
 

Bewoners, ondernemers en gemeente 

hebben samen eindelijk een klap gege-

ven op de plannen voor herinrichting 

van de Smetiusstraat en Bloemerstraat. 

Het werk is gegund aan Huberts 

Wegenbouw uit Nijmegen, dat momen-

teel werkt aan een planning.

De werkzaamheden, die in januari begin-

nen, omvatten onder meer het plaatsen 

van nieuw straatmeubilair, het leggen 

van klinkers op de trottoirs ter vervan-

ging van de huidige tegels, en de hui-

dige straatverlichting wordt vervangen 

door nieuwe hangverlichting. Het aantal 

parkeerplaatsen in de Bloemerstraat 

blijft gehandhaafd. De fietsenstallingen 

worden licht uitgebreid. 

De bushalte op de Smetiusstraat 

wordt verlegd naar het deel van 

de Bloemerstraat, tussen de In de 

Betouwstraat en de Tweede Walstraat in. 

De trottoirs worden, waar mogelijk, ver-

breed. Pas na oplevering van Plein1944 

(in 2014) wordt de rijbaan opgeknapt. 

Herinrichting 
Bloemerstraat
begint in januari

Berichtgeving voor en door ondernemers in de binnenstad vindt 
verder plaats in samenwerking met het Huis voor de Binnenstad, 
onder meer door middel van een eenvoudige nieuwsbrief en via 
internet, de website van het Huis voor de Binnenstad.

Trouwe financiers
De Stichting Binnenstadsmanagement Nijmegen, de Federatie 
Ringstraten Nijmegen en de leden van de NovioNova Loyalty 
Club waren, samen met vaste adverteerders als de gemeente 
Nijmegen, Rabobank Rijk van Nijmegen, advocatenkantoor 
Brunet, schoenmakerij Tweehuijsen en Horeca Nijmegen tot 
heden de meest trouwe financiers van het blad. Samen brach-
ten zij op jaarbasis 55 duizend euro op, terwijl het binnenstads-
magazine 70 duizend euro aan kosten vergt. De exploitatie van 
het blad op deze wijze voortzetten zou onverantwoordelijk zijn 
ten opzichte van onze onderneming, Faits Divers Marketing & 
Media.

Malaise
De economische malaise, waarin detailhandel en horeca nog 
steeds zitten, was er begin dit jaar al de oorzaak van dat 
NovioNova als nieuwsbrief, dus in een eenvoudiger vorm, 
moest verschijnen. De financiële nood werd een maand gele-
den bovendien zo hoog, dat wij ons gedwongen zagen de 
nummers van november en december te combineren in één, 
de nu voorliggende, uitgave. 

Titel blijft
Om aan de verplichtingen tegenover de dertig leden van de 
NovioNova Loyalty Club en andere adverteerders te voldoen, 
zal NovioNova in de eerste helft van 2011 in ieder geval nog 
drie keer in gedrukte vorm verschijnen. De titel wordt niet 
opgeheven, zodat NovioNova nog als special of als publieks-
nummer kan verschijnen, bijvoorbeeld bij een speciale gele-
genheid in de binnenstad. 

 André Sonneville, Elles Jonker

Dit is voorlopig de laatste reguliere uitgave van 
NovioNova, het binnenstadsmagazine van Nijmegen. 
Door gebrek aan voldoende inkomsten zijn wij, uitge-
vers van NovioNova, gedwongen de verschijning van 
het magazine op een laag pitje te zetten. 

WinternightShopping
enthousiast ontvangen

Kerst in de Stevenskerk:
Van Eskimo tot Indiaan 

Uitkijkkonijn op het Valkhof
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VAN BINNENUIT

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting 

Binnenstads-
management 

Nijmegen

verkeer
Hoe lang duurt het nog 
voordat op het stadhuis 
eindelijk is doorgedron
gen dat we in Nijmegen 
een gigantisch probleem 
hebben met de bereikbaarheid? 
Nee, ik ga geen ‘zie je wel’ zeggen, maar het 
is natuurlijk wel een feit dat we de proble
men van nu al jaren hebben zien aankomen. 
De reacties vanuit het stadhuis waren tot 
voor kort vooral laatdunkend. Over auto
verkeer viel niet te praten. Mensen moesten 
zich maar met de fiets of het openbaar ver
voer verplaatsen. Gewoon niets doen, dan zou 
het probleem zich vanzelf oplossen en zou 
iedereen zich op de door het linkse college 
gewenste wijze gaan gedragen.
Helaas moeten we constateren dat de mees
ten van de mensen die jaren geleden in al hun 
wijsheid de verkeerde beslissingen namen 
inmiddels Nijmegen de rug hebben toege
keerd. Paul Depla verblijft in het verre zuiden 
en Lenie Scholten kan in Eindhoven scoren 
mede door de geweldige investeringen in de 
infrastructuur die daar wel zijn gedaan(!). 
Waar Ton Hirdes is gebleven weet ik eerlijk 
gezegd niet, maar dat Jan van der Meer nog 
steeds op zijn fietsje naar het stadhuis komt, 
is zeker. Gelukkig ging Henk Beerten onlangs 
ook eens met de auto buiten de stad en wist 
hij niet wat hem overkwam toen hij Nijmegen 
weer in wilde. Eindelijk een wethouder die 
beseft dat er iets moet gebeuren!!

Nou beste bestuurders van 
Nijmegen, er moet niet iets, maar 
héél véél gebeuren willen we niet 
afstevenen op een economische 
catastrofe die het gevolg is van 
kortzichtigheid en door het door 
politieke dogma’s ingegeven 
beleid van de afgelopen jaren. 
Wij kunnen niet verder met 
mensen die op basis van poli
tieke ideologieën onze stad op 
slot zetten en daarmee elke 
ontwikkeling blokkeren. Noch 
de kenniseconomie, noch de 
binnenstadseconomie, noch 
de bestaande bedrijvigheid in 
wijken en op bedrijventerreinen 
kan zonder bereikbaarheid. 
Daarom roepen wij u op nu heel 
snel te komen met toekomstvas
te oplossingen waar Nijmegen 
iets aan heeft, zowel voor de 
korte als de lange termijn!

Voor het eerst in Nijmegen: 
winkels op 23 december tot 
23.00 uur open

WinternightShopping
enthousiast ontvangen
Het idee om op donderdag 23 decem-
ber een WinternightShopping in de 
Nijmeegse binnenstad te houden, 
waarbij de winkels tot 23.00 uur open 
blijven, is door de ondernemers in de 
binnenstad met groot enthousiasme 
ontvangen. 

De Nijmeegse vestigingen van grote fili-
aalbedrijven als V&D, Hema, C&A, H&M 
en Blokker zegden hun medewerking 
toe, net als de verenigde winkeliers in de 
Marikenstraat, de Van Welderenstraat en in 
de Molenpoortpassage. 

Sfeermomenten
De mogelijkheid om binnen-
stadbezoekers nog net voor 
de Kerst optimaal te bedienen 
is een initiatief van het Huis 
voor de Binnenstad en RBT 
KAN en wordt gedragen door 
de partijen in het Huis voor de 
Binnenstad, o.a. de Vereniging 
Binnenstad Ondernemers en 
de Federatie Ringstraten. 
Op een aantal locaties in de 
stad wordt deze avond voor 
extra aankleding gezorgd in 

de vorm 
van extra 
kerstbo-
men en 

-versiering Verspreid over het centrum  
zorgen diverse Kerstmannenorkesten 
bovendien voor muzikale sfeermomenten. 

Nieuw
“Het is voor de eerste keer in Nijmegen dat 
de winkels in de binnenstad tot 23.00 uur 
open blijven. Na onze eerste oproep aan 
winkeliers om mee te doen, kregen we met-
een reacties. Ook uit onverwachte hoek, 
van ondernemers waar je anders nooit 
iets van hoort”, aldus projectleider Krista 
Davelaar van het Huis voor de Binnenstad. 
Nadat de vergunningen bij het gemeen-
tebestuur waren aangevraagd en 
(vlot) waren verstrekt, is er voor de 
WinternightShopping een communicatie-
campagne ingezet om zowel winkeliers 
als consumenten te informeren over deze 
nieuwe activiteit in de binnenstad. 

