
Met een gezamenlijke aanpak door 
ondernemers en gemeente moet de 
hele Nijmeegse binnenstad voorgoed 
ontdaan worden van graffiti en plakver-
vuiling. 

Bij het Ondernemersfonds is een subsidie 
aangevraagd waarmee een zogenaamde nul-
beurt voor de hele binnenstad gefinancierd 
kan worden. Daarna werken ondernemers 
en gemeente nauw samen om de binnen-
stad vrij te houden van graffiti en vervuiling 
door aangeplakte (reclame)boodschappen.

Krachtenbundeling
“Graffiti en plakvervuiling doen afbreuk aan 
de aantrekkelijkheid van onze winkelstraten”, 
zo luidt de vaststelling van de Vereniging 
Binnenstad Ondernemers (VBO) en de 
Federatie Ringstraten Nijme gen (FRN) die 
hun krachten op dit gebied bundelen. 
“De Federatie Ringstraten heeft de afgelo-
pen jaren positieve ervaringen opgedaan 
met een contract waarbij door een gespe-
cialiseerd bedrijf graffiti en plakvervuiling 

Aanpak ringstraten dient als goed voorbeeld

Binnenstad wil 
af van graffiti

werd verwijderd. Het contract geldt voor de 
acht Ringstraten die destijds aan de basis 
stonden voor de Federatie, maar dus niet 
voor de hele binnenstad waaronder het 
kernwinkelgebied”, legt ringstratenmanager 
John Bardoel uit. 

Binnenstadsbreed
Volgens de FRN en het VBO is een binnen-
stadsbrede aanpak nodig om effectief de 
graffiti en plakvervuiling in de hele binnen-
stad tegen te gaan.  
“We hebben ongeveer 35.000 euro nodig 
om in de hele binnenstad een zogenaamde 
nulbeurt uit te voeren. Dat bedrag is aan-
gevraagd bij het Ondernemersfonds. Met 
die financiering kan in één keer alle graffiti 
worden verwijderd en illegale aanplak-
plaatsen worden schoongemaakt. Vanuit 
de situatie die dan ontstaat kunnen we als 
ondernemers samen met de gemeente wer-
ken aan een structurele aanpak. Ervaringen 
in andere steden laten zien dat zo’n geza-
menlijke aanpak succesvol is en zelfs kos-
tenvoordeel oplevert”, aldus Bardoel. 

Van de 134 horecabedrijven die in 
Nijmegen ‘binnen de singels’ een 
terras exploiteren, zijn er na een 
eerste beoordelingsronde door de 
jury welgeteld 33 doorgelaten naar 
de tweede ronde. 

De jury, onder leiding van Rob 
Seveke, is tot eind juli aan de slag 
om die 33 terrassen te beoordelen. 
In de maand augustus vindt de 

derde ronde plaats, waarin nog een tiental 
terrassen meedingen naar de titel. In de 
eerste helft van september gaat de strijd 
nog tussen vijf genomineerden voor de 
Eventure Terrasprijs 2010, die op 27 sep-
tember wordt uitgereikt. 
De bedrijven die hun terras nog in com-
petitie weten, zijn: Bagels & Beans, 
Biessels Café, Café Beaubourg, Café 
Camelot, Café Daen, Café De Blonde 
Pater, Café De Derde Kamer, Café De 

Mug, Café de Plak, Café de Tempelier, 
Café Du Commerce, Café Faber, Café 
Goossens, Café Lux, Café Marktzicht, Café 
Moenen, Café Samson, de Compagnie, 
De Hemel, Demain, Eet- en Drinkhuis De 
Waagh, Eetcafé De Spil, Grand-Café Riva, 
Koffiehuis de Heerlijckheid, Lindenberg 
no. 23, MANNA, New Dutch Streetfood, 
Panache, Stadscafé Staps, ‘t Hoogstraatje, 
V.O.F. Hoofdkantoor, Vivaldi’s, en Vlaams 
Arsenaal B.V.

33 Terrassen door in tweede ronde Terrasprijs 2010
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Brunet. Úw advocaat!
Arbeidsrecht

chikken altijd over de meest actuele informatie in dit dynamische rechtsgebied en zijn ons bewust van de Wij besc
n die op het spel staan en van de invloed van werk en inkomen op het menselijk functioneren. Hierin de belangen
inden en toch het beste resultaat behalen is waar we goed in zijn, of we nu optreden namens werknemer of balans vi
er.werkgeve

ocaten arbeidsrecht bij Brunet, dat zijn wij: Marieke Frissart, Juul Messelink, Jan van de Hel, Anneroos Úw advo
rs, Ferry Amory en Gijs van Mierlo. Net als alle advocaten van Brunet zijn wij betrokken: bij u als cliënt, bij uw Scheeper
uw belang en bij het resultaat dat we voor u kunnen behalen. Wij combineren expertise met een werkwijze zaak, bij 

dt gekenmerkt door slagvaardigheid, duidelijkheid, effi ciency en kwaliteit.die word

Of u nu werkt in het bedrijfsleven of de overheidssector, u krijgt vrijwel zeker een keer te 

maken met arbeidsrecht. Want waar gewerkt wordt, staan werknemers en werkgevers in een 

bepaalde arbeidsverhouding tot elkaar en kunnen meningsverschillen ontstaan. Gelukkig kent 

úw advocaat arbeidsrecht van Brunet de geldende wetten en regels op zijn duimpje.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Het idee is dat de  
woningmarkt in Nijmegen  
in beweging moet blijven.

www.rabobank.nl/rijkvannijmegen



BINNENSTAD-
SPREEKUUR

Ravitaillement voor de tandem Jeene - Kunst op een terras op de Grote Markt. Foto: NovioNova

Tandem Jeene - Kunst
pal voor binnenstad

Samenwerkende wethouders: 
‘Lokale lasten voor bedrijfsleven moeten omlaag’

Ook na de inwerkperiode van Bert Jeene 
als nieuwe wethouder economische zaken, 
zal zijn voorgangster Hannie Kunst mee 
blijven trappen om vaart te houden in de 
tandem met de binnenstad achterop de 
bagagedrager. 

Wethouder Hannie Kunst ziet haar tegen-
woordige portefeuilles (stedelijke ontwik-
keling ten zuiden van de Waal en cultuur-
historie) allerminst in tegenspraak met de 
economische doelstellingen die het dage-
lijks stadsbestuur zich gesteld heeft. 
Bert Jeene, afkomstig uit het bedrijfsleven 
en nieuw in het stadsbestuur, heeft op zijn 
beurt geen enkele moeite raakpunten te 
benoemen tussen zijn ‘tak van sport’, de 
economie, en de beleidsterreinen die zijn 
collega Kunst aangaan. 

