kunnen doen aan die kennelijke 
verbeterpunten. Nu tasten we in het duister”, 
aldus Hannie Kunst. 

Niet stil gezeten
Toen de organisatie van Beste Binnenstad 
indirect liet weten dat Nijmegen niet genomi-
neerd is, zijn er meteen pogingen onderno-
men om te achterhalen wat de jury bewogen 
heeft de Nijmeegse binnenstad uit te schake-
len. “Twee jaar geleden werden we met een 
in onze ogen kwalitatief beduidend minder 
goede presentatie wél genomineerd. In de 
tussenliggende jaren hebben we in Nijmegen 
heus niet stil gezeten. Er is in gezamenlijk-
heid hard gewerkt en heel veel bereikt. Kijk 
alleen maar eens naar de Ringstraten en de 
sterk verbeterde samenwerking tussen par-
tijen.”

Leermoment
De botte weigering van ‘Beste Binnenstad’ 
om de niet-nominatie te beargumenteren 
(zie kader) is de wethouder in het verkeerde 
keelgat geschoten. “Zo wordt Nijmegen niet 
serieus genomen. Er is tijd en geld geïnves-
teerd om aan deze verkiezing mee te doen. 
De organisatie zegt dat een professioneel 
deskundige jury over de inschrijvingen en de 
daarbij horende presentaties oordeelt. Als dat 
zo is, dan moet die jury ook kunnen verklaren 
waarom een binnenstad afvalt. Voor ons is 
dat een leermoment.”

Nieuwe concepten
Er was voor Hannie Kunst na terugkeer van 
vakantie ook reden tot blijdschap. “In de 
zomermaanden zijn in het centrum twee 
prachtige innoverende horecaconcepten van 
start gegaan. In de Van Broeckhuysenstraat 
heeft loungeroom Nostra zijn deuren 
geopend en aan de Oranjesingel is hotel-
restaurant Manna begonnen. Beide gelegen-
heden worden goed bezocht en voorzien in 
een behoefte.”
Brancheorganisatie Koninklijke Horeca 
Nederland morde over uitbreiding van het 
aantal vierkante horecameters, maar omdat 
het hier ging om nieuwe concepten heeft het 
gemeentebestuur van harte meegewerkt aan 
de benodigde vergunningen.
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Van kerstpakket 
tot relatiegeschenk, 
u vindt het bij HANOS

Delicatessen • Dranken
Veel Vers • Wild • Non Food
Projecten • Snacks • Food

VOORDELIG

tel.  (024) 371 79 99  
fax (024) 377 90 90

www.hanos.nl

Al jaren verzorgt HANOS duizenden  

feestelijke kerst- en relatiepakketten voor  

haar relaties. Ook dit jaar zijn onze pakketten 

gevuld met de allernieuwste artikelen op food  

en non-food gebied. Kijkt u ook eens naar het  

aanbod delicatessen, wijnen en gedistilleerde 

dranken.

Wilt u een pakket op maat, passend bij de  

uitstraling van uw organisatie? Dan adviseren  

wij u om contact op te nemen voor het maken  

van een afspraak. Onze showroom biedt u  

de keuze uit ruim 2.000 artikelen.

Energieweg 84  6541 CZ Nijmegen 



“Van dat, waarover men niet spreken kan, 
moet men zwijgen.” Deze gevleugelde 
woorden vormen de slotstelling van de 
Tractatus logico philosophicus van Ludwig 
Wittgenstein uit 1961. Sindsdien zou ieder-
een moeten weten dat men over smaak 
niet kan en zou moeten twisten. 
Dr. Piet Zelissen, voorzitter van de com-
missie beeldkwaliteit, weet dat als geen 
ander maar merkt er weinig van. Zijn com-
missie kwam in het nieuws, onder meer 
vanwege een verschil in inzicht over het 
project Groene Allure. NovioNova sprak 
met hem over opinievorming op het snij-
vlak van beeldvorming en feitelijke werke-
lijkheid. 

Dr. Piet Zelissen, 
voorzitter Commissie 
Beeldkwaliteit Nijmegen: 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: 
Waar bemoeit de Commissie Beeld- kwaliteit 
zich mee, is een veelgehoorde min of meer 
verwijtende vraag. En dan hebben we het over 
de kritische noten die de commissie ventileerde 
over de groenzuilen in onder meer De Lange en 
Stikke Hezelstraat.
“Het is een misvatting te stellen dat wij als 
commissie ons ergens mee bemoeien. Dat 
is een aperte onjuistheid. Wij bemoeien ons 
nergens mee. Integendeel, we zijn door de 
gemeente gevraagd advies uit te brengen over 
ruimtelijke ontwikkelingen. En dat doen we 
nu ruim zes jaar.”

Waarom ontstaat er dan zoveel commotie?
“Het beeld is ontstaan dat we onze per-
soonlijke smaak laten gelden in het publieke 
domein. Dat is onzin. De commissie is een 
onafhankelijke adviesgroep van onder andere 
architecten, stedenbouwkundigen en cul-
tuurhistorici. Nogmaals, ons wordt advies 
gevraagd en dit advies is niet bindend. De 
gemeente kan onze bevindingen altijd naast 
zich neer leggen. Dat gebeurt alleen zelden. 
Nu met die groenzuilen dus wel. Als wethou-

der Jan van der Meer vervolgens dit advies 
publiekelijk als een brevet van onvermogen 
kwalificeert, komt iedereen uit zijn hok. En 
dat wordt dan breed uitgemeten in de krant.”

En dat is schadelijk voor de beeldvorming?
“Je kunt je natuurlijk niet druk maken over alles 
wat er in de krant staat, maar vervelend is het 
wel. Vandaar dat ik naar aanleiding van deze 
kwestie, de zaak nog eens heb toegelicht in een 
ingezonden stuk. In die brief staat onder meer 
dat de commissie ervoor pleit meer in te spelen 
op de bijzondere en typische Nijmeegse situatie.” 
 
Moet de commissie zich niet meer profileren?
“Ik zou graag zien dat er meer mensen op de 
hoogte worden gebracht van datgene wat we 
doen. Maar dat is een taak van de gemeente. 

‘Van animositeit is geen 
sprake. Je wordt er wijzer 

van. Waar wrijving is  
ontstaat glans.’

‘Het beeld is ontstaan dat 
we onze persoonlijke smaak 
laten gelden in het publieke 

domein. Dat is onzin.’

‘Wij brengen alleen 
maar advies uit

door Pieter Nabbe
foto’s: NovioNova
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Onafhankelijk

De Commissie Beeldkwaliteit is een 
onafhankelijke adviescommissie die het 
gemeentebestuur adviseert over zaken 
die verband houden met cultuurhistorie 
en ruimtelijke inrichting en vormgeving. 
Het gaat dan voornamelijk om bouw-
plannen. De Commissie Beeldkwaliteit 
is in 2003 in de plaats gekomen van de 
afzonderlijke Monumentencommissie 
en Welstandscommissie. De commissie 
brengt geïntegreerde adviezen uit, het-
geen betekent dat voor elk bouwplan nog 
maar één advies nodig is. De Commissie 
Beeldkwaliteit vergadert een keer per twee 
weken in het Regionaal Archief Nijmegen. 
Deze vergaderingen zijn openbaar.

Op de website staat wat we doen, waarom 
en wanneer. Al onze vergaderingen zijn open-
baar en de verslagen daarvan staan online. 
Maar ze worden zelden bezocht. Kennelijk is 
daar weinig belangstelling voor. Terwijl in een 
stad als bijvoorbeeld Apeldoorn deze verga-
deringen altijd goed worden bezocht. Noem 
het een verschil in stadscultuur.” 
 
