Tijgerstraat & Poemastraat
Versie: 1.2 150114
Gelegen tussen St. Hubertusstraat en Hazenkampseweg.
De tijger (Panthera tigris) is een zoogdier dat tot de familie der
katachtigen (Felidae) behoort, een van de vier 'grote katten' die tot het
geslacht Panthera behoren. Tijgers zijn jagende roofdieren.
De meeste tijgers wonen in het bos (waarvoor hun camouflagestrepen
geschikt zijn) en in grasland. Van de grote katten zijn de tijger en de
jaguar goede zwemmers; tijgers kunnen vaak badend in vijvers, meren
en rivieren worden aangetroffen.
Hoewel de lengte van een tijger verschilt per ondersoort, wordt een tijger
ongeveer 2 tot 3,7 m lang.
Tijgers jagen solitair. Hun dieet bestaat voornamelijk uit middelgrote planteneters, vooral hoefdieren, maar als
de omstandigheden dat voorschrijven, jagen ze ook op grotere prooien. Het is geen sociaal dier: de enige
groepen bestaan uit moeder en welpen.
De tijger is een bedreigde diersoort die verspreid over Azië voorkomt. De enorme teruggang in aantal moet
worden toegeschreven aan het steeds verder oprukken van de mens. Veel rustige natuurgebieden zijn daardoor
verloren gegaan, terwijl de tijger een groot leefgebied nodig heeft. Verder is er steeds minder groot wild
voorhanden dat als voedsel kan dienen. Daarnaast wordt de tijger vaak het slachtoffer van stropers, omdat zijn
fraaie huid, botten en lichaamsdelen (voor medicijnen) op de zwarte markt veel geld opbrengen.

Bouwplannen
Vanaf 1951 bouwt de Firma Van Berkel een achttal flats in de Tijgerstraat en Wolfstraat.
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Bewoners
Flat nr-1 nrs 1 t/m 47
1
1955 Groenhof.
3

1955 F.R.C.S. Beekman.
1963 N.H.M. van der Pool, amanuensis.

5

1955 C.W. Kroon.
1963 L.A. van Herwijnen & D. van Nieuwenhuizen.

7

1955 H.S.A.W. Willinck, reserve majoor Mil.Lvt.
1959 W.T.M. Amersfoorth.
1963 M. van Arkel, kantoorbediende.

9

1955 J.M. Sobels.
1959 H.C. Klaassen, rijksambtenaar.
1968 J.L. van Wasbeek, kantoorbediende.

11

1955 J. Lips.
1959 C. Timmerman, onderwijzer.

13

1963 A. Kalf, bouwkundige.

15

1955 J. Moorman, scheepwerktuigkundige.
1968 G. Timmermans, hoofd Michiel de Ruyterschool Tweede
Oude Heselaan 384.
30 september 1988. Afscheid van de heer Timmermans van
de Michiel de Ruyterschool tijdens een speech van wethouder
Ton Buitenhuis.
1970 Voormalig schoolgebouw, vervangen in 1981.

17

1955 P.W. Weytenburg.
1963 F.G. Amersfoorth, stuurman grote vaart.

19

1955 A.A. Hagoort.
1959 A.M. Klavers, chef expeditie.

21

1955 P.C. van Dijk, analist.

23

1955 B.K.J.H. van Clarenbeek.

25

1955 G.C.L. Jeuken.

27

1955 M.A. Bakker.
1959 J.A. Stolk, loodgieter.

29

1955 J.L. Elmont.
1963 G.H.F. ten Barge, kantoorbediende.

31

1955 G. Kluen.

33

1955 J. Joha,
1959 & R. Joha, kantoorbediende.

35

1955 J. de Haas.
1963 M. Hoogendijk, chauffeur-monteur.

37

1955 F. Kleian.
1959 A. Lutjeveld, onderwijzer.
Later verhuisd naar de Van Haapstraat.
Docententeam NSV-4 MULO Driehuizerweg.
Staand rechts dhr. Lutjeveld, wiskunde docent aan HBS-A en
NSV-4. Hij rookte de een na de andere zware Van Nelle in de
klas, dat kon toen nog.
1963 J. de Witte, onderwijzer.