Overleg gestart
Zakelijk en bestuurlijk gezien hebben ze 
elkaar het ja-woord gegeven. “We gaan veel 
en goed samenwerken”, beloven ze. De 
binnenstad vormt een van de speerpunten 
in die samenwerking. “Stedelijke ontwikke-
ling ligt heel dicht bij economische zaken. 
Dat dat in het vorige college minder uit de 
verf is gekomen, had zo zijn redenen. Nu, 
met deze coalitie, pakken we het anders 
aan. Er staan heel wat projecten op stapel 
die we samen tot ontwikkeling gaan bren-
gen”, aldus Hannie Kunst. 
De herontwikkeling van Plein 1944, in april 
eindelijk van start gegaan, is er één van. 

De verkiezingen en daarop volgende 

coalitievorming heeft in Nijmegen een 

nieuwe portefeuilleverdeling onder de 

wethouders opgeleverd. Hannie Kunst 

(PvdA) is wethouder economische 

zaken af en wordt opgevolgd door Bert 

Jeene (D66). Dat betekent dat Bert 

Jeene voortaan de hoofdrol speelt in 

deze rubriek, Binnenstadspreekuur. 

Voor deze speciale gelegenheid spreken 

spreken we met de gaande en komende 

wethouder economische zaken. 

per jaar in voor verlaging van de lasten 
en daarnaast komt vijf ton per jaar uit het 
Ondernemersfonds. De lastenverlichting 
loopt daarmee op tot 3,5 miljoen in 2014.” 
Het Ondernemersfonds werd in de vorige 
coalitieperiode met anderhalf miljoen euro 
per jaar gevuld door de onroerend zaak-
belasting (ozb), voornamelijk opgebracht 
door het bedrijfsleven. 
“Voor het Ondernemersfonds hebben we 
van 2011 tot en met 2014 nog maar één 
miljoen euro per jaar nodig. Zes ton gaat 
naar innovatieve projecten die versterkend 
werken voor stad en economie. En vier 
ton is bestemd voor werklocaties, zoals de 
binnenstad of de bedrijventerreinen.”legt 
Jeene uit.

Oude regime
De wethouders bestempelen de herinrich-
ting van het Ondernemersfonds niet als 
aderlating. “Gaandeweg bleek dat er niet 
voldoende projecten werden aangedragen 
om het Ondernemersfonds jaarlijks vol-
ledig toe te kennen. Geld dat overbleef -we 
hebben het dan over drie tot vier ton per 
jaar- vloeide boekhoudkundig al terug naar 
de bedrijven door lagere belastingheffing”, 
weet Hannie Kunst. 
Voor het Ondernemersfonds 2010 hebben 
de voornemens van het gemeentebestuur 
geen gevolgen. De aanvraagtermijn is 
inmiddels gesloten, binnenkort worden de 
eerste subsidies ‘volgens het oude regime’ 
toegekend.

“Maar denk ook aan de Bloemerstraat, de 
Spoorzone, hotelbouw op de Wedren, de 
parkeergarages Van Schaeck Mathonsingel 
en Hezelpoort of de handelskade”, vult 
Jeene aan. Om er direct aan toe te voegen 
dat het eerste overleg over invulling van 
de Wedren met een hotel en ondergrondse 
parkeergarage al heeft plaatsgevonden. 
Maar nee, namen noemt hij niet.

Drempels slechten
Leuk, zo’n lijstje met projecten, maar daar 
wordt al járen over gesproken. Denkt Jeene 
ze nu wel snel van de grond te kunnen 
tillen? “We moeten een realistisch beeld 
schetsen richting ondernemers. Wat we 
ook doen of bedenken, we hebben altijd 
te maken met tegenstrijdige belangen en 
procedures. Waar mogelijk moeten wij als 
stads bestuur helpen bureaucratische drem-
pels te slechten.” Kunst: “Soms schieten 
we te ver door in Nederland. Een enkeling 
kan grote projecten tegenhouden en de eni-
gen die er baat bij hebben zijn de juristen. 
Helaas mogen we als gemeentebestuur niet 
roomser dan de wet zijn, maar soms....”  

In mindering
De tandem Jeene-Kunst staat pal voor 
de binnenstad, maar wijst erop dat de 
binnenstadseconomie niet de exclusieve 
rechten heeft op de wielershirts. Jeene: 
“Bovenal willen we af van de eerste plaats 
van gemeenten met de hoogste lokale 
lasten voor bedrijven. We zetten zes ton 
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De plussen en minnen 
van de Nijmeegse bin-

nenstad kent ze maar al 
te goed, hoewel ze pas 

vijf maanden als directie-
voorzitter bij Rabobank 

Rijk van Nijmegen func-
tioneert. Ir. Annemarie 
Scholtis-Van den Berg 

(49) houdt het verloop 
van de detailhandel in de 
Ringstraten scherp in de 
gaten, beseft ‘dat het zo 
niet langer kon’ op Plein 

1944, is enthousiast over 
de enorme diversiteit in 
het winkelaanbod in de 

stad en is overtuigd van 
de kracht van samenwer-

king die ondernemers 
momenteel in het Huis 
voor de Binnenstad aan 

de dag leggen. 

Directievoorzitter Rabobank Annemarie Scholtis-Van den Berg

‘Als nieuwkomer voelde
ik me meteen welkom’

“De Vierdaagse, de oudste stad van Neder-
land en, oh ja, de Zevenheuvelenloop. Dat 
was Nijmegen voor mij. Inmiddels weet ik 
dat deze stad nog zoveel meer te bieden 
heeft. Professioneel gezien zijn er uitdagin-
gen te over. Maar de voelbare gastvrijheid 
en de uitstraling van Nijmegen als dynami-
sche studentenstad staan daar tegenover. 
Als nieuwkomer voelde ik me meteen wel-
kom”, zegt ze. 

Netwerken
De eerste weken heeft ze zich in haar ken-
nismaking met de stad natuurlijk toegelegd 
op haar collega’s, de leden en de klanten 
van de Rabobank. Daarna zijn zo’n beetje 
alle denkbare  netwerken aan de beurt 
geweest. Ze ging al met een Nijmeegse 
handelsdelegatie mee naar China. En vol-
gende week reist Annemarie Scholtis mee 
met de club van wandelende ondernemers 
Mosae Magus Trajectum naar Terschelling 
voor een vierdaagse voor het goede doel. 

Bijgedraaid
“We -mijn man en ik en onze drie kinde-
ren- willen graag in Nijmegen of omge-

ving komen wonen, maar kunnen pas uit 
Utrecht weg als we ons huis daar hebben 
verkocht. Het antwoord op de eerste vraag 
van mijn kinderen toen de verhuizing ter 
sprake kwam, was teleurstellend vrees 
ik. Ze vroegen of er in Nijmegen ook een 
Bijenkorf was. Maar toen ik vertelde wat 
er hier allemaal wél is, draaiden ze al snel 
bij.” 