Wat is er eigenlijk mis met die groenzuilen?
“Groene Allure is op zich een prima initiatief. 
Laat dat duidelijk zijn. Maar we vinden dat 
de bewuste zuilen zich niet laten verenigen 
met de kwaliteiten van het stadsbeeld. We 
hebben dat in ons rapport toegelicht. Daarin 
staat onder meer dat de Lange en Stikke 
Hezelstraat een evident ander karakter heeft 
dan de negentiende-eeuwse ringstraten. 
Bovendien maken deze twee straten deel uit 
van een oost-west route. Daarom is het niet 
logisch om deze straten binnen het langere 
lint met een begin- en eindpunt te markeren.”

Uw motivatie klinkt plausibel. Toch werd de 
bouwvergunning verleend. Waarom heeft de 
gemeente uw advies naast zich neergelegd? 

“De realisatie van het plan dient ‘het maat-
schappelijk belang vanwege de verbetering 
van de openbare ruimte’, heette het. Wat dat 
precies inhoudt zou je aan wethouder Paul 
Depla moeten vragen. Die kan dat uitstekend 
uitleggen.”

Betrokkenheid
Dr. Piet Zelissen was achttien jaar burge-
meester van Grave. In die hoedanigheid 
was hij nauw betrokken bij planologische 
en stedenbouwkundige ontwikkelingen 
en was hij pleitbezorger voor het behoud 
van monumenten en cultuurhistorie. 
Daarnaast was hij zes jaar lang voorzitter 
van Architectuur Lokaal.

Is er als gevolg van deze kwestie animositeit 
ontstaan tussen de commissie beeldkwaliteit en 
de gemeente?
“Iedereen doet gewoon zijn werk en je mag 
hopen dat dat zo goed mogelijk gebeurt. Van 
animositeit is geen sprake. Je wordt er wijzer 
van. Waar wrijving is ontstaat glans.”
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Bedrijvenloket Gemeente Nijmegen

servicepunt voor ondernemers, óók in crisistijd! 

Openingstijden: 
Maandag, woensdag,

Tel: (024) 329 98 00 donderdag, vrijdag 9.00 tot 17.00 uur.
Fax: (024) 329 34 11 Dinsdag 9.00 tot 12.30 uur.
E-mail: bedrijvenloket@nijmegen.nl Donderdag na 17.00 uur op afspraak. 

Heeft uw bedrijf last van de economische recessie? 
Vraag het Bedrijvenloket om advies over uw omstandigheden. De accountmanagers kunnen u
doorverwijzen naar instanties en (financiële) regelingen om u te ondersteunen in zwaar weer.
Soms komt u bijvoorbeeld in aanmerking voor een lening voor bedrijfskapitaal, als dat noodza-
kelijk is voor de instandhouding van uw bedrijf of beroep.  

Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen met al hun vragen aan de gemeente Nijmegen
terecht op één centrale plek: het Bedrijvenloket.  De accountmanager van het Bedrijvenloket
bekijkt in een oriënterend gesprek samen met u uw wensen en vragen. In dit gesprek wordt
duidelijk wat de gemeente voor u kan doen, hoe u zaken kunt aanvragen en welke gegevens
daarvoor aangeleverd moeten worden. De accountmanager blijft daarna uw aanspreekpunt,
onderhoudt de contacten met de gemeentelijke afdelingen en bewaakt het proces van dienstverle-
ning. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, werken de accountmanagers bij voorkeur op
afspraak, maar ook zonder afspraak bent u van harte welkom! 
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Een twaalftal modezaken uit Nijmegen en 
directe omgeving presenteren op zaterdag 19 
september op het Mariënburg in Nijmegen 
hun collecties. De drie uur durende mode-
show, die tussen 11.00 en 17.30 uur tweemaal 
getoond wordt, is een nieuw concept van 
Catwalk Promotions uit Bennekom dat in 

Nijmegen zijn Nederlandse première beleeft.
Aan de Fashion Show Nijmegen werken 
mee: Van Tilburg Mode Ravenstein, Julia 
Rosa Bruidsmode, Marc O’ Polo, Sandwich 
Shop, Didi Fashion, Toffie & Toff, Palau 
Kinderschoenen, Jacobs Mode, Hoogenboom 
Herenmode en Mode & Design. 

Fietsmarkt op 19 september:  
verrassend, spannend en informatief

Fiets & Fun op Waalkade
diverse trikes en een enorme 
collectie bijzondere fietsbellen. 
Sluijsmans: “Wij zijn erg blij 
de houten fietsen te kunnen 
laten zien van meubelmaker 
Jan Gunneweg en mogelijk ook 
de Okes van Reinier Korstanje. 
Strak Deens design komt van 
Biomega. De nieuwste top-
designfiets van Nederlands 
fabrikaat, de VanMoof, is er 
ook, evenals de back to basic-
modellen Joep en Ari. Spannend 
zijn de demonstraties van bike-
polo door Fuccit.com en het 
stuntfietsen van Patrick Smit. 
De Poëziekoerier verzorgt én 

bezorgt weer op maat gemaakte gedichten. 
Er is ook een grote verscheidenheid aan 
moderne bak- en transportfietsen te bewon-
deren: van de Messenger XL van Cargocycles 
tot de Feetz en de Gazelle Cabby.”

Elektrisch
Dit jaar is er, aldus de organisatie, speciale 
aandacht voor elektrische fietsen en andere 
elektrisch aangedreven voertuigen, waaronder 
het ‘stadsautootje’ de CityEl. “Er zullen maar 
liefst meer dan tien verschillende merken 
elektrische fietsen en scooters aanwezig zijn 
en ze kunnen ook worden uitgeprobeerd. 
Heel leuk en interessant voor zowel parti-
culieren als ondernemers in bijvoorbeeld de 
toeristische sector of voor een bedrijfsfietsen-
plan.” 
Informatie op: www.fietsdiensten.nl, www.nij-
megen.nl en www.weekvandevooruitgang.nl

Fietsparkeren en bereikbaarheid
Een aantal maatschappelijke organisaties - zoals de Fietsersbond, Milieudefensie, het IVN, Fietsvriendinnen-
IVC, Cycling out of Poverty, het Rode Kruis en het Astmafonds - staat eveneens op de Fietsmarkt. 
De gemeente Nijmegen, AFAC, de Stadregio Arnhem Nijmegen, het UMC St Radboud en de Gelderse Milieufe-
deratie zijn aanwezig met informatie over actuele fietsprojecten en fietsplannen, zoals oplaadpunten voor elek-
trische fietsen, fietsparkeren, de snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen en het Offensief bereikbaarheid. 

Zaterdag 19 september: Fashion Show op Mariënburg

Modeshow van Nijmeegse zaken

Fiets & Fun. Dat is dit jaar het thema van 
de jaarlijkse Fietsmarkt, die op zaterdag 19 
september tussen 13.00 en 17.00 uur op 
de Waalkade wordt gehouden. Tijdens deze 
Fietsmarkt zullen weer veel bijzondere fietsen 
te zien zijn, met innovatieve technologie, 
nieuwe materialen en verrassend design. 
Er zijn veel verschillende ligfietsen, vouw-
fietsen, bak- en transportfietsen, trikes, 
elektrische fietsen en scooters, kinderfietsen, 
tandems, groepsfietsen, houten fietsen, 
designfietsen en nog veel meer fietsen. “En 
niet alleen om naar te kijken, maar ook om 
zelf te proberen”, aldus initiatiefnemer Jos 
Sluijsmans van Fietsdiensten.nl.

