3
10
13

Herinrichting Plein 1944
komt eindelijk op gang
Mariken Winterfeesten
breed uitgemeten
Binnenstadondernemers
op de kooktoer

nummer 8

2009

Jaargang 3, nr 08, NovioNova, hét magazine voor ondernemers in de Nijmeegse binnenstad.

29 NOV
6, 20 EN 27 DEC KOOPZONDAGEN
2, 3 EN 4 DEC
22 EN 23 DEC KOOPAVONDEN

6 DEC T/M MARIKEN
3 JAN WINTERFEESTEN
ALTIJD
WELKOM
IN DE
BINNENSTAD

ALTIJD

FUN
SHOPPEN
ALTIJD

VEEL
EVENTS

ALTIJD

LEKKER

ETEN

www.vvvnijmegen.nl

S T ICH T IN G BINNEN S TA D SM A N AGEMEN T NI JMEGEN

EN VERDER

Foto cover: IJspret op een
dichtgevroren Waal in 1963.
Foto: collectie Regionaal Archief
Nijmegen
nummer 8, 2009
In maart 2010 wordt begonnen met het bouwrijp maken
van Plein 1944 en de Scheidemakershof. De bebouwing
daar valt dan ten prooi aan
de beulbal en slopershamer.
Foto: Theo van Zwam.
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• Dragers Blauwe Steen
worden ‘ambassadeur’
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koopavonden
• Mogelijk toch ´piekparkeren’
onder Waalbrug
Column De 300 van Van As

dan in maart, nadat daar opgravingen zijn
gedaan.
Inmiddels heeft woningcorporatie Standvast
Wonen een van de op Plein 1944 geplande
woontorens gekocht van ontwikkelaar ING
Real Estate. De projectontwikkelaar is uiterst
terughoudend met mededelingen over de
voortgang het project. Projectleider Nicole
Peters, van oorsprong Nijmeegse, weigert
vooralsnog verder opening van zaken te
geven, voordat er nog meer zekerheid is over
het aantal vierkante meters dat aan de man is
gebracht.
Volgens woordvoerder Wieger Sietsma van
ING Real Estate zijn er recent ‘grote stappen’ gezet in verhuur en verkoop van de
11.000m2 voor winkels en horeca. “Wel is er
nog 4.500m2 winkelruimte te huur. Daarover
lopen nog onderhandelingen.”
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• NovioNova Loyalty Club gaat
naar de film
• Intimiteit en exclusiviteit
maken Lifestylebeurs
succesvol
Column De A van Anders

 Zie ook pagina 26: ‘Plein 1944 in beweging’

SNS vestigt bankwinkel in Ziekerstraat
De SNS bank in Nijmegen verruilt haar
kantoor aan het Keizer Karelplein voor
een bankwinkel in de Ziekerstraat.
Na 10 jaar behuizing aan het Keizer
Karelplein gaat de bank verder het
centrum in, naar de Ziekerstraat. Het
huidige pand is te groot en te duur voor
de dienstverlening die de bank nu biedt.
Daarom is gekozen voor een conceptverandering en een nieuwe look & feel.
Geen groot kantoor meer met zware

tapijten, maar een fris ogende bankwinkel waar klanten worden geïnformeerd.
Het pand in de Ziekerstraat voldoet
in dat opzicht aan alle eisen. Voor het
opnemen van geld is men aangewezen
op de geldautomaat. De SNS bank
houdt sinds 1850 kantoor in Nijmegen.
De verhuizing maakt deel uit van een
landelijke operatie waarbij alle 150 bankkantoren van SNS in heel Nederland
opgaan in 300 nieuwe bankwinkels.
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Archeologen hebben proefsleuven gegraven
op Plein’44. Dat leverde Romeins materiaal
en funderingen van middeleeuwse huizen
op. Verder ‘verkennend’ onderzoek vindt in
de weken 48 en 49 plaats. “Daarna hangt het
van de werkzaamheden van projectontwikkelaar ING Real Estate af hoe het verder gaat”,
aldus een gemeentewoordvoerder. “In een
zogeheten archeologische begeleiding volgen
we de graafwerkzaamheden ten behoeve van
de nutsleidingen en de sloop van de panden
aan de noordzijde van het plein. Dit vindt
in het voorjaar plaats.” Het bouwrijp maken
van Plein’44 en de Scheidemakershof begint

Ad

Eindelijk is er beweging te zien op Plein
1944 dat volledig heringericht zal worden. Het aangekondigde archeologisch
onderzoek is begonnen en de gemeente
Nijmegen verwacht dat in maart volgend
jaar de werkelijk bouw begint.
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Eindelijk beweging
op Plein 1944
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Archeologisch onderzoek begonnen,
bouwstart in maart 2010

Ondernemersvereniging VBO zet aan tot actie voor de stad

Dragers Blauwe Steen
worden ‘ambassadeur’
Historie van
Blauwe Steen
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De Blauwe Steen wordt
jaarlijks door het VBO uitgereikt aan een persoon
die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor
de Nijmeegse binnenstad.
De onderscheiding werd
in 1983 door het VBO
in het leven geroepen
en werd toen uitgereikt
aan oud-wethouder Dick
Wijte. Kunstbemiddelaar
en -organisator Theo van
Stiphout ontving, voorlopig als laatste, de onderscheiding in 2008.
Het 'Blauwe Steentje'
is tot dusver 26 maal
uitgereikt, waarvan drie
keer aan een organisatie (ACBN, Nijmegen
blijft in Beeld, Stichting
Noviomagus.nl). De
Blauwe steen werd tot op
heden slechts éénmaal
aan een vrouw toegekend. In 1993 viel Erna
van de Ven, directeur
van het VVV Nijmegen,
die eer te beurt. Vier
Blauwe Steendragers zijn
inmiddels overleden (oud
marsleider Vierdaagse
Tonnie van Dongen,
VVV-directeur Harm
Scheepbouwer, dominee
Ko Colijn en organisator
Henk Budel).
De Blauwe Steen ligt midden op de kruising
Broerstraat, Grote Markt, Grote Straat,
Burchtstraat en was in de middeleeuwen de
plaats waar vonnissen ten uitvoer werden
gebracht. Foto: NovioNova.

De 22 nog in leven zijnde dragers van de
Blauwe Steen gaan zich als ambassadeurs
van Nijmegen inzetten voor de stad. Er
wordt officieel een Genootschap van
Blauwe Steendragers opgericht.
Een uit vier Blauwe Steendragers gevormde
commissie zal de Vereniging Binnenstad
Ondernemers (VBO) adviseren over nieuwe
benoemingen en over de wijze waarop het
Genootschap de ambassadeursrol het beste
kan vervullen.

Promotie binnenstad
Twaalf Blauwe Steendragers gaven vorige
maand gehoor aan de uitnodiging van het
huidige VBO bestuur om tijdens een diner in
Museum Het Valkhof eens te praten over hun
inzet voor de stad. “Van een enkeling hebben we niets vernomen, de meeste andere
afwezigen gaven te kennen het idee te ondersteunen. Slechts één drager gaf aan geen
interesse in verdere activiteiten te hebben”,
aldus VBO-voorzitter Wim Smids.
“Het doel van de bijeenkomst was de Blauwe
Steendragers eens bij elkaar te brengen en te

bekijken of er een vorm van organisatie aan
die Blauwe Steen gekoppeld kan worden. Dat
heeft geresulteerd in het Genootschap van
Blauwe Steendragers. Waar mogelijk zal die
club onze activiteiten ter promotie van de
binnenstad ondersteunen.”

Jaarlijkse avond
Concreet werd afgesproken dat het
Genootschap vanaf 2010 de organisatie van
een jaarlijkse activiteit op zich zal nemen. Vier
Blauwe Steendragers -Erna van de Ven (1993),
Ronald Migo (2001), Clemens Verhoeven
(2005), Theo van Stiphout (2008)- vormen de
commissie die vanuit de Blauwe Steendragers
het VBO-bestuur gaat ondersteunen in verdere
activiteiten door de nieuwe ambassadeurs.
De Blauwe Steen 2009 wordt op vrijdag 18
december uitgereikt, tijdens de oudejaarsborrel die het VBO traditiegetrouw na afloop van
de besloten ledenvergadering in de Waagh
aan de Grote Markt houdt.

Mogelijk toch ‘piekparkeren’ onder Waalbrug
De grond pal onder de Waalbrug kan in
piekuren wellicht toch als parkeerterrein
ingezet worden. Wethouder Jan van der
Meer (Verkeer) vindt het idee vanuit de
binnenstadondernemers de moeite waard
om op haalbaarheid te laten onderzoeken.
Binnenstadmanagement en VBO zijn al langer
op zoek naar extra parkeerplaatsen in de stad,
vooral op momenten dat bestaande parkeervoorzieningen door extra drukte, bijvoorbeeld
op koopavonden, op zaterdagen of op koopzondagen, het aanbod niet aankunnen. Op die
manier zijn de parkeerplaatsen bij het ROC
Campusbaan in zicht gekomen en nu dus
ook het parkeerterrein onder de Waalbrug, dat
vooralsnog gereserveerd is voor touringcars.
VBO-voorzitter Wim Smids vroeg zich
onlangs, tijdens een discussie over het
Economisch Programma 2009-2013 van het
Binnenstadsmanagement, af waarom de
gemeente helemaal niets leek te doen met de
suggestie om onder de Waalbrug een noodparkeerterrein te maken. Jan van der Meer: “Het

is mij pas onlangs ter ore gekomen. Hoewel ik
geen valse verwachtingen wil scheppen, zal ik
de mogelijkheid toch laten bekijken.”

Gele borden
“Veel onderzoek is er volgens mij niet voor
nodig”, reageert VBO-voorzitter Wim Smids.
“Als de wethouder slim is laat hij een stuk of 6
gele verkeersborden maken die de gemeente
ook gebruikt voor tijdelijke verkeersmaatregelen.
Als het parkeerterrein dan geopend wordt, kunnen die borden snel geplaatst worden om automobilisten de weg naar het parkeerterrein te
wijzen. Dat hoeft dus geen maanden te duren.”
Wethouder Jan van der Meer waarschuwt
daar niet al te lichtvaardig over te denken.
“Bestemmingsplantechnisch moet het bekeken worden en ook moeten we even kijken
naar eventueel juridische gevolgen.het is tenslotte buitendijks terrein van Rijkswaterstaat.
Mag dit wel volgens de beleidsregelsgrote
rivieren en wat te doen bij hoog water. En hoe
regelen we dat met die touringcars die er nu
mogen parkeren?”

Koopzondagen en extra koopavonden

Nijmegen in ban
van Winterfeesten
De eerste dagen van de maand december
gaat het nog specifiek om Sint Nicolaas,
vanaf koopzondag 6 december richt de
binnenstad zich echter ten volle op de
Mariken Winterfeesten.
Sinterklaas is nog het thema voor koopzondag 29 november en voor de extra koopavonden van woensdag 2 tot en met vrijdag
4 december. In de Hezelstraten maken de
Goedheiligman en zijn Pieten op zaterdag 28
en zondag 29 november en op zaterdag
5 december hun opwachting.

Photoflyer-actie
Tijdens de koopzondag van 20
december kan het winkelend
publiek gefotografeerd worden
door een photoflyer team.
Samen met familie of vrienden,
schaatsend op de baan in

Maud Mulder zingt en
spreekt commercials
in voor de Nijmeegse
binnenstad.

Radiospotje
Maud Mulder (bekend van Idols en van
Nijmegen hockey) heeft onlangs een radiospotje voor de binnenstad ingezongen en
ingesproken. Deze radiocommercial is
regelmatig te horen op Radio Gelderland.
Het spotje heeft uiteraard als doel meer
bezoekers naar de Nijmeegse binnenstad te
halen tijdens de feestelijke decembermaand.
Thema’s als shoppen en events staan centraal in de wisselende spotjes.

