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van minderheden, de gelijke behandeling van 
achtergestelde groepen of de bestrijding van 
discriminatie. 

De Plak is vooral een eetcafé en geniet grote 
bekendheid met haar veel geroemd kaasge-
hakt. Maar ook zij moest tijdens de lockdown 
de deuren sluiten. Zij bood echter wel de 

Het Kruispunt Nijmegen 
Het Kruispunt Nijmegen is een organisa-
tie die ondersteuning biedt aan dak- en 
thuislozen in Nijmegen. Zij is bekend door 
de inloop in de Titus Brandsmakapel aan de 
Kroonstraat. Daar komen bezoekers voor 
een praatje, koffie, creatieve activiteiten, of 
samen koken en eten. Maar er wordt ook 
veel geschilderd en getekend.

Vanwege het corona-virus en de daaropvol-
gende lockdown ligt die inloop al geruime 
tijd stil. In plaats van de kapelactiviteiten 
gaan de vrijwilligers van Het Kruispunt nu 
meerdere keren per week met koffie en thee 
rond in het Kronenburgerpark en in de bin-
nenstad. 

Maar een aantal vaste bezoekers van het 
Kruispunt vonden het toch leuk om hun werk 
aan anderen te laten zien. Via Bindkracht10 
werd gekeken of er expositiemogelijkheden 
buiten de Titus Brandsmakapel mogelijk 
waren. Op deze manier ontstond de samen-
werking met café De Plak.

Café De Plak
Café De Plak is een ‘collectief’ café, dat wil 
zeggen dat haar medewerkers ook meteen 
mede-eigenaar zijn. In 2017 ontving zij de 
Burgemeester Dales Prijs. Deze prijs wordt 
ieder jaar toegekend aan mensen en organi-
saties die zich inzetten voor de emancipatie 

KUNST 
ten 
tijde 
van 
CORONA

mogelijkheid gerechten online te bestellen. 
De bestelling moest vervolgens zelf bij het 
café afgehaald worden. Op de dinsdag- en 
vrijdagmiddagen schuifelden de klanten in 
afwachting van hun bestelling dan langs de 
ruiten van De Plak. Zo ontstond het idee om 
achter die ramen het werk van de bezoekers 
van Het Kruispunt te exposeren. Maar ook 
toevallige passanten konden op deze manier 
genieten van de tentoongestelde kunst.

Voor meer informatie bel Het Kruispunt: 
06-4209 0942, of kijk op www.facebook.com/
KruispuntNijmegen.
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namens Het Kruispunt Hans