Bijzondere fietsbellen
Van de Greenmachine, de onderhouds-
vrije ligfiets van Flevobike, wordt iedereen 
enthousiast. Velox Europe is aanwezig met 

Ondernemer Jos Sluijsmans organiseert zaterdag 
19 september op de Waalkade de Fietsmarkt. 
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Advocaat 

sPAm!
Vanaf 1 oktober 2009 geldt in 
Nederland een algeheel spam-
verbod. Vanaf dat moment is het 
verzenden van spam naar bedrij-
ven per e-mail, fax, of sms niet 
langer toegestaan. Bij spam gaat 
het om ongevraagde berichten 
met een commercieel, ideëel of 
charitatief doel. Er bestond al een 
verbod om spam aan particulieren 
te sturen. 
De Onafhankelijke Post en 
Telecommunicatie Autoriteit 
(OPTA) kan boetes aan bedrijven 
en organisaties opleggen wan-
neer zij zich niet aan de nieuwe 
regelgeving houden. Deze boetes 
kunnen oplopen tot maar liefst 
€ 450.000,00.

Verstuurt uw bedrijf regelmatig 
digitale nieuwsbrieven? Ook dan geldt het 
spamverbod en heeft u voortaan vooraf én 
expliciet toestemming van de geadresseerden 
nodig om nieuwsbrieven per e-mail, fax of sms 
te mogen versturen. Let op: ook uw bestaande 
klanten dienen hun toestemming te geven. 
Daarnaast moeten geadresseerden bij ieder 
ontvangen bericht de mogelijkheid krijgen de 
verleende toestemming weer in te trekken. 

Denkt u nu voortaan te kunnen genieten van 
een spamvrije inbox? Helaas, het nieuwe 
spamverbod leidt niet tot algeheel ‘anti-spam-
genot’. Het merendeel van de spam die u 
dagelijks ontvangt is namelijk afkomstig van 
buitenlandse bedrijven en daarvoor geldt het 
Nederlandse spamverbod niet. 

Wilt u als bedrijf juist reclame blijven ont-
vangen? Dan kunt u daarvoor toestemming 
geven door dit aan te geven op uw website, 
of bijvoorbeeld in de Gouden Gids of telefoon-
gids. U hoeft dan niet meer vooraf expliciete 
toestemming te geven om bijvoorbeeld op de 
hoogte te blijven van de (prijs)aanbiedingen 
van uw leveranciers.

Wilt u meer weten over het spamverbod en de 
gevolgen daarvan voor uw bedrijf? Raadpleeg 
dan uw juridisch adviseur.

j.naus@poelmannvandenbroek.nl



Coen Burgers en Eef Kruissen hebben 
samen de stoute schoenen aangetrokken. 
Ze hebben de deftige kapperszaak van Eef 
aan de Arksteestraat verplaatst naar een 
trendy, prachtig verbouwd pand in de Van 

Geopend in de Van Welderenstraat

Coef, een zaak 
voor iedereen 
van deze tijd

door: Margriet Modderkolk

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

Verschil ervaring 
bepaalt de prijs

Als een ‘huiskamer’ in de schaduw van de St. Steven

Een dagje Heerlijckheid

Kort voor haar 
vertrek als Ring-
stratenmanager 
liep Margriet 
Modderkolk een 
dagje ‘stage’ bij 
Grand-Café De 
Heerlijckheid op 
de Ganzenheuvel. 
Haar belevenissen 
van die dag vatte 
ze voor Novio-
Nova samen in 
bijgaand verhaal.

Als Ringstraten manager van Nijmegen ver-
keer je vaak in een bevoorrechte positie, zo 
ook de woensdag in juni. Ik mocht als ser-
veerster, Monic en Ko van Brakel een dagje 
helpen. Zij zijn de eigenaren van het gezellige 
De Heerlijckheid op de Ganzeheuvel. 

Alles mag en kan deze dag. Het echte werk, 
uitserveren van de lekkere broodjes, salades 
en kopjes koffie met gratis een koekje erbij. 
Maar ook poetsen, appels schillen voor de 
huisgemaakte appeltaarten van Ko en natuur-
lijk eindeloos de vaatwasser in- en uitruimen. 
Minder leuk, maar wel echt werk. 

Horeca-ervaring
Monic en Ko van Brakel zijn alweer 10 

jaar lang de eigenaren van Grand Café De 
Heerlijckheid. Ze hebben een nog langere 
horeca-ervaring, opgedaan in Wageningen en 
daarna in Brabant met hun een pannenkoe-
kenboerderij ‘De brave Hendrik’.
‘De Heerlijckheid’ bestieren ze samen met 
een aantal oproepkrachten. Samantha is één 
van hen. Ze werkt sinds een maand voor 
Monic en Ko en haar job bevalt haar zeer 
goed. Nu nog vooral in de bediening, maar 
straks ook meer in de keuken bij Ko. Kordaat 
en duidelijk legt Samantha me uit waar ik 
alles kan vinden. 

Buurtbewoners
De menukaart van De Heerlijckheid bestaat 
vooral uit allerlei lekkere broodjes, sandwi-
ches, meer dan 40 (!) soorten tosti’s, maal-
tijdsalades, uitsmijters, pannenkoeken, ijs, 

V.l.n.r. Samantha, 
Monic en Ko van 

Bakel en gelegenheids-
stagaire Margriet 

Modderkolk.

Eef Kruissen was in 2008 genomineerd 
voor de Coiffure Award, zeg maar de Oscar 
in de kapperswereld. Hij voert een in zijn 
branche unieke kappersformule, gebaseerd 
op prijs differentiatie, waarmee het aloude 
Gildeprincipe van leerling tot meester weer 
tot leven wordt gewekt. Op de prijslijst staat 

Welderenstraat (nr. 76-80). Tegelijkertijd ver-
ruilde Coen zijn vaste baan als verkoopleider 
bij modeketen De Sting voor het spannende 
zelfstandige ondernemerschap.

Coen en Eef -hoe de bedrijfsnaam Coef is 
ontstaan laat zich makkelijk raden- hebben in 
hun concept hairstyling en mode op bijzon-
dere wijze gecombineerd. Naast de knip- en 
kapbeurten worden fashion shoes en snea-
kers aangeboden, maar ook onderscheidende 
accessoires als riemen, zonnebrillen en  
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De proef met terrassen in de Van 
Broeckhuyzenstraat, Van Welderenstraat en 
In de Betouwstraat loopt tot en met eind 
oktober. 
Daarna worden de ervaringen door gemeente 
en ondernemers geëvalueerd en wordt beke-
ken of de proef omgezet kan worden in struc-
tureel beleid om in genoemde ringstraten 
terrassen toe te laten.
De ervaringen tot nu toe, mede door de 
goede zomer, zijn niet negatief. De eigenaren 
van restaurant Maron bijvoorbeeld, Ronald 
en Maarten, zijn heel erg blij met hun mooie 
en gezellige terras (“eindelijk”) en hun prach-
tige meubilair (tafeltjes met bijpassende 
stoelen en een bankje), geleverd door Heeren 
Wonen, ook in de Van Welderenstraat. 
Ze vinden dat de terrassen bijdragen aan de 
uitstraling van de straat en zorgen voor een 
langer verblijf. De gasten krijgen, wanneer 
ze buiten zitten, meer mee van wat er verder 
nog in de straat te doen en te beleven valt 
aan winkels en cafe’s, zo vinden ze. En ja, ze 
verwachten dat de investeringskosten van de 
aanvraag en het meubilair ruimschoots door 
de omzet verhoging terugverdiend zullen 
worden. 

