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Wankel evenwicht tussen belangen winkeliers
en horecaondernemers in Molenstraat

ijmeegsegeschiedenis.nl

DEEL 2 ONTWERPERS

Groeiend aantal
evenementen
wekt wrevel

Met evenementen als
Koninginnedag, Hemelvaart,
een WK of EK en de Vierdaagse
is de Molenstraat steeds meer
een evenementenplein geworden. De horeca vaart er wel bij,
ondernemers zijn er niet blij mee.
Onderlinge afspraken zijn nodig.
Daar is iedereen het over eens.

Afgelopen zomer was het wederom
reuzengezellig in de Molenstraat.
Maar winkeliers moesten af en toe
flink slikken. Toen tijdens een koopavond ‘keiharde housemuziek de
winkelruiten deed trillen’. Of toen
volgens een winkelier hekwerken voor
de pui het zicht belemmerde en de
toegang bijna onmogelijk maakte.
Voor de bedrijfsleidster van ART Mode, Marlouke Prigge was na Hemelvaart
de maat vol. Een boze mail ging naar de gemeente. Het was vooral de
gebrekkige communicatie die boosheid opwekte. “Ik wil graag vooraf geïnformeerd worden wanneer er iets voor mijn deur gaat gebeuren. Als je dan
via via iemand hoort roepen ‘dan ga je toch dicht’, wordt je razend. Zo ga je
niet met elkaar om.” De vergunninghouder is verplicht de directe winkeliers
van te voren op de hoogte te stellen, liet ook de gemeente in een reactie
weten. Die vergunninghouder is Meggie Rutten, in dienst van Oubaha
Beheer en organisator van de festiviteiten.
Ook Dennis Ederzeel van Hoogenboom mode is niet gelukkig met de
almaar luidruchtiger Molenstraat. “Op de koopavond van Koninginnedag
kon je elkaar in de winkel niet verstaan, vanwege keiharde housemuziek. Dat
noem ik niet rekening houden met.”
Stéphane Barrère, woordvoerder van de winkeliers en eigenaar van Förster
Mode: “In het verleden zijn er afspraken gemaakt met de heer Oubaha maar
de afspraken worden door miscommunicatie binnen Oubaha Beheer niet
altijd nageleefd. En alleen met een bosje bloemen, zijn de problemen niet
opgelost.”
Volgens Rutten houdt hij zich wel degelijk aan zijn afspraken maar hebben de winkeliers in de Molenstraat niet één aanspreekpunt. “We moeten
binnenkort maar eens stevig evalueren.”

|
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Nijmegen, magneet voor toerisme
De Week van de Nijmeegse
Geschiedenis
Komen & Gaan

Feest in de
Marikenstraat
Tien jaar geleden werd de Marikenstraat
toegevoegd aan het kernwinkelapparaat
van Nijmegen en maakte de verbindingsroutes in de stad compleet.
Dit jubileum zal vanzelfsprekend niet
onopgemerkt voorbijgaan. De winkeliersvereniging organiseert in samenwerking met het Archief, de bibliotheek
en LUX tal van activiteiten om er een
echt feest van te maken. Dit feest, op
6 en 7 november is ook het thema van
de koopzondag en is omgedoopt tot
‘Marienburg jubileum’. Het weekend
zal geopend worden met taart voor alle
bezoekers en het aanbieden van een
cadeau aan de stad Nijmegen namens
de ondernemers uit de Marikenstraat.
Activiteiten zijn onder meer een debat
stadsontwikkeling, een workshop op
de planning en een fototentoonstelling over de ontwikkeling van het
Mariënburg.
Voor genodigden is er op zaterdagavond
een spetterend feest in LUX.

Brunet.
Úw advocaat staat weer voor u klaar!
De zomer loopt op zijn einde, de vakanties zitten er weer op. Het gewone
leven is – hoewel voor sommigen nooit gestopt – nu voor iedereen weer
begonnen en dat betekent dat ook juridisch advies binnen handbereik moet
zijn. Gelukkig staat úw advocaat van Brunet als voorheen weer helemaal
voor u klaar.
Voor advies betreffende vraagstukken op praktisch elk rechtsgebied
kunt u bij ons terecht, of u nu ondernemer bent of particulier. Van
arbeids- en ambtenarenrecht tot ondernemingsrecht en bestuursrecht,
wij hebben specialisten die u bijstaan.
Wij zijn betrokken bij u als cliënt, bij uw zaak, bij uw belang en vooral
bij het resultaat dat we voor u kunnen behalen. Wij combineren onze
expertise met een werkwijze die wordt gekenmerkt door kwaliteit,
slagvaardigheid, duidelijkheid en efficiency.
Wij zijn u graag van dienst!

www.brunet.nl
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evenementen

De archeologische opgravingen zoals die een paar weken nog zo fraai te zien waren, zijn inmiddels aan het oog onttrokken. Een deel van een Romeinse weg en een aantal Romeinse graven was
herkenbaar. Iets verderop, in de Broerstraat werd de fundering van de Wiemelpoort en de voorpoort
gevonden. Wie dat gemist heeft kan overigens tot en met 20 november terecht in het Huis van de
Nijmeegse Geschiedenis in de Mariënburgkapel waar de mooiste vondsten ten toon zijn gesteld. Hoe
ligt het Plein er nu bij? Laten we het optimistisch veelbelovend noemen. Foto: Manon Bruininga

Koopzondag
Op drie oktober is het koopzondag en die
staat geheel in het teken van de najaarskermis. Speciale actie is de photoflyer:
iedereen die gefotografeerd wordt ontvangt
een kortingsbon van € 1,00 voor een kermisattractie of lekkernij naar keuze. Daarnaast
heeft het winkelende publiek de kans om
de Kermisbeer tegen het lijf te lopen. Deze
beer deelt presentjes uit aan kinderen en
voor wie wil kan met hem op de foto.

