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Met trots presenteren wij de allereerste editie van ‘Topzaken’. 
Het biedt een overzicht van zo’n vijftig bijzondere Nijmeegse 
ondernemingen. Of je nu op zoek gaat naar een nieuwe outfit 
of naar een bijzonder geschenk, bij deze Nijmeegse topzaken 
slaag je altijd!

De topzaken zijn ook in het straat-
beeld te herkennen: zij hebben een 
raamsticker ontvangen die zij op 
hun etalage kunnen plakken. 
Wil jij je ook aansluiten? 
Neem dan contact met ons op. 

Veel winkelplezier!  

Recreatiepark Wighenerhorst
Camping de Oude Molen
Camping de Grote Altena
Camping de Geuldert
Recreatiecentrum Heumens Bos
De Groene Heuvels 
Het Valkhof
MuZieum 
Huis van de Nijmeegse geschiedenis 
VVV Rijk van Nijmegen
Amrât Hotel Belvoir
Bastion hotel Nijmegen
Hotel Nimma
Manna nijmegen
Van der Valk Lent

Fletcher Hotel Erica
Fletcher Parkhotel Val Monte
Fletcher De Gelderse Poort
Mercure hotel
Van der Valk Molenhoek
Fletcher Landgoed Holthurnsche Hof
Apollo Hotel
Hotel Courage Waalkade
Appart Hotel Oranjestaete
Herberg restaurant `t zwaantje
Hotel restaurant Rozenhof
De Hemel Hotel Suites Nijmegen
Hotel De Musschenberg
Sporthotel Holland/De 7 Heuvelen
Barbarossa

En af te halen bij alle Topzaken, zoals vernoemd in deze stadsgids
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Kijken, kijken…
kopen en beleven

Online diensten lijken ontwrichtend voor veel fysieke winkels in het middensegment. 
Toch heeft ‘statten’ iets waar al die online shops niet tegenop kunnen. ‘Statten’ is meer 

dan winkelen alléén. Daarbij hoort ook een bioscoopje pakken, een museumbezoek, 
flaneren over de Waalkade en het nagenieten van je aankopen in één van de sfeervolle 

horecaondernemingen. Het persoonlijke contact en het praatje met de winkelier 
maken de winkelbeleving plezieriger. Kortom: de stad kun je beleven: horen, zien, 

ruiken, proeven en voelen. Ben jij op zoek naar die beleving? Kom het ervaren en laat je 
verrassen door het gevarieerde aanbod van Nijmegen!

De Marikenstraat in Nijmegen
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Faberplein en Café Faber
Toon Nijmegen en Fresca
Jacco Otten
Eláte
Nostra
Dekker van der Vegt
Alexander de Vries Mode
Why Not en Eatery the Pancake
Postzegel- en Muntenhandel
Speelgoedwinkel De Regenboog
Othala
Peeters Zilverwerk
De Penshop
Pro Art

Bofligt
Bear Lifestyle
Witte Foodbar
De Heeren Wonen
Podium
Via Fillungo
Holland Casino
Plattegrond
De Waagh
Lange/Stikke Hezelstraat
Gems & Minerals
De Snuffelhoek en Anka
Barbershop Four Brothers
The I-Brow Factory

Janssen de Haas
La Donna en Ieder z’n Vak
Cosmo Hairstyling
Het Theeza(a)kje
Vinyl Archief
Hoogenboom Mode
Arturo
GAEV en Cappello
Tosticlub
Benedicte
Hilckmann Mode
Snoek Beenmode
Dionysos
Thermen Nijmegen
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Dit veelzijdige café biedt een zeer uitgebreid 
bierassortiment, zowel op tap als op fles. 
’s Zomers geniet je op een bruisend terras, 
’s winters in de knusse sfeer van een typisch 
bruin café. Vier ook je bijzondere momenten 
in de feestzaal, direct boven het café gelegen.

Café Faber

Enkele jaren geleden wees de gemeente 
Nijmegen het Faberplein aan als officiële 
feestlocatie. Van oudsher is het eigenlijk naam-
loze plein tijdens veel festiviteiten razend popu-
lair. Doordat Café Faber er ligt, kreeg de plek in
de volksmond al snel de naam ‘Faberplein’. 
Met onder andere de Vierdaagse, Koningsdag, 
Hemelvaart en Kerst wordt het plein omgetoverd 
tot een bijzonder sfeervol geheel. Op de hoogte 
blijven van alle evenementen op het Faberplein? 
Volg ze via Facebook: @Faberplein

Het Faberplein 

Contact:
Van Broeckhuysenstraat 12-14, Nijmegen
Tel. 024 848 44 11
www.cafefaber.nl

H
et Faberplein
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Bij Fresca is alles verser dan vers en dat proef je.
Voor alle gerechten en home made lemonades 
worden zoveel mogelijk verantwoorde streek-
producten gebruikt. Eigenaresse Claudie heeft 
12 jaar gekookt in Nieuw-Zeeland en Australië, 
wat originele recepten met verrassende 
ingrediënten oplevert. Kom het zelf ervaren!