Terrassen in Ringstraten
worden positief ervaren

Verschil ervaring 
bepaalt de prijs

Bureau Operational Care in Nijmegen biedt, 
in samenwerking met Eetcafe De Spil in de 
Van Welderenstraat, speciaal voor binnens-
tadondernemers de tweedaagse basiscursus 
Bedrijfshulpverlening aan. De basiscursus kan 
eventueel ookm op locatie gegeven worden. 
Er wordt in kleine groepen (7-14 personen) 
les gegeven. De herhalingscursus vindt altijd 
op locatie plaats. 
Achter Bureau Operational Care staat Willy 
Marneef, ex brandmeerman in Nijmegen. 
Voor een vijftiental ondernemers in de 
Ringstraten verzorgde hij eerder deze zomer 

een voorlichtingsavond over het onderwerp 
Bedrijfshulpverlening.
Kort en goed komt het er op neer dat een 
winkelier of horeca-ondernemer verantwoor-
delijk is voor hetgeen klanten of personeel 
in de zaak overkomt. De ondernemer wordt 
geacht bij een calamiteit binnen 3 minuten 
adequaat te reageren en zo nodig eerste hulp 
te bieden. Ook brandveiligheid en vluchtwe-
gen komen in de cursus aan bod, net als de 
inzet van een AED en het gebruik daarvan. 
Meer informatie: 
Willy Marneef, tel. 06-53419782.

BedrijfsHulpVerlening

Basiscursus in Eetcafé De Spil

desserts en diverse thee- en koffiesoorten.
De sfeer in de zaak stijgt boven het gemoe-
delijke uit. De Heerlijckheid fungeert als een 
soort huiskamer, vooral voor de buurtbewo-
ners die in de schaduw van de St. Steven 
wonen. Zoals Loes, die iedere dag een kopje 
koffie komt drinken en dan samen met Monic 

voorzitter Adrie van Maasdijk op allerlei 
manieren bij de organisatie van de evenemen-
ten en de vergaderingen. Daarnaast maakt ze, 
samen met voorzitter Adrie, deel uit van het 
Federatiebestuur Ringstraten Nijmegen.

Ongewoon moe
Op mijn stagedag laat het weer het wat afwe-
ten. Zo nu en dan hoost het, wat betekent 
dat het riante terras met geweldig uitzicht 
over de Houtstraat en de Lange Hezelstraat 
jammer genoeg wisselend bezet is. Toch blijft 
er de hele dag aanloop en is het bij tijd en 
wijlen aanpoten om alle gasten op tijd aan 
hun bestelling te helpen. Er blijkt dus de hele 
dag genoeg te doen voor een onervaren ‘sta-
giaire’. Het is een leuke leerervaring, zo’n dag 
meedraaien in de horeca, maar ik was op een 
ongewone manier moe die avond.

de nieuwtjes uit de stad doorneemt. Zij voelt 
zich meer vriendin dan gast. Later die dag 
blijkt dat voor meer mensen te gelden. 
Monic is, naast gastvrouw van De 
Heerlijckheid en trotse moeder van Jordy, 
ook zeer actief in het bestuur van de onder-
nemersvereniging Hezelstraten. Ze assisteert 

horloges. Coef blijkt een winkel voor ‘iedereen 
van deze tijd’.

Eef was, zoals hij zelf zegt, toe aan een ima-
gowisseling. Hij wilde vernieuwen in plaats 
van vergrijzen. De oorspronkelijke relatie 
tussen beide ondernemers was kapper/klant 
maar nu, 16 jaar later, zijn het zakenpartners 
en vrienden. Jarenlang hebben ze gefiloso-
feerd over hoe hun ideale zaak er uit zou 
moeten zien en nu was de tijd rijp om ideeën 
te concretiseren. Samen met elf medewerkers 
zetten doen ze er dagelijks alles aan om hun 
klanten vooral ‘beleving’ te geven. 

knippen namelijk voor €52,-, €42,-, €32,- en 
€22,-. In alle gevallen word je even goed 
behandeld, maar de werk- en leerervaring 
van de kapper of kapster maakt het feitelijke 
verschil. 
Bij het aannemen van schoolverlaters of ROC-
leerlingen wordt met name gelet op inzet, 
voorkomendheid en uitstraling. Gevolg is dat 
Coef een geliefde werkplek voor aanstormend 
kapperstalent is.
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Stichting Cardo is onderdeel van Pluryn en 
stelt zich ten doel financiële middelen te 
verkrijgen ten behoeve van de integratie van 
mensen met een handicap in de samenle-
ving. Stichting Cardo probeert dit doel te 
bereiken door het realiseren van projecten en 
diensten welke niet uit reguliere budgetten 
worden gefinancierd. 
Pluryn ondersteunt mensen met een han-
dicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. 
Dat doet het vanuit circa 130 locaties in 
Gelderland en Noord Limburg.

Cardo cultureel centrum bevindt zich op het 
terrein van Werkenrode, Nijmeegsebaan 9 in 
Groesbeek. 

Ilse DeLange opent Cardo’s 
dertiende cultureel i-seizoen
Stichting Cardo staat garant voor de realisatie van ontmoetingen 
tussen mensen met en zonder handicap. Cardo biedt u avonden 
uit met repertoire, variërend van blues tot jazz en van cabaret tot 
Nederlandstalige pop. Deze ontmoetingen vinden niet alleen in het 
Cardo theater plaats, maar ook tijdens de Sportief Tour, het arties-
tenbureau “All The Way Music”, de Scholierentour en bij een nieuw 
concept, te weten “Kijk op Talent”. Informatie hierover op de sites 
www.stichtingcardo.nl en www.allthewaymusic.nl.
Stichting Cardo wordt ondersteund door een bedrijvengroep, 
inmiddels bestaande uit ruim 100 leden.

  Hoofdsponsor

Cultureel i evenement      Datum   Aanvang     Zit/sta-concert Prijs

Ilse DeLange      do. 8-10-2009 20.30     staconcert ¤ 25,00

Jochen Otten - Underdog (reprise)     za. 14-11-2009 20.00     zitvoorstelling ¤ 15,00

Wolter Kroes      do. 26-11-2009 20.30     staconcert ¤ 20,00

Jan Jaap van der Wal
Oudejaarsconference (try out)            ma.7-12-2009 20.00     zitvoorstelling ¤ 17,50

Trijntje Oosterhuis 
met trio van Karel Boehlee     do. 10-12-2009 20.30     staconcert ¤ 25,00

Nimweegs Soaptheater - 
'De Vrede van NUmegen' (try out)     ma. 14-12-2009 20.00     zitvoorstelling ¤ 15,00

Lenette van Dongen - Nikè     di. 12-01-2010 20.00     zitvoorstelling ¤ 17,50

Jeans       di. 26-01-2010 20.30     staconcert ¤ 17,50

Stevie Wonder Tribute Band     do. 4-02-2010 20.30     staconcert ¤ 15,00

'All The Way Music in concert' 
speciale gast Petra Berger     do. 11-02-2010 20.00     zitvoorstelling ¤ 20,00

The Beatles Revival      vr. 5-03-2010 20.30     staconcert ¤ 20,00

'Michiel Braam’s Wurli Trio'     za. 20-03-2010 20.00     zitvoorstelling ¤ 20,00

Jochem van Gelder en Djumbo     wo.7-04-2010 15.00     zitvoorstelling ¤ 10,00

Cuby & The Blizzards      za.24-04-2010 20.30     staconcert ¤ 20,00

Gé Reinders & Jubilate Deo     zo. 30-05-2010 15.00     zitvoorstelling ¤ 20,00

Brunch       zo. 30-05-2010 13.30    ¤ 19,50

Rob de Nijs + Afterparty met 
Hansen Tomas + live band     di. 8-06-2010 20.30     staconcert ¤ 25,00