Burgers!
Honderd jaar geleden
schalde het over iedere
kermis die gehouden
werd : “Boeren, Burgers,
Buitenlui ... !” Tegenwoordig
zijn de Buitenlui in rook opgegaan, de Boeren
zijn alleen nog op zoek naar een vrouw of zijn
vertegenwoordiger van een steeds onbeduidender voetbalclubje uit de lichtstad.
Eén categorie bestaat tot op de dag van vandaag nog steeds: Burgers. En tegen de tijd dat
de Gemeenteraadsverkiezingen eraan komen
blijkt elk potentieel raadslid dit woord als jargon in de mond te nemen. De burgers moeten
dit kunnen merken, de burgers moeten dat
kunnen terugzien, de burgers mogen van ons
verwachten dat.... En meer van dat oeverloos
gezwets over mensen, die dat raadslid blijkbaar
zo weinig interesseren, dat ze maar onder één
noemer kunnen vallen, namelijk onder die van
de grijze, gemiddelde en anonieme ‘burger’.
Ik wil niet als ‘burger’ aangesproken worden. Ik vind dat een van de meest
onpersoonlijke aanduidingen die er
bestaan. Neem maar eens een voorbeeld aan mensen die ècht wisten
hoe ze een publiek aan zich moesten
binden. Toon Hermans bijvoorbeeld
sprak zijn volle zalen altijd aan met
‘Lieve mensen’. Wim Kan richtte
zich tot zijn publiek met de term
‘jongens’. Paul de Leeuw spreekt
ons aan met ‘mensen’. Dáár voel je
je bij thuis. Bij ‘Lieve mensen’ voel
je je gewaardeerd, bij ‘jongens’ weet
je dat je onder vrienden bent en
‘mensen’ zijn we immers herkenbaar
allemaal. Burgers niet.
Ik heb me nog nooit welkom gevoeld
bij de afdeling Burgerzaken van
de Gemeente. Als je aangesproken
wordt als burger, voel je je burgerlijk en dat is zo’n beetje de truttigste aanduiding die je een mens kunt
toedichten!
Dus, lieve raadsleden, lijsttrekkers,
lijstduwers of andere prachtige aankomende stadsbestuurders die ons
de komende maanden in de koortslijn naar 3 maart 2010 willen overtuigen, let op je woorden. Er bestaat
immers maar één echte burger en
dat is een hamburger!

DE 300 VAN VAN AS

Op 6 december gaan de Mariken
Winterfeesten van start. Het is de eerste
koopzondag in een serie van drie (6, 20
en 27 december) die in het teken van de
Winterfeesten staan. Ook de extra koopavonden in december, dinsdag 22 en woensdag 23
december, staan bol van de winterfeestenactiviteiten.

het Valkhof of winkelend in de sfeervolle binnenstad. Wie gefotografeerd wordt krijgt niet
alleen stante pede de foto mee, maar maakt
ook nog kans op leuke prijzen die onmiddellijk in de Nijmeegse binnenstad zijn op te
halen.

Reinoud van
Assendelft
de Coningh
leisure manager
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Standhouders
Lifestylebeurs

Loyalty Club
naar de film
De NovioNova Loyalty Club gaat op dinsdag
15 december naar de film. Op uitnodiging van
Arthouse LUX wonen de Loyalty Clubleden de
voorpremière van ‘Micmacs (à tire-larigot)’ bij.
De filmavond begint om 18.00 uur met een
ontvangst door LUX, daarna de ‘unieke, originele en komische film’ en in de nazit trakteert
LUX de NovioNova Loyalty Clubleden op een
borrel.
Met een lidmaatschapsgeld van E395,- dragen
de leden van de NovioNova Loyaltyclub 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.
Op 15 november zag de
ledenlijst er als volgt uit:
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Anne Louman
Ontwerpbureau Louman
& Friso
Bart Vliexs
Brunet Advocaten
Ben van Hees
Nijmegen Nu
Birgit Hendriks
Binnenstadservice.nl
Corrie de Jong
Boflight
Danny Verpoorten
Q Accountants en belastingadviseurs
Rob Toussaint
N.E.C.
Franc Korsten
Adviesbureau Korsten
Gerard Cillessen
Schoenmakerij
Tweehuysen
Hans Benda
Benda Drukkers
Harry Boom
Vroom & Dreesmann
Nijmegen
Henk Janssen
Henk Janssen financieel
adviesbureau
Jos Albers
Arthouse LUX
Ivonne Boshoven
Drukkerij Trioprint
Jan van Breukelen
PenShop
Ivonne Boshoven
Drukkerij Trioprint
Joost Duin
Blokland, Duin & Van Esch
administrateurs en belasting-adviseurs

Jos Doorman
Doorman BV Audio Video
Huishoudelijke Apparaten
Jos Sluijsmans
Fietsdiensten.nl
Margriet Modderkolk
Van Wijk Interim &
Projectmanagement
Marieke Hoogenboom
Hoogenboom Mode
Margriet Modderkolk
Van Wijk Interim &
Projectmanagement
Marnie van Duijnhoven
Kamer van Koophandel
Centraal Gelderland
Maud van Weersch
Hoge van Gerven
Notarissen
Maurits van Geenen
Strik Patisserie bv
Mirande van Kerkhof
Ondernemersvereniging
Marikenstraat
Monique Spierings
de Bedrijfspoli
Niek van de Venne
Foto Grijpink
Philip van Vliet
De Manenberg bv
Robert van Eldik
Van Eldik & van Eldik
Notarissen
Roland de Wit
Kaaswinkel De Wit
Ted Arnts
CSN Plastic Cards
Wim Smids
Vereniging Binnenstad
Ondernemers

De deelnemende winkeliers
aan de Lifestylebeurs zijn:
Arte d’Oro sieraden
Partydress
Undies
Zus & Zo keukengerei
Termaat motoren
Bofligt
De Heeren wonen
Doorman
Sebastian F
Sandra Obstfeld
Patrizia Bos
Rikken keukens
Studio Sky
Els Stouthamer catering
Andrea Hermans
Locatie styliste Jonna

Beurslocatie Stevenskerk: ‘Makkelijk te vinden en fantastisch

Intimiteit en exclusiviteit
voor succesvolle Lifestyle
Hebben de Bedrijfs Kontakt Dagen
(BKD) er met de Lifestylebeurs een
concurrent bij? “Nee hoor”, roepen
Alex en Regien Vermeulen, initiatiefnemers van de binnenstedelijke
Lifestylebeurs. “Daarvoor is de opzet
te kleinschalig. Wij richten ons op speciaalzaken in de binnenstad. Straten
als de Stikke Hezelstraat en omliggende winkelstraten mogen best wat
extra aandacht krijgen. Daar is het ons
om te doen.”

Zelf met hun goudsmederij/juwelierswinkel
Arte d’Oro hebben ze ook een stand ingericht
op de tweede editie van de Lifestylebeurs, die
overmorgen -op zaterdag 28 november, de
drukste dag van het jaar- in de Stevenskerk
wordt gehouden. Het organiserend echtpaar
heeft dik een half jaar lang de handen vol
gehad aan de organisatie van de eendagsbeurs.

Try-out geslaagd
De voorbereiding eist geduld en volharding
want van heel wat ondernemers die ze vroegen te participeren kregen ze geregeld nee
te horen. Regien: “Maar je weet dat je het
ergens voor doet en dat maakt veel goed.”
Vorig jaar was een soort try-out en met ruim
600 bezoekers direct een succes. Dit jaar
worden evenzoveel bezoekers verwacht. Alex:
“Als dat lukt is de missie geslaagd. Het zou
mooi zijn want het is een hele toer om winkeliers zo ver te krijgen mee te doen. Ze zijn
heus wel enthousiast maar kijken toch eerst

novio

nova

DE A VAN ANDERS

Marieke van Rhee
bedrijfsadviseur
KvK Centraal Gelderland

Financieel
dashBoard

Een aantal van de eigenaren van speciaalzaken in de
binnenstad die de bezetting van de Lifestylebeurs
op 28 november in de
Stevenskerk vormen. Foto:
Theo van Zwam.

mooi’

voorwaarden
beurs
de kat uit de boom.” Regien: “We hebben
zo’n 100 winkeliers benaderd en uiteindelijk
zijn we met zo’n 15 collega’s in zee gegaan.
Groter willen we ook niet worden, want dan
is het voor ons niet meer beheersbaar en
verliezen we het informele karakter. Het is
een redelijk exclusief gezelschap. En juist
die sfeer, voor zowel de ondernemers als de
bezoekers, is erg belangrijk, zeg maar gerust
een voorwaarde.”
Een van die ondernemers is Edwin de Jonge,
eigenaar van De Heeren Wonen in de Van
Welderenstraat. Hij hoopt op meer bezoekers
dan vorig jaar maar verwacht op de dag zelf
niets te verkopen. “Maar het is een prachtige
kans om eens naar buiten te treden.”

Kosten
Over de locatie, de Stevenskerk, zijn ze
erg tevreden. Regien: “Het is het hart van
de stad, makkelijk te vinden en fantastisch
mooi.” De kerk is tegelijk de grootste kostenpost op de begroting. Van de totale kosten,

begroot op € 7.200,-, gaat € 4150,- naar de
kerk. Alex: “Het was even slikken toen we
hoorden hoeveel het kost om het binnen aangenaam warm te krijgen. Dan moet je al gauw
aan meer dan 1000 euro denken. Daarnaast
moet je rekening houden met drukwerk, catering en de kosten voor adverteren. De uren
die we er zelf in hebben gestoken, hebben we
maar niet meegerekend.” Behalve van de catering zijn er verder geen inkomsten, de toegang
tot de beurs is immers geheel gratis.
Bezoekers zijn tussen 12.00 uur en 18.00 uur
welkom en kunnen een inspirerend platform
van onder meer mode en wonen verwachten.
Daarnaast zijn er espressodemonstraties en
komt er een kapper tekst en uitleg geven.
Er is een route uitgedokterd die erin voorziet
dat alle winkeliers evenveel aandacht krijgen
en die uiteindelijk eindigt bij de catering waar
men terecht kan voor een broodje en een
drankje.

De detailhandel staat nog steeds
voor een grote uitdaging, de
gevolgen van de economische
crisis zijn merkbaar. Iedereen
wordt er nog steeds dagelijks mee
geconfronteerd in de media en het
consumentenvertrouwen is nog
niet op peil.
Toch zal het tij straks keren, vraag
is alleen: wannéér? Tot die tijd is
het zaak de omzet minimaal op
peil te houden.
Het is van belang om juist nu meer
grip op de financiële situatie van
uw onderneming te houden. De KvK
heeft een financieel dashboard ontwikkeld waarin u in één oogopslag
kosteloos uw financiële situatie
geschetst ziet voor de korte en
lange termijn. Zo kunt u mede bepalen welke stappen u het beste kunt nemen om
de crisis door te komen en straks, als het einde
van de recessie in zicht is, volop gas te kunnen
geven (www.kvk.nl/financieeldashboard).
Onlangs is het digitale meldpunt officieel van
start gegaan (www.ondernemerskredietdesk.nl),
op initiatief van MKB-Nederland, VNO NCW
en de Nederlandse vereniging van Banken.
Bedoeling ervan is klachten van ondernemers
over financiering door banken te registreren
en te analyseren. Samen willen de initiatiefnemers de knelpunten rondom kredietverlening
inzichtelijk maken. Daarnaast dient de desk
als vraagbaak voor het bedrijfsleven met
betrekking tot de beschikbare overheidsregelingen en werkwijze van banken bij het aanvragen van krediet.
Ook de Stichting Kredietbehoud heeft tot doel
het behartigen van de belangen van ondernemers van wie de kredietovereenkomst door de
bank, in strijd met de zorgplicht van de bank,
op oneigenlijke gronden is opgezegd, gewijzigd of slechts onder - voor de ondernemer
vaak niet haalbare - voorwaarden wordt voortgezet (www.stichtingkredietbehoud.nl).
Vanzelfsprekend is het verstandig uw situatie
met uw financieel adviseur door te spreken.
Ook kunt u een adviesgesprek met één van de
KvK-bedrijfsadviseurs à € 30,- maken. Hoe het
dadelijk ook uitpakt, laat u niet verrassen!
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SALE

Hoog model ritstas
in diverse kleuren

Voorheen
en!
Ruijs Lederwar

van 139.00 voor

99.00

Nijmegen - Ziekerstraat 70
Tel.: 0172 44 75 89
www.vanostassenenkoffers.nl

Kom naar de winkel voor nog meer
aanbiedingen van Claudio Ferrici !!

