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Een reeks over bijzondere mensen en bijzondere activiteiten in de wijken Hazenkamp,
St. Anna, Jonkerbosch en Park Heijendaal

De ketting van de Hazannekamp
Stichting tot herbouw van de Theeschenkerij;
van droom tot daad
Vanaf de opening in 1939 lag in het Goffertpark, tussen het stadion en
het openluchtheater, Theeschenkerij de Goffert. Het oorspronkelijke
gebouw in de markante architectonische stijl, nieuwe zakelijkheid
van de vorige eeuw, is in 1939 door Prins Bernhard gelijktijdig met
het stadion en het openluchttheater geopend. Halverwege de jaren
‘70 is dit bijzondere gebouw helaas in verval geraakt en uiteindelijk
gesloopt. Vanaf dat moment mist het volkspark deze prachtige pleis
terplaats.
In 2011 namen vier bewoners uit de wijk Hazenkamp in Nijmegen het
initiatief om de mogelijkheden te verkennen voor de herbouw van de
historische Theeschenkerij de Goffert: Pim Ketelaar, Frank Toonen, Bert
Steenbergen en Paul Bongers.
“Wat is de aanleiding”, vraag ik aan Pim Ketelaar. “Heel simpel”, ant
woordt Pim. “Wij komen met veel plezier regelmatig in het Goffert
park, waar wij graag een hapje en een drankje willen nuttigen. Nadat
wij ontdekten dat er in het Goffertpark van oorsprong niet alleen een
stadion, rosarium en openluchttheater maar ook een Theeschenkerij
was, zagen wij een mooie mogelijkheid tot herbouw hiervan. De
combinatie van een horecavoorziening in een markant gebouw met
een rijke en authentieke historie betekent een waardevolle aanvulling
op het levendige volkspark in Nijmegen. Dat is de kans die wij zien en
willen pakken, en geen andere!”.
Eerste verkenning
Een eerste verkenningsronde langs onder andere de wethouders
Kunst en van der Meer verliep positief. De Gemeente was enthou
siast over het plan. Ondanks het feit dat het Goffertpark in 2004 als
gemeentelijk monument is aangewezen, heeft de afdeling archeolo
gie van de gemeente een positief advies afgegeven voor herbouw.
Het groene licht van de gemeente deed de 4 vrienden besluiten de
stichting Theeschenkerij op te richten.
Adviseurs
“Ons enthousiasme voor de herbouw is groot. Het is niet de vraag óf
maar wanneer dit prachtige gebouw geopend kan worden”, vervolgt
Frank Toonen.“We hebben allen een verschillende professionele ach

tergrond, maar kennis van en ervaring met dit soort projecten hebben
we niet. Daarom hebben we een groot aantal verschillende deskun
digen bereid gevonden ons te adviseren: een architect, een notaris,
een PR- en communicatiedeskundige, een financieel deskundige, een
horecadeskundige en een actieve wijkbewoner. Zij geven ons als
‘adviseurs van de Theeschenkerij’ gevraagd en ongevraagd advies en
helpen ons bij het vinden van de benodigde financiële middelen. Er
wordt gedacht aan fondsen, sponsoring, crowdfunding enzovoort”.
Vrienden
De stichting bestaat dus niet uit projectontwikkelaars of horecaon
dernemers, maar is opgericht vanuit een passie en een gezamenlijk
enthousiasme. Inmiddels wordt dit initiatief bestookt met veel
enthousiaste reacties. Dat doet de stichting goed. Zij wil dan ook dit
enthousiasme bundelen. Hiertoe heeft de stichting ‘de vrienden van
de Theeschenkerij’ in het leven geroepen. Buurtbewoners kunnen
zich via de site www.theeschenkerijdegoffert.nl aanmelden als vriend.
“Helemaal alleen kunnen we het niet”, zegt Bert Steenbergen. “Voor dit
prachtige initiatief hebben we een breed draagvlak en dus vrienden
nodig. Daarom roep ik buurtbewoners op ons initiatief te steunen
door onze site te bezoeken, en zich aan te melden als vriend. De
vrienden zullen dan regelmatig op de hoogte worden gehouden over
de vordering”.
Van droom tot daad
“Wanneer kan ik mijn eerste kopje thee gebruiken in de schenkerij”,
vraag ik. “We hebben al verschillende stappen gezet. Een belangrijke
was de witte rook vanuit de gemeente”, antwoordt Bert Steenber
gen. “Er is vooralsnog geen strak tijdsplan: de stichtingsleden doen
de activiteiten in de vrije tijd, en er moeten nog veel vragen worden
beantwoord, waarbij vooral de fundraising zich niet gemakkelijk laat
plannen. Toch heeft de stichting in 2014 al wel een groot event voor
ogen; dan bestaat het Goffertpark 75 jaar. De verjaardag van het park
zal worden gebruikt voor opknappen van het park en een kunst- en
beeldententoonstelling ARCADIA NU! door het gehele park. Dat jaar
zien wij als streefjaar. Een mooier cadeau voor de jubilaris kan ik niet
bedenken”.
Paul Bongers
(De foto links is afkomstig van het Regionaal Archief Nijmegen).