Fresca Nijmegen

Mooie koffies, goed getapte bieren en prachtige 
wijnen; bij Toon voelt iedereen zich thuis. In de open 
keuken, voorzien van vuur, vlammenwand en een 
Italiaanse houtoven, bereiden topkoks de heerlijkste 
gerechten. Na het diner verandert Toon op vrijdag 
en zaterdag in een gezellige uitgaansgelegenheid.

Toon Nijmegen 

Contact:
Van Broeckhuysenstraat 16, Nijmegen
Tel. 024 324 02 78 
www.frescanijmegen.nl

Contact:
Mariënburg 68, Nijmegen
Tel. 024 845 34 04
www.toon-nijmegen.nl
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V
an B

roeckhuysenstraat

Wij zijn Jacco Otten. Een team van ‘bruisende’ 
bloembinders in de Van Broeckhuysenstraat 38 
te Nijmegen.

Je kunt bij ons binnenlopen voor de 
allermooiste bloemen, woningdecoratie 
en een groot assortiment zijde bloemen. 
Ook bloemarrangementen zoals: boeketten, 
rouwbloemen, trouwbloemen en bloem 
abonnementen (zowel particulier als zakelijk). 
Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? 
Kom gerust eens langs…

Verder komen wij graag bij je langs voor 
het decoreren van je woning of kantoor met 
prachtige woonaccessoires en beplanting.

Je bent altijd van harte welkom in onze 
bruisende winkel die wij meerdere keren 
per jaar omtoveren in een totaal andere sfeer. 

Jacco Otten 

Contact:
Van Broeckhuysenstraat 38, Nijmegen
Tel. 024 329 59 38
www.jaccootten.nl  |  Volg ons ook via Facebook
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Drie zussen met een passie voor mode opende 
in augustus 2018 de deuren van deze prachtige 
modezaak in Nijmegen. Goede service en een 
eerlijk advies in een ongedwongen sfeer staan 
bij ons voorop. Naast onze mooie collectie 
damesmode met diverse topmerken, kun je bij 
ons ook terecht voor accessoires zoals tassen 
en riemen, sieraden van UNOde50 en de unieke 
handgemaakte schoenen van KOP en STAART.
Kom gewoon eens langs en laat je verrassen.

Eláte 
Damesmode

Contact:
Van Broeckhuysenstraat 44, Nijmegen
Tel. 024 737 02 78
www.elate.nl

Een greep uit onze collectie: 

PATRIZA PEPE  LIU JO  
ALIX the LABEL SILVIAN HEACH 
SET  EVA KAYAN 
KOCCA   FCUK
INWEAR  SUNCOO  
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V
an B

roeckhuysenstraat

Alweer bijna 10 jaar open en niet weg te denken 
uit het centrum van Nijmegen! We houden 
onze kwaliteit altijd hoog met pure en verse 
ingrediënten, die de basis vormen voor onze 
gevarieerde en heerlijke lunch- en borrelkaart. 
Rijkgevulde salades, torenhoge clubsandwiches, 
luxe mediterraanse vleeswaren en kazen 
op diverse broodsoorten, en een heerlijke 
bouillabaisse zijn een greep uit de kaart. 
Aan de zoetekauwen hebben wij natuurlijk ook 
gedacht met een double fudge chocolatecake 
of een carrotcake met witte chocolade. 
Ook serveren we buiten de kaart om meerdere 
seizoensgerechten. Of laat je verrassen met een 
high tea of high wining en verwen jezelf, familie, 
een vriend of vriendin of zelfs een hele groep!

Openingstijden:
Elke dag geopend van 10.00 - 19.00. 
Op donderdag en zaterdag tot 20.00.
Keuken is geopend vanaf 11.00.
en gaat een uur vóór sluitingstijd dicht.

Nostra
Lunch Winebar 

Contact:
Van Broeckhuysenstraat 48, Nijmegen
Tel. 024 360 3362
www.nostra.nl  |  info@nostra.nl
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Dekker v.d. Vegt Boekverkopers is sinds april 
2014 weer een zelfstandige boekhandel in 
het centrum van Nijmegen. Wij hebben via 
een geweldige crowdfundingscampagne 
een doorstart kunnen maken en zijn dus 
echt een boekhandel voor én door Nijmegen. 
Onze boekhandel heeft een breed assortiment, 
zowel nieuw als tweedehands. 
Onze medewerkers zijn enthousiast en 
beschikken over veel kennis. In ons leescafé 
kun je terecht voor uitstekende koffie en thee 
met huisgemaakt gebak of een heerlijk broodje. 
Via onze site www.dekkervdvegt.nl is het 
mogelijk boeken te bestellen en thuis te laten 
bezorgen. Kortom, een bezoekje waard!

Openingstijden:
Maandag: 11.00 - 18.00
Dinsdag t/m zaterdag: 09.30 - 18.00
Donderdag: 09.30 - 21.00
Zondag: 12.00 - 17.00

Dekker vd Vegt
Boekverkopers 

Contact:
Marikenstraat 29, Nijmegen
Tel. 024 302 01 30
www.dekkervdvegt.nl



“Geen hele hippe, jonge winkel, maar een 
herenmodezaak waar we gespecialiseerd zijn 
in de wat klassiekere stijl, maar dan met een 
knipoog”, zo omschrijft eigenaar Alexander 
de Vries zijn zaak op de hoek van de Van 
Welderenstraat. 