Bellen blazen
Op de middag voorafgaand aan de 
WinternightShopping worden aan een 
groot deel van de winkeliers in het centrum 
kleine bellenblaaschampagneflesjes uitge-
deeld die zij die avond als kleine attentie 
aan hun klanten kunnen meegeven. De 
attentie wordt zolang de voorraad strekt 
over de winkels verdeeld. Winkeliers die 
alsnog willen deelnemen, kunnen het beste 
hun gegevens doormailen naar: info@
acbn.nl. 
“De Marikenstraat heeft het initiatief geno-
men om de bezoekers aan hun straat te 
trakteren op een glas champagne”, aldus 
Davelaar. Ook de Van Welderenstraat kijkt 
uit naar een speciale actie. 
Meer informatie: Huis voor de Binnenstad, 
Krista Davelaar, tel.nr.024-3223673.

	   Lees verder op pagina 8: 
 ‘Nijmegen omarmt toch Mariken Winterfeesten’

In de Marikenstraat worden tijdens de 
WinternightShopping volgende week 
donderdagavond de champagne-
flessen ontkurkt! 
Foto: VanderWilt Fotografie. 
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Het project ‘Altijd welkom in 
Nijmegen’, waartoe de vestiging 
van het Huis voor de Binnenstad 
hoort, werd al eerder begunstigd 
met een flink bedrag uit het 
Ondernemersfonds. In dit pro-
ject werken binnenstadsorgani-
saties zoals VBO, FRN, Cultureel 
Netwerk Nijmegen, Horeca 
Nijmegen en ACBN nauw samen. 

Ook dit jaar was circa 1,5 miljoen 
euro in het Ondernemersfonds 
beschikbaar. Het restant wordt 
na verrekening ingezet voor las-
tenverlichting (OZB voor niet- 

woningen) en verwerkt in de 
stadsbegroting 2012-2015. Het 
Ondernemersfonds blijft, vol-
gens afspraak tussen de coaltie-
partijen, in ieder geval tot en 
met 2014 in stand. 

Vijf evenementen en een projecten krijgen bijdrage

Ondernemersfonds steunt
wederom binnenstad

Vijf evenementen die zich 
in de binnenstad afspelen en 
een project ter versterking 
van de binnenstad ontvangen 
een bijdrage. Totaal werden er 
37 verzoeken om geld uit het 
Ondernemersfonds 2010 inge-
diend. Daarvan werden er uit-
eindelijk 18 gehonoreerd.

Voorzitter Eric van Gaalen van 
de Taskforce Ondernemersfonds: 
“Het project ‘Weg met graf-
fiti’ dat door de Vereniging 
Binnenstad Ondernemers en de 
Federatie Ringstraten Nijmegen 
werd ingediend ontvangt 35 
duizend euro. Daarmee kan de 
eerste schoonmaakbeurt in de 
hele binnenstad worden gefi-
nancierd en kan een doorlo-
pend onderhoudstraject, om de  

binnenstad ook daadwerkelijk 
graffitivrij te houden, worden 
opgestart. Een project dat de bin-
nenstad daadwerkelijk versterkt 
en waar tal van ondernemingen 
van kunnen profiteren, hele-
maal volgens de doelstelling van 
het Ondernemersfonds.”

Evenementen als Sambafestival, 
UITfestival, Gebroeders van 
Limburgfestival, Nijmegen 
Tropical, en Kerst in de 
Stevenskerk kunnen ook reke-
nen op een bijdrage uit het 
fonds. Een paar evenementen 
die tegen de binnenstad aan-
leunen zijn ook in de prijzen 
gevallen: de Koffieconcerten op 
het stadsstrand in Lent en het 
multimedia festival Oddstream 
XS in de Vasim. 

Taskforce Ondernemersfonds 
Nijmegen 2010
Postbus 3, 6500 AA  Nijmegen
www.ondernemersfondsnijmegen.nl

Ook dit jaar wordt de binnenstad niet vergeten bij de toekenning 
uit het Ondernemers fonds 2010. Een bedrag van €189.700,- komt 
terecht in de binnenstad. 

Ook het Gebroeders van Limburgfestival profiteerde dit jaar met een behoorlij-
ke bijdrage van het Ondernemersfonds Nijmegen. Foto: Stef Verstraaten.

a d v e r t o r i a l
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BINNENSTAD-
SPREEKUUR

‘Functiemenging
brengt dynamiek’

Debat ‘Bruisende Binnenstad’ 
levert nieuwe inzichten op

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

moeten we op inspelen. Het toverwoord 
daarbij is functiemenging”, verwoordt hij 
de belangrijkste conclusie van het debat.

Schoenen en kappen
Wat wordt bedoeld met functiemenging? 
Jeene: “Hoewel je het in het buitenland en 
in de grote steden in de randstad veel meer 
ziet, is het gelukkig voor Nijmegen niet 
helemaal blanco terrein. Functiemenging 
zie je bij Selexyz-Dekker van de Vegt, waar 
in de boekhandel een prima koffie corner 
is geïntegreerd en bij Coef in de Van 
Welderenstraat, waar in één winkel schoe-
nen worden verkocht en een kapperszaak 
functioneerde. Dus, meer functies in één 
zaak, dat brengt dynamiek.”

Designstraat
Functiemenging in de 
binnenstad heeft alleen 
kans van slagen als de 
gemeente bereid is ook 
de regelgeving te ver-
anderen. De wethouder 
beseft dat terdege. “We 
zullen minder rigide 
moeten omgaan met 
bestemmingsplannen en 
vestigingsregels, willen 
we functiemenging een 
kans bieden. We gaan 
dan ook aan de slag met 

“Het was een goede bijeenkomst, waar-
van we het nodige opgestoken hebben. 
Duidelijk is dat de retail verandert en 
dat wij -dus alle betrokkenen bij de bin-
nenstadseconomie- moeten meeveran-
deren.”

Wethouder Bert Jeene kijkt tevreden terug 
op de debatavond die hij onder de titel 
‘Bruisende Binnenstad’ in LUX organi-
seerde en waarop een kleine 150 belang-
stellenden waren afgekomen. “Het gaat in 
de moderne binnenstad niet meer zozeer 
om kopen en consumeren, het gaat veel 
meer om beleving in de binnenstad. Daar 

functiegebiedsprofielen, bijvoorbeeld de 
Houtstraat wordt een echte designstraat, 
de Lange Hezelstraat gespecialiseerd 
in cadeauwinkels. Per straat zal er een 
gebiedsprofiel worden opgesteld, waar-
uit bijvoorbeeld projectontwikkelaars en 
makelaars precies kunnen opmaken welke 
wensbeelden er gelden voor vestiging van 
bedrijven in zo’n straat. Voor de binnen-
stad in zijn geheel zijn we een bidbook aan 
het maken.”

Flexibiliteit
Jeene verwacht dat de ‘houdbaarheids-
duur’ van bestemmingsplannen in de 
toekomst ook korter zal worden. “Wil je 
kunnen reageren op dit soort ontwikkelin-
gen, moet je niet aan de ketting liggen van 
een bestemmingsplan dat van A tot Z alles 
regelt. Daar moet je flexibel mee kunnen 
omgaan. Door de marktpartijen wordt ook 
om meer flexibiliteit gevraagd in het kader 
van het bestrijden van de leegstand in de 
binnenstad. Het mes snijdt dus aan twee 
kanten.”

De wethouder zegt oren en ogen open 
te houden voor binnenstadondernemers 
die initiatieven willen ontplooien waar het 
gaat om functiemenging, bijvoorbeeld als 
pilotproject. “Niet alles zal haalbaar zijn 
maar we staan natuurlijk altijd open voor 
prachtige ideeën!”

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 en adverteerders.

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 

colofon

“We zullen min-

der rigide moeten 

omgaan met bestem-

mingsplannen en ves-

tigingsregels, willen 

we functiemenging 

een kans bieden.”
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Functiemenging bij Selexyz Dekker van de Vegt: 
boekhandel en koffiecorner. Foto: NovioNova.



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.

Plannen voor uitbreiding of 
verplaatsing van uw bedrijf?
Wilt u uw bedrijf uitbreiden of verplaatsen? Kom dan met uw

ideeën naar het bedrijvenloket van de gemeente Nijmegen. 

Wij denken graag met u mee en kunnen u helpen met vragen 

over het bestemmingsplan en allerlei praktische zaken, zoals 

de procedure voor een omgevingsvergunning. Daarin worden 

bijvoorbeeld bouwactiviteiten, benodigde in- en uitrit en het 

kappen van bomen geregeld. Kijk voor meer informatie 

ook op www.nijmegen.nl.