39

1955 K. Glas.
1963 A. Koetsier, cheffin & M.A. Koetsier, lokettiste Nederlandse Spoorwegen.

41

1955 J.G. Bantjes & J.A.T. van der Velden.
1963 A.I. Klaassen, onderwijzer.

43

1955 T. Douma.
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45

1955 J.W. Roosing, secretaris dierenbescherming.
1963 & G. Brands & D. Kooiman.

47

1955 W. van der Meer & H. van Bers.

Tijgerpad

Flat nr-2 nrs 49 t/m 95
49 1955 F.L.J. Wennekes.
1959 J.G.H. Geertsen & J.H. Geertsen.
51

1955 G.M. Roosmalen, verkoper.
1963 A.J.M. Willemse, adjunct commandant.

53

1955 H. Wegner.
1959 M.A.H. Meeuws, verpleegster & F.T.J. Gordon, slager Poemastraat.
1963 F. Burger, kantoorbediende.

55

1955 A.F.J. Prinsen.
1963 W.A.A. Voeten, vertegenwoordiger.

57

1955 A.G.C. van de Zande.
1963 H.C.F. Giebels, kelner.

59

1955 G.J. Bourganodië.

61

1955 J.G. Bantjes & J.A.T. van der Velden.
1963 J.A. Kellendonk, assistent accountant.

63

1955 W. Bender.
1959 L.J.M. Potjes.

65

1955 C.L.M. de Weert, leraar ambachtschool.
1963 A.H.J. van den Heuvel, assuradeur.

67

1955 P.J.H. Bernsen, arts.
1963 W.W.B. de Jong van Lier, vertegenwoordiger.

69

1955 B. Roelofs, opzichter tekenaar.
1968 A. Kroes, kantoorbediende.

71

1955 J. Mendels, bedrijfschef.

73

1955 F.L.C. Hoekveld, weg- en waterbouwkundige.
1963 R. van Raay, assistent boekhouder.

75

1955 C. Kop.
1959 H.J. Hoogstraten, constructeur.
1963 A. Kroes, kantoorbediende.

77

1955 J.M.M. Hendriks.
1959 D.A. Fleurij, timmerfabriek.

79

1955 H.C.J. Luijters.
1959 J. Kleijn, reklame tekenaar.

81

1955 A.J.G. van Driel.

83

1955 P. Otten, hoofd assistent directe belastingen, & W.J. Otten, rijksambtenaar.

85

1955 A.C.F. van Vlijmen.

87

1955 G.M.T. Leuridan.
1963 P.J. Groenen, slager.

89

1955 F.M. Koning, vertegenwoordiger/magazijnmeester.
1963 J.G. Janssen, kantoorbediende.
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91

1955 A.J.C. Elbers, grossier.
1963 G.J.A. Peters, ambtenaar gemeentelijke politie.

93

1955 J.L. Gordon.
1959 J.L. Popping, rijksambtenaar.

95

1955 M.T.J. de Leeuw.
1959 A. Schouten, kantoorbediende.
1963 J.A.G.M. van Maanen, verpleegster.
Rendierpad

Flat nr-3 nrs 97 t/m 143
97 1955 H. Hoenderop, leraar ambachtschool.
1963 F.H.J. Röttjers, leraar.
99