3 okt

kermis

Tweede Bockbierproeverij
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glas kopen van 18cl. en in elk van de vier
kroegen proeven uit ongeveer 40 soorten
bockbier. De verwachting is dat er net als
vorig twee tot driehonderd bierdrinkers
richting Koningsplein Pauwelstraat komen.

Najaarskermis zonder Plein 1944
Voor Buro de Kermisgids was deze eerste
editie zonder Plein 1944 een bescheiden
puzzeltje. Het bureau, dat in opdracht van
de gemeente de jaarlijkse najaarskermis in
de binnenstad organiseert, moest schuiven met grotere attracties. Die zijn onder
meer terechtgekomen op het Koningsplein
en de Mariënburg. Het terrein onder de
Waalbrug, is net als vier jaar geleden, weer

in gebruik genomen. Daar wordt dit jaar
een kartbaan aangelegd. Om tegemoet te
komen aan de bezoekers is verder geprobeerd zo weinig mogelijk te sleutelen aan
de vertrouwde route. Volgens projectleider
Sander Willemstein behoort de Nijmeegse
kermis tot de grootste vijf van Nederland
met ongeveer 110 attracties en zo’n
100.000 bezoekers.

VAN BINNENUIT

De cafés Samson, De Mug, De Opera en
De Deut nemen wederom het initiatief tot
een gezamenlijk bierfeest. Dit vindt plaats
op zondag 24 oktober. Eerder dit jaar
werd door dezelfde etablissementen het
groot Nijmeegs Bierfestival georganiseerd
en konden fijnproevers 45 verschillende
soorten bier proeven. Dit festijn was een
vervolg op het eerste Bockbierfeest dat
in 2009 werd gehouden. De aanstaande
proeverij begint om ongeveer 14.00 uur.
Voor een bedrag van € 2,- kan men een

Er was weer volop
activiteit afgelopen
zomer in de Nijmeegse
Binnenstad. De
Vierdaagsefeesten
konden rekenen op een record aantal
bezoekers en ook het Sambafestival was een
publiekstrekker. Ondanks het slechte weer
waren de Gebroeders van Limburg weer een
groot succes.
De evenementen en activiteiten die jaarlijks
worden georganiseerd zijn van onschatbare
waarde. Bezoekers bepalen steeds vaker op
basis van de evenementenkalender waar ze
dit keer naar toe zullen gaan.
Ook de naamsbekendheid van Nijmegen
wordt in grote mate door de evenementen en
activiteiten bepaald. Ik kom tegenwoordig
voor mijn werk zeer regelmatig in het westen van het land. Mijn zachte g is dan vaak
aanleiding voor een gesprek over onze regio
en binnen de kortste keren komen de vele
activiteiten die hier te beleven zijn aan bod.
Nijmegen heeft in de afgelopen jaren met de
vierdaagse zoveel media-aandacht gekregen
dat de stad tot de verbeelding spreekt. Ook
de regiogemeenten profiteren hier overigens
van. Alleen al door de vele uitzendingen
over de vierdaagse heeft iedereen wel eens
gehoord over Groesbeek, Elst of Wijchen.
De kunst is natuurlijk dat we mensen van buiten de regio ook op andere momenten hier naar
toe weten te trekken. Het is aan ons ervoor
te zorgen dat het aanbod van
winkelen, cultuur, horeca, etc
van een zodanige kwaliteit is dat
mensen graag vaker naar onze
regio toe komen of terug keren.
De binnenstad aantrekkelijk
houden en maken voor bezoekers is een continu proces.
Elke keer is er wel weer iets
dat extra aandacht vraagt.
Aan de ene kant zit´m dat in
de stenen en inrichting aan de
ander kant in de beleving en
de sfeer. Gezien het belang van
evenementen is het zaak dat
we werken aan een evenwichtig
aanbod en een goede planning.
Het is daarom goed dat het Huis
voor de Binnenstad de coördinatie van evenementen als een
belangrijke taak ziet en we ook
op dit terrein een professionaliseringsslag gaan maken.
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Van eigentijdse kerstpakketten
tot persoonlijke relatiegeschenken
u vindt het bij HANOS
zeer
aantrekkelijk
geprijsd!!

www.hanos.nl
Vele duizenden food en non-food producten staan klaar om bekeken te worden in onze sfeervolle showrooms verspreid over Nederland en België. U kunt
het zo gek niet bedenken of we hebben het. In alle rust en wanneer het u uitkomt kunt u in onze showroom uw eigen kerst- en relatiepakket samenstellen.
Vanzelfsprekend is er alle ruimte om aan te geven wat de inhoud van uw pakket mag zijn, maar natuurlijk ook hoe de verpakking er uit moet komen te zien.
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Wethouder Bert Jeene van Economische
Zaken geeft exclusief in NovioNova
zijn visie op actuele kwesties die in de
Nijmeegse binnenstad spelen.

mUZIeUmDeRS
HUYS?