Tip
Tel: 14024 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.

a d v e r t e n t i e

www.brunet.nl Oranjesingel 53 - 57  Nijmegen  |  Postbus 1106  6501 BC  Nijmegen

Telefoon (024) 381 09 90  |  Fax (024) 323 22 66  |  E-mail  info@brunet.nl

Brunet.
Úw advocaat staat ook in het nieuwe jaar voor u klaar
De feestdagen staan voor de deur, het jaar loopt op zijn eind. Het is tijd om het vizier op 2011 te 
richten. Dat geldt ook voor uw juridische zaken. Dus is het goed om te weten dat úw advocaat van 
Brunet net als het afgelopen jaar voor u klaar staat in het nieuwe jaar.

praktisch elk rechtsgebied kunt u bij ons terecht, of uVoor advies betreffende vraagstukken op praktisch elk rechtsgebied kunt u bij

nu ondernemer bent of particulier. Van arbeids- en ambtenarenrecht tot ondernemingsrecht tot

sociaal zekerheidsrecht, wij hebben specialisten die u bijstaan.

Betrokken, dat zijn we: bij u als cliënt, bij uw zaak, bij uw belang en vooral bij het resultaat

dat we voor u kunnen behalen. We combineren onze expertise met een werkwijze die wordt

gekenmerkt door kwaliteit, slagvaardigheid, duidelijkheid en effi ciency.

Wij wensen u fi jne feestdagen en een gezond 2011!

u klaar
1



a d v e r t e n t i e

Nijmegen – OK, de verkiezing tot het Beste café van 
Nederland, na jarenlang in de top van deze prestigieuze 
lijst gebivakkeerd te hebben, was vorig jaar natuurlijk 
een hoogtepunt. Maar een van de mooiste complimenten 
die Martien Evers, hét gezicht van Café Jos, ooit kreeg 
- ‘het best bewaarde horecageheim van Nederland’ - 
kon daarmee voorgoed opgeborgen worden. Een golf 
van publiciteit overspoelde het etablissement aan de 
Daalseweg dat Martien, zijn gezin en medewerkers in 
dertig jaar naar de top hebben geleid. En dat in volledige 
harmonie met de gezellige buurt in Nijmegen-Oost. 
“Iemand zei ooit tegen me dat hij beste wilde verhuizen, 
maar dat er dan wel een Café Jos in moest zijn. Daar kan 
ik dagen van genieten!”, lacht Martien, “evenals van het 
zeer gemêleerde gezelschap dat we hier iedere keer weer 
mogen begroeten.”

Het bewijst ook dat horeca en wonen uitstekend kunnen 
samengaan. Iets waarvoor Martien en zijn dochter Malu, 
die langzamerhand verschillende taken van haar vader 
overgenomen heeft, zich ook binnen Koninklijke Horeca 
in verschillende besturen hebben ingezet en nog steeds 
inzetten. Martien: “Het is logisch dat er vanuit bijvoorbeeld 
een gemeente veel aandacht uitgaat naar het centrum. 
Maar het moet niet zo zijn dat overige wijken vergeten 
worden. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten wordt 
er nog te vaak op het allerlaatste moment en kopje 
koffie ingetekend op de tekening. Dat moet anders. 
Aan horecaondernemers de taak om dit bij overheden 
aan te kaarten. En hiervoor is KHN de meest geschikte 
organisatie. Enerzijds om de collectieve belangen te 
behartigen en anderzijds als verantwoordelijkheid naar de 
samenleving.”

Malu: “Kijk naar Bottendaal of hier Nijmegen-Oost. Dat zo’n 
tien cafés drie keer per jaar gezamenlijk een muziekfestival 
organiseren is redelijk uniek te noemen. Het enthousiasme 
onder de wijkbewoners is groot en het aantal kritische 
noten miniem. Zo’n samenwerkingsverband moet 
Koninklijke Horeca ook zijn. Ik wil me als bestuurslid van 
de Nijmeegse afdeling hard maken om de onderlinge 
samenwerking te versterken. En ook mijn leeftijdsgenoten 
proberen te overtuigen onze organisatie een prachtig 

middel is om iets voor elkaar te krijgen. Het is een 
uitstekende manier om de branche te leren kennen.”

Martien is al een aantal jaren ex-bestuurslid. “Ik heb 
me altijd op het standpunt gesteld dat je niet moet 
klagen als je niet zelf actief probeert iets te veranderen. 
Daarom ben ik destijds in het bestuur gestapt. 
Terugkijkend vind ik het wel jammer dat er met 
veel van wat toen bereikt is, nu niets meer gedaan 
wordt. Nieuwe besturen onderhandelen met nieuwe 
overheden over hetzelfde als toen. Het wiel wordt 
mij net iets te vaak opnieuw uitgevonden. Dit kost 
tijd en vooral heel veel geld. Een van de grootste 
uitdagingen van KHN Nijmegen is volgens mij de 
continuïteit waar te borgen, gebruik te maken van 
dingen die al op de plank liggen en hierop voort te 
borduren.”

Vak

Tenslotte nog een woordje over het opleiden van 
horecapersoneel. Martien: “Ondernemers en 
personeel moeten beseffen dat horeca echt een 
vak is, niet alleen een leuk studentenbaantje. 
Te vaak zie ik dat een gast aan de barkeeper 
de juiste fles moet aanwijzen. Het is mooi dat 
mensen precies weten hoe er moet worden 
omgegaan met een gokverslaafde, minstens 
zo mooi vind ik het dat mijn personeel het 
verschil weet uit te leggen tussen een 
donker bier en bockbier. Wij moeten als 
Koninklijke Horeca, hoe moeizaam het 
misschien soms ook gaat, contact blijven 
zoeken met het ROC of welke opleiding 
dan ook. Want samen kun je de kwaliteit 
van de horeca pas verbeteren.”

Waarna het gesprek beëindigd wordt. 
Vader Martien en dochter Malu maken 
zich op voor opnieuw een inspirerende 
en gezellige middag en avond in Café 
Jos. Daar waar het vakmanschap van 
ieder getapt glas bier afdruipt. En 
samenleving en horeca hand in hand 
gaan.

(door Roland van Zonsbeek)

Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Groot Nijmegen

Twee generaties verantwoordelijkheidsgevoel in Café Jos

“KHN is er voor onze collectieve belangen”
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Museumpark Oriëntalis speelt de rest van dit jaar tot en met 31 december 
een belangrijke rol in de programmering van de manifestatie ‘Kerst in de 
Stevenskerk’ als onderdeel van de Mariken Winterfeesten.

Het ontbreken van een tijdelijke ijsbaan 
op het Valkhof of bij de Mariënburgkapel 
ten spijt, de Nijmeegse binnenstad staat 
de rest van feestmaand december toch 
weer volop in het teken van de gezellige 
Mariken Winterfeesten, die een kleurrijk 
palet van tal van winteractiviteiten te 
bieden hebben. 

In alle hoeken van de binnenstad slaan 
ondernemers, evenementenorganisatoren, 
kunstenaars en musea de handen ineen 
om het publiek te verrassen in de sfeervol 
aangelichte binnenstad.

‘Kerst in de Stevenskerk’ brengt sfeer in Nijmeegse binnenstad

Van Eskimo tot Indiaan

Ontbreken ijsbaan weerhoudt binnenstad er 
niet van gezelligheid en sfeer te creëren

Nijmegen omarmt toch 
Mariken Winterfeesten

 vervolg van pagina 3

Een lampionnenoptocht zorgt op tweede kerstdag in en 
rond de Stevenskerk voor een sprookjesachtige sfeer.

Kerst in de St. Stevenskerk dient 
zowel een cultureel als econo-
misch doel in de Nijmeegse bin-
nenstad. Foto: Ronald Puma. 

Na St. Nicolaas hebben de meeste win-
keliers in een mum van tijd hun winkels 
in kerstsferen gedompeld en hebben ze 
tevens hun etalages als zodanig ingericht. 
De koopzondag van 19 december staat 
natuurlijk in het teken van de Mariken 
Winterfeesten.