1955 C.J.H. Schoenmakers.
1959 J. van Dam, chef expeditie.

101 1955 B.M. Fraaije.
1963 P.M. Meijers, verkoper.
103 1955 J. Vogelaar.
1959 J.L. Dekker, opzichter.
105 1955 S.Th.M. Bootsma.
1959 L.R. Orth, werktuigkundige.
107 1955 M.H. Brian.
1959 H.M. Blondé, ambtenaar GAK Gemeenschappelijk Administratie Bureau. / beambte sociale
verzekeringen.
109 1955 E. Baljet, wachtmeester rijkspolitie.
111 1955 W.L.A. Decates.
1959 J.H. van der Velde, onderwijzer.
1963 W.C.M. van Riet, verpleegster.
113 1955 B.W.H. Koëter, technisch ambtenaar P.W.enV.
1959 J.A. Aartsen, opzichter Openbare Nutsbedrijven.
115 1955 J.H.M. Creemers.
1959 C.J.P. Bax, sergeant Koninklijke Luchtmacht.
1963 P.C.T. Loossen, verkoper.
117 1955 D.G.J. Hoogsteder.
1963 Chris C. Lelieveldt, aannemer.
Aannemersbedrijf Lelieveldt
Bedrijf: Lelieveldt is een aannemersbedrijf voor renovatie, nieuwbouw en projecten. Klanten variëren van
particulieren tot woningbouwbedrijven. Het bedrijf zit in Nijmegen.
Opgericht in: 1880. Nu: 10 werknemers ‘op de vloer’ en 3 op kantoor.
Aantal opdrachten: gemiddeld 1.500 per jaar.
Omzet: 2 miljoen euro.
Vader Lelieveldt: Hij heeft er affiniteit mee
Auteur: Anne Dohmen – NRC Carriere.
Chris Lelieveldt is de vierde generatie die aannemersbedrijf Lelieveldt bestiert. Minstens, want een
voorvader in 1764 was al timmerman, blijkt uit de archieven. Zijn zoon Loek wil die lijn op een dag graag
voortzetten. Chris Lelieveldt (48). Getrouwd, zes kinderen (21, 16, 13, 12, 10 en 7 jaar). Werkt sinds 30
jaar voor Lelieveldt. Nam het bedrijf in 1994 over van zijn vader en zijn oom.
„Ik heb meerdere malen met de kinderen gesproken over de opvolging. Bij Loek merk ik dat hij er
affiniteit mee heeft. Hij was altijd met lego en meccano aan het bouwen. En hij is een regelaar. Loek was
drie toen hij zijn zusje naar de trap zag kruipen. Hij ging ervoor liggen. Zag: dit gaat niet goed. We
moeten hem dagelijks afremmen in de dingen die hij wil organiseren. Dan zeggen we: dat hoef jij niet te
doen, dat doen wij.
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„Voor een echt serieus gesprek over het voortzetten van de lijn, vind ik Loek nog te jong. Al komt dat
moment wel dichterbij: hij moet straks keuzes gaan maken op school. Maar het moet vooral vanzelf gaan,
ik heb die druk ook nooit gevoeld bij mijn vader. Mijn kinderen moeten doen wat hen gelukkig maakt.
„Ik was ook jong toen ik het wist. Ik speelde ook veel met meccano, ging met mijn vader mee de bouw
op. Ik groeide er vanzelf in. Eerst met de handen – timmeren, metselen en tegelzetten – en daarna steeds
een stapje verder. Maar ik moest me wel bewijzen. Met mijn oom ging ik naar een badkamer kijken die
verbouwd moest worden. Zei hij: ga maar eens meten en zeg wat je denkt dat er moet gebeuren. Mijn
calculatie werd dan vergeleken met die van hem om te zien of ik er wat van gebakken had.
„Mijn vader deed nog alles met de hand, zonder computer. Nadat ik het bedrijf overnam, ben ik het direct
heel anders gaan aanpakken. Dat zal Loek ook wel doen. Mijn vader wilde dat ik het op zijn manier deed.
Maar waarom zou mijn zoon het niet beter kunnen dan ik?
„Mijn advies aan Loek zou zijn: hou je oren en ogen open. Pak zoveel mogelijk mee van de verhalen die je
hoort. En ga met mij mee de bouw op tijdens de schoolvakanties. De praktijk is je allerbeste leerschool.”
Zoon: ‘Ik keek altijd naar Bob de Bouwer’
Loek Lelieveldt (13) . Gaat na de zomervakantie naar havo-2.
„Op school hebben we het vak Universum. Ik heb daarvoor een keer een tuinbankje gemaakt van rietjes
met lijm. Aan de zijkanten had ik driehoeken bevestigd. Dan is het altijd sterk. Ik sta een 8 voor dat vak.
Op mijn derde had ik al veel gereedschap. En ik keek altijd naar Bob de Bouwer. Ik vind bouwen
interessant. De ontwikkeling van het begin van een flat tot het eindresultaat prikkelt me. Na de havo wil ik
HBO Bouwkunde studeren. Met mijn handen werken, metselen en timmeren. Zoals mijn vader ook is
begonnen.„Als ik aanleg heb, mag ik het bedrijf misschien wel overnemen. Het lijkt me heel leuk wat mijn