Met oog voor detail én voor het type persoon
dat hij voor zich heeft staan, weet Alexander 
eigenlijk voor al zijn klanten wel een passende 
outfit te vinden, met een persoonlijke twist. 
“Een goede pasvorm is hierbij misschien wel
een van de belangrijkste elementen.” Maar laat 
dat maar aan Alexander De Vries Mode over.

Openingstijden:
Di-, wo- en vrijdag: 09.30 - 17.30
Donderdag: 09.30 - 21.00
Zaterdag: 09.00 - 17.00
1e zondag van de maand: 12.00 - 17.00

Alexander
de Vries Mode 

Contact:
Van Welderenstraat 1, Nijmegen
Tel. 024 30 30 30 1
www.facebook.com/alexanderdevriesmode

V
an W

elderenstraat
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Een roze paleis met gouden details. Hier moet 
je zijn voor de lekkerste American Pancakes, 
zowel zoetig als hartig! All day pancakes!

Eatery
The Pancake

Why
Not
Heerlijk lunchen en dineren in warme sfeer! 
Heerlijke gerechten van een Josper Grill en 
mooie wijnen in het glas. De kookkunsten 
zijn gemixt tussen klassiek en stoer, een 
tikkeltje eigenwijsheid, maar bovenal 
kwaliteit en met oog voor detail.

Contact:
Van Welderenstraat 15, Nijmegen
Tel. 024 679 38 31
www.whynot-nijmegen.nl

Contact:
Van Welderenstraat 22, Nijmegen
Tel. 024 845 36 23
www.eaterythepancake.nl
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zoals Eugene Lucker en Wim van Woerkom, 
maar ook Hendrik de Laat.
Uiteraard hebben we prentbriefkaarten van 
geheel Nederland, maar ook van Duitsland etc.
Postzegelabonnementen verzorgen wij 
graag voor u. Zowel landenabonnementen 
als thematische. Ook hebben we een mooie 
voorraad restpartijen postzegels.

Sinds 1982 is de Nijmeegse postzegel- en 
muntenhandel een begrip op het gebied van 
postzegels, munten en oude prentbriefkaarten 
van over de gehele wereld. Met een 
specialiteit op o.a. Romeinse munten en 
gebruiksvoorwerpen. Dit betreft zowel vondsten 
uit Nijmegen als uit de rest van Europa.
Tevens hebben wij gravures van Nijmegen 
en omgeving van o.a. Nijmeegse kunsteaars, 

Nijmeegse
Postzegel- en
muntenhandel

Contact:
Van Welderenstraat 16, Nijmegen 
Tel. 024 322 46 36
www.muntenenpostzegels.nl

V
an W

elderenstraat



Wanneer je bij De Regenboog de deur binnen 
stapt, is het alsof de tijd heeft stil gestaan. 
Prachtig houten speelgoed, de mooiste 
boeken, de liefste knuffels, de creatiefste 
knutselpakketten en nog veel meer. 
Wij hebben een zeer uitgebreid assortiment. 
Voor iedere ridder, superheldin, brandweerman 
of prinses is er iets moois te vinden.

Met hedendaagse merken zoals o.a. Djeco, 
Grimm’s, Haba, Sylvanian Families en Brio weten 
wij ieder kind en zijn of haar ouders te verrassen. 

Ons team staat zes dagen, soms zelfs zeven 
dagen, in de week klaar om je te ontvangen. 
We helpen je graag met het uitzoeken van 
een mooi cadeau en geven, indien gewenst, 
advies op maat. 

Welkom! In onze mooie winkel!

Speelgoedwinkel
De Regenboog

Contact:
Van Welderenstraat 17, Nijmegen
Tel. 024 322 12 62
www.speelgoedwinkelderegenboog.nl 15



klein, een grote collectie inzichtkaarten en 
orakels en een ruim assortiment schitterende 
post- en wenskaarten. Maar wij hebben ook 
heel veel inspirerende boeken. Onze gezellige 
winkel biedt nog heel veel meer op het gebied 
van esoterie en wellness. Othala, ook uw 
‘bestemming’ voor inspiratie, ontspanning 
en inzicht!

Othala is de 24e Rune en betekent 
‘bestemming’. Bij ons kunt u terecht voor 
hele mooie edelstenen/mineralen waaronder 
unieke exemplaren. Verder hebben wij een ruim 
assortiment Indiase en Japanse wierook (onder 
andere het topmerk Shoyeido), salie en Palo 
Santo. Ook hebben wij etherische olie (van het 
merk CHI), meditatiekussens en yogamatten 
(100% recyclebaar, zonder pvc/rubber/latex).
Verder gestemde windchimes van de merken 
Woodstock en Koshi, klankschalen groot en 

Othala

Contact:
Van Welderenstraat 20, Nijmegen
Tel. 024 663 04 52
www.othala.nl

V
an W

elderenstraat
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In de Van Welderenstraat 26 bevindt zich de 
juwelierszaak van Jos en Marianne Peeters.
De zaak is in 1944 door de vader van 
Jos begonnen en door Jos en Marianne 
overgenomen. In 2019 hopen zij het 75 jarig 
jubileum te vieren.