Het op één na oudste café van Nijmegen en
het trefpunt voor actief Nijmegen.
Ideale accommodatie in historische ambiance
met aantrekkelijke prijzen voor uw bruiloften,
partijen, recepties, promotiefeesten, feestavonden, vergaderingen, koffietafels.

Actieperiode: t/m 31 december 2009

!

OP = OP

3-vaks schoudertas
in diverse kleuren
van 179.00 voor

129.00

De wereld van

atherina
NRC:
‘5 sterren. Het bladgoud fonkelt zoals het sinds de 15e eeuw
niet meer heeft gedaan.’
Volkskrant:
‘Een buitenkans!!’
Trouw:
‘Fraai resultaat van bibliofiele jaloezie.’

Wereldberoemd is het Getijdenboek van
de machtige Katherina van Kleef uit de
15e eeuw. 100 pagina’s met de mooiste
miniaturen zijn nu voor één keer te zien.
‘Optimaal kijkcomfort: ruimtelijke presentatie,
geen tijdsblokken, snelle ticketverkoop.’
Kerstvakantie en avondopenstellingen
In de kerstvakantie is het museum extra open op
maandag 21 en maandag 28 december (10-17 uur).
Tijdens de duur van de expositie is het museum op
27 november, 11 en 18 december speciaal open tot 21 uur.
U kunt genieten van de tentoonstelling, een middeleeuws
buffet, muziek en interessante lezingen over het leven
in de late middeleeuwen. U heeft volop kijkcomfort,
reserveren is niet nodig.

w w w. mu s e u m h e t v a l k h o f. n l

Mariken Winterfeesten beoogd tegenhanger van zomerse Vierdaagsefeesten

Nijmegen, de oudste stad van Nederland,
is van 6 december 2009 tot en met 3 januari 2010 op bijzondere wijze in winterse
tooi gehuld.
Feestelijke etalages, gezellige winkels,
gastvrije horeca, gecombineerd met sfeervolle verlichting en hartverwarmende
activiteiten decoreren ook dit jaar weer de
Mariken Winterfeesten in de binnenstad van
Nijmegen.
Met de schaatsbaan in het sprookjesachtig
verlichte Valkhofpark, de traditionele kerststal op het Koningsplein en de sportieve
Nijmeegse Kerstmannenloop wordt de binnenstad gehuld in winterse sferen. Maar er is
nog veel meer te beleven.

Levende Kerststal
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Op het Koningsplein en omgeving wordt van
donderdag 17 tot en met zondag 27 december
de traditionele Kerststal met levende dieren
ingericht. De kerststal is te zien tijdens winkelopeningstijden, ook op koopzondagen. 1 en
2e kerstdag van 11.00 tot en met 17.00 uur.
Tijdens winkelopeningstijden liggen kleine
spelletjes klaar voor de kinderen en er valt
op het Koningsplein te genieten van een
heerlijke oliebol, appelflap of andere gebaksspecialiteit. Ook bestaat de mogelijkheid een
ritje te maken in de nostalgische carrousel.
De Muzikale Kerstman is op koopzondag 20
december te gast op het Koningsplein. De
cadeautjes heeft hij thuis gelaten, maar wel
brengt hij zijn sfeervolle kerstliederen mee
om ouders en kinderen te verblijden.

Kerstmannenloop
De Nijmeegse Kerstmannenloop in het
Kronenburgerpark wordt wegens succes
herhaald! Op zaterdag 19 december starten
vanuit de Molenstraat vele Kerstmannen
voor een heuse hardloopwedstrijd in het
Kronenburgerpark. De Kerstmannenloop
staat open voor iedereen. Vanaf 11.00
uur inschrijven bij Café Van Buren in de
Molenstraat. Om 11.30 uur begint de gezamenlijke warming-up waarna vervolgens om

Deelnemers aan de Kerstmannenloop op 19 december worden ’s avonds
in café Stretto onthaald op een afterparty. Foto: NovioNova.

12.00 uur het startschot klinkt. In de avond
worden de Kerstmannen getrakteerd op
een afterparty in stijl bij Café Stretto aan de
Molenstraat.
De horeca aan de Molenstraat biedt haar
gasten wederom een extra warm welkom
met een sfeervol aangekleed plein, waar
tijdens de Winterfeesten diverse activiteiten
worden georganiseerd. Zo zijn echte durfals
op 1 januari welkom voor een verfrissende
Nieuwjaarsduik.

Winter aan de Waal
Nieuw is het programmaonderdeel ‘Winter
aan de Waal’. Kinderen kunnen een winterse
middag beleven aan de Waalkade: luisteren
naar verhalenvertellers, zelf je eigen kerstbal
in elkaar knutselen of spelletjes doen kan in
één van de drie middeleeuwse huisjes aan de
Waalkade. De horeca organiseert hier diverse
kinderactiviteiten, waar zelfs de ouders warm
van worden.
De Waalkade is feestelijk verlicht met het
imposante lichtgordijn aan de Holland

Casino-gevel. Vanachter de behaaglijk verwarmde serres kun je wegdromen bij de
modern verlichte kerstbomen die langs de
kade zijn opgesteld.

Op arrenslee
In de oudste winkelstraat van Nederland,
met zijn vele speciaalzaakjes en bijzondere
cadeauwinkels, is het goed toeven in de wintermaand. De sfeervolle verlichting en ontelbare kerstbomen brengen de bezoekers in de
juiste kerststemming.
Op zaterdag 19 en zondag 20 december
brengt de Kerstman in zijn arrenslee een
bezoek aan de Hezelstraten. Daarbij deelt hij
natuurlijk warme chocolademelk uit.

Wandelende kerstboom
Ook in de Molenpoortpassage heerst er een
gezellige kerstsfeer. Op zaterdag 12 en 19
december deelt de grote lopende opblaasbare
kerstman samen met zijn kerstvrouwtje kerstballen van de Molenpoort Passage uit. Een
kerstmannenorkest maakt het winkelen nog

gezelliger. Naast klassieke kerstliedjes worden
ook de Amerikaanse songs niet vergeten.
Instrumentale nummers worden afgewisseld
met vocale werkjes.
Deze wandelende en sprekende boom heeft
hele verhalen en maakt de ene grap na de
andere. Ook wil de boom met kinderen een
wedstrijdje hardlopen wat de boom altijd
verliest. De boom hangt tevens vol met kerstkransjes die u er voorzichtig uit mag halen.

Kerstconcerten
De koude decembermaand is ook de uitgelezen periode om naar de warme klanken
van een intiem en sfeervol kerstconcert in de
Stevenskerk te luisteren. Een viertal concerten
geven de bezoeker de kans te genieten van
muzikale klasse uit binnen- en buitenland.
Zie voor het concertprogramma de agenda
op pagina 24.

Schaatsbaan
Voor het derde jaar op rij ligt de schaatsbaan
een maand lang in het Valkhofpark. In 2008
was het een groot succes. Maar liefst 35.000
schaatsers hebben de ijzers ondergebonden.
Ook hebben 80.000 niet-schaatsers het park
bezocht en genoten van de heerlijke chocolademelk, glühwein en poffertjes.

Openingstijden en
prijzen schaatsbaan

Entree schaatsbaan voor
een uur schaatsen: €3,00
Schaatshuur voor een uur
huren: €3,00

Files op de
waalBrug

Sfeervol winkelen
Winkelen in de binnenstad van Nijmegen
wordt een beleving door de sfeervol verlichte
straten en de Christmas Carolsingers en dixielandbandjes die muzikaal de stemming er in
brengen en die overal opduiken op de koopavonden en in de weekeinden.
Medewerking verlenen: A Capella barbershopkoren, Christmas Carolsingers, dixielandorkesten, Qlite, Studentenorkest en Close4ever,
Ladies Barbershop Harmony Quartet,
Fortnight Hangovers, Close Harmony en Pur
Sang, Popkoor Popolo, De Klif Eastwood
Singers, popkoor Anthony Singers en vele
anderen.
Als de dagen korter worden en het buiten
vroeg donker wordt gaan in de winkelstraten
van de Nijmeegse binnenstad de vele duizenden lampjes van de sfeerverlichting branden.
In vrijwel elke straat hebben de ondernemers
de handen in een geslagen om het winkelend
publiek te trakteren op een vrolijk verlichte
binnenstad die bovendien op tal van plaatsen
in stemmig groen is gezet.

Winterfeesten
op internet
Links waar meer informatie over de
Mariken Winterfeesten te vinden is:
www.marikenwinterfeesten.nl
www.acbn.nl
www.molenstraatnijmegen.nl
www.waalkade.nl
www2.nijmegen.nl/wonen/vrije_
tijd__cultuur/winkelen
www.stevenskerk.nl
www.museumhetvalkhof.nl
www.vvvnijmegen.nl

Tjonge, jonge wat wordt
er een ophef gemaakt over
het project ‘Slim Prijzen’.
Met de grootste stelligheid
beweren de wethouders Depla en Van der Meer
dat de files op de Waalbrug opgelost zijn, omdat
automobilisten € 4,- per dag scoren als ze in
de spits de brug mijden. Ik geloof er niks van.
Althans... ik geloof niet dat de files in rook zijn
opgegaan als gevolg van dit project alleen.
We hebben in geen 70 jaar een economische
crisis gehad als die de wereld op dit moment in
zijn greep houdt. Dagelijks raken mensen hun
baan kwijt en gaan bedrijven failliet. Het kan
niet anders dan dat dit een enorme weerslag
heeft op mobiliteit.
Ook wordt op de A325 al maanden aan de weg
gewerkt en staan er op alle invalswegen borden met het advies deze route te mijden en via
de A50-A73 naar de stad te rijden. Zeker mensen die de weg hier niet goed kennen, zullen al
gauw de aangegeven adviesroute volgen. Tot
slot is de A325 sinds enige tijd geen snelweg
meer, maar ‘afgewaardeerd’ tot stadsweg.
Bestuurders zouden zichzelf niet zo snel moeten
rijk rekenen. Terwijl zij opscheppen over het
‘geweldige resultaat’ gaat het op veel plekken
in de (binnen)stad heel slecht met de economie
en dreigen bedrijven zelfs om te vallen door het gebrek aan klandizie.
De problemen bij het Witte Huis in
Lent zijn illustratief voor vele andere, daar hoef je je oor maar even
voor te luisteren te leggen..
Niemand verwijt het stadsbestuur
de economische crisis, want daar
is het niveau van de stad te kleinschalig voor. Het feit echter dat er
zoveel minder auto’s per dag over
de Waalbrug rijden is niet alleen
een feestje waard. Ja, ondernemers
juichen bij een betere doorstroming
en betere bereikbaarheid, want dat
maakt de stad interessant voor
bezoekers. Maar als die doorstroming het gevolg is van economisch
slechte tijden, hoge werkloosheid,
minder bezoekers en dus minder
bestedingen dan valt er weinig
te vieren. Ophouden dus met die
borstklopperij en de hand aan de
ploeg!