vader doet. Tijdens mijn opleiding ga ik leren hoe ik dat moet aanpakken. Ik heb doorzettingsvermogen
en sta heel goed op school. Als je iets heel graag wilt, kun je het ook bereiken.
„Mijn oudste broer doet een horecaopleiding, en die van 16 wil ook niks doen met het bedrijf. Misschien
wil mijn jongere broertje het wel. Maar ik ben de enige die het vroeger leuk vond om mee te schaften met
de werknemers van mijn vader. Ik ging er bij zitten, wou meemaken hoe dat ging. „Thuis wordt er veel
gepraat over het bedrijf. Niet over hoeveel geld mijn vader verdient, of over een kozijnvernieuwing, maar
wel over de grote opdrachten. Mijn broer van 16 luistert dan niet eens. Ik wel. Ik stel veel vragen.
„Ze zeggen dat Nijmegen de oudste stad van Nederland is, en dan is dit ook nog eens het oudste
aannemersbedrijf van de stad. Dat vind ik heel bijzonder. Als niemand van ons het overneemt, wordt het
geen generatie ouder. Dat zou jammer zijn. Maar mijn vader dwingt ons er echt niet toe. Hij zegt dat, als
we het niet willen, hij ons laat gaan. Al weet ik zeker dat hij het wel heel leuk zou vinden als het in de
familie blijft.”
Bouwbedrijf Lelieveldt failliet
Gelderlander - 14 mei 2013.
Volgens de directie kon het bedrijf niet meer concurreren in de prijzenslag die in de bouwsector woedt.
"Aannemers zouden veelal werken met goedkopere zzp'ers die zich voor 20 euro per uur laten inhuren of
met buitenlandse krachten", aldus de Nijmeegse curator Sebastiaan Vos. Bij Lelieveldt staan vakmensen
op de loonlijst, vaak al wat oudere werknemers.
Het bouwbedrijf is een begrip in Nijmegen. Vier generaties van de familie Lelieveldt zijn werkzaam in de
bouw. Lelieveldt is één van de slachtoffers in de faillissementsgolf die de bouwsector teistert. In de regio
Nijmegen hebben vorig jaar zeventien bouwbedrijven het niet gered. Het betekende het ontslag voor 177
mensen.
Aannemer Lelieveldt maakt doorstart
Gelderlander – 16 juni 2013
Het Nijmeegse aannemersbedrijf Lelieveldt maakt een doorstart. Chris Lelieveldt, voor het faillissement in
mei ook al eigenaar-directeur, heeft van curator Vos toestemming gekregen het bedrijf in een andere bv
voort te zetten.Volgens curator Vos heeft Lelieveldt nu wel eens kans van slagen. De orderportefeuillle
was redelijk gevuld. "Het bedrijf heeft daarnaast een goede reputatie", zegt Vos. Lelieveldt, het oudste
aannemersbedrijf van Nijmegen, is gespecialiseerd in renovatie en restauratie. Volgens curator Vos is het
faillissement veroorzaakt doordat Lelieveldt steeds minder werk had waardoor hij de dure huishouding
met hooggekwalficeerde vaklui niet kon betalen.
119 1955 W. van der Meijden, magazijnmeester & Meijdress verhuur gelegenheodskleding.
121 1955 J. Vogel, kantoorbediende.
123 1955 W.A.A. Wernink, adjunct inspecteur Rijksbelastingen.
1959 F. Scholten, tekenaar.
125 1955 A.J. Wilting.
1963 J.G. van Beek, ambtenaar PGGD.
127 1955 P.L.E. van de Putte.
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129 1955 W.H. Lebens.
1963 J. Prent, onderwijzer.
131 1955 H.J.M. Hillebrand.
1959 G.A. Jakobs, declarant.
133 1955 S.A. van der Wiel, bouwkundig tekenaar.
1963 W.H.G. Hendrickx & S.A.H. van de Wiel, bouwkundige.
135 1955 F.H. Grote Punt, assistent I&A & P.L.M. de Bruijn, vertegenwoordiger.
137 1955 Th.A. Montijn.
139 1955 A.C.A. Oomen, masseur.
141 1955 M. Boot.
1959 J.F. van den Broek, waterbouwkundig opzichter.
143 1955 J.M.P. Gruijthuisen.
1963 H. Sewalt, kantoorbediende.
Wolvenpad
Flat nr-4 nrs 145 t/m 207
145 1955 J. Adema.
1963 L.E. Manche.
147 1955 L.E. Manche.
1963 F.J.I. van Gaal, gemeente ambtenaar.
149 1955 J.J. Volkers, technisch ambtenaar Nederlandse Spoorwegen.
1963 D.C. Markus, kantoorbediende.
151 1955 R.B. Kregting, bank empoye, later verhuisd naar de
Einsteinstraat.
Mijn ouders Joop en Bep Martens waren bevriend met de familie
Kregting. Paula Kregting heeft enige jaren gewerkt bij mijn vader in
het gemeente museum.
Foto gemeente museum – Mariënburg kerk:
Midden Paula Kregting, rechts Joop Martens.
Foto