Peeters Zilverwerk heeft zich volledig 
gespecialiseerd in nieuw, oud en antiek 
zilverwerk. Verder vind je in hun winkel zilveren 
sieraden gecombineerd met edelstenen, 
alsmede edelstenen colliers. Voor reparaties en 
restauraties van sieraden en zilverwerk ben je bij 
Peeters Zilverwerk aan het goede adres.

Peeters
Zilverwerk

Contact:
Van Welderenstraat 26, Nijmegen
Tel. 024 322 14 64
www.peeters-zilverwerk.nl 17



Al ruim 60 jaar een begrip in Nijmegen! 
Een presentje voor jezelf of op zoek naar een 
persoonlijk cadeau? Bij de Pen Shop Nijmegen 
vind je een ruim assortiment aan pennen (met 
gratis naamgravure), lederwaren en accessoires 
voor ieder budget. 

Je lievelingspen kapot? Wij hebben een unieke 
voorraad aan pen onderdelen, waardoor wij in 
staat zijn oude tot zeer oude modellen weer in 
originele staat te herstellen. 
Daarnaast nemen wij voor onze klanten nog 
écht de tijd om een persoonlijk advies te geven. 
Al deze factoren maken dat een bezoek aan 
onze winkel niet alleen een bezoek is, maar een 
bijzondere ervaring.

Openingstijden:
Maandag: gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 t/m 18.00
Donderdag koopavond tot 20.00
Zaterdag: 9.30 t/m 17.00

Pen Shop
Nijmegen 

Contact:
Van Welderenstraat 40, Nijmegen
Tel. 024 322 90 32
www.penshop-nijmegen.nl

V
an W

elderenstraat
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Op zoek naar professionele kunstenaars-
benodigdheden? Pro Art in Nijmegen is al 
30 jaar hét adres voor beroepskunstenaars, 
serieuze amateurs en kunststudenten. 
Laat je niet voor de gek houden door die 
smalle gevel. In onze gezellige winkel aan de 
Van Welderenstraat in Nijmegen ligt en staat 
echt een E-N-O-R-M assortiment aan verf, 
penselen, doek en tal van andere materialen, 
grondstoffen en gereedschappen op je te 

Pro Art

Contact:
Van Welderenstraat 47, Nijmegen
Tel. 024 382 22 22
www.pro-art.nl

wachten. Alleen maar kwaliteitsproducten, van 
alle bekende merken. Bovendien helpen we je 
graag op weg met goed advies over materiaal en 
materiaalgebruik.

Pro Art heeft ook een lijstenmakerij. Je kunt 
daar terecht voor inlijsten, schoonmaken 
van schilderijen, oplakken van posters en 
ophangsystemen.

19
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Bij Bofligt vind je altijd inspiratie en de juiste 
artikelen om kado te geven (of zelf te houden). 
Bofligt blijft vernieuwen. 
Je bent van harte welkom!

Midden in de Van Welderenstraat in Nijmegen
is Bofligt gevestigd.

Bofligt is een winkel voor kinderen en 
volwassenen. Sieraden, stationery, sjaals, 
tassen, speelgoed, gadgets...

Van alles het leukste.

Bofligt
Kadoartikelen

Contact:
Van Welderenstraat 52-A, Nijmegen
Tel. 024 388 80 43
www.bofligt.nl

V
an W

elderenstraat



Gek op tassen?
Kom dan eens bij BEAR Lifestyle langs. 
Wij hebben ruim 500 tassen op voorraad in
onze winkel!

Gelegen in het midden van de Van 
Welderenstraat in eerste optiek bescheiden 
lijkende winkel verschuilt ruim 120m2 aan 
tassen, tassen en nog meer tassen.

BEAR Lifestyle is exclusief dealer van het 
merk Bear Design dat al 25 jaar betaalbare
en robuuste tassen ontwerpt.

Vast online bekijken wat wij op voorraad 
hebben? Kijk dan op BEARLifestyle.nl 
voor ons gehele aanbod, deze loopt gelijk 
met de winkel.

Tot ziens bij BEAR Lifestyle.

Bear
Lifestyle

Contact:
Van Welderenstraat 89, Nijmegen
Tel. 024 206 06 69
www.bearlifestyle.nl 21



Witte Foodbar is een trendy en hippe zaak in 
hartje Nijmegen. Dankzij de prachtige, sfeervolle 
inrichting voel je je hier meteen op je gemak en 
beleef je een geweldige middag of avond. 
Geniet bijvoorbeeld van een lekkere borrel 
samen met vrienden of collega’s.

Ook kun je hier natuurlijk terecht voor diverse 
soorten wijnen. Er worden zowel witte, rode als 
rosé wijnen geschonken, maar ook bijvoorbeeld 
Hugo en natuurlijk cava. Er is werkelijk voor 
ieder wat wils. De drankjes kunnen uiteraard 
vergezeld worden met diverse smakelijke 
hapjes.

Je bent van harte welkom bij Witte Foodbar!