Veilige haven
Annemarie Scholtis gaat er alles aan doen 
om de status van de Rabobank Rijk van 
Nijmegen, ondanks de bankencrisis, “als 
veilige haven voor veel particulieren en 
bedrijven” verder uit te bouwen. In vorige 
functies bij de Rabobank deed ze al veel 
ervaring op met het midden- en klein-
bedrijf. “Ook in Nijmegen is Rabobank met 
35% aandeel marktleider in het MKB. Met 
leden en klanten onderhouden we korte 
lijntjes. Zij vormen ons klankbord en hou-
den ons bij de les”

Foto: NovioNova.
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De twaalf grootste taxibedrijven in 
Nijmegen en directe omgeving streven 
door krachtenbundeling naar een lokaal 
taxikeurmerk, dat uiteindelijk moet 
leiden tot kwaliteitsverbetering van de 
dienstverlening. 

Zo’n Nijmeegs taxikeurmerk kan tevens 
de problemen met kleine zelfstandige 
taxichauffeurs, die uit het hele land toe-
stromen om in de Vierdaagseweek en 
tijdens grote popconcerten in Nijmegen 
hun graantje mee te pikken, uit de wereld 
helpen. 

Spontaan
“De nood is hoog, de Nijmeegse taxi wereld 
wordt eindelijk wakker”, zegt Ben van Loeff, 
directeur-eigenaar van de Nijmeegse 
Taxicentrale. Hij heeft op verzoek van 
enkele collega’s andermaal het voortouw 
genomen om de krachten te bundelen. 
Van Loeff is bezig met de oprichting van 
de Stichting Kwaliteitsverbetering Taxi’s 
Nijmegen. “Samen met de gemeente die 
de taxivergunningen verstrekt, moet de 
stichting werken aan een omschrijving van 
de kwaliteitseisen waarop een taxikeurmerk 
gebaseerd kan worden. En natuurlijk moet 
er dan ook gehandhaafd worden.”

Blindelings
Vooral het optreden van ‘vrije rijders’ tij-
dens evenementen in Nijmegen is Van 
Loeff en zijn Nijmeegse collega’s een doorn 
in het oog. Intimidatie en soms zelfs regel-
rechte bedreiging van klanten en collega-
chauffeurs, onfatsoenlijk optreden, gesteg-
gel over tarieven en zeer gebrekkige kennis 
van het plaatselijke wegennet veroorzaken 
bijzonder veel onrust op de taximarkt. 
Van Loeff: “Kwaliteitseis moet zijn dat 
chauffeurs het stratenplan van Nijmegen 
goeddeels uit hun hoofd kennen. Een taxi-
chauffeur moet volgens mij ook blindelings 
de belangrijkste bezienswaardigheden in de 
stad kennen en hij moet zonder problemen 
de hotels in de stad weten te vinden. Niets 
is zo ergerlijk als een taxichauffeur die de 
weg niet kent.”

Vragen gesteld
Inmiddels heeft gemeenteraadlid Ben van 
Hees (stadspartij Nijmegen Nu) het col-
lege van burgemeester en wethouders 
gevraagd stappen te ondernemen om snel 
-liefst nog voor de Vierdaagse 2010-  zo’n 
lokaal taxikeurmerk in te voeren. Daarmee 
zouden malafide werkende taxi’s van de 
officiële taxistandplaatsen geweerd kunnen 
worden en kunnen klanten de betrouwbare 
taxi’s makkelijker herkennen.  

Nijmeegse taxibedrijven bundelen krachten

Taxikeurmerk levert
kwaliteitsimpuls op

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting 

Binnenstads-
management 

Nijmegen

VAN BINNENUIT

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting 

Binnenstads-
management 

Nijmegen

EEN FRISSE 
WIND

Sinds een paar weken 
zetelt er een nieuw  
college in het stadhuis. 
Alhoewel helemaal 
nieuw is het natuurlijk niet, want zowel 
Hannie Kunst als Jan van der Meer is geble
ven. Wel zitten zij beiden op een andere por
tefeuille en dat maakt toch dat iedereen met 
een schone lei begint. 
Het college noemt zichzelf progressief en ik 
hoop van harte dat de wethouders juist dit 
gegeven waarmaken. De stad kan wel een 
beetje nieuw elan gebruiken. Geen mensen 
die zich vasthouden aan stokpaardjes, maar 
die vooral durven loslaten en nieuwe wegen 
inslaan. Geen mensen die dogmatisch gedrag 
vertonen en belangrijke onderwerpen tot 
onbespreekbare thema´s bombarderen, maar 
mensen die ruimte durven geven aan debat 
en discussie en durven afstappen van de 
geijkte paden.
In de binnenstad zijn in de afgelopen maan
den al veel gesprekken gevoerd. Na de 
debatten in Lux, hebben we het Economisch 
Programma opgesteld en dat programma 
moet in de komende jaren handen en voeten 
krijgen. Als gevolg van deze debatten stap
pen zes organisaties met open vizier in het 
samenwerkingsverband dat ´Huis voor de 
Binnenstad´ heet. Dat is een enorme stap 
voorwaarts en geeft ons de mogelijkheid het 
Economisch Programma ook echt tot uitvoe

ring te brengen. En daar hebben 
we de gemeente keihard bij 
nodig. Als we samen het lef dat 
de afgelopen tijd is opgebloeid 
weten vast te houden, dan gaat 
ons dat zeker lukken! 
De verdere ontwikkeling van de 
binnenstad vraagt om mensen 
die vooruitstrevend durven den
ken. Mensen die zich bezighou
den met de toekomst en met de 
vernieuwingen die nodig zijn om 
de concurrentiepositie van de 
binnenstad op een hoog niveau 
te houden. ‘Progressief’ is dus 
niet alleen een woord dat goed 
op een programma staat. Het 
woord moet vooral gevuld wor
den en inhoud krijgen door een 
vernieuwend bestuur en slag
vaardige ambtenaren. Ik heb er 
weer helemaal zin in! 

In concept staat het Huis voor de 
Binnenstad helemaal klaar. Statuten, 
bestuur, voorzitterschap, adviseurs, 
verantwoordelijkheden, dagelijkse uit-
voering van taken en het afleggen van 
rekening en verantwoording, allemaal 
zaken die slechts nog geformaliseerd 
hoeven te worden. 

Het bestuur van het Huis voor de 
Binnenstad zal bestaan uit een onafhankelijk 
voorzitter, die vooralsnog door de ‘oude’ 
Stichting Binnenstadsmanagement wordt 
geleverd in de persoon van Elrie Bakker. 
Dan vaardigen de vier initiërende partijen 
hun voorzitter af in het bestuur. Dat zijn 
Wim Smids namens het VBO, Toine van 
Wilderen namen de Federatie Ringstraten, 
Marijke Bouwmeister namens Kon. Horeca 
afd. Nijmegen en Bart Vaessen namens het 
Cultureel Netwerk Nijmegen. Het bestuur 

wordt gecompleteerd met twee kwaliteits-
zetels voor bestuurders die op basis van 
hun deskundigheid of specialisme gekozen 
worden. Het bestuur van het Huis voor 
de Binnenstad wordt bovendien geadvi-
seerd door een vertegenwoordiger van de 
gemeente Nijmegen en een van de Kamer 
van koophandel. Deze adviseurs hebben 
geen stemrecht in het bestuur. 