1963 P.J. Albers, boekhouder.
153 1955 W.J.H. van der Mee.
1963 J.J. Janssen, boekhouder.
155 1955 H. Mutter.
1959 J.T.J. Franken, verkoopchef.
1963 R. de Barbanson, verkoper.
157 1955 J.J. Arnold.
1959 W.C. de Dood, werkmeester.
159 1955 J.P.M. Fleuren, fabrikant.
1963 B.F. Konings, klerk.
161 1955 H. Berendsen, belasting ambtenaar.
1963 J.G. Wens, chef monteur.
163 1955 P.J. Doef.
1963 K. Sjollema & M. Alberda.
165 1955 R.R. van Spierenburg.
1963 J.W.A.S. Greeij, controleur.
167 1955 C.C.H. Meijers.
1963 D.F. de Jong, exportassistent.
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169 1955 J.A. van den Bliek, slager.
171 1955 H.G. Hendricks, employe PTT.
1963 P.C.H. Verstraate, hoofdonderwijzer.
173 1959 B.J. Brandt, verwarming technicus,
1963 B.J.C. Brand, correspondent.
175 1955 van Dreumel, commies Gewestelijk Arbeids Bureau/bemiddelaar.
GAB 1944
Uit het dagboek: Storm over Nijmegen.
Op 11 september spoorde de voor zijn taak volkomen onbekwame burgemeester
"kameraad" van Lokhorst de Nijmeegse
burgerij aan om nauwlettend toe te zien dat er
geen enkel scherp voorwerp op de door het
Duitse leger gebruikte wegen werd geworpen,
zulks - zo werd hieraan laconiek toegevoegd "ter voorkoming van onaangenaamheden".
Wat deze Nazi-knecht met
"onaangenaamheden" bedoelde? Wel, dat,
indien desondanks toch nog schade aan "Wehrmachts"-voertuigen
zou ontstaan, de Duitsers zonder meer de huizen langs de wegen
waarop zich scherpe voorwerpen bevonden in brand zouden steken.
Direct na de afkondiging van deze schandelijke waarschuwing werd
aan alle mannen van 18 tot 50 jaar gelast zich onmiddellijk te
melden aan de Meisjes-HBS om voor het Duitse leger
werkzaamheden te verrichten.
Daar de directeur van het Arbeidsbureau, de beruchte collaborateur Versluys en consorten sinds 5
september verdwenen waren, achtten de moffen het raadzaam - en zij hadden het goed gezien - de
"Dienstverpflichtung" in eigen hand te nemen.
Iedere man, die lichamelijk maar enigszins geschikt was, liep voortdurend gevaar om door de
patrouillerende soldaten en "Landwachters" van de straat
opgepikt en aan het graven van stellingen gezet te worden.
Gelukkig zagen velen kans om uit de handen van de moffen
te blijven en zij melden zich eenvoudig niet.
Rechts het later afgebroken gebouw van het Gewestelijk
Arbeidsbureau dat stond op de hoek met de Duivengas
(rechts). Links voor de muur tegenover de Duivengas de
Stockumstraat.