SPREEKUUR
Groei en aantrekkingskracht is onlosmakelijk
verbonden met binnenstedelijke ontwikkeling

Nijmegen nog steeds
magneet voor toerisme
Een bruisende binnenstad, zo ziet de
gemeente graag haar stad gekenschetst.
En dat is het volgens wethouder Jene
ook en daarin wordt hij geruggensteund
door een vers onderzoek waarin de binnenstad ontleed wordt op toeristische
waarde. Nijmegen bekleedt landelijk
de vierde plek. Bert Jeene is er blij
mee. “Alleen Amsterdam, Den Bosch
en Maastricht staan boven ons. Geen
slechte score.”

stadscentrum, zo voorziet Jene. “Uiteindelijk
draait het om binnenstedelijke ontwikkeling. Daar moeten we in blijven investeren.
In Nijmegen groeien we langzaam naar
150.000 mensen. Als je dat vergelijkt met
andere steden, waaronder Maastricht, een
stad met veel toeristische potentie, dan
zie je dat daar inwonersaantallen dalen.
Daarom ben ik tevreden met dit rapport,
ook al stond Nijmegen vier jaar geleden ook
op de vierde plek.”

Nijmegen wordt gewaardeerd vanwege het
goede winkelaanbod, de gevarieerde horecagelegenheden en natuurlijk de feesten
tijdens de Vierdaagse. Het feit dat er hier
zoveel gebeurt zonder vervelend gedoe zegt
veel over de stad.
Toeristisch imago-onderzoek 2010. We worden gedefinieerd als bruisend, fris en cultureel en daar ben ik erg blij mee.”
Deze typering past volgens de wethouder
perfect bij de binnenstedelijke ontwikkeling die gaande is. “We vieren binnenkort
het tienjarig bestaan van de Marikenstraat.
Als je daarop terug kijkt is dat een gouden
greep geweest. Niet alleen de straat zelf
maar ook het gebied eromheen. Die herinrichting heeft zowel de ondernemers als de
burgers een enorme boost gegeven.”

Concurrentieslag

Het is jammer dat het zo lang heeft geduurd
voordat de renovatie van Plein 1944 daadwerkelijk is gestart, vindt de bestuurder.
“Maar het heeft niet meegezeten vanwege
de crisis. De schop zit nu echter echt in de
grond. Het is even pijn lijden voor de ondernemers in de directe omgeving maar uiteindelijk krijgt ook deze ingreep de boost die
Nijmegen goed kan gebruiken.” Het nieuwe
plein gaat zorgen voor een betere doorstroming naar de Houtstraat, de Hezelstraten
en de andere ringstraten zodat ook die betere en logischer aansluiting vinden bij het

DE 300 VAN VAN AS

Plein 1944

Jene is ervan overtuigd dat de aanpak van
het centrum niet alleen gunstig is voor de
tienduizend mensen die er werkzaam zijn
maar voor de totale industrie. De concurrentieslag in Nederland en in de rest van de
wereld zal uiteindelijk gaan over mensen.
“Goede mensen zijn essentieel voor een
soepel draaiende economie en die haal je
alleen binnen als een stad genoeg aantrekkelijks te bieden.
In november confereert de gemeente, onder
de titel Nijmegen Bruisende Binnenstad,
samen met ondernemersverenigingen over
de vraag hoe de stad nog aantrekkelijker kan
worden gemaakt. “Die vraag kun je je als
overheid niet vaak genoeg stellen.”
Wat staat er in het rapport waar hij direct
mee aan de slag wil gaan. “Op dezelfde
weg doorgaan in overleg met alle betrokken
partijen. We gaan natuurlijk niet wachten
tot Plein 1944 gereed is. Intussen richten
we ons bijvoorbeeld op de Bloemerstraat.
Dat is op dit moment geen straat met een
mooie uitstraling en daar moet verandering
in komen. Het moet een straat worden waar
ondernemers zich graag willen vestigen.
Om dat voor elkaar te krijgen zullen we een
negatieve spiraal moeten doorbreken. Een
eerste aanzet daartoe is de aanpak van de
trottoirs. Daar is geld voor beschikbaar. Je
kunt je afvragen of geld helpt.
Het antwoord is ja.”

Af en toe vraag ik me
af of ik de enige ben die
naar de dokter moet!
Nu weer met het
Besiendershuys. Prachtig historisch pand
op een van de beste locaties van de stad,
pal achter de Waalkade met uitzicht op de
rivier. Een inspirerender plek is nauwelijks
te vinden.
Burgemeester de Graaf lanceerde het uitstekende idee om kunstenaars de gelegenheid
te bieden daar tijdelijk te wonen en werken
zodat de stad daar weer publiciteit uit kan
halen. Nou zijn kunstenaars gewend op hun
zolderkamer driehoog achter tot de mooiste
creaties te komen. Tja, als ze dan tijdelijk
naar het Besiendershuys verkassen kun je
ze ook niet dubbele huur laten betalen, dus
daar moest een vergoeding voor komen. Uit
het budget Citymarketing waarschijnlijk dat
de Burgemeester beheert. Helaas was het
- wegens drukke werkzaamheden waarschijnlijk - niet mogelijk om dit nieuwe ‘project’ bij
een van de 2.000 ambtenaren die onze stad
rijk is te stallen. Dus er moest een ‘coördinator’ aangesteld worden om de kunstenaars in
contact te brengen met de culturele instellingen van de stad. En
zo mooie dingen te laten ontstaan.
Ineens blijkt dat het prima ideetje
dat Thom de Graaf lanceerde
ruim € 100.000 euro voor 15
maanden kost aan ons, armlastige
belastingbetalers. Ja, zó speel je
Wilders wel in de kaart dat cultuur een hobby voor ‘links’ zou
zijn! Ik denk dat ik het allemaal
niet goed meer begrijp. Een van
de mooiste locaties van de stad.
Gratis ter beschikking inclusief
onuitputtelijke inspiratiebron en
nog een aanwezigheidspremie
ook. Moet een ton kosten in
plaats dat aan de bewoner een
vergoeding wordt gevraagd.
Burgemeester, weet u wat? We
gaan allebei naar de dokter om
te kijken wie er nu gek is en wie
niet. Degene die niet gek blijkt
te zijn mag het Besiendershuys
huren om z’n werk te doen. Voor
een bescheiden bedrag natuurlijk,
dat wel!
Reageren?: r.van.assendelft@
planet.nl
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De voorbereidingen
voor de 3e Lifestylebeurs
Nijmegen zijn in volle
gang. Met meer standhouders, verrassend
entertainment en een
exclusieve uitstraling,
hopen organisatoren
Elles Jonker (Faits Divers)
en Claudia Haenen
(PubliciTijd) op een
daverend succes.

