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 Omdat er nog steeds hoop was -het 
ACBN sprak tot het laatst nog met 
mogelijke sponsoren- is de tijdelijke 
schaatsattractie op het allerlaat-
ste moment van het programma 
van de Winterfeesten geschrapt. 
De bedoeling was de ijsbaan niet 
meer in het Valkhof te leggen, maar 
op het Mariënburgplein, rond de 
Mariënburgkapel. 

Realiteit
Directeur Teddy Vrijmoet van het 
ACBN: “Met veel pijn in het hart heb-

ben we deze beslissing moeten nemen. Het is heel lang onzeker gebleven of 
we de financiering rond zouden krijgen of niet. Zonder borgstelling van spon-
soren of gemeente was het voor het ACBN onmogelijk verplichtingen aan te 
gaan voor de ijsbaan. We leven in een economisch moeilijke tijd, waarin voor 
dit soort activiteiten bij sponsoren of andere subsidiënten niet meteen grote 
sommen geld klaar liggen. Dat is de realiteit.” De ijsbaan in de stad verdwijnt 
niet helemaal uit zicht. Teddy Vrijmoet: “Wat de ijsbaan betreft richten we nu 
onze pijlen op 2011. We gaan er echt alles aan doen om volgend jaar wel een 
ijsvloer neer te leggen.”

Nieuwe activiteit
Hoewel erg belangrijk, is de ijsbaan slechts een onderdeel van de Mariken 
Winterfeesten. Die zijn door het uitblijven van ijspret in de binnenstad 
geenszins helemaal van de baan. “Natuurlijk blijven we ons inspannen voor 
mooie, sfeervolle en gezellige Winterfeesten”, aldus Vrijmoet. “De kerststal, 
de draaimolen, de live optredens van koren, de expositie Kerst in de Kerk, 
de kerstversiering in de winkelstraten, de sfeerverlichting, het gaat allemaal 
gewoon door. Nieuw is de speciale koopavond Winternight Shopping op 
23 december. Dan zijn de winkels in de binnenstad tot 23.00 uur open. Die 
avond gaan we zeker voor extra aankleding en nog meer sfeer zorgen.”

Financiering ontbreekt, ACBN richt pijlen op 2011

Mariken Winterfeesten
dit jaar zonder ijsbaan

De Mariken Winterfeesten in de 
Nijmeegse binnenstad moeten 
het dit jaar stellen zonder ijsbaan. 
Het organiserende Actief Comité 
Binnenstad Nijmegen (ACBN) heeft 
de financiering -ruim 100.000 euro- 
niet rond gekregen. 

Het gemeentebestuur heeft, in samen-

spraak met de winkelierorganisatie, 

voor 2011 achttien koopzondagen aan-

gewezen. De koopzondagen op iedere 

eerste zondag van de maand zijn, 

op één na, reguliere koopzondagen. 

Daarnaast zijn er nog zes toeristische 

koopzondagen vastgesteld. 

De reguliere koopzondagen vallen op 

2 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 

1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 sep-

tember, 2 oktober (kermis, toeristische 

zondag), 6 november en 4 december. 

Als toeristische zondagen zijn aange-

wezen: 25 april (2e Paasdag), 13 juni 

(2e Pinksterdag), 17 juli (Vierdaagse), 

28 augustus (Gebroeders van Limburg-

festival), 27 november (bestempeld als 

reguliere koopzondag) en 18 december 

(Mariken Winterfeesten).

De koopzondag op 28 augustus met 

het Gebroeders van Limburgfestival 

als toeristisch thema is nieuw voor de 

Nijmeegse binnenstad. 

In 2011 achttien 
koopzondagen

Parkeerproef ROC nog 
langer uitgesteld

Brede discussie over 
Bruisende Binnenstad 

Oproep: neem deel aan 
'schoenenzetactie'
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Geen ijsbaan bij de Winterfeesten dit jaar, niet 
op het Valkhof, noch op de Mariënburg. 

Foto: archief NovioNova.



Brunet. Úw advocaat!
Sociaal Zekerheidsrecht
Het stelsel van wetten en maatregelen op het terrein van sociale zekerheid is nergens zo 

uitgebreid als in Nederland. Om nog maar te zwijgen van het tempo waarin nieuwe 

wetten worden uitgevaardigd en oude regelingen door nieuwe worden vervangen. 

Gelukkig kent úw advocaat sociaal zekerheidsrecht van Brunet de weg in dat woud 

van wet- en regelgeving.
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Wij bieden met deskundig advies een onmisbaar houvast als het tot een confl ict komt. Daarbij streven
we niet alleen naar meer fi nanciële zekerheid, maar desgewenst ook naar terugkeer in het arbeidsproces
of het voorkomen van arbeidsuitval.

Als úw advocaat van Brunet zijn we betrokken: bij u als cliënt, bij uw zaak, bij uw belang en bij
het resultaat dat we voor u kunnen behalen. Wij combineren expertise met een werkwijze die wordt
gekenmerkt door slagvaardigheid, duidelijkheid, effi ciency en kwaliteit.

www.brunet.nl Oranjesingel 53-57  Nijmegen | Postbus 1106  6501 BC  Nijmegen | T: (024) 381 09 90 | E: info@brunet.nl
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VAN BINNENUIT

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting 

Binnenstads-
management 

Nijmegen

wie?
Soms ijlt een schijnbaar 
willekeurige opmer-
king een tijdlang na. 
Dat overkwam mij de 
afgelopen week toen 
iemand mij wel erg nadrukkelijk aansprak 
op mijn rol als voorzitter van het Huis voor 
de Binnenstad. “Jij bent toch de voorzitter?” 
werd me gevraagd en zonder woorden daar 
aan toegevoegd: “Dus jij regelt het maar!”. 
Het liet me niet los, die opmerking. Sterker 
nog, hij begon me steeds meer te irriteren. 
Nadat ik er een paar dagen over had lopen 
malen, wist ik ook waarom. 
Sommige mensen vinden het fantastisch een 
positie in te nemen aan de zijlijn van alle 
activiteit om vanuit die comfortabele plek af 
te geven op alles wat er gebeurt. Waarom 
hebben jullie dit nog niet geregeld? Hoe is 
het mogelijk dat jullie dat nog steeds niet 
voor elkaar hebben? Waarom doen jullie het 
niet zo? Terwijl ze ondernemen in de binnen-
stad en er alle belang bij hebben dat er veel 
zaken worden opgepakt, doen ze zelf niks. Ja, 
nuilen over wat anders moet. 
Het Huis voor de Binnenstad is er voor de 
ondernemers. Het zal echter ook door onder-
nemers gerund moeten worden. Het econo-
mische belang van ondernemers moet de 
basis zijn voor een grote betrokkenheid bij de 
activiteiten die het Huis voor de Binnenstad 
ontplooit. Dat is geen kwestie van zij en wij, 
maar van ons allemaal.