Witte
Foodbar 

Contact:
Van Welderenstraat 90, Nijmegen
Tel. 06 15 09 75 01
www.wittefoodbar.nl

V
an W

elderenstraat
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Exact 10 jaar werken Edwin en Harrie vanuit hun 
winkel aan de Van Welderenstraat. Zij laten daar 
zien dat fijn en comfortabel wonen voor een 
ieder binnen handbereik ligt. Betaalbaar en met 
een eigen signatuur!

Hun brede en tijdloze assortiment meubelen, 
veelal van Nederlands fabricaat, is aangevuld 
met verlichting, accessoires, gordijnen en 
behang. Zij bieden een totaalconcept aan, 
afgestemd op ieders wens.

De Heeren staan ook bekend om hun 
interieuradvies bij klanten thuis. Voor iedereen 
wordt een passend plaatje gemaakt, geheel 
afgestemd op individuele smaak van de klant.

Nieuwsgierig? Loop gewoon eens binnen bij 
De Heeren Wonen in de Van Welderenstraat, 
laat je inspireren en vraag gerust naar de 
mogelijkheden!

De Heeren
Wonen

Contact:
Van Welderenstraat 93, Nijmegen
Tel. 024 388 83 66 
www.deheerenwonen.nl



ballroom, latin, streetdance/hiphop en dance 
workout. Je vindt bij ons de grote merken 
zoals Bloch, Intermezzo, Werner Kern. 
Maar ook Temps Danse, Deha en de nadrukkelijk 
eco-bewuste merken Manduka en Mandala, 
gemaakt van GOTS-gecertificeerd katoen 
en/of gerecyclede materialen (bijvoorbeeld 
petflessen).

Wij zijn een speciaalzaak in Dans en Yoga 
kleding, dansschoenen, accessoires en 
theatermake-up. Het gehele assortiment van 
Grimas schmink hebben wij op voorraad.
Voor de dansliefhebbers hebben wij een 
zeer ruime keus aan kleding en schoenen 
voor klassiek ballet, jazz, modern, tap, tango, 

Podium
Dans, yoga en
Theaterwinkel

Contact:
Van Welderenstraat 107, Nijmegen
Tel. 024 324 05 27
www.podium-nijmegen.nl

V
an W

elderenstraat

24 Topzaken Nijmegen



Aan het gezellige Koningsplein no.6 
(hartje centrum), huist al meer dan 20 jaar 
Via Fillungo, een damesmode speciaalzaak, 
maar dan met eigen label! Via Fillungo werkt 
graag, bij voorkeur, met natuurlijke materialen. 
Een bijkomend voordeel van deze rechtstreekse 
import is dat de prijsstelling, zeker gezien de 
beperkte productieaantallen, alleszins meevalt.

In de regio Nijmegen is Via Fillungo inmiddels 
een local hero!  Met inmiddels toch ook een 
vaste klantenkring verspreidt in heel Nederland! 
Van Groningen tot Zeeland en van Den Helder 
tot Maastricht! Ook jij bent van harte welkom! 
Ciao a presto!

Openingstijden:
Maandag: 12.00 - 17.30 
Di-, Wo-, Vrijdag: 10.00 - 17.30
Donderdag: 10.00 - 21.00
Zaterdag: 10.00 - 17.00
Zondag: 13.00 - 17.00

Via
Fillungo

Contact:
Koningstraat 6, Nijmegen
Tel. 024 360 31 63 
www.viafillungo.nl
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We overdrijven niet als we zeggen dat de 
Waagh het mooiste gebouw is van Nijmegen. 
Hier hoort natuurlijk ook een geweldige 
ervaring bij en dat is ook precies waar wij 
voor staan. Een lekker hapje eten in ons café-
restaurant, een grandioos feest neerzetten 
in onze sfeervolle feestzaal of vergaderen 
in een van onze mooie en volledig ingerichte 
ruimtes. Alles kan en is mogelijk bij ons! 
Wil je gewoon een drankje komen drinken op 

De Waagh

Contact:
Grote Markt 26, Nijmegen
Tel. 024 360 08 09
www.dewaaghnijmegen.nl

ons zonovergoten terras, dan ben je uiteraard 
ook van harte welkom. Kortom de Waagh 
biedt vele mogelijkheden en we zijn jullie 
graag van dienst!
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natuurstenen bestrating. Je vindt hier veel niche 
winkelconcepten, zoals een kaasspecialist, 
een bruidsmodezaak, een Walhalla voor 
whiskyliefhebbers, een toonaangevende 
wielersportwinkel, een deskundige op het 
gebied van film & game merchandise, 
een laarzenspecialist en een bijzondere 
speelgoedwinkel, welke al meer dan dertig 
jaar in een knus, monumentaal pand huist. 

Deze oudste winkelstraat van Nijmegen 
bestaat uit twee in elkaars verlengde liggende 
straten: de Stikke Heselstraat gaat richting 
het Kronenburgerpark over in de Lange 
Heselstraat. In 1334 worden beide straten 
nog samen de Hesestraet genoemd: de weg 
naar het dorpje Hees. In 2008 werd de straat 
volledig heringericht en heeft sindsdien 
een luxe uitstraling met onder meer een 

Stikke & Lange HezelstraatS
tikke/Lange H

ezelstraat
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Niets op aarde kan worden vergeleken 
met de schoonheid van Moeder Aarde. 
Bij Omeed Gems & Minerals vind je de meest 
prachtige exemplaren van natuurlijke en 
hoog kwalitatieve kristallen, edelstenen 
en mineralen van Moeder Aarde. 
Daarnaast bieden wij een grote diversiteit 
aan gouden en zilveren kettingen, ringen en 
beelden.