Stap zetten
Volgens voorzitter Elrie Bakker kunnen 
andere bij de binnenstad betrokken partijen, 
bijvoorbeeld de Ambulante Handel of evene-
mentenorganisatoren, aansluiting vinden bij 
het Huis voor de Binnenstad door zich eerst 
aan te sluiten bij een van de vier initiatoren. 
“Om nu iedere bloedlijn in het bestuur ver-
tegenwoordigd te laten zijn, is teveel van het 
goede. We moeten nu juist de stap maken 
naar nauwe samenwerking.”

Huis voor de Binnenstad in concept klaar
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Bedrijvenloket
Hét servicepunt voor ondernemers
U bent van harte welkom met al uw vragen en plannen. Ook bieden wij u advies als het even minder goed gaat met uw bedrijf. 
U krijgt een eigen accountmanager die voor u de contacten met andere gemeentelijke afdelingen onderhoudt en de dienstverlening bewaakt.

Uw winkel-, horeca- of kantoorpand 
beveiligen?
‘Kleine’ ondernemers kunnen dit jaar 1000 euro van het 
ministerie van Economische Zaken krijgen om hun zaak beter 
te beveiligen tegen overvallen en criminaliteit. 
U krijgt geld voor een onafhankelijke beveiligingsscan 
en om de geadviseerde maatregelen te treffen (zoals een 
training, kluis of sleutelbeheer). Wees er snel bij, er is slechts 
geld voor 10.000 bedrijven! Voor informatie en subsidieaanvragen: 
www.senternovem.nl/veiligheidkleinebedrijven.

Tip
Tel: (024) 329 98 00 E-mail: bedrijvenloket@nijmegen.nl Adres: Stadswinkel, Mariënburg 75 Open: ma./wo./do./vr. 9.00 tot 17.00 uur (do. na 17.00 uur op afspraak), di. 9.00 tot 12.30 uur.

Als u de beveiligingsscan vervolgens regelt via de Federatie Ringstraten is korting mogelijk!
Neem daarvoor contact op met ringstratenmanager John Bardoel. 

Allereerst werden de ondernemers ontvangen 
in Proefl okaal van Zwolle van Arjan Broekman, 

meest markante horecaondernemer van 
Nederland van 2009. Hij vertelde hoe hij 

met een heel klein bedrijf een geweldige 
omzet kan maken door steeds vernieuwende 

evenementen te organiseren.

Vervolgens ging de tour per voet door naar 
de Librije. Daar begonnen wij met een kijkje 

in de keuken. Daarna mochten we het Librije 
Restaurant en ook het Hotel bekijken. De 
bijzonder smakelijke lunch (met heerlijke wijnen) 

werd geserveerd in de “salon ”.

Na dit alles bezochten wij Landgoed Rhederoord. 
Hier werden wij ontvangen door de ondernemer 

Eric van Veluwen. Hij vertelt hoe hij in zijn bedrijf 
Maatschappelijk Verantwoord ondernemen en 

biologisch koken samengevoegd heeft tot een 
winstgevend concept. Groen is leuk maar het gaat 

natuurlijk wel om poen!

Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Groot Nijmegen
Innovatiedag

Nijmegen – Op 13 april j.l. organiseerde de afdeling Groot Nijmegen een innovatietour. De deelnemers werden in een 
luxueuze VIP bus vervoert naar Zwolle. Sander Allegro was de innovatiedeskundige die de hele dag begeleid heeft.

Vervolgens vertrok de VIP bus naar de 
laatste stop in Arnhem; café Goed Proeven 

van Franklin van Reem. Deze zeer bevlogen 
gastheer raakte haast niet uitverteld over 

zijn ervaringen en plannen o.a. met sociale 
media en zijn eigen webshop.

Om 18.15 uur waren we weer bij station 
Lent. Als afsluiter zorgde de chauffeur 

voor vuurwerk vanaf het dak van de bus, 
schitterend.
Beste mensen, ik hoef niet uit te leggen dat 

jullie vreselijk veel gemist hebben, door 
niet mee te gaan deze fantastische dag! En 

wat ook belangrijk is; het samenzijn met 
collega’s op zo’n dag, altijd leuk.

(door Els Stouthamer)



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

De eerste trainingsdag van de Ringstra-
ten BHV-cursus (Bedrijfshulpverlening) 
heeft niet minder dan 13 Ringstraat-
ondernemers meteen een eervolle 
BHV-pas opgeleverd. In een dagdurend 
cursusprogramma werd niet alleen de 
theorie doorgenomen, maar werden ook 
brandjes geblust, ‘slachtoffers’ in veilig-
heid gesteld, verbanden aangelegd en 
nog veel meer praktische vormen van 
hulpverlening geoefend. Deelnemers zijn 
hiermee goed toegerust om te kunnen 
voldoen aan de wettelijke zorgplicht. 
De volgende training stond eerder deze 
week gepland, wederom in café Faber 
aan de Van Broeckhuijsenstraat.

Succesvolle
BHV-cursus

De tweede kwartaalbijeenkomst 2010 van 
de Ringstraatondernemers over marketing 
en promotie heeft zoveel leuke ideeën en 
positieve reacties over de goodybags opge-
leverd, dat besloten is het idee verder uit te 
werken.  

Vorige week  is met een aantal onderne-
mers onder leiding van de ringstratenma-
nager John Bardoel verder gebrainstormd 
over de mogelijkheden voor de goodybags. 
De bedoeling is voor verschillende type 
klanten en doelgroepen aantrekkelijke  
goodybags te ontwikkelen.

Verder praten over idee goodybags

Nogmaals: gratis veiligheidsscan
Bent u benieuwd hoe u uw zaak met 
eenvoudige maatregelen veiliger kunt 
maken? Wist u dat er subsidie beschik-
baar is om veiligheidsmaatregelen 
te nemen? Weet u wel dat u via de 
Federatie Ringstraten Nijmegen gratis 
een veiligheidsscan kunt laten uitvoeren? 

Verschillende ondernemers hebben 
inmiddels van deze dienst gebruik 
gemaakt. Bijvoorbeeld Monic van Brakel 
van Koffiehuis de Heerlijckheid aan de 
Ganzenheuvel. Zij kan de gratis veiligheids-
scan van harte aanbevelen. “Bij ons heb-
ben ze de scan uitgevoerd en wij hebben 

er goede ervaring mee. Het duurt ongeveer 
een uurtje, kost niets want het wordt 
gesubsidieerd en je kunt ervaringen uitwis-
selen met een deskundige. Niet alleen laat 
de veiligheidsadviseur zien wat je goed 
doet, je wordt ook goed wegwijs gemaakt 
in simpele verbeterpunten. Er zijn namelijk 
altijd dingen waar wij als ondernemers niet 
aan denken of niet bij stilstaan. Daarnaast 
is er ook subsidie voor de uitvoering van 
maatregelen om de veiligheid te verbeteren 
zoals een camera, of een pinautomaat.”