Organisatoren Elles Jonker
en Claudia Haenen zijn erg
verheugd met de hulp van
Tom van Bergen (Thomas.
nl), die de beurs zal omtoveren tot een eigentijds
lifestyle event.
Foto: Theo van Zwam
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Vijfenentwintig standhouders ontvangen op 27 november
ruim 2.000 bezoekers in St. Stevenskerk

Lifestylebeurs 2010,
flitsend en exclusief
Tekst: André Sonneville

Lifestyle happening

De chique vormgeving van de beursvloer
en de opvallend smaakvolle inrichting van
de stands door Thomas Vorm Omgeving
uit Wijchen in combinatie met een aantrekkelijk opluisterend programma wakkeren
het enthousiasme bij standhouders van de
Lifestylebeurs 2010 merkbaar aan. Begin
september zijn de ondernemers die op dat
moment al standruimte hadden gereserveerd op locatie geïnformeerd over de plannen van de organisatie. De reacties waren
zonder uitzondering positief.

“Inmiddels zijn al ruim twintig van de
dertig beschikbare standruimten gereserveerd”, wist organisator Elles Jonker vorige
week te melden over de actuele stand van
zaken. “Belangstellenden voor standruimte
in de St. Stevenskerk zijn allemaal laaiend
enthousiast als we de plannen en plattegronden ontvouwen. De beurs duurt maar
één dag, en we maken er een ware lifestyle
happening van. De organisatie van de
Lifestylebeurs werd voor de zomervakantie
door Faits Divers Media & Marketing overgenomen van Alex en Regien Vermeulen

van Arte d’Oro Sieraden in de Stikke
Hezelstraat, die de beurs al twee keer met
volle overgave en met groot succes hebben
georganiseerd. Jonker: “Daarbij hebben we
de afspraak gemaakt dat
we de beurs op een
nog hoger plan
zouden tillen dan
Alex en Regien al
hadden gedaan.
Ondermeer
door de inzet
en hulp van
Tom van Bergen

bij de inrichting van de beurs en van
Claudia Haenen van communicatiebureau
PubliciTijd als medeorganisator, gaan we
die doelstelling dit jaar al dik halen.”

Twee dagen
Het feit dat de beurs slechts één dag duurt
en gehouden wordt op de zaterdag kort
voor Sinterklaas, heeft sommige standhouders toch doen aarzelen om deel te nemen.
“Logisch”, vindt Elles Jonker, “het gaat tenslotte om één van de drukste dagen in het

Modeflitsen
muziek
miniworkshops
proeverijen
jaar, waarop van winkeliers wordt verlangd
dat ze in de St. Steven een stand inrichten
en die bemannen. Die kanttekening die door
veel ondernemers is geplaatst, hebben we
serieus genomen. In 2011 gaan we uit van
een Lifestylebeurs die twee dagen duurt
en die bovendien wat eerder in november
gehouden wordt. Daarmee hopen we eventuele drempels weg te kunnen nemen.”

Entertainment
Het programma voor de 3de Lifestylebeurs
in de St. Stevenskerk is opgebouwd uit
korte, aandachttrekkende presentaties
door de deelnemende standhouders of
sponsoren, afgewisseld met entertainment
zoals modeflitsen, muziek,
miniworkshops, proeverijen en andere activiteiten.
De Lifestylebeurs in 2009
werd door ruim 1.200
belangstellenden bezocht.
De verwachting is dat het
bezoekersaantal dit jaar ruim
boven de 2.000 zal komen
te liggen. Claudia Haenen
benadrukt nog even “De
Lifestylebeurs is niet zomaar
een consumentenbeurs. Het
evenement kan uitstekend
worden ingezet als relatiemarketing evenement. Het

Publiciteit

“En natuurlijk speelt NovioNova, het
magazine dat Faits Divers zelf uitgeeft voor
en door ondernemers in de Nijmeegse
binnenstad, ook een rol”, lacht
Jonker. “We zorgen ervoor
dat al onze lezers een
uitnodiging voor
de beurs krijgen
en dat binnenstadondernemers
na sluitingstijd
toch nog even
een kijkje kunnen
komen nemen bij
hun collega’s die op
de beurs tot 19.00 uur
actief zijn.”
Hoewel gratis toegangskaarten door de beursdeelnemers op uitnodiging ruim verspreid zullen
worden, zijn er ook entreebewijzen in de
vrije verkoop. Elles Jonker: “Passanten
kunnen aan de kassa altijd nog een kaart
kopen à tien euro per persoon.”

