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Openbare ruimte ID 0268300000001072 - wijk 11 – Hazenkamp - Raadsbesluit 14 november 1928.

De fret (Mustela putorius furo) behoort tot de marterachtigen, net als de
hermelijn, wezel en otter. Zoals alle marterachtigen zijn fretten
roofdieren. Over het algemeen wordt de fret gehouden als
gezelschapsdier, maar er zijn ook fretten die worden gebruikt voor de
jacht. Deze vorm van jagen wordt fretteren genoemd. De fret wordt
gemiddeld 5 tot 7 jaar oud en is ongeveer (inclusief de staart) 35 cm lang.
Bij fretten wordt het vrouwtje een moer genoemd, het mannetje een ram
en de jongen pups.
De paartijd van fretten loopt van maart tot augustus. Een moer is vruchtbaar bij de eerste loopsheid bij
ongeveer 9 maanden. Ze werpt na een draagtijd van 42 dagen een nest van gemiddeld 8 haarloze, blinde pups.
Na een week begint hun vacht te groeien en na 4 weken zoeken ze de toiletbak op en eten ze vast voedsel. Ook
gaan nu hun oogjes open. Met 8-9 weken wisselen ze de melktandjes. Vanaf 8 weken kunnen ze bij de moeder
weg.
Fretteren is een vorm van jagen waarbij fretten worden gebruikt. Dit werd al gedaan bij de Romeinen. In
Engeland werd er in de 14e eeuw een wet aangenomen dat men alleen fretten mocht houden als men per jaar
meer dan 40 shilling verdiende. Dit was om het gewone volk de mogelijkheid te ontnemen om konijnenvlees te
eten.
In België en Nederland mag nog steeds gejaagd worden met deze methode. Meestal wordt dit gedaan om de
konijnenpopulatie beperkt te houden. Om te fretteren moet men echter wel een vergunning aanvragen.
Bij fretteren geeft men de voorkeur vaak aan albino's. Deze worden gemakkelijk gezien, en de eventuele
jachthond ziet het verschil tussen het konijn en de fret. Fretteer-fretjes zijn vaak kleiner en slanker gebouwd,
om zich gemakkelijk door de holen te bewegen.

Bouwplannen
Hotel-Pension-Theeschenkerij “De Zonnebloem” in Hatert. Het is eigendom geweest van ongeveer 1910 tot
ong.1919 van mijn grootvader P.A.J. Buschenhenke. Mijn vader Bob is er in 1913 geboren en zijn zus Thea
een paar jaar later. Zoals u ziet is het geen niemendalletje een behoorlijk gebouw met een soort kas eraan.
Het lag ook in een redelijk groot park. Op het fietsenrek staat volgens mij Tasche en Co.
De namen van de Reestraat, Fretstraat en Hermelijnstraat die in de achtertuin van het gesloopte hotel
werden aangelegd, zijn op 14 november 1928 door de gemeenteraad vastgesteld.
Bijzondere gasten
Hedenmiddag heeft Nijmegen een dertigtal nieuwe gasten
binnen zijn grenzen ontvangen namelijk Engelsche
burgergevangenen en een viertal Engelsche officieren. Gelijk
vroeger reeds werd medegedeeld is het voormalige hotel "De
Zonnebloem" aan de Groenestraat grootendeels ingericht tot
een verblijfplaats voor geïnterneerden die heden gedeeltelijk
hun kwartier daar betrokken. Nog een zeventig waren
aangekondigd, maar ook weer afgetelegrafeerd, die komen
later.
Onder de geïnterneerden bevinden zich ook enige kleurlingen, die aanvankelijk hun intrek zouden genomen
hebben in een barak, welke in den tuin gebouwd zou worden. Daar deze barak evenwel nog niet klaar is,
werd voor deze kleurlingen een afzonderlijk vertrek in het hotel in gereedheid gebracht. De ontvangst der
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vreemde gasten had zonder enige officiële begroeting plaats maar droeg daarom niet minder een hartelijk
sympathiek karakter. Het eerst dertigtal Engelsche geïnterneerden komt niet rechtstreeks uit Duitsland,
maar is deels uit Groningen en 's Gravenhage afkomstig, waar deze slachtoffers van den wereldoorlog een
tijdelijke huisvesting hadden gevonden.
De gep. generaal-majoor der infanterie E. D. H. MacLeod is gebiedscommandant van het Nijmeegsche
Interneringskamp. Mogen de nieuwe gasten hier in Nijmegen enige verlichting van hun zware oorlogslot,
een gelukkige tijdelijke verblijfplaats vinden, niet veronaangenaamd door al te nieuwsgierige of
onverschillige stadgenoten die het vooral vreemdelingen soms erg lastig kunnen maken.
Voor het ogenblik zag het er niet onaardig uit. De gasten bevonden zich ogenschijnlijk op hun gemak in de
luchtige kamers met de vriendelijke omgeving, en een kok in wit buis liep bedrijvig heen en weer o m de
eenvoudige tafel, in de veranda klaargezet, op te ruimen.