Wie interesse heeft kan contact opnemen met 
John Bardoel 06-22527964 of 
ringstratenmanager@ringstraten.nl.

De praktijkoefening ‘binnenbrandje blussen’ werd 
veiligheidshalve maar buiten en onder leiding van de 
deskundige BHV-instructeur tot uitvoering gebracht. 

Reinoud van 
Assendelft

de Coningh
leisure manager

DE 300 VAN VAN AS
TWEED, TWEED

Ik word toch wel héél 
gefascineerd door de 
sociale media die we 
allemaal moeten bij
houden. Ik ben toegetreden tot de boeiende 
wereld van Twitter, waar mensen hun omge
ving laten weten wat hun gedachten zijn en 
waar ze mee bezig zijn. Elke boodschap mag 
uit niet meer dan 140 tekens bestaan en je 
moet je dus dwingen om een bericht daarin 
te persen. Geen lange betogen maar simpele 
kwinkslagen. We wisten natuurlijk al dat 
vanuit de vergadering van de Tweede Kamer 
of de Gemeenteraad constant gelekt wordt 
via getwitter, maar dat bij elke televisie
uitzending duizenden Tweeds geplaatst wor
den is toch een beetje nieuw. We zagen het bij 
de verkiezingsuitslagenavond, geen geheim 
overleg is meer veilig.
En dan moeten we allemaal op LinkedIn, het 
zakelijk netwerk, anders tel je niet meer mee. 
Wekelijks een update, met een nauwkeurig 
overzicht wie nu contact heeft met wie en wie 
in het netwerk zit van wie.... 
“LinkedIn..., dat is toch een soort Hyves 
voor oude mensen?”zei onlangs een van mijn 

gezinsleden, terwijl ze voor de 
twintigste keer die dag haar ‘mail 
moest checken’. Hyves moet je 
zeker ook hebben met héél veel 
vrienden of juist iedereen eruit 
gooien en jezelf ‘ontvrienden’. 
Schijnt populair te zijn!  
En dan Facebook natuurlijk. En 
vervolgens de hele dag maar 
Tweeds, emails en smsjes over 
en weer sturen. Ik kijk ook reik
halzend uit naar de Ipad, die er 
ieder moment kan zijn en dan 
natuurlijk naar de nieuwe Iphone 
4G, die vanaf half juli beschikbaar 
komt voor Nederland. Die schijnt 
weer honderd nieuwe mogelijkhe
den in zich te hebben. 
Pfffft, niet met vakantie dit jaar. 
Heerlijk Twitteren, LinkedInen, 
Facebooken, Hyven, emailen en 
smsen in de tuin. En dan denk 
ik: Als we al deze termen zouden 
laten horen aan iemand die ons 
zo’n twintig jaar geleden is ont
vallen, zou hij of zij zeggen: “De 
Chinezen zijn tóch gekomen!”

7



Agenda2010

adv. Trioprint

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.

Koopzondagen 2010 
van 12.00 tot 17.00 uur
• 4 juli  Waalkade, Altijd Zomer
• 18 juli  Vierdaagse en Vierdaagsefeesten
• 1 augustus 
• 5 september  Sambafestival
• 3 oktober  Najaarskermis
• 7 november  10 jaar Centrum 2000
• 28 november  Sinterklaas
• 5 december  Mariken Winterfeesten
• 12 december  Mariken Winterfeesten
• 19 december  Kerstmis

Evenementenkalender 
juni-juli 

Donderdag 24 juni
Verschijning nummer 06-2010 van ‘NovioNova’,  
hét binnenstadsmagazine van Nijmegen. 
Informatie: www.novionova.nl

Vrijdag 25 juni
Het Ondernemerscafé, vanaf 17.00 uur in café-
restaurant De Vereeniging. 
Informatie: www.nijmeegsondernemerscafe.nl

Zaterdag 26 juni
Kunst-, boeken-, Curiosamarkt, Mariënburg.

Woensdag 30 juni en 7, 14, 21 en 28 juli 
Historische stadswandeling met deskundige 
Gildegidsen. Start: 14.00 uur, Museum Het Valkhof.
Informatie: www.gildenijmegen.nl 

Donderdag 1 juli
Ondernemersborrel ‘Van Welderenstraat’, café De 
Spil, Van Welderenstraat 58, vanaf 21.00 uur.
Informatie: 024 3229138 of 06 21597970

Zaterdag 3, 10, 17 en 24 juli
Boekenmarkt, Mariënburg

Zondag 4 juli 
Kinderactiviteit in het Scriptorium van Museum 
Het Valkhof, van 13.00 tot 17.00 uur. 
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl 

Zaterdag 17 t/m vrijdag 23 juli
Vierdaagsefeesten Nijmegen. Op zondag 18 juli zijn 
de winkels geopend. 
Informatie: www.vierdaagsefeesten.nl 
 

Dinsdag 20 t/m vrijdag 23 juli
Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen. 
Informatie: www.4daagse.nl 

Dinsdag 20 juli
Vuurwerkspektakel Waalkade, vanaf 22.30 uur.  
Informatie: www.vierdaagsefeesten.nl 

Exposities
Binnenstad

Tot en met zondag 22 augustus
‘The Valkhof Experience. Beleef de collectie van 
Museum Het Valkhof’. 
Informatie: www.museumhetvalkhof.nl 

Tot en met zaterdag 28 augustus
Tentoonstelling ‘De Verborgen Wereld van Plein 
1944’ in Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, 
Mariënburg 26. Van dinsdag t/m vrijdag van 11.00 
tot 17.00 uur. Informatie:  
www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl 

Tot en met zondag 19 september
Expositie van schilderwerken van de Portugese 
schilder Emanuel Pessanha in Grand-Café-
Restaurant OportO. 
Informatie: www.restaurantoporto.nl 

Koopzondagen: Altijd Zomer en Vierdaagse
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De Nijmeegse binnenstad telt in juli 
2010 twee koopzondagen. ‘Altijd Zomer’ 
is het thema van de koopzondag op 
4 juli, terwijl natuurlijk de Vierdaagse 
en Vierdaagsefeesten het thema is 
voor de koopzondag op 18 juli. De 
Vierdaagsekoopzondag zal extra drukte 
in de stad geven omdat de wandelaars 

zich die dag op de Wedren al 
kunnen aanmelden voor de 
wandelprestatietocht. ’s Avonds 
wordt in het Gofferstadion de 
Vlaggenparade gehouden, terwijl 
op de Grote Markt natuurlijk 
weer het vermaarde en gezellige 
Gevelconcert plaatsvindt. 