VAN BINNENUIT

Schoolweken, ma t/m vrij
Tijdens de schoolweken (7 t/m 18 december) is de schaatsbaan dagelijks voor het
publiek geopend van 15:00 uur tot 20:00
uur. Op woensdag 9 & 16 dec. van 12:00
tot 20:00 uur.
Weekend van 12 en 13 december
van 9:00 tot 20.00 uur.
Vakantieweken
De schaatsbaan is de hele vakantieperiode
(19 december t/m 3 januari) extra lang
geopend. Je kunt iedere dag terecht van
09:00 uur tot 20:00 uur. In de avond is het
park sprookjesachtig mooi verlicht.
Kerst en Oud & Nieuw
Kerstavond 24 dec.
09:00 - 20:00 uur
1e kerstdag 25 dec.
12:00 - 20:00 uur
2e kerstdag 26 dec.
12:00 - 20:00 uur
Oudjaarsdag 31 dec. 09:00 - 20:00 uur
Nieuwjaarsdag 1 jan. 12:00 - 20:00 uur

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting
Binnenstadsmanagement
Nijmegen

In 2009 blijft de sfeer hetzelfde, maar gaat de
ijsbaan groen! Een kunststof ijsbaan waar je
lekker op kan schaatsen in winterse sferen,
maar die ook vanuit milieuoogpunt helemaal
in orde is. Een gezellig winterterras, ingericht
en verzorgd door topcateraar La Vie, maakt
het plaatje af. De ingang van het Valkhofpark
wordt opgesierd door een straatje van middeleeuwse geveltjes met allerhande waar,
onder andere unieke cadeautjes voor onder
de Kerstboom.
Wie de schaatspret in het Valkhof even wil
ontvluchten, kan een kijkje gaan nemen in de
St. Nicolaaskapel in het Valkhofpark. Van 13
tot en met 23 december exposeren daar de
kunstenaars Mireille Ligterink en Carla Dijs
hun werk. Kijk voor actuele openingstijden op
www.marikenwinterfeesten.nl.
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Eigentijds, persoonlijk en informeel

St. Canisiussingel 19b, 6511 TE Nijmegen
Te l . 0 2 4 3 8 1 0 7 1 0 , w w w . h o g e v a n g e r v e n . n l
info@hogevangerven.nl
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Binnrijgba
verk
Vanaf 1 november bij BENDA drukkers A0 posters
en bouwtekeningen in kleur geprint.
bijsterhuizen 20-20 | 6604 lj wijchen
T 024 - 3771188 F 024 - 3790339
E info@benda.nl W www.benda.nl

Molenstraat 106-108 Nijmegen | T (024) 322 47 14
www.hoogenboommode.nl

Schoon, gezond en duurzaam

• Stedelijke distributie/Binnenstadservice
• Bezorging aan huis van streekproducten,
biologische producten en delicatessen
Mailings
op maat
•
Fietsdiensten.nl Tweede Walstraat 83, 6511 LR Nijmegen
T 024 322 50 32 M 06 300 148 01
E info@fietsdiensten.nl W www.fietsdiensten.nl

Nieuw, lekker en
zo dichtbij!
Van Broeckhuysenstraat 48
Tel 024-3603362
www.nostra.nl

Over het culinaire kunnen van binnenstadondernemers

Het bewijs:

door Pieter Nabbe
foto's: Theo van Zwam

zó Bourgondisch
zijn Nijmeegse
ondernemers
De keuken: het paradijs of een angstaanjagende kakofonie van pruttelende pannen?
Breekt bij de een het angstzweet uit bij
het zien van een pollepel of verchroomd
vergiet, de ander stijgt op van geluk bij
het zoemende geluid van een hete luchtoven. Hoe zit dat met de ondernemers
in onze stad? Over de producten waar ze
voor staan hoeven we ze niets te vertellen. Maar hebben ze ook tijd voor andere
zaken: tafelen bijvoorbeeld? NovioNova
bracht een uitgelezen gezelschap bijeen,
ondernemers die meer of minder met het
edele vak van cuisinier te maken hebben. Of het nou om chocolade gaat, een
gerookte makreel, een fraai kristallen wijnglas of de onontbeerlijke muzikale begeleiding in een restaurant. Met de Kerst voor
de deur dirigeerden we een aantal van hen
naar de keuken om een echt Bourgondisch
feestmaal te bereiden. En daar hoort een
goed glas wij bij. Voor de gelegenheid was
Wijnkoperij de Gouden Ton bereid een op
maat gesneden arrangement samen te
stellen. Het resultaat is verrassend en mag
er wezen. Wat ons betreft kunt u aan tafel.
Smakelijk eten!

✺

Onze gelegenheidskoks kwamen voor een smakelijke
kennismakingslunch bij elkaar in lunch- en winebar
Nostra aan de Van Broeckhuysenstraat.
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voorgerecht

Geitenkaasje op gegratineerde ananas

Ingrediënten
100 gram bakgeitenkaasjes
4 plakken verse ananas
2 eetlepels zachte boter of margarine
2 eetlepels vloeibare honing
5 takjes tijm

met de ananas en kaasjes in het midden van
de oven en bak ca. 8 minuten. Verdeel de
ananas over 4 borden, leg de kaasjes erop en
garneer met de rest van de tijm.

Bereiding:

Wijnsuggestie:

Verwarm de oven voor op 175 graden. Neem
de geitenkaasjes en leg ze op het rooster. Leg
de ananasplakken ernaast. Roer de boter en
honing door elkaar en bestrijk de ananas ruim
met het mengsel. Tijm van 1 takje rissen en
over de ananas strooien. Plaats het rooster

Wijn met een licht zoetje. Bijvoorbeeld een
licht gekoelde Graham White Port of een glas
Domaine des Baumard Coteaux du Layon uit
2006.

Paul Sips

Eigenaar: Paul’s Bass Matters, Kroneneburgersingel 2a.
Geboren op 25 maart 1965 in Breda. Getrouwd met Miranda
Florussen. Hobby’s: bas spelen, zwemmen met de drie kinderen

✺

tussengerecht

Coquilles St. Jacques met kreeftensaus

Ingrediënten;
12 coquilles St. Jacques (let op herkomst)
150 gram gepelde rivierkreeftstaartjes
0.25 liter kreeftensaus
0.10 liter witte wijn
0.25 liter (koks)room
1 rode peper
1 citroen

Wijnsuggestie:
Een mooie houtgerijpte Chardonnay.
Bijvoorbeeld een Domaine de Valensac 2008
Grand Chardonnay vin de pays of een Merlin
Mâcon ‘la Roche Vineuse’ uit 2006. Schenk
deze wijn bij ongeveer 12 graden Celsius.

Bereiding:
Kreeftensaus en witte wijn in een pan gieten
en aan de kook brengen. Room toevoegen
en tegen kookpunt coquilles toevoegen.
Ongeveer 3 minuten verwarmen, rivierkreeftstaartjes toevoegen, op smaak brengen
met fijngehakte rode peper en citroensap.
Serveren met stokbrood. Voor een verrassende smaakvariatie kan een gepureerde banaan,
of een snufje steranijs worden toegevoegd.

✺

soep

Ossenstaartsoep

Ingrediënten
2 liter water
750 gram ossenstaarten
1 gebrande ui
450 kg winterpeen
1 stang prei
1/2 knolselderij met loof
1 peperkorrel
1 kruidnagel
2 blaadjes laurier
1 stukje banda foelie
Zeezout naar smaak
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Bereiding:

Zet de ossenstaarten op met het water en
laat aan de kook komen, schuim de bouillon af en voeg de groente en de kruiden toe
inclusief het zout(niet teveel want de bouillon
word nog ingekookt) maar je maakt wel het
ossenstaart vlees hiermee op smaak. Laat
deze bouillon ongeveer 8 uur langzaam garen
net onder de kook, passeer de bouillon door
een doek en pluk de ossenstaarten schoon
en serveer deze als extra garnituur bij de ossenstaartbouillon. Vlak voor het serveren van
de soep nog een paar druppels(lees scheut)
Madeira toevoegen.

Ron Motshagen
Eigenaar Gamba, Augustijnenstraat 29,. Geboren op 12 maart
1967, in Hoogeveen. Opgegroeid in Deventeren al jong begonnen met helpen in de viswinkel van zijn ouders. In 1983 verhuisd naar Arnhem waar hij met zijn vader en broer begon
met Gamba visspecialiteiten. In 1985 begonnen met studie
viskunde, vanaf 1993 eigenaar van Gamba Nijmegen.

✺

met

Ravioli

Ingrediënten
250 gram paddestoelen
1 sjalotje peper en zout
Ravioli deeg 1 pakje (te koop bij de toko
als wonton vellen)

Bereiding:

Hak de paddestoelen en bak deze lichtjes aan
met de gesnipperde sjalot, maak op smaak
en laat afkoelen.Leg de wonton vellen los van
elkaar en schep een klein beetje paddestoelen
op het midden van het wonton vel, maak de
randen van de vellen nat en leg er een ander
vel overheen, steek uit met een ronde steker
en druk de lucht uit de ravioli.
Kook deze vervolgens gaar in een beetje
vocht met olijfolie, leg deze warme ravioli in
het diepe bord en schenk de bouillon vanuit
een geschikte kan aan tafel over de ravioli.

Wijnsuggestie:

Bij de soep smaakt een Madeira of een
Maarten Mulder
Amontillado.
Eigenaar David Mulder, Marikenstraat 75. Geboren op 18 april
1970 inNijmegen. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.
Studeerde Bedrijfskunde in ’s Hertogenbosch en kwam in 1994
in de zaak van zijn vader David Mulder. In 2000 nam hij de
zaak over. Zijn hobby’s zijn z’n gezin en af en toe wat sporten.

✺

hoofdgerecht

Ree(of biefstuk)met pruimenmostarda

Ingrediënten:
800 gram tot 1kg reebout
2 eetlepel boter
2 eetlepel mostarda van pruimen
200 ml wildfond
2 eetlepel bittere chocolade (>75% cacao)

Bereiding:

Wijnsuggestie:
Een stevige, volle rode wijn. Liefst met houtrijping. Dat kan een de Argentijnse Urban
Uco Malbec/Tempranillo 2007 uit Mendoza
zijn of een glas Domaine des Hauts Châssis
‘Les Galets’ 2007 AC Crozes-Hermitage.

Snij de ree in dikke repen en bak deze om en
om bruin in de boter. Hak de mostarda fijn
en smeer er de ree mee in. Gaar de ree op
100ºC in de oven voor (10 minuten. Kook de
wildfond in en monteer met de chocolade.

Mehrinke Spiessens
Eigenaresse Chocola Belga, Burchtstraat 77. Geboren
op 13 maart 1972 in Menen, België. Getrouwd met Henk
Spiessens. Kwam met haar man 13 jaar geleden naar
Nijmegen om een ambachtelijke chocolaterie te openen.
Waarom Nijmegen? “Omdat het een charmante en mooie
stad is die een hoop Bourgondiërs herbergt.” Hobby’s: aerobic, creatief schilderen

✺

dessert

In port gekarameliseerde vijgen met pompoenijs

Ingrediënten:
200 gram rode port
200 gram rode wijn
200 gram suiker
8 verse blauwe vijgen
400 gram pompoen
400 gram volle melk
200 gram suiker
1 vanille stokje
200 gram verse room

Bereiding:
Voor de siroop
Laat op zacht vuur port, wijn en suiker koken
tot het voor de helft gereduceerd is, op dit
moment de vijgen toevoegen en laten afkoelen.

Voor het ijs

Pompoen schillen en in blokjes snijden en
in ongeveer 25 minuten gaar stomen. Kook
de melk met vanillestokje, dan filtreren en
pureren met de gekookte pompoen, suiker en
room toevoegen. Dan gaat het mengsel voor
ongeveer 30 minuten in de ijsmachine

Serveren: op diep bord twee vijgen met de
siroop van de port met een bol ijs. Decoreren
met stukje panforte uit Siena, een zware
notenkoek.
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Wijnsuggestie:
Bij dit dessert drinkt men een volzoete wijn.
Dat kan zijn een Toro Albalà Don PX 2006
Montilla Moriles uit Zuid Spanje. Deze wijn
kan licht gekoeld gedronken worden. Lekker
is ook een glas Blandy’s Madeira ‘Duke of
Clarence Rich Madeira’

Nino Casella
Eigenaar restaurant Pasta e Fagioli, Van Welderenstraat 105.
Geboren op 6 maart 1961 in Pozzuki, Italië. Getrouwd met
Annamarie Casella (3 december 1966, Millingen aan de Rijn).
Werkte in Capri, Londen en Saarbrucken om in 1996 zijn
restaurant in Nijmegen te openen. Hobby’s: wielrennen, tennis, hardlopen, lezen, en van eten genieten

Brunet, het betrokken advocatenkantoor. Betrokken bij u als cliënt,
bij uw zaak, bij uw belang en vooral bij het resultaat dat we voor
u kunnen behalen. Brunet Advocaten richt zich voornamelijk op
ondernemingen en particulieren met een concreet commercieel belang.
Een belang dat we eerder mét u dan voor u dienen.

Wij wensen u...
Een warme wintermaand toe met de
Mariken Winterfeesten in hartje Nijmegen!