Nu het Huis voor de Binnenstad 
is ingericht,wordt het hoog tijd 
dat we de draad weer oppak-
ken. Verder moeten we met het 
Economisch Programma en met 
de uitwerking en uitvoering van 
creatieve ideeën. Ook zullen 
we verder moeten praten over 
nieuwe trends en ontwikkelin-
gen. De tijd staat immers niet 
stil en de omgeving verandert 
voortdurend. We kunnen het 
niet hebben dat hierbij mensen 
langs de kant blijven staan. Op 
22 november organiseert de 
gemeente Nijmegen een werk-
conferentie over de binnenstad. 
Zonder de ‘kenners’ wordt zo’n 
bijeenkomst niks. Ik verwacht 
jullie daar dan ook in grote 
getale te zien. Er is werk aan 
de winkel. Niet nuilen, maar 
poetsen!

Belangenbehartiger Detailhandel 
Nederland (110.000 winkels) pleit 
ervoor dat overal in Nederland par-
keren per minuut wordt ingevoerd. 
Door de consument per uur te laten 
betalen wordt er naar schatting 15 tot 
25% teveel afgerekend. 
“Consumenten horen alleen te beta-
len voor hetgeen ze daadwerkelijk 
ontvangen. Het is onacceptabel dat 
wanneer de consument één uur en 
één minuut parkeert er voor twee uur 
moet worden afgerekend”, aldus de 
brancheorganisatie.
De opbrengsten van het parkeren 
moeten door gemeenten bovendien 
worden geïnvesteerd in de bereik-
baarheid van de binnensteden en 
winkelgebieden, vindt de organisatie. 
“Nu worden de opbrengsten door 
gemeenten toegevoegd aan de alge-
mene middelen, waardoor het parke-
ren wordt gebruikt als ‘melkkoe’.”

In de komende feestmaand december 
zijn twee extra koopavonden gepland. 
Voor St. Nicolaas kunnen de winkels op 
woensdag 1 december tot 21.00 open 
blijven. En voor Kerstmis is ook woensdag 
22 december als extra koopavond (tot 
21.00 uur) aangewezen. De reguliere 
koopavond op donderdag 23 december 
wordt een speciale: Winternight Shopping. 
De winkels kunnen dan tot 23.00 uur open 
blijven, terwijl er vanuit het Huis voor 
de Binnenstad extra activiteiten worden 
georganiseerd. 

Twee extra koopavonden

Kans van slagen groter na ‘zorgvuldige communicatie’

Parkeerproef ROC
nog langer uitgesteld

De parkeerproef bij ROC Nijmegen 
schuift door naar april 2011. Het doel 
van de proef, die aanvankelijk in oktober 
zou beginnen en één jaar zal duren, is 
dat ondernemers in de binnenstad par-
keerruimte vrijmaken voor hun bezoe-
kers door op piekmomenten bij het ROC 
Nijmegen te parkeren. 

Om dit initiatief tot een succes te maken wil-
len de partners in het project (Huis voor de 
Binnenstad, ROC Nijmegen en de gemeen-
te) meer tijd nemen voor een zorgvuldige 
communicatie richting ondernemers in de 
binnenstad en hun belangenbehartigers. 

Extra parkeerruimte
De Stichting Binnenstadsmanagement 
Nijmegen (inmiddels onderdeel van het 
Huis voor de Binnenstad) heeft in 2009 
het idee geopperd om het parkeerterrein 
van het ROC aan de Campusbaan in te 
zetten voor het parkeren van zakelijke ver-
gunninghouders op koopavond, zaterdag 
en koopzondag. Het parkeerterrein van 
deze onderwijsinstelling staat op deze 
momenten grotendeels leeg, terwijl er dan 
juist een tekort is aan parkeerplaatsen voor 
bezoekers van de binnenstad. 
Kortom: als winkeliers, restauranthouders 
en andere ondernemers op deze piekmo-
menten op het ROC-terrein parkeren, creë-
ren zij extra parkeerruimte voor hun eigen 
klanten. 

Abonnement
De gemeente heeft inmiddels gezorgd voor 
een ontheffing op het vigerende bestem-
mingsplan bij het ROC. Daardoor is het 
mogelijk het parkeerterrein bij het ROC 
vanaf 1 oktober 2010 bij wijze van proef 
niet alleen door het eigen personeel te 
gebruiken, maar (tegen betaling) ook door 
derden. Daarnaast is de gemeente bereid 
mee te werken aan het verzoek van het 
Huis voor de Binnenstad om de 7-daagse 
parkeervergunning van circa 100 onderne-
mers in vergunninggebied C en D om te 
zetten naar een 5-daagse parkeervergun-
ning. Deze 5-daagse vergunning is alleen 
geldig op werkdagen. Voor de koopavond, 
zaterdag en koopzondag sluiten de onder-
nemers vervolgens een parkeerabonne-
ment af met het ROC Nijmegen. 
In overleg met het Huis voor de Binnen-
stad is nu besloten om het omzetten van 
de 7-daagse vergunningen naar 5-daagse 
vergunningen door te schuiven naar 1 april 
2011. 

Pleidooi 
voor parkeren 
per minuut
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Het duwtje in de
juiste richting

Binnenstadservice Nijmegen  
Waalbandijk 22
6541 AJ Nijmegen

telefoon 024 3732488
nijmegen@binnenstadservice.nl
www.binnenstadservice.nl

voor leefbare, schone en bereikbare binnensteden

Lagelandseweg 40, 6545 CE Nijmegen
T (024) 377 42 95, E info@trioprint.nl, www.trioprint.nlwe carewe care

FSC gecertificeerd: we care

VOORSTADSLAAN 49 NIJMEGEN 
 
Werkt u in het centrum van Nijmegen? Wilt u wonen op loopafstand van het centrum 
en centraal station? Overweeg deze benedenwoningen met tuin dan! In de zonnige 
tuin met fraai uitzicht over het Krayenhoffpark is het heerlijk zitten, terwijl u binnen 
enkele minuten lopen in het bruisende centrum van Nijmegen staat. Het station is op 
slechts 8 minuten lopen van de woning gelegen. Er zijn nog 2 benedenwoningen 
beschikbaar in dit prachtige renovatieproject: 
 nr. 49:  koopprijs € 279.000,- k.k. 
 nr. 49a: koopprijs € 269.000,- k.k. 
 