De Fretstraat bestaat uit fraaie, ruime klassiek
gebouwde woningen, vaak 2 – of 3 woningen onder één
dak met ruime tuinen en parkeerruimte op eigen terrein
met garage.

Bewoners
Oneven nummers
1

1932 J.G. Gunst.
1936 H.J. Vrijaldenhoven, schilder.
1940 G.H. van de Horst, calandreur & E.H.W. Pijnappel.
1948 B.M. van Westreenen, beheerder levensmiddelnbedrijf & J.M. van Westreenen, winkelier & W. van
Westreenen, secretaresse van & J. Kaal,
1959 W. van Westreenen, winkelier.
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3

1932
1936
1948
1955
1959

O. Nuijs.
C. van de Woude, cheffin Vroom & Dreesman & P.M. Mali, boekhoudster.
B.P. Sünnen, huisschilder.
G.A. Nuij & G.J. Nuij, commies Nederlandse Spoorwegen,
& A.A. Stuart, boekhouder.

5

1932 M.A. Kramer.
1936 J. van de Zee, technisch ambtenaar & A.E. van de Zee,
verleegster & E. van de Zee, kantoorbediende & S. van de
Zee, kantoorbediende.
1940 Herman G. de Baaij, timmerman/carrosserie en
wagenbouwer,
1948 & Henriette (Rieka) H. de Baaij & Jan van der Hoeven.
1959 J. van der Hoeven.

Een bijzonderhuishouden
Herman is de broer van Rieka en gehuwd met X. Lieverink uit
de Dobbelmannweg. Jan was een mongooltje van de familie van der Hoeven uit de Oranjesingel, een
aristocratische familie. Zijn broer Henk was notaris in Elst. Derhalve heeft Rieka haar hele leven voor Jan
gezorgd en later ook haar broer Herman. Jan was een vrolijke jongen en bij iedereen geliefd en is
uiteindelijk op 63 jarige leeftijd overleden. Uit dankbaarheid voor deze zorg heeft de familie van der
Hoeven het huis aan de familie de Baaij geschonken. Jan was destijds formeel eigenaar uit vererving.
7