Onze advocaten combineren hun expertise met een werkwijze die
wordt gekenmerkt door helderheid, duidelijkheid en een sterke drang
naar efficiency.
Brunet Advocaten doen méér dan alleen opkomen voor onze cliënten:
we véchten voor u. Met inzet en slagvaardigheid. Met een goede
verhouding tussen snelheid en kwaliteit.
Hieronder vindt u overzicht van onze specialisaties. Graag verwijzen we
u naar onze website voor meer informatie.

• Arbeids- en
Ambtenarenrecht
• Bestuursrecht en
Overheid
• Bouwrecht
• Faillissementsrecht

•
•
•
•

Fusies en Overnames
Huurrecht
Incasso
Letselschade- en
Gezondheidsrecht
• Ondernemingsrecht

• Onroerendgoedrecht
• Overeenkomstenrecht
• Personen- en
Familierecht
• Sociaal Zekerheidsrecht
• Verzekeringsrecht

| Postbus 1106 6501 BC Nijmegen
Telefoon (024) 381 09 90 | Fax (024) 323 22 66
E-mail info@brunet.nl | Website www.brunet.nl

N.E.C. breidt zijn business club wederom uit.
Nieuw zijn onder andere:
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Ook Plein 1944 in
de lichtjes

Op uitdrukkelijk verzoek van het VBO en de
Federatie Ringstraten heeft de wethouder
opdracht gegeven in de magazijnen van de
gemeente nog eens te zoeken naar priksnoeren en feestlampen. De zoekactie heeft het
nodige opgeleverd, waardoor in ieder geval de
noordzijde van Plein 1944 verlicht kan worden. Verdere aankleding en versiering door de
winkeliers aan het Plein moet ervoor zorgen
dat ‘het zwarte gat’ gedicht wordt.
De lange lijst van activiteiten tijdens de
Winterfeesten in ogenschouw genomen, kan
de wethouder economische zaken niet anders
dan de ambitie van het organiserende ACBN
Evenementenbureau de nodige support
geven. Die ambitie luidt de komende jaren de
Mariken Winterfeesten op hetzelfde niveau te
brengen als de Vierdaagsefeesten. Hoe?

Advocaat

legaal Bouwen

Wethouder Hannie Kunst ondersteunt van harte de ambitie:
Winterfeesten gaan Vierdaagsefeesten achterna

Moeiteloos somt wethouder Hannie Kunst
op wat er tijdens de Mariken Winterfeesten
allemaal staat te gebeuren. En als extraatje
voegt ze er aan toe: “Als gemeente zullen
we bovendien voor feestverlichting en een
grote kerstboom op Plein 1944 zorgen. Al
jaren klagen binnenstadondernemers er
terecht over dat het plein zo’n zwart gat is
in het centrum. Door de verbinding tussen
Broerstraat en Houtstraat te verlichten,
hopen we de bezoekersstromen tussen het
oostelijk en westelijk deel van het centrum
te stimuleren.”

nova

Bart de Haan

UW GOED RECHT

BINNENSTAD-

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

“Door festiviteiten te organiseren waar jong
en oud iets aan hebben en waarvoor iedereen graag naar de Nijmeegse binnenstad
komt”, aldus Hannie Kunst. “De combinatie
van de sfeervolle ijsbaan op het Valkhof met
allerlei winteractiviteiten in de winkelstraten
en met de prachtige tentoonstelling over
Katharina van Kleef is een goeie. Daarom
zijn we akkoord gegaan met de regeling à la
Vierdaagsefeesten, waardoor ACBN de financiële armslag krijgt om de Winterfeesten op
touw te zetten.”

Om de kansen te onderstrepen, kijkt de wethouder nog even terug naar 2008. “Toen is
de stad tijdens de Winterfeesten door 80.000
mensen bezocht. Dat waren bezoekers uit de
wijde regio en uit de stad zelf. Als de feesten
voldoende aantrekkingskracht uitoefenen op
de inwoners in de regio, praat het succes van
de Winterfeesten zich automatisch rond. En
dan komen de bezoekers uit andere delen van
het land zeker ook”, zegt ze.
Hannie Kunst vertrouwt er op dat de
Nijmeegse binnenstadondernemers de
Mariken Winterfeesten zullen aangrijpen als
kans om eventueel teleurstellende omzetcijfers tot nu toe bij te buigen. “Iedere rechtgeaarde ondernemer ziet zo’n kans en stelt alles
in het werk om z’n graantje mee te pikken.
Wat feesten betreft heeft Nijmegen een naam
hoog te houden. Ik ga er vanuit dat dat zonder meer gaat lukken.”

Waarom moet u bij de aankoop van
een woning of bedrijfspand goed
onderzoeken of voor verbouwingen
aan het pand de benodigde bouwvergunningen zijn verleend?

Tot 1 april 2007 was de gemeente
verplicht om op grond van artikel
40 Woningwet handhavend op
te treden tegen het (ver)bouwen
zonder, of in afwijking van, een
verleende bouwvergunning. Dat
betekende dat alleen de bouwer
of diens opdrachtgever, meestal
de eigenaar, kon worden aangesproken op de illegale verbouwing.
Na overdracht van het pand aan
de nieuwe eigenaar viste de
gemeente echter achter het net.
De oude eigenaar kon niet meer
worden aangesproken, omdat hij
de overtreding niet meer kon beëindigen. De
nieuwe eigenaar kon niet worden aangesproken, omdat hij niet als overtreder kon worden
aangemerkt.
Op 1 april 2007 is artikel 40 Woningwet
gewijzigd. Sindsdien is het niet alleen meer
verboden te bouwen zonder, of in afwijking
van, een verleende bouwvergunning. Het is
ook verboden om een bouwwerk zonder, of
in afwijking van, een verleende bouwvergunning in stand te laten. Als gevolg van deze
wetswijziging kan nu ook de nieuwe eigenaar,
die niets met de illegale verbouwing van doen
had, verplicht worden om tot verwijdering
van het illegale bouwwerk over te gaan. Van
belang is dat de wetswijziging onmiddellijk
werkt en dus ook geldt voor illegale situaties
die voor 1 april 2007 zijn ontstaan.
Het advies is dan ook om voorafgaand aan
de aankoop van een woning of bedrijfspand
te vragen naar de beschikbare bouwvergunningen en te controleren of verbouwingen conform die vergunningen zijn uitgevoerd.

b.dehaan@poelmannvandenbroek.nl
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door Ellen Klaasse
foto: Theo van Zwam

Glitter, glamour en ‘all inclusive’ genieten in Jack’s Casino Houtstraat

Gokje wagen in filmische
Hoe lang kun je lol hebben van een tientje? Bij Jack’s Casino een hele avond, als je een
beetje mazzel hebt. In het nieuwe casino in de voormalige bioscoop Centrum, gelegen
in de Houtstraat in Nijmegen, waag ik me aan de fruitautomaat, de roulettetafel en het
pokeren. Als ik het kleurrijke onderkomen na twee uur verlaat, heb ik tien euro verspeeld
en verder geen cent uitgegeven. Glitter, glamour, een gokje en dat ‘all inclusive’. Want
drankjes en hapjes zijn inbegrepen.
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Ook als je geen gambler bent, is het beslist
de moeite waard een kijkje te nemen in het
nieuwe casino aan de Houtstraat. Genieten
van de kleurrijke pracht en praal. Voor het
interieur tekende de Portugese binnenshuisarchitect Miquel Cancio. Hij koos voor een
stijlvolle aankleding waarbij het oorspronkelijke karakter van de bioscoop bewaard is
gebleven. Grote ronde lampen die wisselen
van kleur sieren het plafond. De verlichte
balustrade roept associaties op met de vroegere balkonplaatsen en daar waar het filmdoek zich bevond, worden nu oude zwart-wit
filmbeelden vertoond. Aan weerszijden van
de ruimte zijn twee royale rokerslounges
gesitueerd, voorzien van de nodige kansspelen frisdrankautomaten, zodat de roker zich
niet hoeft te vervelen. Ook het luxe toilet met
goudkleurige wanden en vloeren, mag niet
onvermeld blijven.

Veel voor weinig
Nee, een gokhal kun je het nieuwe onderkomen van Jack’s Casino na de verhuizing van
de Tweede Walstraat naar de Houtstraat niet
noemen. De gelegenheid is de naam casino
meer dan waardig. De oude bioscoop, een
mooi monument van de naoorlogse wederopbouw, is in oude luister hersteld. Buiten fungeren honderden fonkelende lampen boven
de gerestylde kassa als trekpleister.
Binnen heet de receptionist me welkom en
krijg ik een toegangskaartje. Voor noppes.
Het is een stille maandagavond. Weinig mensen op straat. Maar bij Jack’s Casino heerst
een bedrijvige drukte. Geen last van de recessie?
“Voor een klein bedrag kun je hier vrij lang
spelen”, luidt de verklaring van vestigingsmanager Peter Bouwman. Crisis of niet, mensen
blijven behoefte hebben aan vertier. Daarbij

verschaft gokken ook nog eens de nodige
spanning. Als ik rondom me heen de munten
hoor kletteren, wil ook ik m’n geluk wel eens
beproeven. Ik besluit er een tientje aan te
wagen.
Rondom het bingospel heeft zich een groepje
senioren verzameld. Balletjes met cijfers rollen door een automaat, zonder dat er een
croupier aan te pas komt. Alle spelen zijn volledig geautomatiseerd.
Een oudere heer wil zijn plekje wel even aan
me afstaan als ik informeer hoe het werkt.
Maar ik wil geen spelbreker zijn en sla zijn
aardige aanbod af. Ik vervolg mijn weg naar
een fruitautomaat die de naam Universe
Jackpot draagt, gooi er twee euro in en druk
op de spelknop. Yes, ik heb wat punten
gescoord en waag me aan een hogere inzet.
Daarmee verlies ik alles.
Hopelijk gaat het beter met roulette. Dat
blijkt een populair spel te zijn, beide tafels
zijn bezet. Maar meer kan het casino er niet
plaatsen.
“Onze vergunning is gebonden aan het aantal
automaten en aan het aantal spelersplaatsen,
we mogen niet uitbreiden”, licht Wim van der
Duin toe, manager Business en Development
bij JVH, de overkoepelende organisatie waaronder Jack’s Casino valt. Een tweede vestiging in het centrum openen, is niet mogelijk.
“De gemeente heeft het aantal vergunningen
bevroren”, aldus Van der Duin.
Buiten Nijmegen kan de expansiedrift van het
bedrijf nog wel tot uiting komen. In april van
dit jaar kreeg Tilburg een nieuwe vestiging.
Deze is voorzien van een restaurant met de
naam Jack’s Cuisine. Aan het Leidseplein in
Amsterdam wordt momenteel een compleet
uitgaanscentrum gerealiseerd in een voormalige bioscoop. Naast het casino komt daar de
Buddha bar, naar Parijs voorbeeld en weder-

om een bioscoop. Met deze Amsterdamse
aanwinst komt de teller van het aantal Jack's
Casino vestigingen op 24 te staan.