Neem voor meer informatie contact met ons op. 
FONTEIN MAKELAARDIJ 
Staringstraat 11 
6521 AE  Nijmegen 
T  024-3736362 
F  024-3730562 
E  info@fonteinmakelaardij.nl 
W  www.fonteinmakelaardij.nl  
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BINNENSTAD-
SPREEKUUR

De Vereniging Binnenstad Ondernemers 
(VBO) Nijmegen gaat bij het gemeente-
bestuur pleiten voor integrale handhaving 
van alle regels in de binnenstad. “De 
verschillende gebruikersgroepen van de 
binnenstad (bewoners, bezoekers, onder-
nemers) zien door alle ge- en verboden 
(parkeren, fietsen stallen, terrassen, uitstal-
lingenbeleid, et cetera) door de bomen het 
bos niet meer. “Duidelijkheid en eenduidig-
heid zijn bijzonder gewenst”, zo stelden de 
leden van de VBO tijdens hun algemene 
najaarsleden vergadering vast. 

Sint Nicolaas die op zaterdag 13 novem-
ber om 13.00 uur op de Waalkade ‘aan 
land’ komt en daar traditiegetrouw door  
burgemeester Thom de Graaf welkom 
wordt geheten, krijgt dit jaar onderdak in 
de Mariënburgkapel. 

Vanuit zijn logeeradres organiseert de Sint, 
samen met de Nijmeegse binnenstad-
winkeliers, dit jaar een schoentjesactie 
(zie ook pagina 9).
Na aankomst op de Waalkade trekken de 
Goedheiligman en zijn gevolg door de stad 
naar de Grote Markt, waar hij voor het 

De cijfers die aangeven hoe het gesteld 
is met het ondernemersklimaat in de 
Nijmeegse binnenstad, zitten in de lift. 
Toen het ondernemersklimaat in 2006 
voor het eerst onderzocht werd, kwam het 
cijfer uit op 6.1. Twee jaar later kwam het 
uit op 6.3 en nu, in 2010, krijgt het onder-
nemersklimaat een waardering van 6.6. 
Ook de Ringstraten scoren beter. Een pas-
santenonderzoek geeft aan dat in 2006 
de Ringstraten een waardering kregen van 
6.5, terwijl het cijfer dit jaar gestegen is 
naar 6.9.

Ondernemersklimaat
binnenstad gestegen

VBO wil integrale
handhaving

Waaggebouw op een programma onthaald 
wordt met muziek, dans en een optreden 
van zijn eigen Trapezepieten.
De feestelijke stoet van Sint en Pieten 
volgt deze route:  Waalkade, Voerweg, 
Burchtstraat, Marikenstraat, Koningsplein, 
Ziekerstraat, Van Welderenstraat, 
Molenstraat, Broerstraat, Grote Markt, 
Hezelstraten, Joris Ivensplein. 

De intocht van St. Nicolaas gaat gepaard 
met een kleurplatenactie. Op de website 
van de Stichting Sint Nicolaas Intocht 
Nijmegen, www.sint-nijmegen.nl, kunnen 

kinderen een kleurplaat downloaden en 
afgeven aan Sint & Pieten, meteen nadat 
zij op de Waalkade zijn aangekomen. Op 
de Grote Markt wordt een prijswinnaar 
geloot!

Naast Danspieten, Muziekpieten en 
Trapezepieten bevinden zich dit jaar 
ook karakterpieten zoals bijvoorbeeld 
een Bakkerspiet en een Krantenpiet in 
het gezelschap van Sint Nicolaas. Of dit 
jaar ook de Zeurpiet, die in Nijmegen de 
Nuilpiet heet, meekomt, is niet zeker.

Brede discussie over 
Bruisende Binnenstad

Op zoek naar optimale balans tussen 
economische dynamiek en ruimtelijke ontwikkeling

Wethouder Bert Jeene van Economische 
Zaken geeft exclusief in NovioNova 
zijn visie op actuele kwesties die in de 
Nijmeegse binnenstad spelen.

ondernomen wordt. Een teveel aan regels 
kan dat in de weg staan.”

Redelijkheid
Maar helemaal zonder regels kan ook niet, 
stelt Jeene tegelijkertijd vast. “Dat zie je 
in Amerika. Nauwelijks regels daar, maar 
ze hebben er dan ook geen binnensteden 
zoals wij die kennen. Je moet naar een 
regelsysteem dat voor iedereen duidelijk is 
en dat voldoende ruimte biedt om de dyna-
miek van initiatieven en ontwikkeling van 
kansen tot stand te laten komen. Niet alles 
tot op de vierkante centimeter willen rege-
len. Op basis van redelijkheid en gezond 
verstand kom je veel verder.”

Naast de gemeenteraad zijn alle belang-
hebbende partijen in de stad uitgenodigd 
voor de werkconferentie. En vertegenwoor-
digers van het Huis voor de Binnenstad 
(Binnenstadsmanagement, VBO, horeca) 
en andere sleutelfiguren (markt, vastgoed, 
retaildeskundige) spelen een rol in het pro-
gramma. 

De uitnodiging van de wethouder aan de 
leden van de gemeenteraad om op  
22 november de werkconferentie 
‘Bruisende Stad’ bij te wonen, spreekt 
boekdelen. “Het gaat dan om de strijd 
om de ruimte in de binnenstad tussen 
functies als horeca, detailhandel, cultuur 
en wonen”, laat wethouder Bert Jeene 
(Economische Zaken) weten. 

Maar ook onderwerpen als de positie van 
de markt, het terugdringen van overbodige 
regels en de aanpak van leegstand zul-
len, al dan niet in samenhang, ter sprake 
komen tijdens de werkconferentie in LUX. 

Regels
Wat Jeene betreft is die samenhang er 
zeker. Met zekere bevlogenheid licht hij 
toe: “Ik denk dat de discussie over het 
terugdringen van overbodige regelgeving 
een basis zou kunnen zijn. Een binnenstad 
bruist pas echt als er allerlei initiatieven 
genomen worden. Dynamiek ontstaat als 
er geïnvesteerd wordt, als er evenementen 
plaatsvinden, als er gebouwd wordt, als er 

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 11-2010 van 
NovioNova, verschijningsdatum 25 novem-
ber, is op donderdag 11 november 2010.
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Sint ‘logeert’ in Mariënburgkapel



7 nov

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

K o M  M E T  D E  B u S ,  B r E N G  B r E N G T  J E !