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Stichting Gebroeders van Limburg

drs. Eric Brouwer, 0603 306563

web: www.gebroedersvanlimburg.nl

mail: info@gebroedersvanlimburg.nl

Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Hanneline Oosting, 0481 366250

aanbod 
     evenementen-sponsorpakketten

Het Gebroeders van Limburg Festival is sinds de 
eerste editie in 2005 uitgegroeid tot het grootste 
middel eeuwse festival van Nederland. Kwamen er in 
2005 zo’n 7.500 bezoekers, in 2009 was dat aantal al 
uitgegroeid tot zo’n 40.000 enthousiaste nieuwsgieri-
gen uit het hele land en uit Duitsland. 
Het festival vindt plaats in de binnenstad van 
Nijmegen. Op het Valkhof vindt een riddertoernooi 
plaats en kunnen de bezoekers een kijkje nemen in 
een legerkampement. Rond de St. Stevenskerk her-
leeft het dagelijks leven uit de middeleeuwen. Het 
Kronenburgerpark is het terrein van de soldaten en 
hun kampementen. De trebuchet, een middeleeuwse 
belegeringsmachine, laat zien met welk geweld de 
stadsmuren beschoten werden. Honderden middel-
eeuwse figuranten brengen de middeleeuwen tot 
leven en op zondagmiddag trekt een stoet van hon-
derden figuranten in een lange stoet door de bin-
nenstad in de Blijde Incomste. Het Gebroeders van 
Limburg Festival spreekt jong en oud aan en brengt 
de late middeleeuwen in Nijmegen tot leven voor een 
groot publiek. 

Het Gebroeders van Limburg Festival is in korte tijd 
uitgegroeid tot een beeldbepalend festival met lande-
lijke en internationale uitstraling. Dit is een geweldige 
kans, ook voor ondernemers in de binnenstad,  om 
te laten zien hoe betrokken u bent met de cultuur en 
geschiedenis van Nijmegen. 
Kies uit een van onderstaande sponsorpakketten en 
grijp de mogelijkheid om een groot publiek van jong 
tot oud met uw boodschap te bereiken. 

Pakket 1   Lid Het Geselscap
  ¤ 25,-  
• 1 Vrijkaart voor het Soiree op zaterdagavond in de St. Stevenskerk 
• 1 Vrijkaart en uitnodiging voor Approche in 2010
• U wordt op de hoogte gehouden via onze nieuwsbrief
• Uitnodigingen voor eventuele tussentijdse activiteiten

Pakket 2   Erelid voor 1 jaar van Het Geselscap
  ¤ 500,- 
• 5 Vrijkaarten voor het Soiree op zaterdagavond in de St. Stevenskerk
• 5 Vrijkaarten en uitnodiging voor Approche in 2010
• 5 Vrijkaarten voor het riddertoernooi
• U ontvangt de nieuwsbrief
• Uitnodigingen voor activiteiten van Het Geselscap

Pakket 3   Veldheer
  ¤ 2500,- 
• 10 Vrijkaarten voor het riddertoernooi voor u zelf, uw collega’s of om uw zakelijke
• relaties origineel te verassen
• 10 Vrijkaarten voor de Soiree op zaterdagavond in de St. Stevenskerk
• 2 exemplaren van het boek De gebroeders van Limburg, Leven, werk en wereld, door
• Clemens Verhoeven en een dvd Vijf jaar Gebroeders van Limburg Festival
• Uw bedrijfsnaam/logo vermeld op de website (www.gebroedersvanlimburgfestival.nl)

Pakket 4   Ridder (maximaal 10 pakketten beschikbaar)
  ¤ 5000,- 
• 20 Vrijkaarten voor het riddertoernooi voor u zelf, uw collega’s of om uw zakelijke
• relaties origineel te verassen
• 20 Vrijkaarten voor de Soiree op zaterdag avond in de St. Stevenskerk
• Cardbox (54 kaarten) met afbeeldingen van het werk van de Gebroeders van Limburg
• 5 exemplaren van het boek De gebroeders van Limburg, Leven, werk en wereld, door
• Clemens Verhoeven en 5 dvd’s Vijf jaar Gebroeders van Limburg Festival
• Schild met uw bedrijfslogo. Dit schild wordt elk jaar tijdens het toernooi aan het
• publiek getoond. Na het festival hangt u het in uw bedrijf op.
• Uw bedrijfsnaam/logo vermeld op de website (www.gebroedersvanlimburgfestival.nl)

Pakket 5   Hertog (maximaal 5 pakketten beschikbaar)
  ¤ 10.000,- 
• 25 vrijkaartjes voor het riddertoernooi voor uzelf, uw collega’s of om uw zakelijke 
• relaties origineel te verassen
• 25 vrijkaarten voor de Soiree op zaterdagavond in de St. Stevenskerk
• Cardbox (54 kaarten) met afbeeldingen van het werk van de Gebroeders van Limburg
• 5 gegoten Pelgrimsinsignes. Replica (origineel werd in 1885 in de Waal gevonden)
• 10 exemplaren van het boek De gebroeders van Limburg, Leven, werk en wereld, door 
• Clemens Verhoeven en 10 dvd’s Vijf jaar Gebroeders van Limburg Festival
• 1 Kostuum gebaseerd op uw eigen beroep. Dit kostuum krijgt u in bruikleen van
• Stichting Gebroeders van Limburg om mee te lopen met de jaarlijkse optocht 
• De Blijde Incomste. (In dit kostuum krijgt u ook een plaats op het erepodium bij de
• adel tijdens het riddertoernooi) 
• Uw bedrijfslogo of tekst gedrukt op de voorkant van het riddertoernooi entreebewijs.
• (een kwart van een A5)
• Een schild met uw bedrijfslogo. Dit schild wordt elk jaar tijdens het toernooi aan het
• publiek getoond. Na het festival neemt u het mee om in uw bedrijf op te hangen.
• Vermelding in communicatie-uitingen als sponsor

Gebroeders van Limburg 
Festival: grote doelgroep en 

steun aan Nijmeegse
cultuurhistorie

voor ondernemers
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Door er zeker tot eind augustus zijn 
mobiele galerie Zeven Zomers Art te ves-
tigen is kunstenaar en cultureel onder-
nemer Eelko van Iersel er in geslaagd 
het monumentale Besiendershuis in 
de Steenstraat, uitkijkend over aan de 
Waalkade, weer onder de groeiende aan-
dacht van een groter publiek te brengen.

Het Besiendershuis is een pronkstuk van 
het cultureel erfgoed van de gemeente 
Nijmegen. Het laat-gotische gebouw fun-
geerde eeuwen geleden als tolhuis, waar 
belasting werd geheven over de scheeps-
lading van de voorbijvarende schepen. Een 
jaar geleden vestigde Eelko van Iersel er 
zijn Galerie Zeven Zomers Art in en stelde 
daarmee, na jaren, het monument weer 
open voor het publiek. “De specifieke sfeer 
van het pand en de kunst versterken de 
intimiteit en de beleving. Dagelijks komen 
er zo’n 100 bezoekers die nieuwsgierig zijn 
naar het gebouw en de kunst en het bezoe-
kersaantal is groeiende”, aldus Van Iersel.