Poker King
Er komt een plek vrij aan de roulettetafel en
wederom waag ik een gokje. Ik weet niet hoe
ik het aan moet pakken, maar de vestigingsmanager legt het me uit. “Als iemand voor
het eerst komt, helpen we hem op weg. Je
kunt hier altijd speluitleg krijgen.”
Moeilijk is het niet. Dit is leuker dan in je eentje achter een fruitautomaat zitten.

setting

In december staan
er in Jack’s Casino
Nijmegen Houtstraat
veel feestelijke
activiteiten op het
programma.
5 december
Pakjesavond met live muziek
11 december
Single’s Night
19 december
Mysterie weekend
6 t/m 24 december
Spaar voor een gratis Kerstpakket
25 december (eerste kerstdag)
Kerstbrunch
26 december
Live muziek & luxe hapjes
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31 december
New Years Party met optreden van Imca Marina
Kerstpakkettenactie

Je voelt de spanning van je medespelers.
Hoort en ziet hun reacties. De vrouw naast
me is behoorlijk fanatiek en lijkt precies te
weten wat ze wil. Met veel succes overigens.
Ze heeft al 2000 punten op haar teller staan.
Goed voor een bedrag van 400 euro. Tot 399
euro keert de speelautomaat de munten nog
uit. Daarboven krijg je een cheque. Na een
kwartier spelen, heb ik mijn tien euro weer
terug verdiend. Ik begeef me naar Poker King,
een geautomatiseerde pokertafel. Daar behaal
ik het grootste succes.
Je moet dit spelletje wel enigszins snappen,

maar ook daarbij helpt de uitleg van Peter
Bouwman. Afhankelijk van de kaarten die er
op mijn beeldscherm verschijnen, kan ik kiezen voor passen of doorspelen. Ik heb geluk,
krijg goede kaarten en kies keer op keer voor
doorspelen. De score staat al snel op 120
punten en dat is 24 euro waard. Het maakt
me overmoedig. De inzet gaat omhoog. Goed
gegokt, 300 punten op mijn scherm. Ik ga
door, in de hoop op meer. Helaas, raak ik
alles weer kwijt. Eén troost. Een duur avondje
was het niet. Ik heb een heerlijke kop koffie
gedronken, een glas bronwater en toastje

zalm genuttigd en twee uur lang kunnen spelen. En dat alles voor een tientje.
Jack’s Casino heeft twee vestigingen in
Nijmegen. Eén in Dukenburg en één in het
centrum. Beide locaties zijn vanaf maandag
tot en met zaterdag van 10.00 tot 24.00 uur
geopend. Op zon- en feestdagen: Nijmegen
Dukenburg: 11.00 tot 24.00 uur. Houtstraat:
13.00 tot 24.00 uur. Toegang vanaf 18 jaar.
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bericht over nieuwe vestigingen, renovaties en winkelsluitingen
Meldingen zijn altijd welkom bij de redactie: info@novionova.nl

Dames en heren
samen in een pand
Kledingzaak We gaat verhuizen. De filialen in
de Burcht- en Broerstraat, met respectievelijk dames- en herenkleding, krijgen samen
onderdak in het voormalige Its pand op
nummer 3 van de Burchtstraat. De verbouwing van het pand is in volle gang. Volgens
bedrijfsleider Kara Bacak (filiaal Burchtstraat)
wordt het pand in februari of maart 2010
betrokken.

het maken van sieraden, het schilderen van
servies en het brouwen van bier. Nicolette
Kempers maakt daarnaast ook haar eigen
woonaccessoires en decoreert tweedehands
meubeltjes. De winkel is behalve workshopruimte ook expositieruimte.

Nieuwe eigenaar
Café Berg heeft na de overname door Janneke
Molkenboer (eigenaresse stadscafé Staps)
een nieuwe naam gekregen. Vanaf heden
heet het studentencafé in de Houtstraat café
Dizzy. Dizzy blijft een uitgaansgelegenheid
voor de late uurtjes.

Eindelijk een Apple

Stuivertje wisselen
Outdoorshop The Specialist gaat verhuizen
naar de Lange Hezelstraat. Het pand aan de
Ziekerstraat 110 dat met de verhuizing vrijkomt, wordt dankzij bemiddeling van Verbeek
makelaars binnenkort betrokken door een
filiaal van de SNS bank.

Zelf aan de slag
Werk aan de Winkel is de naam van de winkel
die Nicolette Kempers gaat openen in de
Van Welderenstraat. Werk aan de Winkel is
een hippe lifestyle en doe-winkel in één waar
men zelf aan de slag kan met onder meer

Kunst in
Lange Hezelstraat
De Arnhemse kunstenaar Vincent Boelaarts
(1977) heeft een pand betrokken in de Lange
Hezelstraat. Boelaarts gebruikt de ruimte, het
voormalige pand van Framy meubelen als
atelier en expositieruimte. Hij huurt de ruimte
van een antikraak stichting.

Blickvangers
Weetjewel weer open
Mark Stottenberg is de nieuwe eigenaar van
restaurant Weetjewel in de Priemstraat. Het
eethuis in de Benedenstad, waar negen jaar
geleden actrice Catherine Deneuve zich het
onovertroffen appelgebak goed liet smaken,
is een maand dicht geweest voor een lichte
verbouwing.

Hobbyisten
aan het werk

Gebruikers van een pc kwamen al jaren lang
aan hun trekken op verschillende adressen
voor Microsoft applicaties. Maar nu kunnen ook Apple-gebruikers in het centrum
terecht want in de Broerstraat is recentelijk
Xando geopend. Vanzelfsprekend kunnen
iPod-gebruikers hier ook terecht. Xando
heeft ook filialen in Zwolle en Enschede.
Bedrijfsleider in de Nijmeegse vestiging is
Marcel Komman.

heeft een nieuw en naar eigen zeggen beter
onderkomen gevonden aan de Molenweg.

Carla van Druten gaat in de loop van januari
haar winkel annex expositieruimte Naora
openen in de Bloemerstraat 37. Liefhebbers
van amateurkunst kunnen er terecht voor
onder meer schilderijen, beeldhouwwerken
lampen en sieraden, vervaardigd uit diverse
materialen.

Vorig jaar was Blickvangers, de winkel van
Tim Cusack, nog in het nieuws vanwege de
kleurige koe voor de deur die daar niet mocht
staan. Nu is de cadeauwinkel Blickvangers in
de Lange Hezelstraat gesloten. Blickvangers
heeft nog wel vestigingen in Arnhem,
Apeldoorn en Oss.

Gesloten
Tot en met januari kunnen wandelaars
en andere sportievelingen nog terecht bij
Buitensport Four Seasons, daarna gaan de
deuren van het filiaal dicht. Volgens een
medewerker liet vooral de verkoop van
snowboards en ski’s te wensen over. In het
Duivense filiaal, naast de Ikea, zijn juist die
producten erg gewild.
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Tibetaanse kunst
Per 1 december is in de Lange Hezelstraat
Tenzin Tibet Huis geopend. Tenzin is
gespecialiseerd in Tibetaanse, met name
Boeddhistische, kunsten en ambachten, zoals
beelden, thangka’s, klankschalen en andere
religieuze voorwerpen.

Nieuw en tweedehands
Op Plein 1944 is Multi House geopend. Multi
House, de naam zegt het al, is een winkel
waar men voor een veelsoortig assortiment
terecht kan, variërend van draadloze toetsenborden, make-up artikelen tot kinderkleding,
nieuw en tweedehands. Multi House heeft
ook een filiaal in Oss.

Weg uit de binnenstad
Speelgoedwinkel Car Kid gaat de Stikke
Hezelstraat verlaten. Eigenaar Wim Delsink

Kinderboeken
Hij komt uit Heteren maar woont al enige
tijd in Nijmegen. Nu heeft Auke Bannink zijn
eigen kinderboekenwinkel geopend in de Van
Welderenstraat. Bannink is gespecialiseerd in
prentenboeken en boeken met een grote letter, bedoeld voor moeilijk lezende kinderen.

Verhuizen?
Studentenvereniging Carolus Magnus,
nu gevestigd op de hoek Hertogstraat/
Canisiussingel heeft plannen om te verhuizen. Wanneer en waar naartoe is nog niet
bekend, zo laat iemand van de vereniging
weten. Wordt vervolgd.

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

Na het verdwijnen van de vorige ringstratenmanager heeft de Federatie
Ringstraten (FRN) even de tijd genomen om de veren te schudden. Dit heeft
geleid tot de professionele ondersteuning door Els Stouthamer en de komst
van een nieuwe ringstratenmanager. De 32-jarige John Bardoel, woonachtig in
Nijmegen en werkzaam bij adviesbureau Advin in Oss, is vanaf oktober voor
twee dagen in de week ingehuurd. Als ringstratenmanager is hij vooral op zoek
naar acties, samenwerking en saamhorigheid in de Ringstraten. Overigens
hebben gemeente en FRN in de tussentijd niet stil gestaan! Het succes van de
inmiddels volgetekende investeringsregeling is daar een bewijs van.

Ringstratenmanager John Bardoel houdt iedere maandag kantoor naast eetcafé De Spil

‘Mensen inspireren tot
nog meer samenwerking’
Zijn kantoor is het pand naast eetcafé De Spil
in de Van Welderenstraat nummer 54a, zijn
bureau bestaat uit een houten restauranttafeltje en de kantoorinventaris bestaat eigenlijk
alleen maar uit een mobiele telefoon en een
laptop.
“Maandag is mijn kantoordag en dan ben
ik voornamelijk hier te vinden”, zegt John
Bardoel. “Ondernemers in de Ringstraten
hoeven alleen maar even te bellen -telefoon-
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nummer 06-53599598- of te mailen -adres
ringstratenmanager@ringstraten.nl- om even
een tijd af te spreken. De koffie staat klaar!”
Aanspreekpunt
John ziet zichzelf als verbindingsofficier tussen de ondernemers enerzijds en de gemeente en Federatie Ringstraten anderzijds. Ook
is hij het aanspreekpunt voor ondernemers
met ideeën en wensen om de ringstraten
nog aantrekkelijker te maken. De gemeente
Nijmegen heeft het tot dusver succesvolle
ringstratenproject in Nijmegen geïnitieerd
en geëntameerd en is daarmee officieel
‘eigenaar’ van het project. “Maar natuurlijk

ANWB maakt
conceptplan
bewegwijzering
Al geruime tijd wordt er door ondernemers
in de binnenstad bij het gemeentebestuur
aangedrongen op een adequate bewegwijzering in het centrum. De huidige bewegwijzering is inmiddels sterk verouderd,
niet compleet en voor bezoekers vaak
totaal onduidelijk.

Het huidige bewegwijzeringsysteem in de binnenstad is verouderd. De ANWB heeft een nieuw systeem waarvoor onlangs een
eerste opzet gepresenteerd is. Foto: NovioNova.

hebben de ondernemers daar hun eigen verantwoordelijkheid in. Dat moet ook, want als
het niet gedragen wordt, krijg je zo’n project
helemaal niet van de grond.”
Missie
Bardoel ziet het als belangrijkste taak om de
betrokkenheid van de ondernemers bij het
ringstratenproject te versterken. “Mensen
inspireren om tot nog meer samenwerking en
saamhorigheid in de ringstraten te komen”,
zo luidt zijn zelf opgelegde missie. Zijn pleidooi voor meer samenwerking sluit nauw
aan bij het uitvoeringsprogramma dat voor
het ringstratenproject is vastgesteld. Dat rept

Tijdens een schouw in de binnenstad met het
college van burgemeester en wethouders hebben binnenstadmanagement en de Federatie
Ringstraten eerder dit jaar aangetoond dat
het echt hoog tijd wordt voor een nieuw
bewegwijzeringsysteem.
Omdat door allerlei omstandigheden het
maken van een plan steeds werd uitgesteld,
heeft de gemeente nu de ANWB in de arm
genomen om zo’n systeem voor de binnenstad te ontwikkelen.
“Tegelijkertijd wordt er een specifieke ringstratenroute gemaakt”, aldus ringstratenmanager John Bardoel. “Uitgaande van een
aantal logische entreepunten in de stad,
zoals het NS station of de uitgangen van

De eerste ringstratenborrel
in café Sterre kende een behoorlijke opkomst. De gasten
konden kennis maken met de
nieuwe ringstratenmanager,
John Bardoel. Foto: NovioNova.