10 jaar
Marikenstraat LUX
archief BiBLiotheek

Niet alleen de 
ondernemers in 
de Marikenstraat 
en de instel-
lingen aan het 
Mariënburg plein 
(bibliotheek, 
het Archief, 
Arthouse LUX en 
het Huis van de 
Geschiedenis in 
de Mariënburg-
kapel) vieren 
feest op zaterdag 
6 en koopzon-
dag 7 november, 
ook de bewoners 
en de bezoe-
kers van de 
Marikenstraat 
worden bij de 
feestelijkheden 
betrokken. Het 
veelzijdige pro-

gramma dat voor het eerste weekend in 
november is samengesteld, kwam boven-
dien tot stand met de volle medewerking 
van de gemeente Nijmegen en de vast-
goedeigenaren.

Klantenactie
In de Marikenstraat zijn de jubileum-
activiteiten eigenlijk half oktober al begon-
nen met een grote klantenactie waarbij 
de bezoekers van de Marikenstraat kans 
maken op het winnen van een Vespa-
scooter, een VIP-arrangement of een van 
de andere prijzen die beschikbaar zijn 
gesteld door de ondernemers van de 
Marikenstraat, LUX, Bibliotheek en Archief. 
De prijsuitreikingen zullen plaatsvinden in 
het jubileumweekend. 
Het jubileum zal op zaterdag 6 november 

De winkeliers in de Marikenstraat zitten niet snel verlegen om een aan-
leiding voor een aansprekende actie of een leuk feestje, dus stond het bij 
voorbaat al vast dat alle registers open getrokken zouden worden voor 
een opperste feeststemming bij de viering van het 10-jarig bestaan van het 
Mariënburgkwartier. De koopzondag 7 november heeft in ieder geval het 
thema Marikenstraat 10 jaar! meegekregen.

‘officieel’ worden geopend door burge-
meester Thom de Graaf. Hij zal een mega 
jubileumtaart (± 2x2 meter, op=op) aansnij-
den en een speciaal jubileumcadeau van de 
ondernemers in de Marikenstraat aan de 
stad Nijmegen in ontvangst nemen. 

De 3 J´s
Tijdens het jubileumweekend worden de 
bezoekers in de ‘watten’ gelegd. Zo wordt 
de consument getrakteerd op allerlei lek-
kernijen en optredens. Eén van de hoogte-
punten op zaterdag wordt ongetwijfeld het 
optreden van de Volendamse groep  
‘de 3J’s’. De winnaars van de Edison en 
‘onze’ afvaardiging naar het Songfestival 
2011 zullen om 13:30 uur een optreden ver-
zorgen in de Marikenstraat.
Ook op zondag is het gelukt om een 
internationale act toe te voegen aan het 
jubileumprogramma. Zo zal er op zondag-
middag een optreden plaatsvinden van de 
theatergroep Close Act. 
Zowel op zaterdag 6 als op zondag 
7 novem ber vindt om 15:30 uur de prijsuit-
reiking plaats waar iedere dag een Vespa-
scooter te winnen valt of één van de andere 
jubileumprijzen. 

Bibliotheek
Naast de jubileumactiviteiten in de 
Marikenstraat, hebben de feestpartners 
ieder voor zich ook nog een jubileum-
programma op touw gezet. Zo is er bij de 
bibliotheek op de Mariënburg op zater-
dag 6 november van alles te doen, onder 
meer een muzikaal optreden van de Firma 
Weijland en de presentatie van een gedicht 
speciaal door dichter Jaap Robben voor deze 
gelegenheid gemaakt. In de middag uren 
vindt er een kleurwedstrijd plaats onder lei-
ding van beeldend kunstenaar Bart Drost en 
zijn er nog meer activiteiten voor kinderen. 

Rutger Hauer
Arthouse LUX staat op zaterdag 6 en zon-
dag 7 november tussen 12.00 uur en mid-
dernacht in het teken van een Retrospectief 
Rutger Hauer. De hele dag zijn er in 6 zalen 
gratis films, documentaires, korte films & 
televisieseries te zien met en van deze mar-
kante acteur/regisseur. 
Daarnaast geeft Rutger Hauer masterclas-
ses voor jong talent. Onder voorbehoud 
zijn er rode-loper-premières en Meet & 
Greets in de zalen van LUX.
In de horecaruimten van LUX vinden 
optredens en voorstellingen plaats van 
onder meer Sophia Maria (dans), Van 
Zanden (jazzy trio loves funky music), 
Kunstminnen (zingende bediening), 
Convoi Exceptionel (bekend van Oerol en 
de Parade), Radio Barkas (rauwe rhytm & 
blues), Swoolish (jazz) en een dansfeest 
met Miriam & Eefke. Op zondag 7 novem-
ber vanaf 17.00 uur zal Bor Beekman 
Rutger Hauer interviewen. Zie voor meer 
informatie www.lux-nijmegen.nl.

Documentaire
In het Regionaal Archief op de Mariënburg 
vindt op zondag 7 november een door-
lopende expositie plaats over 100 jaar 
Mariënburg met historisch materiaal uit 
de Nijmeegse archieven. Daarnaast: ver-
toning van de documentaire film ‘Afbraak 
en opbouw’ over de bouw Marikenstraat 
en Mariënburg eind jaren ‘90. Er is een 
Verhalenjukebox, een interactieve instal-
latie waarin publiek kan kiezen uit lande-
lijke en Nijmeegse historische verhalen 
die live worden gepresenteerd. Om 13.30 
uur speelt Theater Madoc ‘Mariken van 
Nimwegen’ en kunnen liefhebbers aan 
de Liederentafel gezamenlijk Nimweegse 
liederen zingen, begeleid door dirigent en 
muzikanten.

Winkeliers in 10-jarige Marikenstraat 
nemen initiatief voor feestweekend

Mariënburgkwartier in 
opperste feeststemming
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Molenstraat krijgt weer
een historische pui terug

Jugendstil pui van Förster wordt in oude glorie hersteld

De nutsbedrijven zijn een aantal verrassingen in de 
grond tegengekomen, waardoor zij langer bezig zijn 
dan aangekondigd met het verleggen en vernieu-
wen van kabels en leidingen op Plein 1944 en in de 
aanpalende straten. Als gevolg daarvan lopen ook 
de rioleringswerkzaamheden uit. Naar verwachting 
zullen de werkzaamheden nuts en riolering pas 
eind van het jaar worden afgerond. Deze prognose 
is uiteraard wederom afhankelijk van hetgeen in de 
grond wordt aangetroffen.