Kerstman
De echte kerstsfeer ontstaat op zaterdag 
18 en (koop)zondag 19 december, als de 
Kerstman op zijn arrenslee een bezoek 
brengt aan de Hezelstraten. De traditie 
zegt dat de ondernemers in die straten 

Van Museumpark Oriëntalis is een wereld-
wijde expositie van kerstgroepen te zien in 
de Stevenskerk. “Van Eskimo tot indiaan - 
af en toe aangevuld met levende ‘kerstfigu-
ren’ - het is allemaal gratis te zien in de St. 
Stevenskerk”, aldus projectleider Theo van 
Stiphout enthousiast. “Daarnaast is een 
bezoek aan het poppentheater, de verhalen-
vertellers of de knutselhoek een aanrader 
voor (groot)ouders en (klein)kinderen.”
Ook de traditionele kerstconcerten blijven 
de moeite waard. “Dat begon twee dagen 
geleden al met een geslaagd kerstconcert 
van het Bach Choir & Orchestra, dat op 
27 december ‘s avonds herhaald wordt”, 
aldus Van Stiphout. Zaterdag is er een 
aflevering van de Stevensconcerten, met 
een optreden van het Roden Boys Choir, 
terwijl zondag 19 december vanaf 15.00 uur 
het Koninklijk Nijmeegs Mannenkoor in 
de St. Steven een kerstconcert geeft. Het 
Nijmeegs Symfonieorkest concerteert  op 
26 december, aanvang 14.30 uur.
De kunstorganisator weet het zeker: “’Kerst 
in de Stevenskerk’ is een publiekstrek-
ker van niveau. Daar heeft de binnenstad 
in deze kansrijke feestmaand december 

behoefte aan. De bezoekers, velen uit 
een marktsegment waarmee onderne-
mers graag van doen hebben, kunnen de 
Stevenskerk niet bereiken zonder door de 
binnenstad te lopen. Dit initiatief dient dus 
naast een cultureel doel ook een belangrijk 
economisch doel.”
“We starten met een kwalitatief goed 
project dat zich met zorg en aandacht de 
komende jaren verder kan ontwikkelen 
tot een evenement van nationale allure”, 
gaat hij verder. “Kwaliteit, betekenis en 
continuïteit staan voorop. Samenwerking 
van constructieve partijen in onze stad is 
daarbij van groot belang. Inmiddels wer-
ken Stichting Stevenskerk, Museumpark 
Orientalis en Theater Madoc al intensief 
samen.” De Stevenskerk is in de ogen van 
Van Stiphout hét huis voor kunst, cultuur 
en bezinning van Nijmegen. “Dit beeld-
bepalend monument trekt door haar vele 
originele activiteiten jaarlijks ruim 80.000 
bezoekers.”

Het complete programma van ‘Kerst in de 
Stevenskerk’, met tijden en prijzen, is te 
vinden op www.stevenskerk.nl

het winkelend publiek dan ook trakteert op 
warme chocolademelk.

 Op 18 december vindt ´s middags vanaf 
13.00 uur in de Van Welderenstraat de 
eerste Van Welderen´s Warme Winterdag 
plaats. De warmte en de sfeer van vuurkor-
ven, een pannenkoekenkraam waar gratis 
pannenkoeken worden uitgedeeld, diverse 
kraampjes voor onder andere warme cho-
colademelk en glühwein en een Kerstman 
die te hooi en te gras cadeautjes uitdeelt, 
dragen zorg voor de Van Welderen’s 
Warme Winterdag. 



Reinoud van 
Assendelft

de Coningh
leisure manager

DE 300 VAN VAN AS
klanten-
service
Ja hoor..., dat heb ik 
weer! Net een nieuw 
telefoonabonnement bij 
TMobile en Youp van 
’t Hek begint met het slopen van het merk! 
Eerst zijn column in NRC, toen zijn optredens 
bij Kassa, Pauw & Witteman en andere pro
gramma’s. Daarna een handtekeningenactie 
en daar nog eens overheen een eigen tijd
schrift. Komt er nog meer? 
Weet je nog van Buckler? Ben (...!) benieuwd 
waar de telefoonmaatschappijen over een 
tijdje zijn... Youp heeft natuurlijk gelijk. 
Eindelijk iemand die aan de kaak stelt hoe 
droevig het gesteld is met de klantenservice 
die geen klantenservice blijkt te zijn. ‘Ik héét 
wel klantenservice, maar dat gééf ik niet!’
Er zijn natuurlijk ook héél goede uitzonde
ringen. American Express bijvoorbeeld, of 
Expedia. Als je die belt krijg je iemand aan 
de lijn die de telefoon oppakt en erop inge
steld is om het jou als klant naar de zin te 
maken en jouw probleem op te lossen. Dat is 
de essentie van goede marketing: De klant 
voelt zich geweldig! En belangrijk omdat 
die grote organisatie zijn probleem heeft 

opgelost!
Ik werkte ooit bij de Efteling. 
Klachtenbehandeling is daar erg 
belangrijk. De ergste klachten 
kreeg onze Algemeen Directeur 
ook altijd te zien. Klagers zijn 
zelden zeikerds, maar je leert 
van hen wat er kan verbeteren. 
Op een dag kwam er een klacht 
binnen over toiletten, die héél 
smerig zouden zijn volgens de 
klager. Eerst checken of hij gelijk 
had. Toen dat niet het geval 
bleek te zijn omdat alles héél 
proper gehouden wordt, werd 
de klager opgebeld door de baas 
zelf. Toen die vroeg hoe het kon 
dat deze klacht was gezonden zei 
de klager: “Nee hoor meneer, ik 
heb helemaal geen klacht over 
jullie toiletten, maar wij wilden 
een onderzoek doen naar hoe de 
klachtenbehandeling bij jullie is 
geregeld! Ik vind het fantastisch 
dat ik door de directeur zelf wordt 
teruggebeld!” 
Beste bewijs dat klachtenbehan
deling zo hoog mogelijk in de 
organisatie moet worden behan
deld! Doe er je voordeel mee!

Een jury van VBO en de redactie van NovioNova beoor-
deelde voor St. Nicolaas en voor Kerstmis de etalages 
in de binnenstad. De uitslag van de etalagewedstrijden 
wordt vrijdagavond bekend gemaakt. 
Foto: Theo van Zwam
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De Vereniging Binnenstad Ondernemers 
(VBO) nodigt leden en niet-leden uit op 
vrijdag 17 december aanwezig te zijn bij de 
jaarlijkse uitreiking van de Blauwe Steen en 
de bekendmaking van de traditionele etala-
gewedstrijden 2010. 
De bijeenkomst, die tevens geldt als de ein-
dejaar borrel van het VBO, vindt vanaf 18.30 

uur plaats in de vernieuwde vestiging van 
V&D (ingang aan de Grote Markt). Zoals 
ieder jaar belooft de uitslag van de etalage-
wedstrijd een spannende aangelegenheid te 
worden en is de benoeming van de nieuwe 
drager van de Blauwe Steen de grote ver-
rassing.
Graag aanmelden via info@vbonijmegen.nl

Als uitvloeisel van de Lifestylebeurs 2010 
(zie pagina’s 10 en 11) organiseert het 
bekende whiskymerk Glenfiddich begin 
volgend jaar een proeverij. Glenfiddich was 
een van de sponsoren van de Lifestylebeurs 
en wil met de proeverij een follow-up geven 
aan haar activiteiten tijdens de beurs. 
Belangstellenden voor de (kosteloze) proe-

verij van de Glenfiddich Single Malt Scotch 
Whisky kunnen zich aanmelden bij Faits 
Divers Marketing & Media (info@faitsdi-
vers.nl) door hun naam, telefoonnummer 
en e-mailadres op te geven, waarna zij auto-
matisch een uitnodiging ontvangen. Er zijn 
ca. 30 plaatsen beschikbaar. 

In de Stevenskerk, die hoog boven de 
Hezelstraten en de rest van de binnen-
stad uittorent, vindt van 17 tot en met 31 
december onder de noemer ´Kerst in de 
Stevenskerk´ een compleet programma 
voor het gehele gezin plaats (zie elders op 
deze pagina). Speciale vermelding verdient 
de sprookjesachtige lampionnenoptocht 
die op 26 december, tweede kerstdag, 
vanaf een uur of vijf ´s middags rond de 
Stevenskerk door de stad begint te trekken. 

Nicolaas Kapel
In de gehele maand december vinden 
gevarieerde en bijzondere kerstconcerten 
plaats in de Stevenskerk. Onder andere 
van de Roden Boys Choir en het Koninklijk 
Nijmeegs Mannenkoor.
In de pittoreske Nicolaas Kapel op het 
Valkhof is vanwege de succesvolle start in 
2009 de KINK-expositie ook deze winter 
weer te bezichtigen. In een bijzondere 
samenwerking tussen de kunstenaars 

Proeverij van Glenfiddich

VBO reikt weer Blauwe Steen en etalageprijzen uit

Mireille Ligterink en Carla Dijs exposeren 
zij hun werk op deze prachtlocatie. 

Extra koopavond
Op het Koningsplein, waar de hele maand 
al een oud-Hollandse gebakkraam in geur 
en smaak de nodige nostalgische gevoe-
lens oproept, wordt rond de kerstdagen 
de traditionele Kerststal met poppen en 
dieren ingericht. Ouders genieten er van 
een heerlijke oliebol of appelflap terwijl de 
allerkleinsten een ritje maken in de nostal-
gische carrousel. 