Ondernemersborrel
voor Ringstraten

over herinrichting van de ringstraten, bewegwijzering, aanstraalverlichting, het zichtbaar
maken van het cultuurhistorische verleden,
uitstallingenbeleid, invulling leegstand,
feestverlichting, verwijdering van graffiti, het
maken van promotie en het tot stand brengen van samenwerking.
Projectbureau
Bij de gemeente Nijmegen is het vooral het
projectbureau (Ruud Schilder, Anita Witsiers,
Neeltje Spierings en Diana de Ridder) vanuit
de afdeling economische zaken dat zich met
de Ringstraten bezighoudt. John Bardoel
maakt ook deel uit van het projectbureau is
het aanspreekpunt voor de ondernemers en
de Federatie Ringstraten. “Met het dagelijks
bestuur van de Federatie heb ik eenmaal in
de veertien dagen overleg. Het algemeen
bestuur van de Federatie vergadert maandelijks en ook daar ben ik bij aanwezig”, vertelt
John. “Wethouder Kunst van Economische
Zaken wordt door het projectbureau op de
hoogte gehouden van de stand van zaken,
terwijl de Federatie Ringstraten zo vaak als
nodig is met de wethouder en het projectbureau om de tafel zit.”

de parkeergarages, en aan de hand van
voorzieningen die er al zijn, heeft de ANWB
een integraal bewegwijzeringsplan gemaakt.
Belangrijk is de aanvulling op de bestaande
palen met wegwijzers in de vorm van driekantige zuilen waarop steeds ook de stadsplattegrond staat. Specifieke informatie op de
zuilen wijst de bezoekers van de binnenstad
de weg naar de meest markante punten,
bezienswaardigheden en winkelstraten. De
zuil biedt zelfs mogelijkheden om te variëren
in de informatie zodat de bewegwijzering
up-to-date blijven. Een eerste opzet van het
ANWB-plan is onlangs gepresenteerd. Het
plan wordt nu verder uitgewerkt.”

Eenmaal per kwartaal een zogenaamde ringstratenborrel in een
wisselend etablissement in een van
de Ringstraten. Op die manier wil
ringstratenmanager John Bardoel
de onderlinge contacten tussen de
ondernemers in de inmiddels dertien
Nijmeegse ringstraten verstevigen.
`De praktijk leert dat uit dit soort ontmoetingen soms verrassende nieuwe
initiatieven ontstaan.`
Verder gaat hij de bijeenkomsten
gebruiken om ondernemers te informeren, bijvoorbeeld over regelingen
en mogelijkheden die het ondernemen
in economisch lastige tijden kunnen
vergemakkelijken.
De eerste ringstratenborrel, waarmee
Bardoel en het Federatiebestuur de
vernieuwde organisatie van het ringstratenproject aan de ondernemers
presenteerden, is inmiddels achter
de rug. Half november maakten zo’n
40 ondernemers gebruik van de
uitnodiging om in café Sterre in de
Bloemerstraat op het verdere succes
van de ringstraten het glas te heffen.
De eerstvolgende ringstratenborrel zal
in de tweede week van januari 2010
plaatsvinden. Datum, locatie en thema
worden nog nader bekend gemaakt.

Grootse plannen
voor Bofligt

De winkels Bofligt en Bofligt Wonen van
Corrie de Jong in de Van Welderenstraat gaan
met grootse plannen het nieuwe jaar in. In
januari begint daar namelijk een grootse
verbouwing, waarbij ondermeer de riolering
wordt vervangen en lichtkoepels worden
geplaatst.
In die verbouwingsperiode wordt het een
beetje behelpen met de ruimte. Bofligt (kadoartikelen) neemt tijdelijk zijn intrek bij Bofligt
Wonen (een paar deuren verder). Na de verbouwing wordt het totale assortiment onder
de loep genomen. Corrie de Jong: “In mijn
eigen pand (Bofligt kadoartikelen, red.) gaan
we verder met het beste van wat we hebben.
Daarna sluiten we de woonwinkel.” Dat laatste is echter pas voorzien voor 1 april 2010.

Pilot terrassen
wordt geëvalueerd
De pilot terrassen in de ringstraten is 31
oktober jl. geëindigd. De ondernemersvereniging In de Betouwstraat heeft met een
enquête in beeld gebracht hoe de straat
het afgelopen terrasseizoen heeft ervaren.
In de Van Welderenstraat wordt begin
december teruggeblikt op de pilot. Tijdens
een evaluatiebijeenkomst met ambtenaren
eind oktober werd geconstateerd dat terrassen bijdragen aan sfeer en levendigheid,
maar dat de uitstraling en (beeld)kwaliteit
van de terrassen soms sterk te wensen
over liet. Ruim voor begin van het nieuwe
terrasseizoen, naar verwachting eind 2009,
zal de gemeente duidelijkheid geven over
de definitieve spelregels voor terrassen in
de ringstraten.

Vervolg
Herinrichting
Na een eerste sessie voor de vakantieperiode, gaan de klankbordgroepen weer verder met het ontwerp voor de herinrichting
van de tweede ‘tranche’ van ringstraten.
De bijeenkomst voor deWintersoord,
tweede gedeelte Tweede Walstraat, St
Jorisstraat, Van der Brugghenstraat,
Hertogstraat (tussen Hertogplein en
singel), Spaarpot, Hertoghof vond plaats
op 17 november. En de klankbordgroep
Bloemerstraat / Smetiusstraat kwam op 24
november bij elkaar. Het gemeentebestuur
heeft groen licht gegeven om een begin
te maken met de ontwerpen voor deze
belangrijke aanloopstraten naar het centrum vooruitlopend op de daadwerkelijke
herinrichting Plein 1944. De ontwerpplannen worden eind dit jaar ter inzage gelegd
aan de ondernemers.

Koperen Silverado
begint webwinkel
Silverado Westernstore van Adrie van
Maasdijk in de Lange Hezelstraat, viert
zijn koperen bestaan (12,5 jaar) met de
opening van een professionele webwinkel.
Via www.silverado.nl kunnen klanten een
keuze maken uit de enorm uitgebreide
collecties van country & western lifestyle
kleding en accessoires, variërend van cowboyhoeden en -laarzen tot damesmode in
Victoriaanse stijl.

Correspondentieadres Rinstratenmanager
Van Welderenstraat 54a, 6511 MN Nijmegen
M: 06-53599598
E: ringstratenmanager@ringstraten.nl
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Agenda

2009

Koopzondagen 2009
van 12.00 tot 17.00 uur

• 29 november, thema ‘St. Nikolaas’
• 6 december, thema ‘Mariken Winterfeesten’
• 20 december, thema ‘Mariken Winterfeesten’
• 27 december, thema ‘Mariken Winterfeesten’

Evenementenkalender november 2009/
januari 2010
Donderdag 26 november

• Verschijning nummer 08-2009 van ‘NovioNova’,
het binnenstadsmagazine van Nijmegen. Informatie:
www.novionova.nl
• Optreden van Wolter Kroes in Cultureel Centrum
Cardo, Nijmeegsebaan 9 te Groesbeek, vanaf 20.30 uur.
Informatie: www.stichtingcardo.nl

Tot en met zondag 29 november

Wintertuinfestival Nijmegen 2009 met thema ‘Vrij
Zwemmen’. Vijf dagen met ondermeer nieuwe poëzie,
literatuur en muziek.
Informatie: www.wintertuin.nl

Vrijdag 27 november

• Speciale museumavond met lezing, muziek, speciale
activiteiten en een middeleeuws diner in Het Valkhof.
Thema van deze avond: ‘Vertier aan het hof’. Museum
open tot 21.00 uur.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl
• Kunst-, boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944
• 2de Lifestylebeurs in de Stevenskerk tussen 12.00 en
18.00 uur. Met presentaties van ondernemers, voornamelijk uit de Ringstraten van Nijmegen.

Zaterdag 28 en zondag 29 november

Sint en zijn gevolg delen pepernoten uit in de Stikke
en Lange Hezelstraat.

Dinsdag 1 december 2009

Nijmeegs Ontwerp Platform (NOP): Kijken en Zien
Grote Zaal Lux, 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)
Reserveren bij de kassa van Lux: 0900 5894636 of
0900-LUXinfo (prijs € 3,-).

Woensdag 2 t/m vrijdag 4 december
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Extra koopavonden met gezellige activiteiten in het
kader van Sinterklaas en Mariken Winterfeesten.
Winkels open tot 21.00 uur

Donderdag 3 december

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 4 en 18 december

Het Ondernemerscafé, vanaf 17.00 uur in café-restaurant De Vereeniging.
Informatie: www.nijmeegsondernemerscafe.nl

Zaterdag 5, 12 en 19 december

Boekenmarkt, plein 1944

Zaterdag 5 december

Sint en zijn gevolg delen pepernoten uit in de
Hezelstraten. Tevens Zwarte Pietenorkest.

Zondag 6, 20 en 27 december

Extra koopavonden met speciale activiteiten in het kader
van Mariken Winterfeesten. Winkels open tot 21.00 uur.

Zondag 6 dec. t/m zondag 3 januari 2010

Mariken Winterfeesten
- Met feestelijke etalages, gezellige winkels, gastvrije

horeca, sfeervolle verlichting en de kunstzinnige
markt op het Valkhof.
- Voor kinderen winterse middagen aan de Waalkade
met verhalen vertellers en knutselen.
- Ook verrassende optredens in de winkelstraten van
A Capella barbershopkoren, Christmas Carolsingers
en dixielandorkesten.
- Met opnieuw een prachtige ijsbaan in het Valkhofpark
met betoverende verlichting en veel ‘koek en zopie’.
Zie voor de openingstijden de website.
Informatie: www.marikenwinterfeestenl.nl

Zondag 6, 13 en 20 december

Gratis optredens in restaurant OportO in de
Hertogstraat van resp. Caroline Lobanoc Ensemble,
Club de Choro en Duo Quartier Latin. De optredens
zijn van 16.00 tot 19.00 uur.
Informatie: www.restaurantoporto.nl

Maandag 7 en 14 december

Optredens van resp. Jan Jaap van der Wal en
Nimweegs Soaptheater, Cultureel Centrum Cardo,
Nijmeegsebaan 9 te Groesbeek vanaf 20.00 uur
Informatie: www.stichtingcardo.nl

Zondag 20 december

• Kerstconcert het Koninklijk Nijmeegs Mannenkoor in
de Stevenskerk, vanaf 15.00 uur.
Informatie: www.stevenskerk.nl
• Bezoek van de muzikale kerstman op het
Koningsplein met sfeervolle kerstliederen voor ouders
en kinderen.

Dinsdag 22 en woensdag 23 december

Extra koopavonden met speciale activiteiten in het
kader van Kerstmis en Mariken Winterfeesten. Winkels
open tot 21.00 uur.

Zaterdag 26 december

• Kunst-, boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944
• Kerstmatinee door Symphonie Orkest Nijmegen, in
kleine bezetting, en Projectkoor Gelderland vanaf
14.15 uur. Informatie: www.stevenskerk.nl

Zondag 27 t/m woensdag 30 december

Het Nimweegs Soaptheater met ‘De Vrede van
NUmegen’ in de Theaterzaal van de Stadsschouwburg,
vanaf 20.00 uur. Informatie: www.keizerkarelpodia.nl

Woensdag 30 december

Donderdag 10 december

De Nijmeegse Popquiz 2009 in de theaterzaal van
LUX, vanaf 19.15 uur.
Informatie: www.nijmeegsepopquiz.nl

Vrijdag 11 en 18 december

Nieuwjaarsduik in de Molenstraat.
Informatie: www.molenstraatnijmegen.nl

Optredens van Trijntje Oosterhuis, Cultureel Centrum
Cardo, Nijmeegsebaan 9 te Groesbeek vanaf 20.30 uur
Informatie: www.stichtingcardo.nl
Museumavonden met lezing, muziek, speciale activiteiten en een middeleeuws diner in Het Valkhof.
Thema is resp. ‘Katharina en haar hofreizen’ en ‘Bij
Katherina in de keuken’. Museum open tot 21.00 uur.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

Zaterdag 12 en zaterdag 19 december

Kerstman en Kerstmannenorkest in Molenpoortpassage. Een wandelende kerstboom vertelt verhalen.

Zondag 13 december

Kerstconcert door het Bach Orchestra en Choir of the
Netherlands in de Stevenskerk, vanaf 20.00 uur.
Informatie: www.stevenskerk.nl

Donderdag 17 t/m zondag 27 december

Levende Kerststal met echte dieren en kinderspelen op
het Koningsplein.

Vrijdag 18 december

• Kerstconcert door het Choir of St. John’s College
Cambridge in de Stevenskerk, vanaf 20.00 uur.
Informatie: www.stevenskerk.nl
• Jaarvergadering VBO Nijmegen (voor leden), café De
Waagh, Grote Markt, aanvang 18.30 uur, met aansluitend openbaar:
-benoeming Genootschap in de Blauwe Steen
-prijsuitreiking etalagewedstrijden VBO/NovioNova
-eindejaarsborrel VBO

Zaterdag 19 december

2e Nijmeegse Kerstmannenloop in het
Kronenburgerpark. Vanaf 11.00 uur inschrijven bij Café
Van Buren in de Molenstraat. Om 11.30 uur is de gezamenlijke warming-up. De wedstrijd start om 12.00 uur.