Als een nomade
De beeldend kunstenaar gelooft in zijn 
innovatieve concept van de ‘mobiele gale-
rie’. “Mede door het gebruik van internet, 
is een vaste galerielocatie niet van essenti-
eel belang. Galerie Zeven Zomers Art reist 
als een nomade van plek naar plek en komt 
iedere keer weer op een verrassende locatie 
te voorschijn”, vertelt hij. De afgelopen 
jaren zag de galerie het licht op Plein 44, 
Grote Markt en FiftyTwoDegrees. Van Iersel 
is in overleg met een landelijke organisatie 
om de galerie ook buiten Nijmegen op de 
kaart te zetten. De kunstenaar woont en 

Cultureel ondernemer Eelko van Iersel 
gelooft in mobiele galerie

Zeven Zomers Art
in Besiendershuis

Het Besiendershuis, pronkstuk 
van Nijmeegs cultureel erfgoed.

Beeldend kunstenaar en 
cultureel ondernemer 
Eelko van Iersel stelde het 
Besiendershuis weer open 
voor het publiek. Foto: 
Gerard Verschooten.

werkt in Nijmegen en wil zijn kunst regio-
naal en (inter)nationaal tonen. 

Opening
Zijn mobiele galerie toont van 26 juni tot 
en met 22 augustus glaskunst van Frank 
Biemans, sieraden (met opaal) van Bliss 
Art, bronzen beelden van Lies Arnold Aerts 
en olieverfschilderijen van Eelko van Iersel 
zelf. 
Zeven Zomers Art is geopend op zaterdag 
en zondag van 12.00 tot 17.00 uur en op 
afspraak. De toegang is gratis. Op (koop)
zondag 4 juli vindt in het Besiendershuis 
de feestelijke opening van de huidige col-
lectie plaats.
Informatie: www.zevenzomers.nl en/of 
eelkovaniersel.wordpress.com

De Zomerexpositie 2010 van 18 juli t/m 
22 augustus in de Stevenskerk Nijmegen, 
is evenals voorgaande jaren voor een deel 
verbonden met de stad Nijmegen. De 
deelnemende kunstenaars laten zich voor 
één of meerdere werken inspireren door 
‘Nijmegen omarmt de Waal’. 

De Nijmegenprent 2010 ‘De bruggen van 
Nijmegen’ is een ets van Rolf Weijburg. 
Een verrassende prent met veel bijzon-
dere details. Er zijn ook houtdrukken en 

schilderijen te zien van Frank Dekkers 
en Vincent van Ojen, schilderijen van 
Theo de Feijter, Pieter Vermeulen, Margot 
Maaskant, Alexander Smith, Magda 
Luttikhuizen en Simeon Nijenhuis, bronzen 
beelden van Ans Zondag en toegepaste 
kunst van Mechtild Kets. In samenwerking 
met Charlotte Evers ontwierp Mechtild 
speciaal voor deze tentoonstelling de 
‘Nijmegentas’. 
Elk jaar geeft Intermedi-Art van Theo van 
Stiphout en Sytske Zwart een vooraanstaand 

Nederlands kunstenaar de opdracht om 
een bijzonder grafisch werk te maken met 
Nijmegen als inspiratiebron. Door deze 
traditie ontstaat in de loop der jaren een 
unieke reeks prenten van Nijmegen, gemaakt 
door hedendaagse topgrafici. De ets van Rolf 
Weijburg is de zeventiende in deze serie.

De Zomerexpositie in de Stevenskerk is 
geopend: ma. van 10.30 – 13.00 uur en di. 
t/m zo. van 12.00 – 17.00 uur. Vrij entree. 
Meer informatie: www.stevenskerk.nl. 

Nijmegenprent 2010: Nijmegen omarmt Waal 

10



Het zijn de kleine onder-
nemers, de winkeliers 
met hun speciaalzaken 
en de ambachtslieden in 
ons centrum, die kleur 
geven aan de stad. In 
deze rubriek geven we ze 
een gezicht. Wat is hun 
visie op het ondernemer-
schap, hoe krijgen ze 
hun ideeën verwezenlijkt 
en hoe ziet de dagelijkse 
praktijk eruit? 

In deze vijfde afleve-
ring Femke Schiks, 
samen met partner Paul 
Beckers eigenaar van 
KwestievanLef in de In de 
Betouwstraat. 

Waarom heb je voor de In de Betouwstraat 
gekozen?
“De straat is levendig, vol authentieke 
ondernemers; een stomerij, een schoen-
maker. Een echte ambachtstraat. Nadat 
uitzendorganisatie Mise en Place vertrok 
zag ik mijn kans schoon en heb ik zelf de 
huiseigenaar benaderd. Dat is iemand die 
graag meedenkt. Dat zie je niet vaak.” 

Hoe kom je erbij om bedrukte kleding te gaan 
verkopen?
“Ik werkte parttime bij een kledingzaak in 
Nijmegen waar ik zag dat T-shirts van het 
eigen merk het goed deden. Tegelijkertijd 
studeerde ik voor grafisch vormgever aan 
de kunstacademie in Arnhem. Twee jaar 
geleden was het moment daar om die twee 
dingen te combineren.”

Aardig bedacht maar je kunt toch op elke 
straathoek T-shirts met een spreuk, cijfer of 
afbeelding kopen? 
“Jongeren, en dan ik het over met name 
jongens tussen de 13 en 30, zijn veeleisend. 

Die markt probeer ik te bedienen. Niet 
alleen in de winkel, maar ook via twitter 
en hyves. En dat werkt. Ik wordt regelma-
tig geretweet. Bovendien hebben we niet 
zoiets als een winter- of zomercollectie, 
zoals de meeste kledingzaken. Onze doel-
groep heeft geen zin om daarop te wach-
ten. Dus is er elke week nieuw aanbod.”
 
En hoe gaat het met de zaken? 
“Goed kan ik wel zeggen. We denken zelfs 
aan uitbreiding. Ik heb recentelijk een conve-
nant gesloten met een modezaak hier in de 
stad. Een vertegenwoordiger gaat voor ons 
gezamenlijk het land in. Dat gebeurt te wei-
nig in Nijmegen: samenwerken. Veel onder-
nemers vegen hun eigen straatje schoon. 
Het is veel vruchtbaarder om de krachten te 
bundelen, zeker in een tijd van crisis.”

Wat is jouw toppertje van Nijmegen?
“Dat is onze skyline. Ik krijg kippenvel als 
ik over brug Nijmegen binnenrijdt, iedere 
keer weer. Die schoonheid, die nostalgie en 
die dynamiek. Prachtig.” 

Onderneem ’t maar!