Uiteraard hebben de organisatoren de zorg
op zich genomen voor een wijdverbreide
communicatie van de Lifestylebeurs.
Plannen voor publiciteit in de lokale- en
vakmedia liggen klaar. Zo zal het blad
Nijmegen Bruist een aantal speciale pagina’s aan de beurs wijden in haar november/december uitgave. Ook het magazine
Luxity zal aandacht besteden aan de beurs
en de deelnemende partijen.
Dankzij Nijmegen 1 krijgt de beurs ook op
de lokale tv de nodige exposure.

Zowel deelnemers als bezoekers
die belangstelling hebben voor de
Lifestylebeurs 2010, kunnen voor meer
informatie terecht op de volledig aangepaste website, www.lifestylebeursnijmegen.nl.
De website geeft een goede indruk van de
update die aan de organisatie van de beurs
is gegeven en verstrekt bovendien uitgebreide en zo actueel mogelijke informatie
over de deelnemende bedrijven en het
beursprogramma op 27 november.

uitnodigingsbeleid waar een zekere mate
van exclusiviteit van uitgaat, hebben we
voor een deel ook in handen gelegd van de
standhouders en sponsoren. Met een persoonlijke benadering of door middel van
bijvoorbeeld een bijzondere actie in hun
winkel kunnen zij hun klanten en andere
relaties voor een bezoek aan de beurs uitnodigen.”

Exclusiviteit
De factor exclusiviteit is zeker ook van toepassing op de branchevertegenwoordiging
op de beurs. “Wie tijdig standruimte reserveerde, was gegarandeerd van brancheexclusiviteit”, vertelt Elles. “Voor de nainschrijvers houden we terdege rekening
met de aard en doelgroep van het merk,
product of assortiment dat zij op de beurs
willen voeren. Over het algemeen kennen
de deelnemende standhouders elkaar, in
goed overleg kom je daar wel uit.”

Begin september kwamen de standhouders die toen al hadden ingeschreven in de kerk om
alvast even de sfeer te proeven en de eerste plannen te bekijken. Foto: Theo van Zwam.
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Lange en Stikke Hezelstraat Bloemerstraat In de Betouwstraat Van Welderenstraat Van Broeckhuysenstraat Hertogstraat Kelfkensbos Tweede Walstraat
Wintersoord St. Jorisstraat Van der Brugghenstraat Smetiusstraat

Nieuws
uit de Ringstraten
Verhuisbericht

Foto's: Joke Visser en NovioNova

Gezinsroute in de
Week van de Nijmeegse
Geschiedenis
In de Nationale Week van de Geschiedenis,
met als thema Land & Water, biedt
Nijmegen een hele serie activiteiten.
Eén daarvan is een wandelroute waaraan
kinderen vanaf 6 jaar met hun ouders of
begeleiders kunnen meedoen.
De begeleide wandeling voert voor een
belangrijk deel door de Ringstraten en
brengt mensen op plekken, die hen doorgaans ontgaan. Samen met Theater
Madoc en Stadswandeling Nijmegen
is een unieke familieroute ontwikkeld met allerlei doe-activiteiten die
meer dan de moeite waard zijn.
Tijdens de vier dagen worden steeds
twee groepen van 20 personen
begeleid door een acteur die gestalte
geeft aan een oude veerpontbaas.

Via het Hertogplein, de Van Broekhuyzenstraat, de Van Welderenstraat, Ziekerstraat,
Plein 1944, Stikke Hezelstraat en de
Ganzenheuvel eindigen ze op de Waalkade.
Onderweg komen ze van alles te weten
over droge en natte thema’s uit de geschiedenis van Nijmegen: van oorlogen tot bier
drinken en hoe het was om vroeger ziek te
zijn, het leven van een schipper, historisch
brandblussen en het nut van stadspoorten.

Het Huis van de Binnenstad heeft weliswaar nog niet officieel zijn deuren
geopend, de ringstratenmanager heeft al
wel zijn intrek genomen.
Voor vragen, opmerkingen en suggesties
aan John Bardoel kunt u dus niet meer
terecht op Van Welderenstraat 54a, maar
op de Van Schaeck Mathonsingel 12,
6512 AR Nijmegen.

Kwartaalbijeenkomst
verzet naar dinsdag
12 oktober
De kwartaalbijeenkomst met als thema
Doelgroepen voor de binnenstad is
verplaatst naar dinsdag 12 oktober.
Vanaf 18:30 worden belangstellenden
met broodjes en soep ontvangen.
Voornaamste onderwerp zijn de
uitkomsten van de ringstratenmonitor.
De avond duurt tot ongeveer 20:30 uur.
De bijeenkomst vindt plaats in restaurant
OportO Hertogstraat 1.
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Uit in de Ringstraten
bescheiden succes
Het was een veelbelovende
eersteling. Het feestje
Uit in de Ringstraten, op
11 september op het
Mariënburgplein, ter gelegenheid van het Uitfestival
was een bescheiden
succes. Verschillende
Ringstraatondernemers presenteerden zich daar door
middel van stands, workshops en proeverijen. De
terrassen zaten vol, het zonnetje scheen uitbundig en de
sfeer was prima. De bezoekers, die zich vooral tussen
13.00 uur en 14.00 uur lieten
zien, waren enthousiast en

Correspondentieadres Rinstratenmanager

spraken de wens uit voor een herhaling.
Door middel van meer publiciteit willen de
Ringstraters volgend jaar de hele middag
een plein vol publiek trekken.

Van Schaeck Mathonsingel 12, 6512 AR Nijmegen
M: 06-22527964
E: ringstratenmanager@ringstraten.nl
Deze publicatie wordt mede
mogelijk gemaakt door
het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling

VOLOP AC TI V ITEITEN!