Een extra koopavond, op woens-
dag 22 december, gaat vooraf aan de 
WinternightShopping op donderdag 23 
december, een koopavond waarop de win-
kels voor het eerst in Nijmegen tot 23.00 
uur geopend blijven en waar ondernemers 
en ondernemersverenigingen bovendien 
een aantal extra activiteiten aan hebben 
opgehangen.



De Lifestylebeurs 2010, eind november 
in de St. Stevenskerk, is met bijna 1.800 
enthousiaste bezoekers en 26 tevreden 
standhouders, een groot succes gewor-
den

Zowel bezoekers als standhouders 
oordeelden na afloop positief. Het aantal 
bezoekers, persoonlijk uitgenodigd 
door de exposanten, steeg ten 
opzichte van de editie  2009 met 50% 
tot 1.782. Het aantal standhouders 
verdubbelde. Door de inspanningen van 
Thomas Vorm Omgeving in Wijchen 
onderging de beursvloer in de kerk 
een ware metamorfose, waardoor de 
exposanten zich ondergebracht zagen 
in professioneel ingerichte stands. In 
combinatie met het uitgebalanceerde 

Lifestylebeurs 2010
trekt 1800 bezoekers

Winkeliers/standhouders doen goede zaken in St. Stevenskerk
Foto’s: VanderWilt Fotografie
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Winkeliers/standhouders doen goede zaken in St. Stevenskerk

licht en geluid, een ruime, hippe catwalk 
en de fleurige bijdrage van Decora 
Bloemdecoraties oogde de monumentale 
St. Stevenskerk als een bijzonder 
sfeervol ingericht expositiepaviljoen.

De koopzondag 28 november speelde 
een versterkende rol in het zakelijke 
succes van de deelnemende winkeliers. 
“Waar we delen uit onze collectie niet 
tijdens de beurs konden presenteren, 
konden we onze bezoekers alsnog zater-
dagmiddag of koopzondag ontvangen in 
onze winkel”, aldus een van de tevreden 
standhouders.
“De animo voor de beurs in 2011 is nu 
al groot”, konden organisatoren Claudia 

Haenen en Elles Jonker tevreden vast-
stellen. “We gaan deze editie samen 
met de deelnemers evalueren, daarna 
bepalen we wanneer in november 2011 
de 4e Lifestylebeurs zal plaatsvinden en 
of we het bij één dag houden of er een 
tweedaagse beurs van maken.”
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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 
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Een art-impressie van het 
‘Uitkijkkonijn’ van Florentijn 

Hofman, zoals dat tijdelijk in 
het Valkhofpark zal verrijzen. 

Tijdens een grootscheepse nachtelijke 
operatie zijn eerder deze week de vier 
platanen aan de zuidzijde van Plein 1944 
verhuisd naar een nieuwe locatie onder 
aan de Voerweg. Een vijfde boom werd 
herplant op de kop van de Houtstraat. 
De circa 16 meter hoge bomen, die krui-
nen hebben van zo’n zes meter breed, 
werden rechtop vervoerd op diepladers. 

In december en januari verschaft AIR 
Besiendershuis tijdelijk onderdak aan 
kunstenaar Florentijn Hofman en 
zijn team ten behoeve van de voor-
bereidingen en de opbouw van het 
‘Uitkijkkonijn’. Vanaf half januari zal dit 
elf meter hoge tijdelijke kunstwerk een 
plek innemen in het Valkhofpark.  

Het door de gemeente Nijmegen al in 
2008 vastgestelde kunstopdrachtenbeleids-
plan ‘INbeelden’ heeft tot doel in Nijmegen 
een aantal ‘tijdelijke’ kunstwerken te reali-
seren. Als eerste project in dit verband is 
gekozen voor het werk ‘Uitkijkkonijn’ van 
Florentijn Hofman.  
Het kunstwerk, dat specifiek voor het 
Valkhofpark in Nijmegen is ontworpen, 
wordt in de maanden december en januari 
door Hofman en zijn team opgebouwd. 
Eerst worden een aantal werkzaamheden in 
een opslagruimte in Nijmegen uitgevoerd. 
Vervolgens wordt het kunstwerk deel per 
deel opgebouwd in het Valkhofpark. De 

Platanen Plein1944 herplant op Voerweg

‘Uitkijkkonijn’ 
in Valkhofpark

Schepper Florentijn Hofman tijdelijk in Besiendershuis

visuele impact van het konijn zal 
niet onopgemerkt blijven. Zeker ook 
niet voor wie vanaf de Waalbrug de 
stad inrijdt. Bezoekers van het park 
kunnen het kunstwerk ook betre-
den. Via een trap in het kunstwerk 
is een platform te beklimmen met 
uitzicht over de Waal. 
Florentijn Hofman (1977 - Delfzijl) 
studeerde achtereenvolgens af aan 
de Hogeschool voor de kunsten - 
Constantijn Huygens in Kampen 
(2000) en de Kunsthochschule - 
Meisterschule in Berlijn (2001). Van 
de Rotterdamse kunstenaar is werk 
te zien in onder meer Amsterdam, 
Rotterdam, Schiermonnikoog, 
Osaka (Japan), Sao Paulo (Brazilië) 
en St. Nazaire (Frankrijk). 

Tussen kerst en nieuw toont 
beeldend kunstenaar Mariës 
Hendriks uit Nijmegen haar 
werk ‘Meanwhile Moment - 7’ 
in het Besiendershuis in 
Nijmegen. Het filmisch kunst-
werk wordt van binnen het 
naar buiten  op de grote glas-

in-lood-ramen aan de voor-
zijde van het  Besiendershuis 
geprojecteerd. De projectie 
maakt zodoende van het 
Besiendershuis een tijdelijk 
lichtbaken aan de Waalkade.
‘Meanwhile Moment - 7’ 
toont een panoramisch beeld, 

een rit langs een oneindig 
lange kaarsrechte weg door 
het bos. De projectie wordt 
in viervoud op de grote glas-
in-lood ramen van het histo-
rische pand aan de Waalkade 
geprojecteerd waardoor het 
kunstwerk zich uitstrekt over 

de hele breedte van de voor-
gevel. 
Het project is te zien vanaf 
23 december tot 30 december 
van 18.00  tot  22.00 uur. Op  
23 december om 19.30 uur 
wordt het werk gepresenteerd 
aan het publiek. 

Filmisch kunstwerk in en op Besiendershuis

De voorbereiding voor de verplaatsing is 
enkele jaren geleden al gestart met het 
afsteken van de wortels. Begin december 
zijn de wortels ingepakt om ze te bescher-
men tegen uitdrogen. De vorst van de 
afgelopen weken is voor de wortels geen 
probleem. Nadat de platanen zijn ver-
plaatst, vinden aan de zuidkant van Plein 
1944 nog de laatste grondwerkzaamheden 
plaats. Ook de archeologen gaan nog aan 
de slag op de plek waar de platanen heb-
ben gestaan.
De bomen werden van Plein 1944 naar de 
Voerweg vervoerd via de Doddendaal, de 
Parkweg, het Joris Ivensplein, de Veemarkt 
en de Waalkade. Vanwege de omvang van 
de bomen moesten op deze route extra 

maatregelen genomen worden om ruimte 
te creëren voor het transport maar ook 
om schade aan bijvoorbeeld lantaarnpalen 
en geparkeerde auto’s te voorkomen. Zo 
moest een aantal bomen langs de route 
worden gesnoeid, werden de lichtmasten 
langs de route omgedraaid en werden 
enkele lichtmasten tijdelijk weggehaald. 
Straten werden voor het verkeer afgesloten 
en hier en daar werd een tijdelijk parkeer-
verbod ingesteld. 

Gemeente en uitvoerder (projectteam 
Plein1944) informeerden de bewoners van 
de binnenstad tijdig over eventuele overlast 
door extra licht of geluid, door de inzet van 
zwaar materieel.
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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
• 19 december  Kerstmis
• 2 januari 2011  Nieuwjaar

Evenementenkalender 
december 

Donderdag 16 december
Verschijning nummer 11-2010 van ‘NovioNova’, 
hét binnenstadsmagazine van Nijmegen. 
i: www.novionova.nl

Tot en met zondag 2 januari 2011
Mariken Winterfeesten. 
i: www.marikenwinterfeesten.nl 

Vrijdag 17 december
• Het ondernemerscafé, vanaf 17.00 uur in café-
restaurant De Vereeniging. Sponsor( JCI Mariken 
actie: ‘Pimp je Boom’.
i: www.nijmeegsondernemerscafe.nl 
• Jaarlijkse uitreiking van de Blauwe Steen en 
uitslag van de Etalagewedstrijd in de vernieuwde 
vestiging van V&D, ingang aan de Grote Markt. 
Vanaf 18.30 uur. 
Aanmelden via info@vbonijmegen.nl 

Vrijdag 17 december t/m 31 december 
Kerst in de Stevenskerk met concerten en expo-
sities waaronder kerstgroepen uit de hele wereld 
van Museumpark Orientalis. Tevens activiteiten-
programma voor kinderen ‘Als ik later koning ben’. 