1969 Stationsgebied:
Rechts staat het station met daarvóór het
stationspostkantoor. Vooraan is het Arbeidsbureau in
aanbouw. Rechts van het spoor ligt de Wolfskuil,
bovenaan het Willemskwartier, dat ligt ingeklemd
tussen de spoorlijnen naar Venlo (linksboven) en 'sHertogenbosch (rechtsboven).
177 1955 J.J. van den Hoogen.
1963 C.A. van der Ven, bedrijfsleider.
179 1955 N.J. de Rooij.
1959 A. Wessels, boekdrukker.
181 1955 M. Kuppen.
1963 J.E.J. van Dongen, werknemer Philips.
183 1955 G. van Dijk, ambtenaar Nederlandse Spoorwegen.
1963 C.P.J. Kros, ambtenaar Nederlandse Spoorwegen.
185 1955 J. van den Berg, opzichter RDUW.
187 1955 C.A. van den Berg, gezinsverzorger & L.A.M. Jordens, correspondent.
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189 1955 A.M. Kok & K. Schuijt.
1959 W.A. Kregting, 1e luitenant.
1963 M.J.A. Jonkers, sergeant koninklijke luchtmacht.
191 1955 W.Chr. Kokke, onderwijzer, hoofd St. Antoniusschool I - Verlengde Groenestraat 22.
1959 & C.A.M. Kokke, kantoorbediende.
St. Antoniusschool I was gevestigd in het latere Doornroosje.
St. Antoniusschool II was vanaf 1955 gevestigd aan de Bisonstraat/Antiloopstraat.
193 1955 K. Dam.
1959 A.A. Geerdink.
195 1955 J.P.N. Werdmölder & C.J.M. Hof.
1963 F.P.J.M. Sweens.
197 1955 G.J. Bruinsma, keurmeester Keuringdienst van
Waren.
1963 W.H.A. Zents, keurmeester.
Keuringsdienst van Waren was gevestigd in de
Meyhorst, waarin later 1994 de HAJA sportschool is
gevestigd.
199 1955 K. van Zijll de Jong.
1963 H.M. van Wezel, bouwkundig tekenaar.
201 1955 V.H.J. Wiegerinck, vertegenwoordiger.
1963 F.J. Heijnen, chauffeur.
203 1955 A.C. Freling.
1963 J.T. van Eck, rijksambtenaar.
205 1955 H.A.Th. Eshuis & C.M. Wentholt.
207 1955 P.A. van Druenen, verkoper boekhandel.
1963 W.G.K. Willemse, fotograaf.
209 1955 A.G. Aben, makelaar.
Even nummers
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1960 De woonhuizen zijn gebouwd door de Firma Wassing & Zonen.

2

1963 T.H. Kampschreur, groentehandelaar.

4

1966 H.J.H. Roebbers, groentehandelaar.

6

1963 E. Smaling, schrijfmachine monteur.
1966 W.T. van der Plaats.

8

1963 H.C.J. Maasakker & F.J. Teelen & M.T.B. Teelen,
typiste & Th.M.M. Teelen, commies ONB.

10

1963 J.P.T. Ockhuizen & P.J. Kusters & J.M. Maas.

12

1963 G.T. Nas, musicus.
zie hierna info Martinio orkest.

14

1963 D.J. Vriezekolk, boekhouder.
1966 J.P.A. Kuppen.

16

1963 H.W. Leusink, assistent bedrijfsleider.

18

1966 Garages.

20

1966 P.P. Artz.

22

1963 W.H. Jacobs, slager.

24

1959 P.C. van Dijk, analist.
1963 G.J.C. Biessels, brandstofhandelaar,
1963 & E.A.G. Janzing.
In Nijmegen was de naam Biessels verbonden aan kolenhandelaars, waarvan P.J. Biessels de bekendste
was. M. Biessels o.a. lid van carnavalsvereniging St. Anneke had zijn kolenhandel aan de Hatertseweg.
Later heeft hij samen met zijn dochter José een frietzaak gehad in de Aldenhof.