Zo vonden archeologen van de gemeente Nijmegen 
onlangs nog op de hoek Houtstraat/Augustijnen-
straat een kelder van een woning daterend van 
rond 1400. De keldermuren met kruisgewelf zijn 
ongeveer 60 cm dik en zijn opgebouwd uit baksteen, 
romeinse dakpannen en keien. De tegels op de vloer 
dateren uit de 17e eeuw. 
Inmiddels is het busstation op Plein 1944 afgesloten 
voor auto’s en bussen. Voor fietsers en voetgangers zijn 
doorgangen gecreeërd over het busstation. Zodra de 

werkzaamheden op het busstation zijn afgerond, wordt 
weer verder gewerkt op de Houtstraat en het Plein. 
Vanaf halverwege het eerste kwartaal 2011 zullen de 
werkzaamheden zich in de bouwputten Plein 1944 
en Scheidemakershof concentreren en zal een defini-
tieve bouwschutting de huidige verplaatsbare hekken 
vervangen. Om ervoor te zorgen dat het een prettige 
omgeving blijft, wordt er een schuttingontwerp ge-
maakt waarin ook ruimte is om te zien wat er zich op 
het bouwterrein afspeelt. Foto: Manon Bruininga

Na Hogenboom (Molenstraat 106-108) 
en Ter Horst van Geel damesmode (72) 
krijgt de Molenstraat er nog een ‘histori-
sche’ winkelpui bij. Achter de beplating 
van de gevel van het pand van Förster 
linnen en lingerie (Molenstraat 124) is 
de oorspronkelijke, fraaie Jugendstil 
pui tevoorschijn gekomen. Eigenaar en 
huurder van het pand gaan de Jugendstil 
pui in oude glorie herstellen.

In het door de bekende Nijmeegse archi-
tect Oscar Leeuw ontworpen pand uit 
1899/1900 was vroeger het meubelma-
gazijn van Stemker Köster gevestigd. De 
naam hiervan siert, na de eerdere restau-
ratie, nog de huidige gevel.  Het beeld-
houwwerk van de pui is door broer Henri 
Leeuw vervaardigd. Met lotusbloemen 

gebeeldhouwde en beschilderde kapitelen 
bekronen de hardstenen kolommen die de 
oorspronkelijke winkelpui van dit gemeen-
telijk monument omlijstten. 
De uitbundige Jugendstil raakte echter al 
snel uit de mode en de kolommen werden 
bekleed met plaatmateriaal. In de jaren 
zeventig kwamen vervolgens de verlaagde 
plafonds en de luifels in de mode. 
De gemeentelijke monumentencommissie 
reageerde dit voorjaar enthousiast toen 
eigenaar en huurder de handen ineen 
sloegen en een plan presenteerden waar-
bij de grote luifel zou verdwijnen en de 
winkelpui zijn oorspronkelijke hoogte zou 
terugkrijgen. Globaal onderzoek van de 
gemeentelijke afdeling monumentenzorg 
wees in eerste instantie niet op de aanwe-
zigheid van monumentale restanten. 

Een fragment van de 
Jugendstil pui die achter de 

gevel platen van pand van 
Förster in de Molenstraat 

verscholen ging. 
Foto: gemeente Nijmegen.
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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 Federatie Ringstraten Nijmegen 
(FRN) en de Vereniging Binnenstad 
Ondernemers (VBO) hebben de oorlog 
verklaard aan klad- en plakvervuiling in 
de binnenstad. 

Begin volgend jaar wordt de hele binnen-
stad onderhanden genomen en worden 
alle graffiti en ontsierende en veelal illegaal 
aangebracht aanplakbiljetten en affiches 
verwijderd. Deze ‘nulbeurt’ wordt financieel 
mogelijk gemaakt door een bijdrage van 
€35.000,- uit het Ondernemersfonds. 

Schone winkelstraten zijn ook aantrekke-
lijke winkelstraten. Een waarheid die niet 
alleen betrekking heeft op de openbare 
ruimte, maar ook op de gevels. Na de suc-
cesvolle ervaringen met de graffitiverwijde-
ring de afgelopen jaren in de Ringstraten, 
hebben de winkelierorganisaties hun 
krachten gebundeld en samen bij Taskforce 
Ondernemersfonds een aanvraag inge-
diend voor een eenmalige actie waarbij alle  
klad- en plakvervuiling verwijderd wordt. 
Nadat het Ondernemersfonds de aanvraag 
honoreerde, zijn de FRN en het VBO 

gestart met de voorbereidingen. 
Verschillende gespecialiseerde 
bedrijven zijn gevraagd een 
voorstel te doen hoe de binnen-
stadsbrede nulbeurt aangepakt 
kan worden. Daarnaast wordt 
op dit moment ook al nagedacht 
over een vervolg op de nulbeurt. 
Bekeken wordt hoe de binnenstad 
ook vrij van graffiti gehouden kan 
worden na de nulbeurt en hoe dat 
continue onderhoud gefinancierd 
kan worden. 

Geschiedenis in  
de Ringstraten

In de Nationale Week van de 
Geschiedenis, met als thema Land & 
Water, bood Nijmegen een hele serie 
activiteiten. Om ook jonge mensen te 
betrekken bij onze geschiedenis werd een 
wandelroute ontwikkeld waaraan kinderen 
vanaf 6 jaar met hun ouders of begelei-
ders konden meedoen. 

 
Ringstratentas
is eyecatcher

Een eyecatcher, die duidelijk maakt wat 
de Ringstraten te bieden hebben en waar 
ze zich in de binnenstad bevinden. Dat 
is de opzet van de Ringstratentas, die 
begin 2011 uitgedeeld zal worden onder 
de ondernemers in de Ringstraten. De 
oplage bedraagt 10.000 stuks.   

Weer tijd voor
feestverlichting

In de eerste weken van november zal met 
het oog op de naderende feestdagen de 
feestverlichting weer worden aangebracht 
in de Ringstraten.
Ook de verlichting in een aantal karakte-
ristieke bomen in sommige Ringstraten 
(o.a. Ganzenheuvel, Wilhelminaboom 
op de Hertogstraat) wordt weer aange-
bracht. Vanaf dit jaar heeft de Federatie 
Ringstraten de financiële zorg voor dit 
boomverlichtingsproject overgenomen 
van de betreffende straatverenigingen.

De Van Welderenstraat staat bekend 
als speciaalzakenstraat. De Lange 
Hezelstraat heeft landelijke bekendheid 
als een van de oudste winkelstraten in 
Nederland.

Die bekendheid genieten deze Ringstraten 
niet alleen bij de bezoekers, maar ook 
bij ondernemers die het karakter van de 
straat, als dat aansluit op de branche of 
het assortiment, in toenemende mate laten 
meewegen bij hun uiteindelijke keuze voor 
vestiging in een winkelstraat. 
Die wetenschap wordt nu door de Federatie 

Ringstraten Nijmegen aangegrepen om 
profielen op te stellen van de Ringstraten, 
waardoor per straat een karakterschets 
ontstaat over het type ondernemingen, 
kansrijke branches, mogelijke vormen van 
horeca en mogelijkheden voor dienstver-
lening. 
De komende maanden worden in samen-
spraak met de ondernemers(straat)vereni-
gingen de profielen verder aangescherpt. 
In de Werkgroep Vastgoed van de Federatie 
Ringstraten wordt vervolgens de acquisitie 
van nieuwe ondernemingen die passen 
binnen zo’n straatprofiel vormgegeven.