Onze winkel is een schatkist voor de 
scherpzinnige verzamelaars, hobbyisten 
of voor diegene die op zoek is naar het 
perfecte cadeau.

Als je niet in staat bent om persoonlijk 
langs te komen, bel ons dan. We sturen je 
graag foto’s die passen bij jouw omschrijving.

Omeed Gems
& Minerals

Contact:
Stikke Hezelstraat 18, Nijmegen
Tel. 024 785 11 87 
www.gems-minerals.com 33



Anka is een bijzondere, kleurrijke cadeau- en 
woonwinkel met grotendeels handgemaakte 
fair trade of direct trade spullen uit verschillende 
landen. Je kunt ook bij boetiek café van 
Anka uitrusten met een kopje thee of koffie, 
huisgemaakte cake of vegan linzensoep met 
brood. Anka is ook te vinden op de ‘Route 
Eerlijk Winkelen’!
Color your life with Anka’s colors!

Anka

Op zoek naar:
Bunzlau Castle, Blond Amsterdam, Wood wick, 
Ashley&Burwood of Cowparade?

Of zoek je een leuk kadootje? Je kunt bij ons 
terecht voor advies en pakken het graag voor 
je in.

Snuffelhoek 

Contact:
Stikke Hezelstraat 48, Nijmegen
www.ankakado.nl - Facebook/Instagram: Ankakado

Contact:
Stikke Hezelstraat 20, Nijmegen
Tel. 024 323 23 16
www.desnuffelhoek.com
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Four Brothers is de Barbershop ‘where man can 
be man’. Een jaar geleden zijn we verhuisd naar 
het prachtige pand aan de Stikke Hezelstraat 
in Nijmegen. Dit pand ademt de typische sfeer 
van een Barbershop. 

Met een biertje (iets anders mag ook) in je 
hand, muziek op de achtergrond en gesprekken 
van mannen onder elkaar wordt je afspraak bij 
ons meer dan alleen je haren knippen. 

Four Brothers

Contact:
Stikke Hezelstraat 26, Nijmegen
Tel. 06 85 53 53 14
www.barbershopfourbrothers.nl

Buiten de sfeer is kwaliteit voor Four Brothers 
Barbershop erg belangrijk. Alle barbers zijn in 
de barbershop zelf opgeleid. Hierdoor blijft de 
kwaliteit, kennis en kunde behouden en ben je 
gegarandeerd van een perfect kapsel door 
wie je ook geholpen wordt.
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Passie voor wenkbrauwen en wimpers.
In het centrum staat een fabriek namelijk 
The I-Brow Factory. De zaak heeft een stoere 
industriële, uitstraling met een jaren 50 pin-up 
tintje. De gezellige huiselijke sfeer proef je 
meteen bij binnenkomst.
 
Alles op het gebied van wenkbrauwen/wimpers 
is mogelijk: waxen, tweezen, verven tot 
het aanbrengen of verwijderen van permanente 
make-up alles kan. De winkel is heel 
laagdrempelig vandaar dat we de klanten 
direct advies kunnen geven.
 
Nieuwsgierig geworden? 
Je kunt online een afspraak boeken maar 
ook binnen lopen. Gezellig met een kop 
koffie of een prosecco.

The I-Brow
Factory

Contact:
Stikke Hezelstraat 28, Nijmegen
Tel. 024 675 74 51
www.theibrowfactory.nl36 Topzaken Nijmegen
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Welkom bij JanssendeHaas!
Een leuke modewinkel met eigenzinnige merken!
Natuurlijke materialen, mooie prints, voor ieder 
wat wils.

Wij hebben een ruim assortiment tijdloze 
kleding voor de zelfbewuste moderne vrouw.
Onze persoonlijke benadering en advies trekt 
inmiddels klanten uit het hele land.

JanssendeHaas

Contact:
Stikke Hezelstraat 34, Nijmegen
Tel. 024 323 67 68
janssendehaas@hotmail.com
Facebook: janssendehaas mode

Onze merken: Studio Anneloes, La Sale, IVKO, Aldo 
Martins, MAC, Komodo, White Stuff, Emily van den 
Bergh, LOES, Ilse Jacobsen, Thelma & Louise.
Tassen: Sticks and Stones
Schoenen: Lazamani, Clumpy’s

Wij zijn 7 dagen in de week open!

37



Ontwerpers, kunstenaars, verzamelaars en kleine 
zelfstandigen: bij cadeauwinkel Ieder z’n Vak vind 
je 130 ondernemers en particulieren onder één 
dak. Zoek je een speciaal Nijmeegs cadeau: de 
‘Nimweegse Nuilertjes’ – uniek vormgegeven 
Nijmeegse dropjes - zijn bij Ieder z’n Vak te koop.