26

1963 G.B. Driessen, analiste.

28

1963 G.A. Smals & C.A. Herckenrath, CLAIRY huidverzorging.

30

1959 A.R. van Kempen, grossier vlees.

Latere bouw twee-onder-een-kap
32

1959 P. Zwijnenburg, directeur fabriek.
1963 B. Hartog, rijksambtenaar.

34

1963 Wim M.J. Hendriks, rijwielhandelaar.
Verkoper bij Grootaarts. Runde samen met zijn echtgenote de Diks wasserij/stomerij aan de Groenestraat.
Woonde later in de Aldenhof.
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36

1959 Lucas Bouwers, hoofd NSV-2 lagere school aan de Lamastraat.

1955 Eerste schop NSV-2.
1963 NSV-2 In het midden Lucas Bouwers.
Geheel rechts dhr. Blom, de latere directeur St. Jorisschool aan de Daalseweg.
38

1959 H.P.T. Werkman, arts.

40

??

42

1959 J.W. Bender,
1963 M. van der Veen.

Poemastraat
Gelegen tussen Wezenlaan en Tijgerstraat.
De poema, bergleeuw of zilverleeuw (Puma concolor) is een katachtig dier
dat in geheel Midden- en Zuid-Amerika en in het westen van Noord-Amerika
voorkomt. Lang heeft men gedacht dat de poema schadelijk was voor de
wildstand en uiteraard voor vee. Het laatste is wellicht juist, maar het eerste
niet. De poema zorgt juist voor een gezonde opbouw van de populatie van
zijn prooidieren.
Lengte: kop-romp 95-150 cm, staart 53-85 cm, hoogte 60-76 cm. Gewicht:
27-120 kg. Deze afmetingen gelden voor poema's in het algemeen, maar de
poema's in de tropen zijn kleiner dan hun soortgenoten uit koudere streken.
De poema is in grote delen van Amerika uitgeroeid, een lot dat hij deelt met vele andere katachtigen. De
poema leeft solitair en is territorium gebonden. Hij is echter niet agressief en gaat indringers het liefst uit
de weg.
De nauwste verwant van de poema is waarschijnlijk het jachtluipaard (Acinonyx jubatus).
De poema is stevig gebouwd met sterke poten en een lange, dikke staart die evenwicht geeft bij het
achtervolgen van prooidieren. De kleur van de vacht is van zilvergrijs tot roodbruin, met een wit gezicht
en onderzijde. De meeste poema's in tropische streken hebben overigens een roodbruine vacht. De
achterpoten van poema's zijn langer dan de voorpoten. Dit stelt de poema in staat erg grote sprongen te
maken. Uit stand kan de poema 2,5 meter hoog en bijna 6 meter ver springen. Er zijn sprongen
waargenomen van bijna 5 meter hoog en 12 meter ver. De brede poten zorgen voor voldoende grip op
oneffen terrein, zoals berggebieden. Net als bij katten hebben de voorpoten vijf tenen en de achterpoten
vier. De oren van een poema zijn relatief klein.
Woningen en Winkels Tijgerstraat & Poemastraat