Receptie Werkenrode
(ma./vrij. 10.00 - 16.00 uur)
Nijmeegsebaan 9
6561 KG Groesbeek
(024) 399 71 11

Nijmeegs Uitburo/VVV 
(in de stadsschouwburg)
(ma./vrij. 9.30 - 17.30 uur 
za. 10.00-17.00 uur)
Keizer Karelplein 32h 
6511 NH Nijmegen
(0900) 1 12 23 44

BliXem Winkel/Lunchcafé
(dagelijks van 9.00 - 18.00 uur 
m.u.v. zondag)
Groesbeekseweg 75-77 
6574 CS Nijmegen
(024) 388 86 78

Bruna Groesbeek
(ma 13.00 - 18.00 uur
di/wo/do 9.00 - 18.00 uur 
vrij 9.00 - 20.00 uur  
za. 9.00 -17.00 uur)
Dorpsstraat 31 
6561 CA Groesbeek
(024) 397 1261 

Voor de sta-concerten in 
Cardo zijn kaarten on line te 
bestellen! Dit kan via www.
dutch-music.com/cardo (bijko-
mende kosten ¤ 1,50 per kaart 
+ verzendkosten). Vanzelfspre-
kend geldt hierbij: zo lang de 
voorraad strekt!

Toegangskaarten voor de voorstellingen verkrijgbaar bij de onderstaande voorverkoopadressen:

a d v e r t e n t i e



Voor de tweede maal, dit keer op zaterdag 
28 november, presenteren verschillende 
ondernemers uit voornamelijk de Nijmeegse 
Ringstraten zich tijdens een sprankelende 
Lifestylebeurs in de Stevenskerk.

Tijdens dit exclusieve evenement kunnen 
bezoekers tussen 12.00 en 18.00 uur ken-
nismaken met de diverse deelnemers en hun 
passie. Zo tonen initiatiefnemers Alex en 
Regien Vermeulen van Arte d’Oro sieraden, 
naast hun eigen handgemaakte sieraden, de 

gehele collectie van Swivel. 
Andere deelnemers zijn Partydress, Undies 
(Marlies Dekkers specialist), Termaat moto-
ren, Bofligt (cadeau’s en wonen), Heeren 
Wonen, Doorman hifi, Sebastian F (mode 
pour hommes), Sandra Obstfeld (kapsel en 
haarkleur advies), Patrizia Bos (herenschoon-
heidsinstituut), Rikken keukens, Andrea 
Hermans (kleur en stijladvies), Studio Sky 
(design en drukwerk) en de locatie styliste 
Jonna voor al uw bloemwerk op locatie.

Lifestylebeurs 2009 weer in Stevenskerk

Regeling voor investeringen in Ringstraten
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Ondernemers, huurders en/of eigenaren van 
een bedrijfspand in de Ringstraten kunnen in 
het kader van de nieuwe investeringsregeling 
Economisch Offensief Ringstraten subsidie 
aanvragen voor investeringen in het pand. In 
de investeringsregeling is een totaalbedrag 
van 400.000 euro beschikbaar.

Het gaat om subsidie voor de kosten voor 
een inpandige verbouwing of herinrichting, 
voor de aanleg van noodzakelijke voorzie-
ningen voor een betere bedrijfsvoering en/of 
voor veiligheidsvoorzieningen. Het maximale 
subsidiebedrag per aanvraag bedraagt 25.000 
euro. Alleen investeringen vanaf 2000 euro 

per pand komen voor subsidie in aanmerking.
Het aanvraagformulier Investeringsregeling 
Economisch Offensief Ringstraten en de ver-
plichte bijlagen zijn te downloaden via www.
nijmegen.nl. Een adviescommissie beoordeelt 
de aanvragen en adviseert het college van B 
en W. In deze commissie zitten een vertegen-
woordiger van de Kamer van Koophandel, 
vertegenwoordigers van de afdeling Bouwen 
en Wonen en van de afdeling Economische 
Zaken van de gemeente.

Informatie: afdeling Economische Zaken van 
de gemeente Nijmegen, tel: (024) 329 96 17 
of e-mail: a.witsiers@nijmegen.nl.

Ledenlijst 
Anne Louman
Ontwerpbureau Louman 
& Friso
Bart Vliexs
Brunet Advocaten
Birgit Hendriks
Binnenstadservice.nl
Danny Verpoorten
Q Accountants en belas-
tingadviseurs
Franc Korsten
Adviesbureau Korsten
Gerard Cillessen
Schoenmakerij 
Tweehuysen

Hans Benda
Benda Drukkers 
Henk Janssen
Henk Janssen financieel 
adviesbureau
Huub Roelvink
Arthouse LUX
Ivonne Boshoven
Drukkerij Trioprint
Jan van Breukelen
PenShop 
Joost Duin
Blokland, Duin & Van Esch 
administrateurs en belas-
ting-adviseurs

De NovioNova Loyalty Club waarin de echte fans van binnen-
stadsmagazine NovioNova verenigd zijn, begint aan zijn 
tweede seizoen. 
Het Cultureel i-seizoen van Cardo en betaald voetbalorganisa-
tie NEC hebben hun medewerking inmiddels toegezegd. Met 
een drietal andere partijen wordt nog gesproken over invulling 
van het ledenprogramma. De leden ontvangen binnenkort een 
uitnodiging voor de eerste bijeenkomst van de Loyalty Club. 
Met een lidmaatschapsgeld van € 395,- dragen de leden bij 
aan de continuïteit van NovioNova. In ruil daarvoor nemen zij 
deel aan vijf of zes netwerkbijeenkomsten met programma, 
krijgen zij een advertentie in het blad en krijgen ze NovioNova 
uiteraard toegestuurd. 

Jos Doorman
Doorman BV Audio Video 
Huishoudelijke Apparaten
Jos Sluijsmans
Fietsdiensten.nl
Marieke Hoogenboom
Hoogenboom Mode
Marnie van Duijnhoven
Kamer van Koophandel 
Centraal Gelderland
Maud van Weersch
Hoge van Gerven Notarissen
Mirande van Kerkhof
Ondernemersvereniging 
Marikenstraat

Monique Spierings
de Bedrijfspoli
Philip van Vliet
De Manenberg bv
Rob Toussaint
N.E.C.
Roland de Wit
Kaaswinkel De Wit
Robert van Eldik
Van Eldik & van Eldik 
Notarissen
Ted Arnts
CSN Plastic Cards

Nieuw seizoen NovioNova Loyalty Club

Faits Divers vof 

Pieter Nabbe, André Sonneville

Theo van Zwam, Edwin Stoffer

Louman & Friso

Elles Jonker, 06-47087974

Trioprint

Fietsdiensten.nl

uitgever

redactie

fotografie

vormgeving

marketing
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verspreiding

colofon

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

Belangrijke adressen
 ı Federatie Ringstraten Nijmegen
M: 06 30230643
E: wilderen@xs4all.nl
W: www.ringstraten.nl

 ı Vereniging Binnenstad Ondernemers
Postbus 1279, 6501 BG Nijmegen
T: 024 322 65 70  
E: ted@vbonijmegen.nl
W: www.vbonijmegen.nl

 ı Bedrijvenloket Nijmegen
Mariënburg 75 (Stadswinkel)
Postbus 9105 - 6500 HG Nijmegen
T: 024 329 98 00
E: bedrijvenloket@nijmegen.nl
W: www.nijmegen.nl

 ı MKB-Nijmegen
Wolfskuilseweg 279, 542 AA Nijmegen
T: 024 890 40 56
E: info@mkbnijmegen.nl
W: www.mkbnijmegen.nl

 ı Kamer van Koophandel voor 
 Centraal Gelderland
Prins Hendrikstraat 2, 6521 AW Nijmegen
Postbus 9292, 6800 KZ Arnhem
T: 026 353 88 88
E: info@arnhem.kvk.nl
W: www.arnhem.kvk.nl 

 ı Stichting Binnenstadmanagement
 Nijmegen
Postbus 1090, 6501 BB Nijmegen
E: info@binnenstadnijmegen.nl
W: www.binnenstadnijmegen.nl

novio
nova



OP KOERS NAAR GEZOND WERK

VWGNijhof accountants en belastingadviseurs is met 
bijna 150 medewerkers in Arnhem, Nijmegen en Wijchen 
binnen de stadsregio Arnhem/Nijmegen het grootste 
zelfstandige accountants- en belastingadvieskantoor. 