Ieder 
z’n Vak 

Yes, jullie gaan trouwen!
LaDonna helpt je bij het uitkiezen van de 
trouwjurk van je dromen. We hebben een 
grote collectie prachtige jurken, in diverse 
stijlen en pasvormen. In het centrum van 
Nijmegen vind je onze winkel van twee 
verdiepingen. Bel voor een pasafspraak of 
kijk op onze site: www.trouwenmetdonna.nl

LaDonna
Bruidsmode 

Contact:
Lange Hezelstraat 76, Nijmegen
Tel. 024 737 01 86
www.iederznvak.nl

Contact:
Ganzenheuvel 33, Nijmegen
Tel. 024 66 37 244
www.trouwenmetdonna.nl

Facebook/Instagram:
Ladonna Nijmegen

Lange H
ezelstraat
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Met al ruim 30 jaar ervaring en 60 salons 
verspreid door het hele land, is Cosmo 
Hairstyling de toonaangevende kappersformule. 
Op deze mooie locatie in het oudste pand van 
Nijmegen kun je echt tot rust komen en genieten 
van heerlijke treatments voor je haar. 
Knippen, kleuren en stylen; bij Cosmo Hairstyling 
staat kwaliteit, de beste service en persoonlijke 
aandacht voorop. Kies bijvoorbeeld voor de 
Cosmo Touch-up, dit is dé service waarmee 

Cosmo 
Hairstyling

Contact:
Lange Hezelstraat 52, Nijmegen
Tel. 024 323 92 69
www.cosmohairstyling.com

in 15 minuten voor 15 euro een perfecte 
styling look wordt gecreëerd. Of ga voor een 
intense verzorging van je haar met een Olaplex 
herstelbehandeling. Dankzij Cosmo Hairstyling 
kom jij weer stralend voor de dag!

Boek je afspraak gemakkelijk online, 
bel naar de salon of loop gerust binnen.
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In het kleine gezellige winkeltje aan de Lange 
Hezelstraat is er van alles te beleven en te 
proeven. Je vindt er meer dan 200 verschillende 
soorten thee van over de hele wereld in allerlei 
smaken kleuren en geuren. Er wordt alles 
verkocht wat je nodig hebt om de heerlijkste kop 
thee te zetten, maar er is daar bovenal veel te 
lachen. 

De eigen vrolijke biologische theelijn waaronder 
de Decollethee en de Afterpartea zijn leuke 
cadeautjes om te schenken. Wat ook nog eens 
leuk is, is dat de thee wordt gebruikt als middel 
om werk van talent te maken voor mensen met 
een achterstand op de arbeidsmarkt. 

Loop daar eens binnen voor een lekkere kop 
thee!

Het
Theeza(a)kje

Contact:
Lange Hezelstraat 56, Nijmegen
Tel. 06 40 94 53 41
www.het-theezaakje.nl40 Topzaken Nijmegen
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Vinylarchief heeft in de afgelopen jaren 
inmiddels een zeer grote collectie platen, 
maxi´s en cd´s bijeen gebracht. Bijna alle 
platen zijn tweedehands maar in een goede 
kwaliteit, je vindt hier alle genres. 

We verkopen ook nieuw en eventueel op 
bestelling. Nieuwe albums komen elke dag 
weer binnen, we betalen een goede prijs voor 
jouw collectie. 

Vinyl
Archief 

Contact:
Lange Hezelstraat 68, Nijmegen
Tel. 024 322 55 90
www.vinylarchief.com

Naalden, elementen en headshells kun je tevens 
via ons bestellen, een groot aantal kun je vinden 
op de website. Staat jouw merk er niet bij neem 
contact met ons op, zodat wij hem eventueel 
voor je kunnen bestellen. 

Voor de echte verzamelaar hebben wij zeer 
exclusieve albums, een overzicht kun je zien op 
de pagina van Vinylarchief bij Discogs.com.
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Begin oktober 2018 heeft Dré zijn winkel 
geopend aan de Houtstraat 14 in het 
centrum van Nijmegen. 

Bij Dré is een winkel waar mensen graag 
binnenlopen en de inspiratie krijgen om 
een leuk, passend cadeau te kopen, 
om te geven of om jezelf eens te 
verwennen. In de winkel zijn bijzondere,
leuke maar ook grappige cadeauartikelen 
en woonaccessoires te vinden, het assortiment 
wisselt voortdurend. Er is voor iedereen 
wel iets te vinden en dat is ook wat Dré 
met ‘Bij Dré’ wil zijn. 

Loop gerust eens binnen, zeer zeker een 
bezoekje waard! 

Welkom Bij Dré!

Bij Dré

Contact:
Houtstraat 14, Nijmegen
Tel. 024 663 04 60
www.facebook.com/Bijdre

H
outstraat
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Cappello is een grote en landelijk bekende 
hoedenspeciaalzaak. U treft er naast een een-
voudige hoed, baret of pet voor dagelijks gebruik 
bijzonder hoeden van bekende ontwerpers en 
ateliers. Daarnaast is er een collectie tassen, 
sjaals, handschoenen, kleding en schoenen van 
gerenommeerde ontwerpers.