Ondernemersfonds draagt €35.000,- 
bij in de kosten voor ‘nulbeurt’

Strijd tegen graffiti in de Nijmeegse 
binnenstad wordt geopend. 
Foto: archief NovioNova.

Correspondentieadres Rinstratenmanager
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

Graffiti binnenstad
wordt verwijderd

NieuwsNieuws
uit de Ringstratenuit de Ringstraten

Ringstraten krijgen eigen profilering
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Agenda2010

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
• 7 november  Jubileum Marikenstraat
• 28 november  Sinterklaas
• 5 december  Sinterklaas
• 12 december  Mariken Winterfeesten
• 19 december  Kerstmis

Evenementenkalender 
november 

Donderdag 28 oktober
Verschijning nummer 10-2010 van ‘NovioNova’,  
hét binnenstadsmagazine van Nijmegen. 
I: www.novionova.nl

Zaterdag 30 oktober
Kunst-, boeken-, Curiosamarkt, Plein 1944.

Zondag 31 oktober
Gratis optreden in Restaurant OportO in de 
Hertogstraat, van 16.00 tot 19.00 uur. Met Nelson 
Latif (giaar en cavaquinho) & Branca (zang), 
Brazilaanse muziek. I: www.restaurantoporto.nl 

Vrijdag 5 november
Het ondernemerscafé, vanaf 17.00 uur in café-
restaurant De Vereeniging. Thema ‘de Ondernemer 
10 jaar’. I: www.nijmeegsondernemerscafe.nl 

Zaterdag 6, 13 en 20 november
Boekenmarkt, Mariënburg.

Zondag 7, 14, 21 en 28 november
Gratis optreden in Restaurant OportO in de 
Hertogstraat, van 16.00 tot 19.00 uur. Zie de web-
site voor de muzikanten en de muziekstijl van de 
betreffende zondag. I: www.restaurantoporto.nl 

Zaterdag 6 en zondag 7 november
10-jarig jubileum Marikenstraat en Mariënburg-
plein. Diverse jubileumactiviteiten op zaterdag én 
zondag. Zaterdagavond feest voor genodigden in 
LUX. I: www.marikenstraat.nl 

Zaterdag 13 november
Intocht St. Nicolaas met Pieten. Aankomst per 
schip op de Waalkade rond 13.00 uur.
I: www.sint-nijmegen.nl 

Zondag 21 november 
27e editie van de ABN AMRO Zevenheuvelenloop. 
Start en finish op de Groesbeekseweg. De wedstrijd 
begint om 13.00 uur. Het goede doel: het project 
‘Lopen voor nieuw leven’ van het UMC St Radboud.
I: www.zevenheuvelenloop.nl 

Maandag 22 november
Werkconferentie de bruisende binnenstad, 
Arthouse Lux, aanvang 20.00 uur. 

Woensdag 24 t/m zondag 28 november
Wintertuinfestival 2010, over de rol van de leegte in 
het werk en het bestaan:
• Vrijdag 26 en zaterdag 27 november
Twee Nijmeegse Nachten in het Lindenbergtheater 
met literaire zwaargewichten, muziekprojecten, 
poëzieprogramma’s, theatervoorstellingen, exposi-
ties, bookstore, dj’s, film en meer!
• Zondag 28 november
Afsluiting Wintertuinfestival met bijzonder program-
ma in het Valkhofmuseum.Wintertuin treedt op als 

Poëziecurator bij de expositie van Berend Strik.
I: www.wintertuin.nl 

Zaterdag 27 november
3de Lifestylebeurs Nijmegen, met meer standhou-
ders en een exclusieve uitstraling, in de Stevenskerk 
tussen 11.00 en 19.00 uur.
I: www.lifestylebeursnijmegen.nl 

Exposities
Binnenstad

Tot en met zondag 9 januari 2011
Overzichttentoonstelling van ‘Berend Strik - May I 
Show You My Pictures? 
I: www.museumhetvalkhof.nl 

Tot en met zondag 9 januari 2011
Biënnale Gelderland O Fortuna! Met o.a. een over-
zichtstentoonstelling van actuele beeldende kunst, 
mode en design in Museum het Valkhof Nijmegen. 
I: www.museumhetvalkhof.nl 

Belangrijke evenementen 
voor 2010

Zaterdag 4 december  
t/m zondag 2 januari 2011

Mariken Winterfeesten.
I: www.marikenwinterfeesten.nl 

Zondag 14 december
Kerstconcert van het Bach Choir & Orchestra o.l.v. 
Pieter Jan Leusink m.m.v. Jan Vayne en Louis van 
Dijk. Toegang met entreebewijs. 
I: www.stevenskerk.nl

 Vervolg van voorpagina 

Zwarte Piet
“Jammer, heel erg jammer”, reageren 
voorzitter Wim Smids van de Vereniging 
Binnenstad Ondernemers, wethouder Bert 
Jeene en marketingmanager Hanneline 
Oosting van RBT-KAN bijna in koor op het 
nieuws dat er geen ijsbaan komt. 
“Maar we gaan geen Zwarte Pieten uit-
delen. Juist nu moeten we stadsbreed de 
schouders er onder zetten om te zorgen 
voor een prachtige ijsbaan in 2011. Als het 
in Beuningen en Wijchen kan, moet het in 
Nijmegen natuurlijk ook kunnen”, vindt 
Wim Smids. 
En Hanneline Oosting, die nauw betrokken 
is bij de promotie van de binnenstad: “We 
stellen ons plan om de ijsbaan in hartje 
stad toegankelijker te maken voor veel meer 
Nijmegenaren, bezoekers van buiten de stad 
en voor schoolklassen uit de hele omgeving, 
gewoon een jaartje uit. Je zult zien dat we 
dan een prachtige ijsbaan hebben!”

Mariken Winterfeesten
dit jaar zonder ijsbaan

Door een klein cadeautje te geven voor 
een schoenenzetactie in het kader van 
St. Nicolaas, kunnen Nijmeegse binnen-
stadondernemers een geweldige bijdrage 
leveren aan de binnenstadspromotie. 