VWGNijhof is specialist in accountancy, fi scaal advies 
en administratieve dienstverlening aan het midden- 
en kleinbedrijf, non-profi t instellingen en beleggings-
vennootschappen. Wij koppelen kwaliteit en vakkennis 
aan een persoonlijke en directe aanpak. 

VWGNijhof is gericht op duurzame samenwerking 
en staat voor:
- directe en korte lijnen
- persoonlijke benadering
- kwaliteit en professionaliteit
- goede prijs-kwaliteitverhouding

www.vwgnijhof.nl

Aangenaam!
VWGNijhof accountants en belastingadviseurs is met 
bijna 150 medewerkers in Arnhem, Nijmegen en Wijchen 
binnen de stadsregio Arnhem/Nijmegen het grootste 
zelfstandige accountants- en belastingadvieskantoor. 

VWGNijhof is specialist in accountancy, fi scaal advies 
en administratieve dienstverlening aan het midden- 
en kleinbedrijf, non-profi t instellingen en beleggings-
vennootschappen. Wij koppelen kwaliteit en vakkennis 
aan een persoonlijke en directe aanpak. 

VWGNijhof is gericht op duurzame samenwerking 
en staat voor:
- directe en korte lijnen
- persoonlijke benadering
- kwaliteit en professionaliteit
- goede prijs-kwaliteitverhouding

www.vwgnijhof.nl

Aangenaam!

Tweede Walstraat 83, 6511 LR  Nijmegen  
T 024 322 50 32   M 06 300 148 01 
E info@fietsdiensten.nl   W www.fietsdiensten.nl

S c h o o n ,  g e z o n d  e n  d u u r z a a m

• Stedelijke distributie/Binnenstadservice  

• Bezorging aan huis van streekproducten, 
    biologische producten en delicatessen

• Mailings op maat

Fietsdiensten.nl
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kleine oplages vanaf 250 - 500.000
van 1 kleur tot full colour mat of glanzend toplaag
magneetstrip - barcodes - handtekeningstrip - nummeren.

Visitekaartjes zowel papier als plastic - kleine oplages
Ledenpassen - klantenkaarten: volledige personalisatie
geen opstart/instel kosten snelle levertijd.

Sleutelkaarten voor elk slotensysteem - Loco als Hico
Chipcards: 0.a. mifare 1k-4k, blanco en bedrukt.
ID passen: kleuren foto personaliseren ook op afroep.

mail: info@csnplasticcard.nl of bel: 024-3245458

p
la

s
tic

c
a
rd

s
w

w
w

.csn
p

la
sticca

rd
.n

l

Moenenstraat 6 6511 LZ Nijmegen (The Netherlands)•



Woensdag 16, 23, 30 september en  
7, 14, 21 en 28 oktober

Historische stadswandeling door deskundige 
Gildegidsen van 14.00 tot 16.30 uur. Start vanaf 
ingang Museum Het Valkhof.
Informatie: www.gildenijmegen.nl 

Zaterdagen 12, 19, 26 september en  
3, 10, 17, 24 oktober.

Gratis rondrit met paardentram door de Ringstraten 
tussen 12.00 en 17.00 uur; winkelwagens kunnen mee. 
Met gids van het Gilde. Sponsor Eetcafé De Spil deelt 
bonnen voor gratis koffie/taart uit.
Informatie: Ringstraatmanagement, 0317 350543

Exposities
binnenstad

Tot en met zondag 31 januari 2010
Poepgoed, een boeiende expositie voor jong én oud 
over de stoelgang van mens en dier. Wat is er gewoner 
dan poep? Jong en oud, mens en dier, iedereen heeft 
er dagelijks mee te maken. De tentoonstelling wil 
het taboe rond poep doorbreken en is te zien in het 
Natuurmuseum Nijmegen aan de Gerard Noodstraat.
Informatie: www.natuurmuseum.nl 

Zaterdag 10 oktober 2009 t/m  
zondag 3 januari 2010

‘De wereld van Katherina’, een toptentoonstelling over 
het getijdenboek van Katherina van Kleef (ca 1440), 
een laatmiddeleeuws manuscript van wereldklasse, 
dat uit de Noordelijke Nederlanden bewaard is geble-
ven. Het gaat om een topstuk vol miniaturen met 
ambachten, planten en dieren uit de collectie van The 
Morgan Library & Museum uit New York. 
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Belangrijke evenementen 
voor 2009

Zaterdag 14 november
Intocht Sinterklaas

Zondag 15 november
26ste Zevenheuvelenloop

Zondag 6 december t/m zondag 3 januari 
2010

Mariken Winterfeesten

Historische
rondleidingen 
Stadswandeling Nijmegen biedt belangstel-
lenden in het kader van Bevrijdingsfesival 
‘Nijmegen’44 Forever Free’ in september 
2009 de mogelijkheid om per fiets het voor-
malige strijdtoneel in en rond Nijmegen te 
bezoeken. 
Op basis van twee jaar aan onderzoek in 
archieven, interviews met toenmalige betrok-
ken en literatuuronderzoek is een historisch 
verantwoorde en afwisselende rondleiding 
samengesteld. De menselijke invalshoek 
staat centraal. Door middel van bijzonder 
bronnenmateriaal komen getuigen van toen 
opnieuw aan het woord. 

Koopzondagen 2009 
van 12.00 tot 17.00 uur

• 4 oktober, thema ‘Najaarskermis’
• 1 november, thema ‘De wereld van Katherina’
• 29 november, thema ‘St. Nikolaas’
• 6 december, thema ‘Mariken Winterfeesten’
• 20 december, thema ‘Mariken Winterfeesten’
• 27 december, thema ‘Mariken Winterfeesten’

Evenementen-
kalender september/oktober

Donderdag 10 september
Verschijning nummer 06-2009 van ‘NovioNova’, het 
binnenstadsmagazine van Nijmegen. Informatie: 
www.novionova.nl

Donderdag 10 september
Concert Coldplay, Goffertpark 

Zaterdag 12 en zondag 13 september
• Landelijke Open Monumentendag. 
Informatie: www.openmonumentendag.nl 
• UIT-festival in binnenstad. Met dit nieuwe festival 
wil het Cultureel Netwerk Nijmegen laten zien wat de 
stad allemaal in huis heeft aan kunst en cultuur. 
i: www.uitfestivalnijmegen.nl 

Zaterdag 12 en 19 september
Boekenmarkt, plein 1944

Vrijdag 18 september
Het Ondernemerscafé, vanaf 17.00 uur in café-restau-
rant De Vereeniging, geadopteerd door de gemeente 
Nijmegen in het kader van de Fuelswitchkaravaan en 
de Week van de Vooruitgang.
Informatie: www.nijmeegsondernemerscafe.nl

Zaterdag 19 september
• 5de Fietsmarkt op de Waalkade met een keur aan 
vouwfietsen, handbikes, bak- en transportfietsen, 
trikes, elektrische fietsen en scooters, kinderfietsen, 
tandems, groepsfietsen, houten fietsen, designfietsen 
en nog veel meer fietsen.
i: www.flickr.com/groups/fietsmartktnijmegen.nl 
• Fashion show, Mariënburg, zijde Marikenstraat, vanaf 
11.00 uur. Lokale modeondernemers tonen hun collecties.

