St. Hubertusstraat
Versie 1.0 140915
Gelegen tussen Wezenlaan en Dobbelmannweg.
Straatnaam vastgesteld bij Raadsbesluit 7 november 1940.
Aan de linkerzijde zijn slechts twee huizenblokken met in het laatste stuk enkele garageboxen.
De rechterzijde is nog voormalig bedrijfsterrein vanaf de Groenestraat.

Bebouwing
2

Maria Virgo school
1958 - Notariële akte van de oprichting van de Stichting R.K.
Huishoudschool Maria Virgo te Nijmegen.
De Maria Virgo scholen voor meisjes VGLO ( Rooms Katholieke
huishoudschool) en ULO op de hoek Dobbelmanweg-St.
Hubertusstraat 2. Twee scholen verbonden door een centrale hal
ontworpen door het architectenbureau Deur en Poudeorijen uit
Nijmegen in opdracht van de congregatie Dochters van Onze Lieve
Vrouw. Nu is er een fitnesscentrum gevestigd.
De lesgevende nonnen kwamen van het klooster aan de
Dobbelmannweg.

© 2014 De Hazenkamp 100 jaar 1915-2015

De St. Hubertusstraat

4

Fabriek De Kievit
De Kievit
N.V. Textielveredelingsindustrie De Kievit.
Het pand is later overgenomen door het bedrijf Multisol zonweringen.
Een aardig 60-gerjaren tijdsbeeld blijkt uit onderstaande advertentie en het commentaar daarop. Reclame
werkt dus, slechte reclame is ook reclame en vergroot de bekendheid.

Confectieatelier Hollandia
Kievit, tijdens de productie van
jassen.

Na Multisol bevinden de gebouwen van voormalig Smit Welt
met een eigen achteringang. De hoofdingang is aan de
Groenestraat.
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GAMMA en Hobby Werkplaats
Vanaf 1980 tot de brand in 2000 was in dit pand de GAMMA
bouwmarkt gevestigd. Het pand moest daarop geheel
worden gerenoveerd.

De gemeente Nijmegen heeft het gebouw opgeknapt waarna
de Hobby Werkplaats uit de voormalige kelder van het
postkantoor bij het station hier haar intrek kon nemen.
De geschiedenis van Hobbycentrum Nijmegen begint eind 1979. De belangenvereniging BWN, die opkwam
voor mensen die buiten het arbeidsproces stonden, nam het initiatief voor een StadsHobbyWerkplaats
(SHW). Op 8 december 1980 werd de stichtingsakte gepasseerd. Het eerste bestuur, bestaande uit Piet
Wielsma, Pierre Clevers en Theo Heuzen, vond een geschikte ruimte onder het postgebouw bij het station.
Het bestuur en de eerste leden hadden meteen een gezamenlijke hobby: het inrichten van de ruimte.
Vijftien jaar lang was de werkplaats een centrum waar enkele honderden deelnemers hun creativiteit de
vrije teugel konden geven. In 't begin was de SHW een echt mannenbolwerk, maar in de loop der jaren
werden er meer technieken aangeboden en werd het ook voor vrouwen aantrekkelijk tijd door te brengen
in de werkplaatsen.
In 1996 kwam de aanzegging van de gemeente dat de SHW moest verhuizen. Er werd, voor een periode
van twee jaar, een tijdelijke locatie aangeboden op het oude kazerneterrein (Limos). De verhuizing was
een race tegen de klok. Sinds 2002 maakte dit nieuwe onderkomen een grote ontwikkeling door. Het
aantal personeelsleden groeide van drie naar twaalf. Dat was ook nodig, want het aantal deelnemers
bereikte de duizend.
TALIS
Naast het gebouw zijn de kantoren en werkplaats van Woningbouw Coöperatie TALIS die anno 2015 naar
de voormalige HONIG fabriek verhuisde aan de Waal.
Bewoners
1

1959 K. van Loef, kapper.
1963 C.J. van Eekelen.

3

1959 A. Molendijk, kantoorbediende & L. Molendijk.

5

Serie/Complex autoboxen.

7

1948 V.Th.A. Drees – A.C. van Kerkhof.
1959 & A.A. Rutten, verpleegster & J.J.M. Drabbels, verpleegster & V.P.A. Dreis, kok.

9

1948
1951
1955
1959
1963

11

1951 W.A. Peren & M.M. Raaymakers.
1955 & L.Th. van Dornburg, secretaresse.
1959 L.M.G. Janssen & I.M. Valk.

13

1948 A.J. Jeijsman, winkelchef Vroom & Dreesman /
vertegenwoordiger schoenfabriek.

15

W.S. Pol & W.A. Lammerstma.
H. Draayer.
J. Zandhuis & J. Nijkamp.
A.J. van de Peppel.
P.A. Verheul.

1959 P. de Waard, onderwijzer.
26 mei 1954 Bouw vier woonhuizen:

17

1959 F.V.W. Wernink.

19

1959 A. de Boer & E.M. Polman & M.H.S. Boonen.

21

1959 A. Reinders.

23

1959 H. Fromm.
1963 J. in den Bosch, slager.
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