1932 A.W.M. Bluijssen, fabrikant.
1936 F.M.G.H. Maessen, directeur Chicago theater.

Chicago Bioscoop
In 1929 wordt op het Mariënburg Luxor geopend, zodat er in
1930 in Nijmegen in drie bioskopen films worden vertoond:
Chicago, Olympia en Luxor, terwijl ook in De Vereeniging nog
op geregelde tijden films worden geprogrammeerd. In een
verslag van de Nijmeegse bioscoopcommissie uit 1938 wordt
daarnaast nog het City Theater als vijfde Nijmeegse bioscoop
vernoemd. De bioscoopexploitanten hadden zich aan het
begin van de jaren twintig al georganiseerd in de Nederlandse
Bioscoopbond.
In 1930 werden er in theater Luxor de eerste geluidsfilms van
Nijmegen getoond. Voor dit nieuwe fenomeen werd de eerste commerciële geluidsprojector, de
zogenaamde ‘loetafoon’ van de Philips gloeilampenfabriek te Eindhoven, gebruikt. Maar ook de andere
bioscopen van Nijmegen voeren de nodige technische veranderingen voor de geluidsfilm, snel door. Dat
heeft ook te maken met het feit dat in 1930 op het einde van het jaar Nijmegen zijn 700-jarig bestaan
viert. Aan dit feestelijk gebeuren besteden de bioskopen veel aandacht.
Nijmegen beschikte voor de oorlog - buiten het Concertgebouw De Vereeniging - over 3 bioscopen. Het
Luxor-theater op het Mariënburg, het Olympiatheater op de Burchtstraat en de City bioscoop in de
Houtstraat. In het Concertgebouw De Vereeniging vonden naast filmvoorstellingen, toneel, cabaret en
revuevoorstellingen plaats, maar ook concert, ballet en muziekuitvoeringen. De Vereeniging, Luxor en
Olympia moesten het hoofdzakelijk van de welgestelden hebben, de prijzen waren er dan ook naar.

Met het bombardement van 22 februari 1944 wordt het Chicago theater volledig verwoest.
De Chicago theater in de Broerstraat 40 en de City bioscoop richten zich meer op de gewone man. Er werd
door hen alleen maar een voorstelling per dag gegeven behoudens zaterdags en zondags dan werd er ook
's middags een film gedraaid. De prijzen in de laatste twee genoemde bioscopen ontliepen elkaar niet
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veel. Voor dertig cent kon je tweede rang zitten. De Vereniging, Luxor en Olympia hadden ook nog derde
rangen maar die kosten toch ook nog vijfenveertig cent. Vrijdagsavonds ging het nieuwe weekprogramma
draaien. Om zeven uur begonnen op de Broerstraat en de Houtstraat zich rijen mensen te vormen om
toch maar verzekerd te zijn van een plaats. Om acht uur begon de voorstelling met het Profilty-Polygoon
journaal, daarna een tekenfilmpje en dan de voorfilm. Na de pauze met reclame volgde de langverwachte
hoofdfilm. De helden en heldinnen die op het „witte doek" verschenen hadden in die tijd over openlijke
belangstelling niet te klagen.
7

1948
1959
1968
2015

W.J.M. Meijer, klerk & G.J. Meijer, ambtenaar Raad van Arbeid,
& T.G.M. Meijer, onderwijster.
Mr. J.P.M. van der Horst, gemeente raadslid KVP.
Anita Janssen, Remedial Teaching en Leerlingbegeleiding.

A-rt biedt Remedial Teaching aan kinderen met een leerachterstand en/of
leerprobleem. Door de speciale begeleiding zullen zij weer een stap voorwaarts
gaan maken. Een positieve benadering van het kind staat centraal. De behandeling
wordt zoveel mogelijk op een afwisselende, speelse manier gegeven. Niet de
leerproblemen maar het leerplezier moet voorop staan. Door aan te sluiten bij wat een kind leuk vindt, zal
de motivatie en inzet groeien wat zal resulteren in betere leerprestaties. A-rt richt zich vooral op
basisschoolleerlingen van 4 t/m 12 jaar en biedt hulp aan kinderen die tijdelijk of structureel moeite
hebben op één of meer gebieden.
9

1932
1940
1955
1959
1963
1969

J. Wessels-Boer.
J.Ph. Neeb, sigarenmaker & H. Brugmans, instructeur chauffeursschool,
H.G.M. Brugmans.
O.R. Pril, etaleur & E.J.M. Brunschot, secretaresse.
H.J. Dirks, werktuigbouwkundige & B.H. Bijvank, electrotechnicus.
C.M.J. de Greeff, modelleur & H.N.M. van Hees, jurist.