Het kronkelende
Nijmeegse water door
de eeuwen heen...

15-24 OK TOBER 2010 WEEK VAN DE

NIJMEEGSE GESCHIEDENIS

land

15 OK TOBER: NACHT VAN DE NIJMEEGSE GESCHIEDENIS

Nijmegen bulkt van de verhalen over land en water. Ze vormen de springplank voor een levendig programma in Nijmegen tijdens de Nationale
Week van de Geschiedenis, die van 15 tot en met 24 oktober plaatsvindt.
De Nacht van de Nijmeegse Geschiedenis vormt de aftrap, op vrijdag 15
oktober. In de week erna kunnen jong en oud een duik nemen in de fascinerende natte en droge geschiedenis van de stad. Het wordt een week
vol verrassingen, ‘eyeopeners’ en nieuwe weetjes.

&water

In de bibliotheek brengen jonge
schrijvers fictieve politieke toespraken ten gehore.

De aftrap wordt op 15 oktober gegeven
met de Nacht van de Geschiedenis. Op
verschillende locaties, waaronder het
Regionaal Archief Nijmegen, de Centrale
bibliotheek De Mariënburg en Museum
Het Valkhof zijn activiteiten de grote
Nijmeegse Geschiedenisquiz en de
Wintertuinproductie Ich bin ein Holländer

Later in de week is er de gelegenheid
om een wandeling langs het Romeinse
Waterleidingtracé te maken en die met
een verse blik te bekijken, voorzien van
commentaar door deskundige Henk van
Groenestijn van het Gilde Nijmegen. Ook
water gerelateerd is de rondleidingen
‘Nijmegen omarmt de Waal’. Het idee
erachter is het feit dat de komende jaren

activiteiten:
www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl
met Voor
de alle
aanleg
van
de tweede stadsbrug
en de dijkteruglegging veel gaat veranderen in Nijmegen. Om daar een beeld van
te krijgen is een wandeling uitgestippeld
van Station Lent via de Snelbinder naar de
Waalkade. Wat betreft ‘water’.doet ook het
Regionaal Archief Nijmegen een substantiële duit in het zakje. Kijken naar de overkant is de naam van een tentoonstelling
die vanuit noord en zuid een historische
blik biedt over de Waal.
Met dank aan de Federatie Ringstraten Nijmegen

DEEL 2 ONTWERPERS

Water gerelateerd

De winnaars van de terrasprijs 2010: De Blonde Pater (l.), Samson en De Compagnie (r.).
Foto's: NovioNova.
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Blonde Pater wint Nijmeegse terrasprijs 2010
Café de Blonde Pater is dit jaar uitgeroepen tot café met het beste terras.
Tweede werd café Samson. Op de derde
plek eindigde De Compagnie.
Maandag 27 september werd in lunchcafé
New Dutch de prijs uitgereikt. De jury
prees de constante hoge kwaliteit van de
producten, waaronder de koffie en lunchgerechten die De Blonde Pater serveert.

Daarnaast vindt men het personeel snel
en attent, is het terras goed en mooi ingericht en is er oog voor detail. Dat laatste
slaat onder meer op de dekens die op de
stoeltjes te vinden zijn voor de mensen
(rokers) die tijdens een frisse middag toch
buiten willen zitten. De terrasprijs voorziet
behalve in een jaar lang roem ook in een
geldbedrag waarmee een personeelsuitje
kan worden bekostigd.

Onder de genomineerden waren dit jaar
drie nieuwkomers die meedongen naar de
felbegeerde prijs: Nostra Lunch Winebar
in de Van Broeckhuysenstraat, Manna aan
de Oranjesingel en De Compagnie in de
Molenstraat. De jury bezocht in totaal 140
terrassen binnen de singels. Na drie beoordelingsrondes werden 12 terrassen genomineerd. In 2009 was New Dutch winnaar.

lux

december 2010 oranjesingel 42

VILLA lux

2 filmzalen | café-restaurant | foyer | stadstuin

Agenda

2010
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Koopzondagen 2010

van 12.00 tot 17.00 uur
• 3 oktober Najaarskermis
• 7 november Jubileum Marikenstraat
• 28 november Sinterklaas
• 5 december Sinterklaas
• 12 december Mariken Winterfeesten
• 19 december Kerstmis

Evenementenkalender
oktober
Donderdag 30 september

Verschijning nummer 09-2010 van ‘NovioNova’,
hét binnenstadsmagazine van Nijmegen.
I: www.novionova.nl

Vrijdag 1 oktober

Het ondernemerscafé, vanaf 17.00 uur in caférestaurant De Vereeniging.
I: www.nijmeegsondernemerscafe.nl

Zaterdag 2 t/m zondag 10 oktober

Najaarskermis aan de Waalkade, dagelijks van
13.00 - 24.00 uur. I: www.kermisnijmegen.nl.

Zaterdag 2, 9, 16 en 23 oktober

Boekenmarkt, Mariënburg.