CAPPELLO
Hoedenspeciaalzaak

Een complete beleving. Wij verkopen hippe en 
mooie kledingmerken voor baby’s en kinderen, 
leuke accessoires, verzorgingsproducten en 
speelgoed. Bij GAEV kan je in alle rust winkelen 
terwijl je kindje zich vermaakt in onze speelhoek. 
Ook bieden wij een verschoningsplek en een fijne 
plek om je kindje te voeden.

GAEV
Junior Store 

Contact:
Houtstraat 28, Nijmegen
Tel. 024 322 92 82  |  www.cappello.nl

Facebook: Cappello.nl
Instagram: Cappellohoedenspeciaalzaak

Contact:
Houtstraat 19, Nijmegen
Tel. 024 679 42 67  |  www.gaev.shop



2e tosti voor de halve prijs*
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De roots van deze populaire mannenzaak liggen 
maar liefst in 1892! Deze onderneming staat 
in Nijmegen en omgeving dan ook bekend om 
zijn kwaliteit, service en een goed advies. 
Voor de meeste mannen behoort shoppen 
niet tot hun favoriete bezigheid maar bij 
Hilckmann Mode weten ze daar wel raad 
mee. Deze moderne en gemoedelijke winkel 
is uitnodigend voor alle mannen, jong en oud 
slaagt hier dankzij het gevarieerde up-to-date 
aanbod van diverse top merken. Ben je een 
dagje uit in de oudste stad van Nederland of 
ben je een van de weinige die nog niet bekend 
is met deze ‘place to be’ voor de man van 
nu? Hilckmann Mode is een echte aanrader. 
Gezelligheid, vriendelijk personeel met knowhow, 
mooie kleding en bovendien heerlijke espresso. 
Wat wil je als man nog meer?  

Wees welkom! Hilckmann Mode is iedere dag 
van de week geopend.

Hilckmann
Mode

Contact:
Plein 1944 8, Nijmegen
Tel. 024 322 59 79 
www.hilckmannmode.nl
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veelal verrast over de omvang, de veelzijdigheid 
en de finesse van onze collectie. Een eerste 
bezoek resulteert dan ook niet zelden in een 
fraaie outfit met glimlach en een graag tot ziens!

Antonelli – Fabiana Filippi – Natan Couture –
Harris Wharf – Incotex – Santoni – 

John Smedley – Gran Sasso – Moorer – Annette Gortz 

Ruim 30 jaar gespecialiseerd in het topsegment 
damesmode. Met zorg en toewijding kopen wij 
onze collecties in Milaan, Brussel, Antwerpen en 
Düsseldorf, met de klant ‘in het achterhoofd’.
Persoonlijk advies, ongedwongenheid en 
deskundigheid zijn onze specifieke kernwaarden; 
een bijzondere waardering van trouwe, vaste 
klanten uit heel het land. Nieuwe klanten zijn 

Benedicte
Fashion for Women

Contact:
Ziekerstraat 138, Nijmegen
Tel. 024 323 28 96
www.bybenedicte.nl

Z
iekerstraat

48 Topzaken Nijmegen



Al meer dan 45 jaar de ‘finishing touch’ voor 
jouw outfit! Op maar liefst 240 m2 vind je hier 
de meest uitgebreide collectie op het gebied 
van beenmode & bodyfashion voor dames, 
heren en kinderen. 

Als Snoek het niet heeft, dan hebben ze het 
nergens!

Voor iedere gelegenheid kun je bij ons terecht, 
casual, zakelijk of feestelijk.
Wij zoeken graag samen met jou naar een mooi 
totaal plaatje. Dus neem gerust je kleding mee 
waar je iets onder zoekt. 

Onze merken:
Falke, Oroblu, Wolford, Marc Marcs, Happy 
Socks, Kunert, Bonnie Doon, Alan Red, 
Ten Cate, Claesen’s, Set, Avet, Spanx en meer.

Snoek
Beenmode

Contact:
Ziekerstraat 45, Nijmegen
Tel. 024  322 59 21
www.snoekbeenmode.nl 49
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Op 1 april 1985 opende Dionysos voor het eerst 
zijn deuren. Samen met het toenmalige team 
zorgde de heer Kostas Gliatis er jarenlang met 
veel passie voor dat zijn doel bereikt zou worden: 
het bieden van het allerbeste uit de Griekse 
keuken in combinatie met een overweldigende 
gastvrijheid voor iedereen.

En nu is dat niet anders. Nog steeds doet het 
team iedere dag zijn uiterste best om de visie 
van de nog altijd actieve Kostas Gliatis voort te 
zetten. Kwaliteit en versheid van alle producten 
zijn hierbij erg belangrijk en natuurlijk zal het 
team er alles aan doen om ervoor te zorgen dat 
je een geweldige avond zult beleven.

We nodigen je graag eens uit om bij ons deze 
ervaring zelf mee te maken met natuurlijk een 
aanbod van het beste uit de Griekse keuken.

Dionysos
Nijmegen

Contact:
Bloemerstraat 1, Nijmegen
Tel. 024 322 58 53
www.dionysosnijmegen.nl
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De Thermen Nijmegen
Panovenlaan 3

6525 DZ  Nijmegen

024 - 360 03 03
info@thermennijmegen.nl
www.thermennijmegen.nl

Thermen Nijmegen
Warm aanbevolen...