Voor nadere informatie zie t.z.t. de website.
i: www.stevenskerk.nl

Zaterdag 18 december 
‘Van Welderen’s Warme Winterdag’ in de Van 
Welderenstraat, van13.00 tot 17.00 uur. Met kraam-
pjes, Glühwein, warme chocolademelk en voor kin-
deren gratis pannenkoeken. i: 06-52638104

Zondag 19 december 
• Kerstmarkt in de Burchtstraat, Grote Markt en 
Augustijnenstraat, van 11.00 tot 17.00 uur. Met tips 
van de Brandweer hoe u veilig de feestdagen door 
kunt komen. 
• Gratis optreden in Restaurant OportO in de 
Hertogstraat, van 16.00 tot 19.00 uur. Met optre-
den van Quartier Latin. : www.restaurantoporto.nl 

Donderdag 23 december
• Kerstconcert met het Weihnachtsoratorium van 
J.S. Bach in het Concertgebouw de Vereeniging 
Nijmegen, vanaf 20.15 uur. 
Informatie: www.keizerkarelpodia.nl 
• Winternight Shopping; winkels open tot 23.00 uur. 

Maandag 27 t/m donderdag 30 december
Nimweegs Soaptheater met ‘Eenmaol ... ander-
maol’, in de Stadsschouwburg, vanaf 20.00 uur. 
i: www.soaptheater.nl 

Donderdag 30 december 
3e editie van de enige, échte Nijmeegse Popquiz, in 
de theaterzaal van Lux, vanaf 19.30 uur. 
i: www.lux-nijmegen.nl  

Zondag 2, 9, 16, 23 en 30 januari 
Gratis optreden in Restaurant OportO in de 
Hertogstraat, van 16.00 tot 19.00 uur. Met optre-

dens van resp. Samba en Bossa Nova, Club de 
Choro met diverse artiesten, Canta de Luxe, Emanuel 
Pessanha & Friends en Ensemble de Minuit.

Maandag 3 januari 2011
• Nieuwjaarsbijeenkomst KvK Centraal 
Gelderland van 15.00 tot 19.00 uur in Hotel 
en Congrescentrum Papendal. Titel: ‘Energiek 
Ondernemen’. www.kvk.nl/gelderland2011 
• Nieuwjaarsreceptie Gemeente Nijmegen in 
Concertgebouw De Vereeniging, van 19.30 tot  
23.00 uur. Met nieuwjaarsrede door de burgemees-
ter en ‘Bekendmaking Nijmegenaar van het Jaar’.
i: www.nijmegen.nl/nieuwjaarsreceptie 

Vrijdag 14 januari 2011
Nieuwjaarsreceptie Federatie Ringstraten in café 
Demain, Lange Hezelstraat 58a. Voor alle onderne-
mers uit de ringstraten, vanaf 17.30 uur. 

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
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Kijk voor meer informatie over de Dar op www.dar.nl

Bedankt
namens Dar!

gen we weer op
Mog

u rekenen in 2011?

gelopen jaar heeft Dar er mede dankzij uw inzet voor 

Het afg

n zorgen dat het straatbeeld van het centrum fris en schoon

kunnen

even. Daarvoor willen we u hartelijk danken. Graag werken

is gebl

het nieuwe jaar op dezelfde manier met u samen om 

we in h

mooie binnenstad netjes te houden voor alle bezoekers

onze m

bruikers. Maar eerst wensen we u nog graag hele fi jne

en geb

agen en een gezond en schoon 2011 toe!

feestda



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

Eind november is de Ringstratenmonitor 
uitgebracht, het resultaat van onderzoe-
ken onder bezoekers en ondernemers 
in de Ringstraten. Gevraagd is naar 
hun oordeel over de Ringstraten na 
een aantal jaren Economisch Offensief 
Ringstraten.

De conclusies zijn duidelijk: het beleid is 
succesvol. De Ringstraten doen ertoe. De 
herinrichting van de openbare ruimte heeft 
een enorme impuls gegeven. De waar-
dering door de consument is aanzienlijk 
toegenomen. Het rapportcijfer nam toe van 
een 6,5 in 2009, maar een 6,9 in 2010. Het 
algemene oordeel ligt weliswaar nog altijd 
lager dan dat van de binnenstad als geheel 
(7,4,: zowel in 2009 als 2010), maar in de 
breedte zijn er hogere waarderingen. Zo 
scoren de Ringstraten wat betreft het ser-
viceniveau. Ook zijn er straten die er wat 
sfeer en gezelligheid bovenuit steken: de 
Hezelstraten bijvoorbeeld. 

Buiten de regio
Een belangrijke constatering is dat het 
publiek dat de Ringstraten bezoekt, veran-
dert. Mensen die komen voor een dagje 
winkelen, weten de Ringstraten steeds 

beter te vinden. Bovendien is er een stevige 
toename gemeten van mensen van buiten 
de regio. Het gaat inmiddels om zo’n 22% 
van de bezoekers. Een verandering in de 
samenstelling van het winkelaanbod (meer 
kijk en vergelijkwinkels) in combinatie met 
de opgeknapte openbare ruimte leiden hier 
toe. Ondernemers geven aan in te willen 
steken op deze doelgroep en willen meer 
‘winkelwinkels’, nieuwe concepten en kwa-
liteitshoreca in de Ringstraten. De consu-
ment geeft ook concrete punten waarop de 
Ringstraten zich verder kunnen versterken: 
de uitstraling van de gevels & de openbare 
ruimte en leegstand. 

Meer investeren
Opvallend vervolgens is het vertrouwen 
van de ondernemers in de Ringstraten. 
Ondanks dat het mindere economische tij 
zich ook hier laat gelden, gaf 85% aan of 
met het zelfde niveau te gaan investeren of 
zelfs meer dan in 2009. De verbeterpunten 
die ondernemers noemen, hebben veelal 
betrekking op de inrichting van de openba-
re ruimte. Opmerkingen richten zich op de 
kwaliteit van de bestrating, het straatmeu-
bilair en het (ontbreken van) groen. 

Van Welderen’s 
Warme Winterdag 

De Mariken Winterfeesten worden dit 
jaar met een extra activiteit aangevuld. 
Op zaterdag 18 december is er in de Van 
Welderenstraat een Warme Winterdag. 
Van 13.00 tot 17.00 uur kan het winkelend 
publiek zich heerlijk opwarmen in dé 
speciaalzakenstraat van Nijmegen. De 
warmte en de sfeer van vuurkorven, een 
pannenkoekenkraam waar gratis pan-
nenkoeken worden uitgedeeld, diverse 
kraampjes voor onder andere warme cho-
colademelk en glühwein en een Kerstman 
die te hooi en te gras cadeautjes uitdeelt.  

Nijmegen Bruist
over Ringstraten

Omdat veel ondernemers te kennen 
gaven meer te zien in een voorjaarsuit-
gave is de eerste uitgave van het speciale 
Ringstratenmagazine van Nijmegen Bruist 
verplaatst naar medio maart. Veel onder-
nemers gaven ook aan om budgettechni-
sche redenen liever in het nieuwe jaar pas 
weer mee te doen. De komende periode 
zal het team van Nijmegen Bruist op pad 
gaan om u persoonlijk te informeren over 
deze speciale uitgave. Nijmegen Bruist, 
deze special voor de Ringstraten, heeft 
een oplage van 30.000 stuks, waarvan er 
20.000 in geselecteerde brievenbussen in 
Nijmegen bezorgd worden en de overige 
10.000 als presentatiemiddel zal gaan die-
nen voor het winkelend publiek. 

Opnieuw panden
voor Tussentijds

De komende maand openen een tweetal 
nieuwe Tussentijdsvestigingen de deuren. 
In het pand  Stikke Hezelstraat 65-67 wor-
den door de gemeente Nijmegen activi-
teiten uitgevoerd in het kader van de ont-
zameling (=opruimen) van haar collectie 
moderne kunst. In de Tweede Walstraat 
neemt Streetdansers op nummer 98 zijn 
intrek. Een aantal dansenthousiastelin-
gen van 20-25 jaar gaat hier vanuit een 
vernieuwend concept dansworkshops 
aanbieden. 