Ondernemers kunnen bijdragen aan het 
vullen van de schoentjes door een give 
away (cadeautje, kortingsbon, snoepje, 
fruit, pen, ballon, kleurboek, cd et cetera) 
in het schoentje stoppen. Het cadeautje 
of de gadget kan een maximaal formaat 
hebben van A4. Voor de schoenenzetactie 
zijn van ieder item naar schatting ca. 500 
exemplaren nodig. 

Kinderen worden uitgenodigd in de 
Mariënburgkapel, het Huis van de 
Geschiedenis, om van donderdag 25 tot en 

met koopzondag 28 november hun schoen, 
al dan niet met een groet of een aardig-
heidje voor Sint, Piet of Amerigo, te zetten.  
De dagen na 28 november komen Sint en 
Piet langs om te zien waarmee de kinderen 
hen verrast hebben. 
Op woensdag 1, zaterdag 4 en zondag 5 
december kunnen de kinderen vervolgens 
hun gevulde (!) schoen weer ophalen. Op 
1 en 4 december ’s middags zullen de 
Goedheiligman en zijn Zwarte Pieten overi-
gens persoonlijk aanwezig zijn.
Brengen en halen van de schoentjes kan 
alleen tijdens de openingsuren van het 
Huis van de Geschiedenis. 

Het aanleveren van de cadeautjes verloopt via 
Hanneline Oosting van RBT KAN, telefoon  
0481 36625 of h.oosting@rbtkan.nl

aanbod 
 evenementen-sponsorpakketten

voor ondernemers

Sint en winkeliers vullen
samen kinderschoentjes

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

SINT EN PIET 
ZIJN ALTIJD 
WELKOM 
IN ONZE
BINNENSTAD

RBT-sintvlag.indd   1 29-10-2009   10:34:01
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www.nijmegen.nl

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.

Moeite met het verkrijgen van een 
bedrijfskrediet? 
Startende en al gestarte ondernemers die ondanks een kansrijk
ondernemersplan moeilijk aan een lening komen, kunnen hun
dromen toch waar maken met Microkrediet Gelderland*. Bent u
een startende ondernemer? Dan kunt u het microkrediet krijgen
in combinatie met een IkStartSmart© -coachingstraject. Is uw
bedrijf jonger dan vijf jaar? Dan kunt u het microkrediet aanvra-
gen om bijvoorbeeld tijdelijke cashflowproblemen op te vangen 
of het bedrijf uit te breiden. Kijk voor meer informatie en de 
voorwaarden op www.nijmegen.nl en/of neem contact op met 
het Bedrijvenloket Nijmegen.

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.

*Microkrediet Gelderland is een gezamenlijk initiatief van de provincie Gelderland, de stadsbanken van de gemeenten
Apeldoorn en Arnhem, de gemeente Nijmegen en het project IkStartSmart© van de Kamer van Koophandel. Deze partijen
stellen geld en kennis beschikbaar aan de Gelderse ondernemers. Let op: geld lenen kost geld.

Van eigentijdse kerstpakketten 
tot persoonlijke relatiegeschenken 
u vindt het bij HANOS

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.

www.hanos.nl

zeer 
aantrekkelijk 

geprijsd!!

ad_novionova.indd   1 31-08-2010   16:33:55



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 aflevering Anja 
van Haaren, eigena-
resse van Kapsalon 
Van Haaren in de 
Bloemerstraat. 

Waarom heeft u voor de Bloemerstraat 
gekozen?
“Daar heb ik niet voor gekozen. Mijn 
grootvader is bijna honderd jaar geleden 
met de zaak begonnen. Aanvankelijk 
in de Grotestraat, later is hij naar de 
Bloemerstraat verhuisd. Mijn vader heeft 
de zaak weer van hem overgenomen. Ik 
ben hier geboren en opgegroeid. En nu ben 
ik eigenaresse. Een echt familiebedrijf dus.”

U kreeg het kappersvak met de paplepel 
ingegoten?
“Ja, maar ik wilde in eerste instantie geen 
kapster worden. Die damespermanentjes, 
daar had ik weinig trek in. Ik heb wel een 
opleiding gevolgd maar ben vervolgens 
in een modezaak gaan werken. Kennelijk 
kruipt het bloed waar het niet gaan kan 
want daarna ben ik in de zaak van mijn 
vader aan de slag gegaan. In die tijd, zo’n 
30 jaar geleden, werden mannen door 
mannen geknipt - gekapt moet ik zeggen - 
en vrouwen door vrouwen. Ik was een van 
de eerste vrouwen die heren knipte.”

Toen heette de kapper nog gewoon kapper en 
dat waren er toen vast niet zo veel als nu?
“Ja, dat klopt. Iedereen kan tegenwoordig 
een zaak openen, want diploma’s zijn niet 
meer vereist. De laatste jaren zijn er veel 
collega’s bijgekomen. Dat merk je heel 
goed.”

Maar uw zaak bestaat al heel lang. U heeft 
toch vaste klanten?
“Zeker zijn er die. Maar als je het alleen 

daarvan moet hebben, red je het niet. 
Bovendien gaat iedereen wel eens naar een 
andere kapper.”

Waarin onderscheidt u zich van anderen?
“Moeilijk te zeggen. Iedereen heeft een 
eigen stijl. De prijsverschillen - en die zijn 
soms substantieel - zitten ’m vooral in de 
luxe van een salon en de locatie van een 
pand. Ik vind het belangrijk dat iemand 
ook zonder al te veel middelen, gel of bril-
cream, er goed uitziet. En ik geloof dat ik 
niet zo duur ben.”

Wat doet u eraan om uw klandizie op peil te 
houden?
“Niet zo veel. Misschien dat ik binnenkort 
op bepaalde tijden iets met studenten-
korting ga doen. Belangrijker vind ik op 
dit moment de houding van de gemeente 
en in het bijzonder van de AFAC. Nu 
Plein 1944 overhoop ligt en mensen hun 
fietsen er niet meer kwijt kunnen, zie je dat 
de rekken hier overvol raken. Dat is logisch. 
Dan verwacht je dat er een iets toleranter 
beleid is vanwege de omstandigheden. 
Maar nee hoor, fietsen worden gewoon 
weggehaald. Dat is niet echt klantvriende-
lijk.”

Wat is uw toppertje in Nijmegen?
“Dat zijn de Nijmegen Devils, ijshockey. 
Daar ga ik dikwijls kijken. Natuurlijk ook 
omdat een van mijn twee zoons meespeelt. 
Vorig jaar waren ze bijna failliet maar ze 
zijn gelukkig gered.”

Onderneem ’t maar!