Zaterdag 26 september
Kunst-, boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944

Donderdag 1 oktober 
Ondernemersborrel ‘Van Welderenstraat’ elke 

eerste donderdag van de maand in De Spil, Van 
Welderenstraat 58, vanaf 21.00 uur.
Informatie: 024 3229138 of 06 21597970

Vrijdag 2 oktober
Het Ondernemerscafé, vanaf 17.00 uur in café-restau-
rant De Vereeniging, geadopteerd door Internationaal 
Tangofestival Doble Ocho.
Informatie: www.nijmeegsondernemerscafe.nl

Zaterdag 3 t/m zondag 11 oktober
Najaarskermis; de op één na grootste kermis van 
Nederland wordt in Nijmegen gehouden op o.a. de 
Waalkade, het Kelfkensbos, Mariënburg en Plein 1944.

Zaterdag 3, 10 en 17 oktober
Boekenmarkt, plein 1944

Vrijdag 16 oktober
Het Ondernemerscafé, vanaf 17.00 uur in café-
restaurant De Vereeniging, geadopteerd door de 
Maatschappelijke Meerwaarde.
Informatie: www.nijmeegsondernemerscafe.nl

Zaterdag 17 oktober
Regionaal Archief Nijmegen (Mariënburg) neemt deel 
aan de Open Archievendag, tussen 11.00 en 17.00 uur. 
Maak kennis met de Vrede van Nijmegen op locaties 
in de binnenstad. M.m.v. het Nimweegs Soaptheater.
Informatie: www.nijmegen.nl/hetarchief 

Donderdag 17 t/m zondag 20 september
Militair kampement in het Valkhof, compleet 
met veldhospitaal. Ooggetuigen vertellen ver-
halen en halen persoonlijke herinneringen op. 
Tevens rondleidingen, ondermeer langs het 
militair materieel dat bij het kampement wordt 
opgesteld. 

Zaterdag 19 september
Feestelijke herdenking van de officiële heringe-
bruikname van de Stevenskerk van 40 jaar gele-
den, vanaf 19.30 uur.

Zondag 20 september
Officiële herdenking van de Bevrijding 
‘Nijmegen’44 Forever Free’. 
Vanaf 13.30 uur vindt in aanwezigheid van 
defensieminister Van Middelkoop de herdenking 
voor genodigden plaats bij het Waalmonument 
aan de Oosterhoutsedijk. Ook starten op dat 
moment de kinderspelen in de binnenstad.
Om 16.30 uur wordt op het Traianusplein stil-
gestaan bij de bevrijding van Nijmegen met 
aansluitend optocht in historische voertuigen 
van veteranen en basisschoolleerlingen over de 
Waalbrug.
Tevens festival in de binnenstad van Nijmegen.
i: www.nijmegen.nl/foreverfree 

Bevrijdingsfesival ‘Nijmegen’44 Forever Free’. 
Herdenking 65 jaar bevrijding met een week lang activiteiten in en rond Nijmegen rond de bevrijding van 
de stad in september 1944. Met o.a een wandeltocht, bevrijdingsmarkt en kindervrijmarkt, een liederen-
tafel, historische films van Nijmegen Blijft in Beeld, herdenkingstocht langs oorlogsmonumenten, show 
legervoertuigen WO 11, parachutedropping en entertainmentshows.

Historische rondleidingen: 
Beeld Mariken, Grote Markt, Nijmegen (startpunt), 13, 19 en 27 september 2009, 14:00 - 16.15 uur, deelname: € 4,00.
Reserveren: info@stadswandelingnijmegen.nl, meer informatie: www.stadswandelingnijmegen.nl. 
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Bent u betrokken bij de organisatie van een evene-
ment 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.



Kunst, genieten en weten hoe het hoort

Groene Allure op Plein 1944

Voor deelnemers aan de combiworkshops 
die Jeannine Sok van Sok Organisatie & 
Communicatie op 18 of 29 september of op 
8 oktober in het Besiendershuis organiseert, 
wordt het driedubbel genieten.  

Kunstenaar Eelko van Iersel, de tijdelijke 
‘bewoner’ van het Besiendershuis wijdt de 
gasten in over het onderwerp kunst en over 
de oorsprong en functie van het monumen-

tale gebouw waarin hij momenteel exposeert.
Chef-kok Vincent Banning uit Amsterdam 
verzorgt met zijn bedrijf Chef At Home de 
catering-op-hoog-niveau, door een prachtig 
viergangendiner met bijbehorend wijnarran-
gement op tafel te zetten.
En Jeannine Sok zelf leert de workshoppers 
op vriendelijke wijze hoe het eigenlijk hoort 
aan tafel. Zij geeft een korte, bondige uitleg 
over gastvrijheid, culinaire etiquette en  

zakelijke omgangsvormen. 
“We houden alle drie van het goede leven en 
daar passen kunst, lekker eten en drinken 
bijzonder goed bij. Wij hebben de kwaliteit 
van het genieten hoog in het vaandel staan en 
willen dat graag delen met andere mensen”, 
beargumenteert Jeannine het ontstaan van de 
workshops.

Informatie: Jeannine Sok, tel. 0614 910743.

Het wilde idee van ideeënbedenker en kunstenaar Jacques Splinter om 
Plein 1944 van een grasmat te voorzien, komt de gemeente een paar 
jaar later goed uit. Eind vorig jaar lanceerde wethouder Jan van der Meer 
de campagne Groene Allure, waarmee Nijmegen groener moet wor-
den. Iedereen kon ideeën leveren om de stad te vergroenen, waarmee 
Splinter dus groene alluremaker avant la lettre werd. D’r hangt wel een 
kostenplaatje aan zijn groene Plein 1944.
Voor 34.000 euri per jaar wordt de grasmat drie keer per jaar vernieuwd: 
na de Vierdaagse, na de Najaarskermis en dan nog een keer als het 
nodig is. Voor dat geld zorgt een aannemer ook nog voor het onderhoud 
(maaien, bemesten en sproeien) van deze stadse picknickplaats met 
groene allures. Op de foto van Theo van Zwam is te zien hoe de nieuwe 
mat wordt gelegd die na de Vierdaagsefeesten nodig was. Volgende 
maand, na de kermis, gaan de zodenleggers op herhaling. 

En nu nog aan de man brengen...