Ringstratenmonitor peilde bezoekers 
en ondernemers

Meer mensen van 
buiten de regio be-

zoeken de Ringstra-
ten, zoals hier de Van 
Broeckhuysenstraat. 

Foto: 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

Meer bezoekers
vanuit de regio

NieuwsNieuws
uit de Ringstratenuit de Ringstraten
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voor leefbfbf are, schone en bereikbare binnensteden

This Trio is Quicker 
and more Efficient!

BENDA drukkers zorgt er voor!
bijsterhuizen 20-20 | 6604 lj wijchen  l  telefoon 024 - 3771188 

e-mail info@benda.nl  l  website www.benda.nl

bezoek www.etume.nl/catering
of

bel 024-3440560
voor informatie

étumé buffetten

worden gratis bezorgd

te bestellen vanaf 20 personen

geven uw avond een bijzonder smakelijk karakter

gevarieerd, eigentijds en 100% ambachtelijk

uit eigen keuken

tapas, salades, feest en seizoens- en wereldbuffetten



Wethouder van Cultuur historie Hannie Kunst heeft gisteren in 
het Huis van de Geschiedenis (Mariënburgkapel) de expositie 
‘Mariken. Een duivelsdrama in middeleeuws Nijmegen’ offici-
eel geopend. De tentoonstelling, ingericht naar aanleiding van 
het 10-jarig bestaan van de Marikenstraat in de binnenstad, is 
te zien tot en met 21 mei 2011.

Huis van de Geschiedenis in teken 
van Mariken van Nieumeghen

Expositie over het
leven van Mariken

MARIËNBURGKAPEL  | GR ATIS ENTREE
DINSDAG T/M Z ATERDAG: 11.00-17.00 UUR
KOOPZONDAGEN: 12.00-17.00 UUR
W W W.HUISVANDENIJMEEGSEGESCHIEDENIS.NL

Bijzondere afbeeldingen én levendige tek-
sten tonen het intrigerende duivelsdrama, 
dat zich voor een belangrijk deel afspeelt 
in middeleeuws Nijmegen. Getoond wordt 
bovendien een historische opname van een 
Marikenwagenspel uit 1956 op de Grote 
Markt, een losbandige Antwerpse scène uit 
Jos Stellings beroemde Marikenfilm, en een 
duivelse Marikenanimatie van kunstenaar 
Bart Schouteten. 
De tentoonstelling kwam tot stand in 

De fictieve Mariken van Nieumeghen is het 
beroemdste meisje uit de ‘Nederlandse’ 
middeleeuwen. De expositie over haar 
geeft de bezoeker een goed beeld van 
Mariken: hoe zij op een marktdag belandde 
in de armen van duivel Moenen, over haar 
losbandig leven in Antwerpen en over haar 
uiteindelijke redding en bekering. 

samenwerking met het Regionaal Archief 
Nijmegen, de Stichting Gebroeders 
Van Limburg, het Kunsthistorisch 
Documentatiecentrum van de Radboud 
Universiteit en diverse musea uit 
Nederland - waaronder Museum 
Het Valkhof - en België. Teksten en 
AV-presentaties: Tijdlijn historische pro-
jecten (Clemens Verhoeven en Peter van 
der Heijden), vormgeving: Deel 2 visuele 
Communicatie.
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‘Reportage in woonboek betekent 
internationale erkenning’

Heeren Wonen in
‘Stijlvol Wonen 5’

Het is voor het eerst dat een Nijmeegse 
meubelzaak is uitverkoren om in dit toon-
aangevende woonboek te verschijnen. “Een 
famliehuis vol sfeer”, zo opent de reporta-
ge over de projectinrichting, verzorgd door 
Edwin en Harrie de Jonge van de Heeren 
Wonen in de Van Welderenstraat. Hun for-
mule is sinds de opening twee jaar geleden 
een waar succes gebleken: sfeervol, tijdloos 
én vooral betaalbaar.
“Toegelaten worden tot dit boek vol 
hoogstaande reportages en verhalen over 
woninginrichting is niet niks”, aldus de 
trotse ondernemers. Inmiddels reikt ook de 
klantenkring van de Heeren tot in alle hoe-
ken van Nederland én, inderdaad, België. 
Aanvankelijk zou het boek pasdeze maand 
uitkomen. Door extra inspanning van de 
uitgever kon het eerste exemplaar van het 
boek al in  november, op de Lifestylebeurs, 
aan het publiek getoond worden. 
Uitgever EPN International heeft het 
boek samengesteld voor de Nederlandse 
én Belgische markt. ‘Stijlvol Wonen 5’ is 
verkrijgbaar in de boekhandel én bij de 
Heeren Wonen zelf.

Harrie de Jonge van de Heeren Wonen reikt 
het eerste exemplaar van woonboek ‘Stijlvol 
Wonen 5’ uit aan Maudy van der Voort die 
haar huis door Heeren Wonen liet inrichten en 
waarover een reportage in het boek verscheen.

Tijdens de Lifestylebeurs 2010 eind 
november in de St. Stevenskerk konden 
de Nijmeegse ondernemers Edwin en 
Harrie de Jonge van de Heeren Wonen 
op de valreep en vol trots het eerste 
exemplaar van het nieuwe woonboek 
‘Stijlvol Wonen 5’ presenteren.

Winkelcriminaliteit krijgt lang niet altijd 
de opvolging die zij verdient. Een aangifte 
wordt geweigerd, er wordt nauwelijks 
onderzoek gedaan of een zaak wordt 
geseponeerd. Of de winkelcrimineel komt 
er vanaf met een geldboete of taakstraf. 
Winkeliers hoeven zich hier niet zomaar bij 
neer te leggen. Zij kunnen klachten indien-
en, maar de procedures zijn ingewikkeld 
en tijdrovend. Daarom heeft Detailhandel 
Nederland een wegwijzer ontwikkeld. 
Winkeliers kunnen daarmee snel en een-
voudig een klacht indienen over zowel een 
strafrechtelijke beslissing van het openbaar 
Ministerie (OM) als over onbehoorlijk optre-
den van politie. De wegwijzer is te vinden 
op: http://www.dedetailhandel.nl/wegwijzer

Oeds Westerhof is de nieuwe directeur 
van LUX. Hij volgt interim directeur Jos 
Albers op, die de functie ruim een jaar 
heeft waargenomen na het vertrek van 
Huub Roelvink. Oeds Westerhof heeft in 
de afgelopen zeven jaar via het bureau 
BMC advies- en interim-directiefuncties 
vervuld in de cultuursector. In de podi-
umkunsten was hij onder andere tijdelijk 
directeur van het Nederlands Fonds voor 
de Podiumkunsten en het Oerolfestival.

Wegwijzer klachtrecht
winkelcriminaliteit

Nieuwe directeur
benoemd bij LUX



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 
Hovhannes Simonian, 
eigenaar van snack-
bar Van Weel in de 
Houtstraat. 

Waarom heeft u voor de Houtstraat gekozen?
“Daar heb ik niet voor gekozen. Ik heb de 
snackbar in 2003 overgenomen. Ik heb 
daar wel goed over nagedacht want ik had 
al een snackbar, Tweety aan de Broerdijk. 
Uiteindelijk is het een goede beslissing 
geweest. De Houtstraat is een mooie straat 
met veel passanten. Ideaal voor een bedrijf 
als dit.”

Waarom een snackbar?
“Ik wilde altijd al mijn eigen bedrijf heb-
ben. Onder een baas werken lukt me niet 
zo goed. De horeca is een mooie branche 
maar een restaurant runnen vind ik te inge-
wikkeld. Zo geredeneerd is het een eenvou-
dige optelsom. Bovendien kan mijn vrouw 
niet koken, haha!”

Heeft u iets aan de cafetaria veranderd toen u 
in 2003 begon?
“Zeker, ik heb meteen de kaart onder de 
loep genomen. Toen verdween direct de 
snack ‘de piramide’ uit het assortiment. In 
plaats daarvan is er een aantal kroketten 
bijgekomen, het nierbroodje en de eierbal. 
In totaal zo’n twaalf items. ‘s Zomers ver-
kopen we softijs en er is een ‘muur’ voor 
de snelle hap. In het kort: ik heb de service 
verbeterd en dat heeft gewerkt.”