Zaterdag 19 en zondag 20 december

Kerstman bezoekt Hezelstraten en deelt warme chocomel en kerstkransjes uit aan het winkelend publiek.
Tevens nostalgische zweefmolen op de Ganzeheuvel.

Vrijdag 1 januari

Zaterdag 2, 9 en 16 januari

Boekenmarkt, plein 1944

Donderdag 7 januari

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

Exposities
binnenstad
Zondag 13 t/m woensdag 23 december

Expositie eigen werk door Mireille Ligterink en Carla
Dijs, in St. Nicolaaskapel, Valkhofpark.
Openingstijden: zie www.marikenwinterfeesten.nl

Tot en met 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 gebleven.
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl

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? De tentoonstelling wil het taboe rond
poep doorbreken en is te zien in het Natuurmuseum
Nijmegen aan de Gerard Noodstraat.
Informatie: www.natuurmuseum.nl

Tot en met 5 juni 2010

Zie ze vliegen!, een tentoonstelling over vogels in het
Natuurmuseum Nijmegen. In deze expositie voor jong
en oud staat het herkennen van vogels aan de hand
van hun geluid, sporen, gedrag en uiterlijk centraal.
Informatie: www.natuurmuseum.nl.

Bent u betrokken bij de organisatie van een evenement 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.

Het echtpaar Quang Dung met
medewerkster Dominique Borsje.

Onderneem het maar!
Het zijn de kleine ondernemers, de winkeliers
met hun speciaalzaken
en de ambachtslieden in
ons centrum, die extra
kleur geven aan de stad.
In deze rubriek geven we
ze een gezicht. Wat is
hun visie op het ondernemerschap, hoe krijgen ze
hun ideeën verwezenlijkt
en hoe ziet de dagelijkse
praktijk eruit?
In deze aflevering:
Nagelstudio
M&D Nailfantasy
aan de St. Jorisstraat.

Naam Tran Quang Dung

(44) en Vivian Ngo (39)
Geboorteplaats Vietnam
Burgerlijke staat gehuwd,
1 dochter
Woonachtig Oosterhout
Hobby’s kunstnagels
zetten, zwemmen en
wandelen
Historie Tran en Vivian
zijn in de jaren tachtig
als bootvluchtelingen
via Hong Kong naar
Nederland gekomen.

Waarom hebt u voor de Sint Jorisstraat
gekozen?
Tran: “Het is een goed gelegen straat, met
veel aanloop, volop parkeervoorzieningen
in de directe omgeving en een fraai uitzicht
op het Hunnerpark. Maar liever nog wilden
we een pand in het echte centrum, op een
A-locatie. Maar daar krijgen we, gezien de
aard van ons bedrijf geen vergunning voor.”
Waarom niet?
Tran: “Straten als de Broerstraat, Burchtstaat
en Marikenstraat zijn vooral voorbehouden
aan modewinkels en grote ketens. Wij vallen
binnen de dienstverlenende sector en daar is
geen plaats voor in het hart van de stad.”
Hoe gaat het met de nagelstudio?
Vivian en Tran in koor: “Heel erg goed. We
werken op afspraak en de agenda zit behoorlijk vol.” Tran: “De recessie heeft geen vat
op ons. Kennelijk zijn goed verzorgde nagels
voor veel mensen belangrijk. We hoeven niet
te adverteren want de mond-tot-mondreclame bewijst ons uitstekende diensten.”
Vanwaar die fascinatie voor nagels?
Vivian: “Ik houd van mooi verzorgde nagels.
Ik ben er al jaren mee bezig. In Nederland
begint de nagelverzorging nu goed van de
grond te komen. Maar in Amerika is het een
niet meer weg te denken branche.”
Waarom hobbelt Nederland toch altijd achter
dit soort trends aan?
Vivian: “Omdat Nederlanders in beginsel

conservatief zijn en liever eerst de kat uit de
boom kijken.”
U zegt dat het goed gaat in uw branche. In de
binnenstad heeft u drie of vier collega’s die in
dezelfde vijver vissen. Is dat niet moeilijk?
Tran: “De markt groeit volop, dus het is niet
verwonderlijk dat er meer ondernemers een
graantje mee willen pikken. Je ziet bijvoorbeeld
dat kappers nagelverzorging met knippen
combineren. Uiteindelijk zal de markt zich
stabiliseren en ontstaat er min of meer een
natuurlijk evenwicht tussen vraag en aanbod.”
En als het zover is, zit u dan nog steeds aan de
aanbodkant?
Vivian: “Dat is wel te hopen maar we verwachten van wel. We zitten namelijk niet
stil. Ik neem deel aan wedstrijden, zowel in
Nederland als in het buitenland. Zo leg je een
netwerk aan en bouw je aan je reputatie.”
Wedstrijden?
“Ja, mijn ambitie is om binnen een paar jaar
de hoogste titel, wereldkampioen, te behalen.
In Nederland ben ik in 2004 tweede geworden. Voor de zaak is het natuurlijk fantastisch
als ik kampioen wordt. Op de mondiale ranglijst behoor ik tot de top tien.”
Wat is uw topper van Nijmegen?
Tran: “Wat ons hier het meest aanspreekt is
de ongedwongen gezelligheid. We hebben
ook een winkel in Arnhem gehad. Maar hier
is het allemaal net wat losser. Ik denk niet dat
we hier nog weggaan.”
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De crisis is een kans
voor starters op de
woningmarkt, vindt Ruud.

Een
Eeneerste
eerstehuis
huis
kopen
kopenisisveel
veeltete
ingewikkeld,
ingewikkeld,
vindt
vindtIris.
Iris.
Dinsdagavond 3 november organiseert Rabobank
Rijk van Nijmegen in samenwerking met een notaris,
makelaardij, Stichting Standvast Wonen en het SVn
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) een informatie
bijeenkomst voor iedereen die droomt van een
eerste woning.
Interesse? Kijk op www.rabobank.nl/rijkvannijmegen
voor meer informatie of om u aan te melden.

Benieuwd naar ons idee hierover?
Benieuwd
naar
idee hierover?
hierover?
Benieuwd
naar ons
ons idee
Kom dan
naar de informatiebijeenkomst.
Ga
Ganaar
naarwww.rabobank.nl/eerstehuis
www.rabobank.nl/eerstehuis
Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank.Een
Eenbank
bank
met
ideeën.
Rabobank.
met
ideeën.
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Bedrijvenloket Gemeente Nijmegen
servicepunt voor ondernemers, óók in crisistijd!
Heeft
bedrijf
vaneconomische
de economische
recessie?
Heeft
uwuw
bedrijf
last last
van de
recessie?
Vraag
hethet
Bedrijvenloket
om advies
over uw
omstandigheden.
De accountmanagers
kunnen u kunnen u doorverwijzen
Vraag
Bedrijvenloket
om advies
over
uw omstandigheden.
De accountmanagers
doorverwijzen
naaren
instanties
en (financiële)
regelingen
u te ondersteunen
in zwaar
naar instanties
(financiële)
regelingen
om u teom
ondersteunen
in zwaar
weer.weer.
Soms komt u bijvoorbeeld in
Soms
komt u bijvoorbeeld
aanmerking
voor een lening voor
als dat
noodzaaanmerking
voor een in
lening
voor bedrijfskapitaal,
alsbedrijfskapitaal,
dat noodzakelijk
is voor
de instandhouding van uw
kelijk
is voor
instandhouding van uw bedrijf of beroep.
bedrijf
of de
beroep.
Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen met al hun vragen aan de gemeente Nijmegen
Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen met al hun vragen aan de gemeente Nijmegen terecht op
terecht op één centrale plek: het Bedrijvenloket. De accountmanager van het Bedrijvenloket
één centrale
plek: het Bedrijvenloket.
De accountmanager
van het
bekijkt in een oriënterend
bekijkt
in een oriënterend
gesprek samen met
u uw wensen en vragen.
In Bedrijvenloket
dit gesprek wordt
gesprek
samen
met u uwvoor
wensen
vragen.
dit gesprek
wordt duidelijk
wat
de gemeente voor u kan doen,
duidelijk
wat
de gemeente
u kanen
doen,
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Tel: (024) 329 98 00
Fax: (024) 329 34 11
E-mail: bedrijvenloket@nijmegen.nl

Openingstijden:
Maandag, woensdag,
donderdag, vrijdag 9.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag 9.00 tot 12.30 uur.
Donderdag na 17.00 uur op afspraak.
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Belangrijke adressen

ı Federatie Ringstraten Nijmegen
Secretariaat

Plein 1944 in beweging
Het nog ‘maagdelijke’ Plein 1944, de eerste van een serie foto’s waarmee fotograaf
Edwin Stoffer de vorderingen van de herinrichting van Plein 1944 in beeld brengt. De
vernieuwing van het plein en het achterliggende Scheidemakershof omvat de bouw
van 11.000 m_ voor winkels en horeca, 117 appartementen in woontorens aan het
plein, 15 hofwoningen op het Scheidemakershof en een ondergrondse parkeergarage
met 430 plaatsen voor omwonenden en ondernemers en een fietsenstalling.

M: 06 30841165
E: info@ringstraten.nl
W: www.ringstraten.nl

ı Vereniging Binnenstad Ondernemers

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

TOT SLOT

We gaan aan parkeertoezichtwethouder Hans van Hooft en aan
de directie en medewerkers van
Bureau Parkeertoezicht voorstellen
om Kanariepietenteams te vormen. Zo’n team bestaat uit door toezichtduo’s, die
worden uitgerust met scheidsrechterfluitjes. Daar blazen ze twee keer hard op, net
voordat ze een verkeerd geparkeerde auto willen bekeuren. Na het fluiten wachten ze 10 seconden. Reageert er niemand, dan schrijven ze de bon. Komt er wel
iemand opdagen, dan geven ze betreffende automobilist de kans om zijn fout goed
te maken door zijn auto weg te zetten of de parkeermeter (bij) te vullen.
Op die manier kunnen Kanariepietenteams heel veel irritatie bij parkerende binnenstadbezoekers, bij klant ontvangende ondernemers, en waarschijnlijk ook bij de
toezichthouders zelf voorkomen.
Toegegeven, het idee is niet nieuw. Het is afgekeken van de politie in Palermo, de
hoofdstad van het Italiaanse Sicilië. De parkeerpolitie daar slingert nooit zonder
pardon iemand op de bon. Voordat ze gaan schrijven, fluiten ze even snerpend
over straat. Meestal als door een wesp gestoken verschijnt de autobestuurder, die
in 9 van de 10 gevallen even een espressootje stond te drinken in de naburige bar,
subiet. Met slechts een vermaning komt hij of zij er dan vanaf.
Heerlijk toch, als je op die manier de gemoederen bedaard weet te houden?
We maken nu alvast een deal: als de Nijmeegse parkeerautoriteiten iets voelen voor
die Kanariepietenteams, zal NovioNova voor de scheidsrechterfluitjes zorgen.
André Sonneville

COLUMN

Postbus 1279, 6501 BG Nijmegen
E: vbo@vbonijmegen.nl
W: www.vbonijmegen.nl
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Van der Klaauw
Ariadne
€ 3.950

HORLOGEDRAGERS GEZOCHT M/V

IWC
Portuguese Chrono
€ 5.900

CARTIER
IWC
CHOPARD
BULGARI
JAEGER LE COULTRE
HUBLOT
GIRARD PERREGAUX
OMEGA
BAUME-MERCIER
FRANCK MULLER
POMELLATO
BELL & ROSS
VAN DER KLAAUW
VAN DER GANG

Cartier
Santos 100
€ 4.500

J.M.W. Kamerbeek Juweliers | Plein 1944 | 6511 JH Nijmegen, Nederland
T +31 (0) 24 322 55 39 | info@kamerbeekjuweliers.nl