11

1932
1940
1948
1959
1963

A.L. Gerretsen, ingenieur.
A.G.J.J. Perenboom, bakker & A.J.E. Perenboom & E.M. van Leeuwen.
C.Fr. Beke, kleermaker,
& C.F. Beke, verkoper.
A.M. de Lange, journalist.
Reestraat

13

1936 J.C.L. Diepen & A.J.M. Minderop & A.L.M.A. Diepen.
1948 J.H.A. van Esch & J. Verhaag.
1959 P.M.M. Willems, dienstbode & A.J. Peters, houthandel.

15

1940 J.C. Oostmeijer, vertegenwoordiger.
1948 W.A.J.M. Bluijssen, grossier levensmiddelen.
Kinderen: Lammie W.J.M. Bluyssen, Paul J.W.M. Bluyssen, Vincent J.W.M. Bluyssen.
1955 N.H.M. Liesker.
1959 A.M.H.J.G. Sluijters & J.C.G. van Dam, verpleger.
1963 H.D.M. Hendriks, procuratiehouder.

17

1936
1940
1948
1944
1963

N.H.A.J. Schulte, Garnizoenarts.
D.J. van Brummen-Grevelink & C.A.M. Buuren, huishoudster.
L.C. Breeman, adjunct onderofficier Rijkspolitie & G.E. Breeman,
& B.T. Breeman, ambtenaar gemeente,
& L.C. Breeman.

19 t/m 27 Garageboxen.
Even nummers
2

1940 K. de Boer, commies G&W / lid Provinciale Staten.
1948 & A. de Boer,
1959 & B.G.W. Schreuers, verpleger.

4

1940 G.J.M. Velzeboer, commies Nederlandse Spoorwegen.
1955 H.T. Penning de Vries, onderwijzer.

6

1940 W.F. Preijers, monteur/werkmeester,
1948 & Ch.W. Preijers,
1959 & F.M. Mackaay, bakker.

8

1959 J.A.H. Sonneville, fabrikant.

10

1959 J.E.W. Swelm, grossier.
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1932
1940
1955
1959

J.L.A.M. Strenge,.
& J.Th.A.M. & Strenge, koopman.
H.A.M. Diebels & J. Brinkman, filiaalhouder,
A.M Diebels, procuratiehouder & J. Brinkman, filiaalhouder

22

1936
1940
1948
1955
1959
1963

C.O. Blaauw, onderdirecteur Nijmeegse Hypotheekbank & A.M. Blaauw.
V.G.Lampe-van de Kallen & J.H. Bijlaart & J.F.M. Feistemantel.
A.M. Diebbels, procuratiehouder & H.A.M. Diebbels & M.E.J. de Korte.
G. de Kiefte & K. Boulonois.
W. Aalbers,kantoorbediende PGEM.
A. Gelissen.

24

1932
1940
1948
1959

N.M.J.C. Cikot, inspecteur D.B.
W. van Marion.
H.J.L. de Bie & L.H.A. de Koster.
W.A. Wessels, accountant & W. Meijer.
Hermelijnstraat

26

1932 P.J.J. Hamilton, journalist,
1940 & J.C. Hamilton,
1948 & M.S.A. Hamilton, kunstschilderes.

28

1932
1936
1940
1955
1959

30

1932 Mr. A.J.C.M. Leerberg, secretarus E.R.K.levensverzekering My.
1948 J. Draaisma, commies PTT & L.M.A.J. Draaisma & M.C.M.A. Draaisma, kantoorbediende & M.F.A.Th.
Draaisma, verkoopster confectiewinkel.
1959 G. van Dongen, directeur PTT.
1968 F.C.M. Stoks, docent K. Universiteit.

32

1959 A.W.P. Ligtenberg, ontvanger Belastingen.

50

1932 D.J. de Jongh.

Ir. J. Weyland, adjunct directeur E.W.
H.J.J. Schaab & J.E. Schaab, slager.
L. Korver, landmeter Kadaster & L. Ewald & Cl.Th. Baltzer, pikeur.
P.J. Doeff, ingenieur & J.A.A. Nuijten, inspecteur verzekering Mij.
A.H. Gonlag & H.L. Gonlag.
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