Anno 1956 was op de hoek de kruidenierswinkel SPAR van de
familie van leth gevestigd. Later heeft het pand diverse
functies gekend.
Het pand naast de Spar was destijds de slagerij van Gordon.
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MARTINIO accordeon orkest.
Van: Martin van Leth – 03 november 2008.
Bij het opbouwen van mijn stamboom kwam ik in het
"sigarenkistje" van mijn grootvader foto's tegen van
het orkestje Martinio. Martinio is een beetje de Van
Leth band.
Mijn opa heeft in deze Nijmeegse 6-mans formatie
meegespeeld. Ze traden op in Nijmegen, Arnhem e.o.
Vermoedelijk ook bij de dansschool van Jan Ditsel op
de Oranjesingel. Het orkestje moet in de 2e helft van
de jaren '30 hebben bestaan.
Namen van een paar orkestleden (zouden) zijn:
Tot het bombardement in 1944 woonden zij in de
Jodengas nr. 17, naast de Augustijnenstraatskerk.
De meesten zijn ooms en tantes van mij. Op de foto staat van links naar rechts: tante Martha van Leth,
accordeon, ome Hans Cornelese, saxofoon, tante Betsy van Leth, accordeon, ome Antoon van Leth,
drums, ome Ties (Martinus) van Leth, en de waarschijnlijke naamgever van de band Martinio), Wim Nas
mijn opa, accordeon.
Bij dit gezelschap missen we op deze foto Hein van Leth, saxofoon (mijn vader). Martha en Hans waren
getrouwd, Betsy was gehuwd met Chris Bender, later Sparwinkelier/kunstschilder uit de
Tijgerstraat. Antoon was getrouwd met Marie Cobussen. Deze Van Lethen zijn inmiddels allen overleden.
De man die de stoel draagt aan de kant van de auto is Jo Sengers.
Hij was toen 17 jaar oud en vrijwillig lid van de
luchtbeschermingsdienst afdeling gasverkenning. Thans is hij dus
78 jaar en nog steeds woonachtig in Nijmegen.Deze heer Sengers
is mijn schoonvader.
Van Martin J.A. van Leth:
De andere man, waar de heer Sengers het over heeft is mijn
vader: Hein van Leth, de vrouw draagt een jas van mijn tante
Caatje, (vader's zus Catharina van Leth).
We woonden toen in de Jodengas, naast de
Augustijnenstraatskerk. Hein was die dag in Nijmegen, hij zat "ondergedoken" in de Ooij, bij de pastorie
van de R.K. kerk.
De helm heeft hij die dag "geleend" van zijn vader Tinus (Martinus van Leth, mijn opa dus). Opa was bij
de luchtbescherming aangesloten. Helaas is opa enige dagen na het het bombardement aan de gevolgen
daarvan overleden. Mijn vader is inmiddels overleden, op de foto was hij 27 jaar.
Adrianus van Leth
Jodengas 17 – Bombardement 22 februari 1944
Martinus was de zoon van Johannes A. van Leth en Catharina F. van Emmerik. Hij trouwde met Johanna
Elisabeth("Betje") Pothof en kreeg zeven kinderen, onder wie de zoons Hein en Antoon. Hein trouwde in
januari '40 met Marie Tonk. Echter Hein moest medio 1943 onderduiken in
de Ooij, omdat hij werd opgeroepen voor de Arbeitseinsatz. Eind 1943 werd
Marie door de Duitsers opgepakt, omdat zij betrokken was bij een
verzetsgroep in Beek-Ubbergen, die distributiebonnen aan onderduikers
verstrekte en illegale bladen verspreidde. De kinderen van Hein en Marie,
namelijk Martin jr.(1941) en Sjaak , werden opgevangen door opa Martinus
en oma Johanna tot het rampzalige bombardement van 22 februari 1944.
Opa Martinus en oma Johanna raakten zwaar gewond. Oma overleefde,
maar opa Martinus stierf enkele dagen later. Martin jr. en Sjaak behielden
het leven. Hun vader Hein kwam terug uit de Ooij om te helpen bij het
reddingswerk in het brandende Nijmegen. Na "dolle dinsdag" 5 september
1944 werd moeder Marie van Leth-Tonk onverwachts vrijgelaten door de
Sicherheitsdienst en kon het jonge gezin herenigd worden.
1938 Jodengas.
Woningen Poemastraat
Anno 1964 zijn hier een viertal woningen gebouwd in
opdracht van H.A.N. van Geene. Op de achtergrond het
Goffertpark met de kinderboerderij.
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Bewoners Poemastraat
1

1968 H.A.G. van Geene,
& 1971 J.L.M. de Vries.

2

1959 Slagerij F.J.T. Gordon.
1968 J.J. Verburgh.

3

1968 N.B.C. Lagarde.

4

1963 J.F. liefrink, chef monteur & A.W.M. Liefrink,
kantoor bediende,
& 1971 L.M. Verstraten.

5

1968 G.J. Hendriksen.

7

1963 A.H. van Bergen.
1968 T. Barten.
1971 M.G. Coenders-Euwes.

9

1968 van Bergen & A.G. Megens.

© 2014-2015 De Hazenkamp 100 jaar 1915-2015

De Tijgerstraat