Zaterdag 2 en zondag 3 oktober

Mode & Design beurs. Ruim 25 ontwerpers uit het
hele land verkopen tijdens deze gratis te bezoeken

beurs hun producten in de Paraplufabrieken in
Nijmegen op de Van Oldenbarneveltstraat 63a.
I: www.modeendesign.nl

Maandag 4 oktober

Training Bedrijfshulpverlening (BHV-training)
voor ondernemers en medewerkers uit de
Nijmeegse Ringstraten. In Café Faber in de Van
Broekhuysenstraat, van 08.30 tot 16.00 uur.
I: ringstratenmanager@ringstraten.nl

Dinsdag 5 oktober

Nederpopavond met De Thuisband & Henk
Westbroek in Cultureel Centrum Cardo,
Nijmeegsebaan 9 te Groesbeek, vanaf 20.30 uur.
I: www.stichtingcardo.nl

Woensdag 6, 13, 20 en 27 oktober

Historische stadswandeling van ongeveer 2 uur
door deskundige Gildegidsen. De start is om 14.00
uur vanaf het Museum Het Valkhof.
I: www.gildenijmegen.nl

Donderdag 7 oktober

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

Zondag 10 oktober

I2Live Classic, 1ste editie van een nieuwe wielernajaarsklassieker vanuit het NEC stadion. Met een
parcours van 150 km, ook door de binnenstad van
Nijmegen.
I: www.i2liveclassic.nl

Vrijdag 15 oktober

Nijmeegse Nacht van de Geschiedenis in het Huis

van de Nijmeegse Geschiedenis.
I: www.weekvandegeschiedenis.nl

Zaterdag 16 t/m zondag 24 oktober

Week van de Geschiedenis, met als thema: Land en
Water. De vele verhalen in onze stad over dit thema
vormen de springplank voor een levendig programma. I: www.weekvandegeschiedenis.nl

Zondag 17, 24 en 31 oktober

Gratis optredens van 16.00 tot 19.00 uur in
Restaurant OportO in de Hertogstraat. Zie de website voor de muzikanten en de muziekstijl van de
betreffende zondag. I: www.restaurantoporto.nl

Woensdag 13 oktober

Achtste Nijmeegse editie van het poëziefestival
‘Onbederf’lijk Vers’ op verschillende locaties in de
Nijmeegse binnenstad. I: www.onbederfelijkvers.nl

Exposities
Binnenstad
Tot en met zondag 31 oktober

Tentoonstelling ‘Expeditie Steentijd - Vlaardingencultuur’ over het leven van de vroegste bewoners
van Nederland zo’n 5000 jaar geleden.
I: www.museumhetvalkhof.nl

Tot en met zondag 9 januari 2011

Overzichttentoonstelling van ‘Berend Strik - May I
Show You My Pictures?`
I: www.museumhetvalkhof.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.

Onderneem ’t maar!
Het zijn de kleine ondernemers, 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 ondernemerschap, hoe krijgen ze
hun ideeën verwezenlijkt
en hoe ziet de dagelijkse
praktijk eruit?
In deze aflevering Jeroen
Verhoeven en Malou van
Dooren, eigenaars van de
gezonde fastfood bezorgen afhaalservice Bzzy in
de Tweede Walstraat.
Naam Jeroen Verhoeven
Geboortejaar en -plaats

1980, Nijmegen

Waarom hebben jullie voor de Tweede
Walstraat gekozen?
Malou: “Voor we met ons bedrijf startten
hebben we lang nagedacht over het concept dat we op de markt wilden brengen. Ik
heb het schrijven van ons bedrijfsplan kunnen combineren met mijn afstudeerscriptie, dat kwam goed uit. Wat betreft de locatie is het van belang dat we op een zichtlocatie zitten. De Bisschop Hamerstraat is
een ideale straat met veel forensenverkeer
maar dat is niet gelukt. Uiteindelijk zijn we
hier terechtgekomen en dat is een behoorlijk goede keus gebleken want ook hier zie
je veel bewoners van het centrum.”

Burgerlijke staat

ongehuwd
Woonachtig Nijmegen
Hobby’s skaten, boarden
Naam Malou van

Dooren
Geboortejaar en -plaats

1984, Helmond
Burgerlijke staat

ongehuwd
Woonachtig Nijmegen
Hobby’s sporten

Waarom een bezorgservice, die zijn er toch al
genoeg?
Jeroen: “Inderdaad, maar dat zijn allemaal
vette happen. Wij bereiden een verse en
gezonde maaltijd waarbij de schijf van
vijf de voornaamste richtlijn is. Hiermee
richten we ons op mensen die geen zin of
tijd hebben om te koken maar toch iets
behoorlijks willen eten.”
En wat eten we vandaag?
Jeroen: “We hebben elke dag een ander
menu. Denk aan een maaltijdsalade, broccoli met tomaat, krieltjes, gefruite uitjes,
kipstukjes, champignons en kruidenroomsaus. Of een stampot.”
En dat wordt allemaal à la minute bereid?
Inderdaad. Onze bedrijfsvoering is gebaseerd op efficiency en snelheid. Alles is
vastgelegd in protocollen. We hebben een
klein pandje maar elke centimeter is in

gebruik. Van elke product weten we exact
de bereidingstijd.
Vers, gezond, snel, hip... is dat een eufemisme
voor duur?
Malou: “Welnee, we zijn niet gek. We willen
ons niet uit de markt prijzen en dat doen
we ook niet. Voor € 7,- heb je een kleine
portie, maar daar hebben de meeste eters
genoeg aan. Voor een euro meer heb je een
grote portie, dan moet je behoorlijk trek
hebben. Bestel maar eens een pizza, dan
redt je het niet voor dat geld.”
En is het ook lekker?
Malou: “We vinden zelf van wel en krijgen
van klanten eigenlijk alleen goede reacties. Zoals van een 10-jarig jongetje in het
Waterkwartier dat de andijvie van zijn moeder niet luste maar die van ons wel.”
Het Waterkwartier is niet om de hoek, is die
gezonde hap dan inmiddels niet koud als de
bezorger daar aankomt?
Jeroen: “Nee. Daarvoor hebben we speciaal
ontwikkelde kartonnetjes die de gerechten
lang warm houden. En onze bezorgers zijn
behoorlijk rap op hun scooters.”
En hoe gaan de zaken?
Jeroen: “We zijn een jaar geleden begonnen
en het gaat heel goed. Er zit nog steeds een
stijgende lijn in de omzet, je kunt per slot
van rekening niet meteen op het gewenste
niveau zitten. We zitten in feite nog steeds
in de ontwikkelingsfase. De bedoeling is om
dit concept te perfectioneren en op termijn
te lanceren in andere steden.”
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bericht over nieuwe vestigingen, renovaties en winkelsluitingen
Meldingen zijn altijd welkom bij de redactie: info@novionova.nl