En hoe gaan de zaken?
“Redelijk, ik heb de laatste tijd veel last 
van de verbouwingen op Plein 1944. Een 
deel van de Houtstraat was afgesloten. Als 

gevolg daarvan heb ik dagen gehad met 
maar €150,- omzet. Dat is droevig. Maar ik 
weet dat het tijdelijk is. Normaal gesproken 
heb ik een heel goede omzet, dus ik mag 
niet klagen. En het plein wordt er alleen 
maar beter op nietwaar?”

De meeste cafetaria’s zijn ‘s avonds ook open. 
Die van u ook? 
“Ik heb een gezin met vier kinderen en dat 
is voor mij het allerbelangrijkste. Ik probeer 
daarom zoveel mogelijk thuis te zijn maar 
dat is soms lastig. Het zwaartepunt van de 
omzet ligt tenslotte in de avonduren.”

U komt uit Armenië. Heeft u geen heimee 
naar uw geboorteland?
“Nijmegen is mijn thuis. Ik spreek inmid-
dels de taal, mijn kinderen groeien hier op 
en ik heb hier mijn vrienden en zakelijke 
contacten. Ik kom nog wel in Armenië, om 
familie te bezoeken, maar ik zou er niet 
meer terug willen.”

Eet u zelf ook wel eens een snackje? 
“Je moet het goede voorbeeld geven hè, 
haha. Jawel hoor, ik eet bijna elke dag wel 
iets. En mijn kinderen komen hier ook 
geregeld. Thuis eten we gezond, verse 
groenten en fruit.”

Wat is uw toppertje in Nijmegen?
“Dat is de Vierdaagse. Feest in de stad en 
een topomzet. Kan niet beter.”

Onderneem ’t maar!

Naam  Hovhannes 
Simonian
Zaak  snackbar Van Weel 
Geboorteplaats  Gimri, 
Armenië (1974)  

Burgerlijke staat  

getrouwd met Fen Chen, 
vier kinderen; twee 
meisjes, twee jongens
Woonachtig  Nijmegen
Hobby’s  auto’s kopen en 
verkopen, karten
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bericht over nieuwe vestigingen, renovaties en winkelsluitingen
Meldingen zijn altijd welkom bij de redactie: info@novionova.nl 

Wintersport en meer
Wat betreft timing was er geen beter 
moment om de winkel te openen dan nu, 
met het skiseizoen in aankomst want Peak 
Performance, nieuw in de Ziekerstraat, is 
gespecialiseerd in wintersportbenodigd-
heden. Maar ook golfartikelen en sportieve 
vrije tijdskleding. De winkel maakt deel uit 
van een internationaal opererende keten 
aanwezig in 13 Europese landen.

Online in de binnenstad
BliXem internet is een onderneming 
van Rudy Broekman. Zijn bedrijf met 55 
werknemers heeft zich onlangs aan de 
Canisiussingel gevestigd. BliXem Internet 
bouwt sites en webapplicaties en verzorgt 
voor 10.000 klanten de hosting, waaronder 
Telefoonboek.nl, Financieel.nl en Mokkels.
nl. BliXem Media, een andere divisie bin-
nen het bedrijf is verantwoordelijk voor de 
verkoop en het beheer van advertentieruim-
te. Het nieuwe onderkomen is de voorma-
lige behuizing van de Fortis bank.

Driemaal verhuisd
Modezaak Tijssen in de Burchtstraat gaat 
begin 2011 verhuizen. Na 62 jaar verlaat 
de winkel de Burchtstraat om zich aan 
de Canisiussingel te vestigen. Het chique 
herenmodehuis werd in 1947 opgericht 
door Jan Tijssen Sr. Sinds 1994 is Maarten 
Tijssen, zoon van Jan Tijssen Jr. verant-
woordelijk voor Tijssen Mode. 
Ook Basic & More gaat verhuizen, naar het 
hoekpand van de Houtstraat en de Stikke 
Hezelstraat. De modezaak was een poos 
gevestigd aan de Stikke Hezelstraat 65. Het 
nieuwe pand, dat een paar jaar leeg heeft 
gestaan, heeft in het verleden ook al eens 

een modezaak geherbergd. Onlangs werd 
het grondig verbouwd. 
Osnabrugge aan het Hertogplein is ver-
huisd. De onderneming van Leo van 
Schaijk heeft zijn intrek genomen in het 
voormalige pand van Van der Stad dat al 
geruime tijd leeg stond. Het leeggekomen 
pand wordt gesloopt. Het plan van Van 
Schaijk is om er nieuw pand te laten her-
rijzen, alsmede 44 luxe appartementen en 
een parkeergarage.

Vier maal dicht
Coffee & More houdt het voor gezien. Het 
piepkleine winkeltje aan Plein 1944, waar je 
naar Amerikaans voorbeeld, een coffee to 
go kunt kopen, gaat sluiten. 
Taco Willems, eigenaar van City Magazine 
in de Molenpoort heeft geen passend con-
tract met zijn verhuurder kunnen afsluiten. 
Hij heeft daarom besloten iets anders te 
gaan doen. De 50-jarige Willems vindt het 
jammer dat hij de meer dan duizenden 
klanten die hem belden en mailden moet 
teleurstellen. 
Strak!, de winkel waar je terecht kunt voor 
sneakers in alle soorten en maten in de 
Stikke Hezelstraat gaat sluiten. 
Tenslotte gaat ook Naora in de 
Bloemerstraat dicht. Tot voor kort konden 
hobbyisten en kunstenaars daar hun zelfge-
maakte artikelen aan de man brengen. 

Shops in shop
bij V&D

In navolging van de Bijenkorf wordt Vroom 
& Dreesman, ook de Nijmeegse vestiging, 
steeds meer een verzameling van shop in 
shops. Nieuw zijn onder meer Ici Paris, 
Sabon, Dixons, Tom Tailor en Desiguel. 
Volgens verwachting gaat de nieuwe V & D 
eind mei officieel weer open.

109de filiaal H & M
In de Broerstraat is een derde filiaal van 
Hennis & Mauritz geopend. De nieuwe 
zaak is uitsluitend gericht op herenmode. 
H & M heeft daarnaast filialen op de hoek 
van de Molenstraat en Ziekerstraat en in de 
Burchtstraat. Met de nieuwe winkel komt 
het totaal aantal vestigingen van H & M in 
Nederland op 109. Amsterdam spant de 
kroon met 11 winkels.

Verbouwd
Beversport aan de Marikenstraat is ver-
bouwd. De winkel voor kampeerbeno-
digdheden werd 4 december feestelijk 

heropend. Tijdens de verbouwing had 
de winkel een tijdelijk onderkomen in 
de Burchtstraat, in het voormalige pand 
van meubelwinkel Piet Hoefsloot. Een 
medewerker laat weten dat de winkel een 
complete metamorfose heeft ondergaan 
met onder meer nieuwe verlichting, een 
vernieuwde boekenhoek en een groter 
assortiment.

Alleen nog dameslijn 
Mannen zijn bij schoenenwinkel Jan Jansen 
nog steeds welkom, maar niet meer om 
schoenen te passen. Bij de haute couturier 
van het schoeisel zijn alleen nog dames-
schoenen te koop. 

Nieuwe ‘parel’
in het centrum

In de Bloemerstraat is onlangs Touch 
geopend, volgens eigenaar Deniz Alapy de 
parel van het Nijmeegse uitgaansleven. Hij 
mikt op een zo breed mogelijk publiek. In 
de Touche lounge is er relaxte muziek, hap-
jes en alle denkbare drankjes. Touch Dining 
is een betaalbaar restaurant dat ‘gekleed 
gaat in een exclusief, stijlvol jasje’. Touch 
Club tenslotte is ‘s avonds na het eten een 
hippe club met deejay Hitmeister D achter 
de draaitafels. 

Danskleding
DforDance is een modelabel speciaal voor 
dansers én door dansers en heeft collec-
ties voor kinderen, meiden en vrouwen. 
In de Lange Hezelstraat, op nummer 88 
is nu ook een DforDance winkel geopend. 
Eigenaresse is Dorry Toonen.

Eerst kijken dan kopen
‘Kijk eerst eens op het web wat iets kost 
en kom dan naar ons.’ Dat is het idee van 
ondernemers Juan Viehman en Tim Foo 
Hioe. Zij hebben in de Lange Hezelstraat, 
in het voormalige pand van boekhandel De 
Pelgrim, de WebNshop geopend, een soort 
winkel van Sinkel, met onder meer nieuwe 
merkkleding en modeaccessoires. Aan een 
eigen website wordt nog gewerkt. 
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OOK IN 2011
ALTIJD 
KOOPZONDAG
FUNSHOPPEN 
IN NIJMEGEN
MET LEUKE THEMA’S
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