Naam  Anja Van Haaren
Zaak  Kapsalon van 
Haaren 
Geboorteplaats  Nijmegen  

Burgerlijke staat  

gescheiden, twee 
kinderen
Woonachtig  Nijmegen
Hobby’s  cricket, voetbal 
en ijshockey kijken
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bericht over nieuwe vestigingen, renovaties en winkelsluitingen
Meldingen zijn altijd welkom bij de redactie: info@novionova.nl 

Reisbureau
verhuist 

De Mobility Store van Tijn van de Venne 
in de Ziekerstraat verhuist naar de 
Nieuwstraat. Het pand dat vrijkomt, wordt 
betrokken door reisbureau de Planeet, dat 
eerder te vinden was in de Nieuwstraat.

Gesloten
Meijer en Ten Hove Uitvaartshop en 
Uitvaartverzorgers in de In de Betouwstraat 
heeft het niet gered. Ongeveer een jaar na 
de opening moet de onderneming haar 
deuren alweer sluiten. Het pand staat te 
huur.

Nieuw betrokken
Het pand aan de Molenstraat 62 dat 
modezaak Fifth onlangs verruilde voor de 
Moenenstraat, is verhuurd aan juwelier 
Lucardi.

Gedichten te koop
De binnenstad heeft er in de Tweede 
Walstraat, op nummer 83 een unieke win-
kel bij. In de Poëziewinkel is alles te vinden 
op het gebied van poëzie, gedichten en 
versjes. Eigenaresse Marjolein Piek: “De 
winkel is voor mij een droom die uitkomt. 
Eigenlijk dacht ik dat ik pas veel later aan 
iets dergelijks zou beginnen maar onver-
wacht kwam dit pandje ter beschikking 
wat het heel aantrekkelijk maakte om te 
starten.” Zelf is ze ook dichteres en levert 
ze als koerier gedichten op bestelling af. 
Marjolein Piek verzorgt ook workshops.

Verbouwen
Modezaak YRWN in de Ziekerstraat gaat 
verbouwen. De voorgevel ondergaat een 
metamorfose en de entree krijgt een ander 
gezicht. Inpandig worden de paskamers 
vernieuwd. Volgens een medewerker wordt 
de winkel hiermee een stuk mooier en 
overzichtelijker. Of de winkel tijdens de ver-
bouwing ook open blijft is nog niet zeker.

Verbouwen (2)
Het pand aan de Ziekerstraat 6a wordt 
verbouwd. Thans doet outlet-ondernemer 

Peter Ubbink uit Hoek van Holland er 
zaken met kleding. Op termijn zal het 
pand, dat Shoeby als hoofdhuurder heeft, 
een nieuwe huurder krijgen. In het verleden 
heeft winkelketen Shoeby er een aantal 
testjes gedaan, maar het pand voldeed niet 
aan de eisen. 

Een deur opgeschoven
Gamewinkel Mystery Media in de 
Augustijnenstraat is een deur opgescho-
ven. De winkel is verhuisd van nummer 23 
naar nummer 25.

Terug van weg geweest
De fietsenrekken in de Houtstraat zijn weer 
terug. Na anderhalf jaar staan de rekken 
weer op zijn plaats. Ze moesten destijds 
wijken voor de Vierdaagse van 2009.

Gesloten
De Hairlounge aan het Koningsplein is 
gesloten. De kapper, een van de vele fili-
alen van een landelijk opererende keten, 
was sinds de zomer van vorig jaar een 
vertrouwd gezicht op het plein. Het pand, 
naast café de Opera, staat te huur.

Ruijs Draaisma
fuseert met TCC

Ruijs Draaisma Reclamebureau in de 
Mr. Frankenstraat fuseert met The 
Communication Company Benelux (TCC) 
in Breda. Daarbij ontstaat een nieuwe 
bureaugroep met vestigingen in Breda, 
Nijmegen, Arnhem en Antwerpen en in 
totaal zo’n 54 medewerkers. 

Wijmpje’s Bistro 
is terug

Wijmpje’s Bistro naast en boven de 
St. Anthonispoort aan de Lage Markt heet 
weer zo. Na restaurant Schenk en Isabels 
Bistro hebben de nieuwe eigenaren Wibke 
en Bart van der Linde het restaurant weer 
de oorspronkelijke naam gegeven. Wie 
hecht aan de originele Franse keuken, 
komt aan z’n trekken in Wijmpje’s Bistro. 
De menukaart toont tal van typisch Franse 

gerechten voor een schappelijke prijs. De 
Van der Lindes zijn geen onbekenden in de 
Nijmeegse horecascene. Zij expoloiteren 
ook al studentencafé Tweemaalbellen in In 
de Betouwstraat en eetcafé Meneer Dijkstra 
aan de Daalseweg.

Periodieke opknapbeurt
In de maand oktober waren her en der stei-
gers in het centrum opgesteld. Die stonden 
er niet voor ingrijpende verbouwingen 
maar voor een nieuwe laag verf. Zo heeft 
Brinkman decoraties in de Pauwelstraat 
een opknapbeurt gekregen, net als de 
gevel van modezaak Hoogenboom in de 
Molenstraat.

Contract verlengd
De eigenaar van het pand aan de Burcht-
straat 61 en diens huurder Telefoonkopen 
hebben afgelopen maand een nieuwe 
overeenkomst gesloten. De winkel in tele-
foontoestellen en accessoires blijft dus de 
komende vijf jaar op de huidige locatie.

Café Lindenberg 23
terug in moederschoot

De exploitatie van Theatercafé Lindenberg 
23 aan de Ridderstraat is teruggekeerd 
in de moederschoot. In september, nog 
voordat exploitant LaVie Catering in de pro-
blemen kwam, werd het theatercafé ‘terug-
gegeven’ aan De Lindenberg Huis voor de 
Kunsten. Ferry Boerboom is en blijft de 
bedrijfsleider.

Cadeauwinkel in
Van Welderenstraat

Lex Diekstra, die in 1997 in opdracht van 
Werkenrode en De Groesbeekse Tehuizen 
lunchcafé/cadeauwinkel Blixem aan de 
Groesbeekseweg ontwikkelde, is in de Van 
Welderenstraat 62 ‘bij lex’ begonnen, een 
winkel voor cadeaus op maat. ‘bij lex’ is 
geopend op donderdag tot en met zater-
dag vanaf 12.00 uur, op alle koopzondagen 
en op afspraak. 

Eef begint kapperszaak
Het compagnonschap van Eef Kruissen en 
Coen Burgers heeft een jaar stand gehou-
den in hun kappers- annex schoenenzaak 
Coef aan de Van Welderenstraat. Ieder is 
nu zijn eigen weg gegaan. Coen zet de zaak 
voort met kapsalon en schoenen, terwijl Eef 
aan de overkant in de Van Welderenstraat 
een eigen kapperszaak is begonnen onder 
de naam Eef & haar. 
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