Juwelier
verhuisd
Juwelier Janssen is verhuisd. Tot voor
kort was de juwelier te vinden aan de
Augustijnenstraat. Per 1 september kunnen
klanten terecht aan de Burchtstraat 59.
Het pand aan de Augustijnenstraat staat
te huur.

Verhuisd 2
Anneke Veugelers, eigenaresse van Basic
& More verhuist met haar winkel naar
de hoek van de Stikke Hezelstraat en
Houtstraat (naast Blonde Pater). Het pand
dat de onderneemster verlaat, ook in de
Stikke Hezelstraat staat te huur.

daarom met relatief schone elektrische
scooters waarmee vervoersstromen in de
stad worden beperkt.

Kwart eeuw
muziek
Hoewel de pc’s van veel jongeren doorgaans non-stop staan te snorren om
muziek van het net te rippen, weet platenzaak Waaghals aan Achter de Hoofdwacht
nog steeds een markt te bedienen. Eerder
deze maand bestond de platenwinkel een
kwart eeuw.

Shop-in-shop
in Hout Brox
Na een grondige verbouwing heeft modewinkel Hout-Brox in de Marikenstraat een
andere indeling voor heren en dames.
Nieuw is daarnaast de komst van Purdey,
volgens het shop-in-shop principe. Purdey
is een retailorganisatie met 17 filialen
verspreid over heel Nederland, gericht op
dames boven de 30 jaar. Net als Hout-Brox
is Purdey een zelfstandige winkel. Beide
ressorteren onder het moederbedrijf Brova.

Nieuwe naam
Modezaak Tribute
Modezaak Tribute van ondernemer
Jan Diebels uit Druten heet voortaan
Dedicated. Diebels heeft in Nijmegen twee
vestigingen in de Marikenstraat en op
het Koningsplein. Zijn voormalige zakenpartner Hans Gartner heeft onder de oude
naam winkels in Arnhem en Zevenaar.

Nieuwe werkkring
Harm Kersten
Meer passanten
bij Van Dal
Van Dal Mannenmode gaat verhuizen naar
de Molenstraat 142, op de hoek met 1e
Walstraat. De nieuwe behuizing, per
21 oktober, moet volgens een medewerker
behalve vaste klanten ook meer passanten
trekken.

Harm Kersten is niet meer in dienst bij de
ING Bank in Nijmegen. Per 1 september
is de bankier werkzaam bij Konings &
Meeuwissen accountants en belastingadviseurs aan de Graafseweg.

Gezond
op reis
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Bij Shakie’s staat de kwaliteit van leven
voorop. Daarom kiezen de medewerkers
alleen voor de beste ingrediënten. Dat is
mooi want een filiaal van Shakies, onderdeel van Servex, het retailbedrijf van NS,
is vorige maand op station Nijmegen
geopend. Men kan er terecht voor vers
fruit, shakes, juices, koffie en bagels.

Makelaardij
in centrum
Fontein Makelaardij gaat na bijna vier jaar
van huis uit te zijn gerund verhuizen naar
een kantoorlocatie in de Staringstraat,
op de hoek met de Oranjesingel. Fontein
Makelaardij is een eenmanszaak van
Maarten Fontein.

Milieuvriendelijke
scooters
Med-Ex BV heeft zich gevestigd aan de
Gerard Noodtstraat 2. De onderneming
van Heino van Ophuizen en Natasja Vink van Ophuizen draagt het milieu een warm
hart toe. Het kleinstransportbedrijf werkt

Overname
groothandel
In de Hertogstraat is Leenders
Kantoorvakhandel een maatje gegroeid.
Dat zit ’m in het feit dat ze de groothandelsactiviteiten van Hendrix Kantoor
Service heeft overgenomen. Twee medewerkers van Hendrix zijn meeverhuisd naar
de Hertogstraat.

Kunstgalerij in plaats
van outletstore
De outletstore aan de Stikke Hezelstraat 34
vertrekt. In de plaats daarvan komt, naar
verluidt, per 15 oktober een kunstgalerij.

Nieuwe mode
voor dames-30+
Ellen de Haas en Franka Janssen zijn de
eigenaressen van modezaak Janssen en de
Haas Mode in de Stikke Hezelstraat. De
winkel die begin september werd geopend,
richt zich op dames boven de 30 in het
midden- en laagsegment.

Eten aan de Waal
Vanaf november wordt er weer gekookt en
gegeten in de voormalige Fusie. Het pand
van Steven Heijne is verhuurd aan
Rene Peters en Maarten Kropman de
eigenaars van eetcafé Lodewijks aan de
Berg & Dalseweg. Zij en hun nieuwe
partner Mario Verstege gaan er restaurant
Vaderland openen. Deze nieuwe
eetgelegenheid, met uitzicht over de
Waal is volgens chef-kok Verstege in alle
opzichten een Lodewijks ‘+ 10%’.