Nog even en het complex Hessenberg in 
hartje stad is helemaal klaar. De bouwers zijn 
bezig met de afwerking en de investeerders 

stellen momenteel met de inzet van bijna alle 
Nijmeegse makelaars alles in het werk om de 
appartementen, stadsvilla’s en winkelruimten 
aan de man te brengen. Dat is in de huidige 
teruglopende markt geen sinecure. Het aan-

bod is groot, de vraag blijft daarbij achter.
NovioNova volgde de voortgang van de bouw, 
bekeken door de lens van fotograaf Edwin 
Stoffer. Hij maakte de laatste foto in deze 
serie vanaf de St. Stevenstoren. 
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Verbazing over het feit 
dat het niks gewor-
den is met die Beste 
Binnenstadverkiezing 

maakte bij mij alweer heel snel plaats voor een zekere opwinding over 
de energieke aandrang van de Nijmeegse neringdoenden en hun orga-
nisaties om te komen tot een Binnenstadshuis. Vereniging Binnenstad 
Ondernemers en Federatie Ringstraten, Binnenstadsmanagement en 
Cultureel Netwerk Nijmegen, ACBN en Horeca Nijmegen, allemaal 
gebroederlijk onder één dak. Het ultieme samenwerken slaat -einde-

lijk- toe in Nijmegen. Waar eerder wel eens of zelfs vaker sprake 
was van enige animositeit of op z’n minst gebrouilleerde onder-
linge verhoudingen, gaan we nu met z’n allen ‘hokken’. 
Een Binnenstadshuis, dus één loket op één adres, van waaruit 
het hele zakelijke deel van de binnenstad, inclusief de evene-
menten, bestierd wordt. Waar sfeer en spirit alle ondernemers 
duidelijk maken hoe belangrijk het is om ook een actieve en/of 
financiële bijdrage te leveren aan het collectief dat er alles aan 
doet om Nijmegen een binnenstad te geven die Altijd de Beste 
is. 

Een reuzenrad van 55 meter hoog. Een 
draaimolen met 2 etages. De Rocket die 
zijn ‘vaarders’ over de kop jaagt. Dat zijn 
de nieuwigheden op de Najaarskermis die 
van 3 tot en met 11 oktober voor extra leven 
in de Nijmeegse brouwerij zal zorgen. De 
attracties vormen weer een lang lint door de 
binnenstad. Te beginnen op de Waalkade, 
waar het reuzenrad komt te staan, naar het 
Kelfkensbos en de kop van het Valkhof, door 
de Hertogstraat naar het Mariënburg en dan 
door naar Plein 1944. 
De organisatie van de kermis is in han-
den van Bureau de Kermisgids. Sander 
Willemstein van de Kermisgids bevestigt 
dat de Nijmeegse kermis tot de Top 5 van 
Nederlands behoort. “Het aantal stand-

Rad van 55 meter
op Najaarskermis

plaatsen staat al jaren vast. Er is niet meer 
ruimte. Zou die er wel zijn, dan zouden meer 
exploitanten zeker belangstelling hebben voor 
Nijmegen.”
De kermissen in het voorjaar en in het najaar 
leveren de gemeente ¤ 438.000,- aan pacht-

geld op. De kosten bedragen bij elkaar 
¤ 200.000,-. De ‘winst’ vloeit in de ‘algemene 
middelen’ van de gemeente. Vroeger werd 
met dat geld een pot gevormd waaruit klein-
schalige evenementen werden bekostigd of 
gesubsidieerd. Maar dat is helaas niet meer. 
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COLUMNTOT SLOT

André Sonneville

Het reuzenrad van 55 meter hoog, hier op de Dam in Amsterdam, komt voor het eerst in Nijmegen.

Surf ‘n Turf in LaVie en Rouge
Na de loungeroom Nostra in de Van 
Broeckhuysenstraat en hotel-restaurant 
Manna op de Oranjesingel, is vorige week 
een derde nieuw horecaconcept in Nijmegen 
in het leven geroepen. Ondernemer 
Gerard Kerkhoff van LaVie heeft naast zijn 
cateringbedrijf op Bijsterhuizen en zijn 
exploitatie van restaurant De Vereniging 
en café Lindenberg 53 nu ook restaurant ’t 
Poortwachtershuys overgenomen. Per 4 sep-
tember is het restaurant LaVie en Rouge 
gaan heten. Chef-kok Egbert-Jan ‘Pietje’ van 
Nooten en gastheer Jonas van der Smagt zijn 
gebleven. 
Het bijzondere is dat het een ‘surf ‘n turf’-
restaurant is geworden, een concept dat uit 
Amerika (waar anders?) is komen overwaaien 

en dat tot nu toe in Nederland alleen nog 
maar in Amsterdam te vinden was. ‘Surf ‘n 
turf’ betekent dat kreeft gecombineerd wordt 
met tournedos. Meer staat er dan ook niet 
op de kaart, behalve natuurlijk een keur aan 
begeleidende wijnen en champagnes. LaVie 
en Rouge is met de gedaantewisseling een 
avondzaak geworden. De keuken blijft tot 
laat in de avond open, rekenend op uitgaans-
publiek dat zichzelf nog met een smaakvol 
soupertje wil verwennen. We laten Gerard 
Kerkhoff zelf weerspreken wat iedereen nu 
denkt: “En mocht je denken dat het hier 
decadent en onbetaalbaar is, integendeel! 
Voor een tournedos van 200 gram betaal je 
¤ 19,50 en voor een hele kreeft van 500 gram 
¤ 23,50.”



Restaurant LaVie en Rouge
Restaurant LaVie en Rouge biedt een voor Nijmegen uniek concept. Het restaurant is een must voor culinaire liefhebbers van kreeft, 
tournedos, heerlijke champagnes en mooie wijnen. De menukaart is compact en bestaat uit 4 voorgerechten, 3 hoofdgerechten en 
3 nagerechten en de producten zijn uitsluitend tournedos en kreeft. Het restaurant is gelegen aan het Kelfkensbos dicht bij het Valk-
hofmuseum. De keuken van LaVie en Rouge is 7 dagen per week van 17:30 tot 23:00 uur geopend en dus ook uitermate geschikt 
voor de late eters. En mocht je denken dat het hier decadent en onbetaalbaar is, integendeel! Voor een tournedos van 200 gram 
betaal je 3 19,50 en voor een hele kreeft van 500 gram 3 23,50. Vanaf 4 september open.

Restaurant LaVie en Rouge • Kelfkensbos 57 • 6511 TB Nijmegen • Tel. 024-3600064 • www.lavieenrouge.nl

Vraag naar onze wijnkaart 

Voorgerechten    
Vers afgebakken brood geserveerd met
boter en huisgemaakte tapenade
     
Carpaccio   
Carpaccio van rund met pesto,
pijnboompitten en oude Hollandse kaas
      
Canadese kreeftensoep   
Kreeftensoep met een garnituur
van rivierkreeft en Sint Jacobsschelp
     
1/2 Kreeft     
1/2 lauwwarme kreeft geserveerd
met een zachte mayonaise
     
Steak Tartare     
Kleine tartaar van rauwe ossenhaas
met mosterdmayonaise

Hoofdgerechten    
1/1 Kreeft 
1/1 Canadese Kreeft geserveerd
met een zachte mayonaise  

3 2,50  p.p.

3 10,50

3 9,50

3 12,50

3 10,50 

3 23,50

3 19,50

3 18,50

3 8,50

3 8,50

3 9,50

Tournedos
Tournedos van 200 gram naturel
geserveerd of met een huisgemaakte
bearnaise- of peperroomsaus
 
Steak Tartare
Tartaar van rauwe ossenhaas
met mosterdmayonaise

* Alle hoofdgerechten worden geserveerd
  met frites, huisgemaakte mayonaise en
  een frisse salade     
  

Nagerechten    
Creme Brulée
huisgemaakte creme brulée met een
bolletje vanille ijs en amandelschaafsel  
 
Witte chocolademousse met frambozen,
pistache kletskoppen en frambozenijs 
 
Selectie van kazen een selectie
van kazen samengesteld door de chef