Naam  Femke Schiks
Geboortejaar en -plaats  

1980, Beuningen
Burgerlijke staat  

samenwonend
Woonachtig  Weurt
Hobby’s  koken, reizen, 
ontwerpen en wandelen 
met de hond

uitgever

redactie

fotografie

vormgeving

advertenties & 

marketing

druk

distributie

NovioNova, hét binnenstadsmagazine van Nijmegen, 

verschijnt maandelijks.

De NovioNova Nieuwsbrief 2010 is mogelijk 

gemaakt door Stichting Binnenstadsmanagement 

Nijmegen en dankzij de bijdragen van 

•  Taskforce Ondernemersfonds  •  Rabobank

•  Brunet Advocaten  •  NovioNova Loyalty Club

•  Gemeente Nijmegen, afd. EZ 

Faits Divers vof Marketing & 

Media, Nijmegen 

Pieter Nabbe, André Sonneville

Theo van Zwam, Edwin Stoffer

Louman & Friso, Nijmegen

Elles Jonker, 0647 087974

drukkerij Trioprint, Nijmegen

Fietsdiensten.nl, Nijmegen

Groenestraat 294, Nijmegen
Postbus 31006, 6503 CA  Nijmegen
T: 024 350 19 24
E: info@novionova.nl 
W: www.novionova.nl 
De deadline voor nummer 7-2010 (maga-
zine) van NovioNova, verschijningsdatum 
29 juli, is op maandag 12 juli 2010.

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

Einde van
een tijdperk

Na zeventig jaar valt het doek voor kan-
toorboekhandel Westers. Rob Westers, die 
32 jaar eigenaar was, gaat met pensioen en 
kan geen opvolger vinden. Vorig jaar werd 
na een verbouwing het vloeroppervlak van 
de winkel in de Van Broeckhuysenstraat 
gehalveerd ten gunste van lunchcafé 
Nostra. Naar verwachting gaat de winkel in 
het najaar dicht. Het pand, eigendom van 
Westers, komt te huur. 

Verhuurd
Dankzij de gezamenlijke inspanningen van 
Strijbosch Tunissen en Desta makelaars 
is de kantoorruimte op nummer 9-11 aan 
de Bischop Hamerstraat verhuurd aan 
reïntegratiebureau Amaris. Amaris was 
voorheen te vinden aan de Graafseweg. 
Directeur van Amaris is Teo van den 
Heuvel.

Pandje verderop
Damesmodezaak Nice van Emie Neys is in 
de Lange Hezelstraat een pandje verderop 
gaan zitten. Emie Neys, ook eigenaresse 
van cadeaushop Palm aan de Daalseweg, 
heeft haar winkel in de Lange Hezelstraat 
19 verhuisd naar Lange Hezelstraat 21, het 
vroegere adres van De Gelderlander. Zie 
ook: www.nice-site.nl.

Preparateur in
Van Welderenstraat

Nijmegenaar Erwin van Zoelen heeft 
vorige week in de Van Welderenstraat 
zijn Museumwinkel geopend. In de 

Museumwinkel 
verkoopt hij bij-
zondere collecties 
en dito artikelen: 
fossielen, (dier-)
skeletten, opge-
zette dieren, 
bijzondere plan-
ten en zeldzaam 
gesteente. In de 
winkel is tevens 
zijn preparateurs-
atelier gevestigd. 

“Voorheen deed ik winkel en atelier vanuit 
huis, maar dat werd me veel te druk. Dus 
heb ik voor een winkel in de binnenstad 
gekozen”, aldus de volledig gediplomeerde 
preparateur. De Museumwinkel is dagelijks 
van 10.00 tot 18.00 uur geopend, net als 
op koopavond en de koopzondagen. 

De Burcht VOF
viert 1e lustrum

Er is geen sprake van komen noch gaan 
in het geval van Frituur De Burcht in de 
Burchtstraat. De vof van Jan Cornelisse en 
Mieke Bekers bestaat op 1 juli vijf jaar en 
viert z’n eerste lustrum met ‘leuke aan-
biedingen’. Frituur De Burcht wordt hier 
ook vermeld omdat het bedrijf volgens 
Frietopia (kijk op www.frietopia.nl) door de 
ware liefhebber op de vierde plaats is gezet 
in de lijst ‘beste friet van Nederland’. 

Hoefsloot
naar Elst

Hoefsloot Wonen in de Burchtstraat 
verlaat in september het centrum van 

Nijmegen. De winkel verhuist, samen met 
de Arnhemse vestiging, naar Elst. De win-
kel werd in 1958 geopend door de thans 
88-jarige Piet Hoefsloot en staat momen-
teel onder directie van diens zonen Paul en 
Bart Hoefsloot. De vestiging blijkt te klein 
om de volledige collecties van Hoefsloot 
Wonen te kunnen tonen. De dertien werk-
nemers van Hoefsloot verhuizen meer naar 
Elst. Het pand aan de Burchtstraat, eigen-
dom van Hoefsloot, staat te huur.

Nieuwe eigenaren
in Café Van Rijn

Café Van Rijn in de Molenstraat heeft 
nieuwe eigenaren. Freek Hartgring, Jordy 
Bouwman, Pierre de Haard en Maartje 
Houben hebben zich met hun beheer-bv’s 
en holdings in dit nieuwe avontuur gestort, 
nadat zij eerder al café’s als De Compagnie 
en St. Anneke in exploiatie hadden geno-
men. De naam Café Van Rijn hebben zij 
uit het faillissement gekocht. Het interieur 
van het bruine café is opgeknapt, er is een 
nieuwe bar geplaatst en ook de koelingen 
en de toiletgroepen zijn vernieuwd. 

De nutsbedrijven voor water, gas, elektra en tele-
foon zijn in de Broerstraat vanaf de Pauwelstraat tot 
aan de Ziekerstraat de afgelopen weken behoorlijk 
in de weer geweest met rioleringswerkzaamheden 
en het verplaatsen van kabels en leidingen in het 
kader van de herinrichting van Plein 1944.
In het midden van de Broerstaat werd een looppad 
van 4 meter voor het winkelend publiek met over-
steken naar de winkels gecreëerd. Bij de vervanging 
van de riolering en de aanleg van nieuwe putten 
in de Broerstraat, zijn looppaden langs de gevels 
vrijgehouden. 
Er werd begonnen met de sloop van de Free 
Record Shop, de noordzijde van Plein 1944 werd 
slooppklaar gemaakt en het bouwterrein op het 
Scheidemakershof werd verder vergroot. De twee 
gevelzijden van het Plein werden voorzien van loop-
paden. De komende weken wordt de Broerstraat 
voor de Vierdaagse dicht gelegd met een tijdelijke 
betonplatenbaan. 
 
Plein 1944, half juni 2010, gezien door 
de lens van NN-fotograaf Edwin Stoffer. 

Omgeving Broerstraat
overhoop voor Plein1944
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