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De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft naar het
behoud van het groene en dorpse karakter van Hees.
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees

Redactie

Ton van Seters (Voorzitter), tel 024 3770765

Jan Brauer, Rob Kuppens, Wilma van Seters, Henk Termeer,

Toon Zondag - (Penningmeester), tel 024 3782876

Jacques de Vroomen.

Wilma van Seters-van Steen (Secretaris), tel 024 3770765

vormgeving: Simone Weijs, fotografie: Frank Jongejan,

Miny Schennink-Paus, tel 024 3772436

advertenties: Toon Zondag

In deze Stenen Bank…

Uitbreiding van redactie en veel sociale en culturele activiteiten in de buurt voor groot en klein.
Lees erover; het antwoord van Hees op de crisis. We gaan gewoon een prachtige zomer tegemoet.
Geniet er met volle teugen van, adviseert de redactie!

Minke Veldhoen, tel 024 8483719
Siebold de Graaf, tel 024 3481776

Lid worden?

Jacques Huybrechts, tel 024 3780875

U kunt lid worden via e-mail met de ledenadministratie of tele-

Gemeente koopt kassencomplex voor Park West

fonisch via het secretariaat van de vereniging. Het lidmaatschap

Secretariaat

kost € 10,- per jaar. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart.

Wilma van Seters-van Steen, tel 024 377 07 65

Indien u elektronisch betaalt verzoeken wij u om tevens uw adres

Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen

en postcode te vermelden.

e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl

e-mail penningmeester: financien@dorpsbelanghees.nl

Door: Jan Brauer

Op 7 november 2006 kreeg het College van BenW
opdracht van de Gemeenteraad niet in te stemmen
met een bouwplan op het perceel van het kassencomplex langs de Wolfskuilseweg. De Raad gaf opdracht
het terrein te kopen van eigenaar SA Punta Beheer
BV, desnoods via een onteigeningsprocedure. Zover
hoefde het niet te komen, want op 13 april j.l. schreef
B en W aan de Raad: “Wij kunnen u berichten dat de
onderhandelingen met succes zijn afgesloten en wij op
30 maart 2009 het besluit tot aankoop hebben genomen.
(…) Zodra de gronden definitief in eigendom zijn gekomen
zal de inrichting van het park voortvarend worden opgepakt.’ Voor de inrichting van het park is voldoende dekking aldus BenW. Vereniging Dorpsbelang Hees heeft
zich jarenlang sterk gemaakt voor deze richting van
besluitvorming en is verheugd dat het Park West nu
weer een stukje kan groeien.

giro: 349955 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Hees

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen
Ledenadministratie

Groen Hees: Cor van der Donk a.i., tel. 024 373 34 88

ledenadmin@dorpsbelanghees.nl

Historie: Jan Brauer a.i., tel. 024 378 56 82
Ruimtelijke Ordening: Johan van der Mee, tel. 024 377 42 62

Redactieadres van de Stenen Bank

Milieu: Ton van Seters, tel 024 377 07 65

Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen, tel 024 377 07 65

Sociaal Cultureel: Mieke Welschen a.i., tel. 024 377 81 64

e-mail dorpsbelanghees@planet.nl
Let op!
Kopij inleveren voor 3 september op het redactieadres.

Bezoek de website van de vereniging

www.dorpsbelanghees.nl

Info-avond 30 juni
Op een informatieavond op dinsdag 30 juni a.s. in
Wijkcentrum Heseweide (Daniëlsplein) presenteert
de gemeente de schetsen voor de inrichting van het
gebied; aanvang 19h30 (zaal open 19h00).

Contributie betaald?
Willen de leden die hun jaarcontributie voor 2009 nog niet hebben betaald,
dit zo spoedig mogelijk overmaken op gironummer 349955 t.n.v. Vereniging
Dorpsbelang Hees. Graag onder vermelding van contributie 2009 en
voorzien van lidnummer en/of adresgegevens. Het bestuur - vooral onze
penningmeester - zou dat erg op prijs stellen.
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Foto: Frank Jongejan

››

Zomer Uit-agenda Hees!
›
›
›
›

5 juli :
11 juli :
8 augustus :
5 september :

kinderfilmmiddag
MidSummerNite concert
kinderspelmiddag
Dorpsfeest

info verderop in dit nummer

›

Heese honden (1)
Door: Rob Kuppens

Wie ’s avonds na etenstijd door een van de mooie Heese parken loopt,
heeft grote kans een van de vele Heese honden en hun baasjes tegen
het lijf te lopen. In deze nieuwe rubriek komen hondenbezitters aan het
woord en vertellen hun verhaal.
De aftrap geeft Theo Gosselink (46), het trotse baasje van
hond Pimke (een Friese Stabij van 8 maanden). Sinds 2002
woont Theo samen met vriendin Karin op de Molenweg.
Pimke is de eerste hond die ze samen hebben, maar van
huis uit hadden ze allebei goede ervaringen met honden.
Theo: ‘Bij ons thuis bijvoorbeeld hadden we vroeger een
hond en die stond mij in z’n eentje, dus zonder mijn ouders, bij
school op te wachten om met mij mee naar huis te lopen’.
Ongeveer een half jaar geleden raakte Karin door omstandigheden arbeidsongeschikt en namen Theo en Karin de
beslissing om een te hondje te nemen. Eigenlijk bij toeval
werd het een Friese Stabij. Nadat in het asiel geen hond
gevonden werd waar ze een klik mee hadden, gingen ze
op het internet verder zoeken. Theo: ‘Die zwarte hond die
er op het plaatje zo leuk uitzag, bleek een Friese Stabij te zijn.
De hond werd omschreven als een aanhankelijk, gemakkelijk
ras’. Toen ze vervolgens naar een nestje puppy’s gingen
kijken, vielen ze natuurlijk meteen voor de onder hondenbezitters beroemde puppy-blik.
Ze gaven de hond bewust een Friese naam, Pimke.
Sindsdien zijn baasjes en hond vrijwel altijd bij elkaar. De
hond gaat overal mee naar toe, bij vrienden en familie is
Pimke meer dan welkom. Hij gaat ook regelmatig mee naar
Plasmolen of naar de Berendonck. Theo heeft al ‘ontdekt’
dat er verschil bestaat tussen stads- en plattelandshonden. Theo: ‘Pimke heeft zich al eens behoorlijk verwond toen
hij ergens achter in een wei een koe zag staan, maar niet
wist dat er meestal prikkeldraad om een wei staat. De hond
die ik vroeger bij mijn ouders had, wist dat soort dingen echt
wel. Maar die hond was dan weer veel minder gewend aan
auto’s.’
’s Avonds zijn Pimke en Theo overwegend ‘thuis’ in het
Planetenpark te vinden. Theo: ‘Het is er erg gezellig met de
andere hondenbezitters, je kunt een praatje maken met je
buurtgenoten. En natuurlijk is het ook erg leuk om te zien hoe
fanatiek de honden met elkaar spelen. Pimke heeft hier snel
vriendjes gemaakt’.
Friese Pimpke en Theo | Foto: Frank Jongejan

Acties tegen bouwplan klooster
Wolfskuilseweg
Door: Siebold de Graaf

In het vorige nummer schreven we al over het bouwplan
van projectontwikkelaar Kloosterhof BV voor een grootschalig appartementencomplex op de plaats van het
voormalige Kapucijnerklooster aan de Wolfskuilseweg.
Het plan behelst een gebouw van vijf verdiepingen met
66 huurappartementen. In grote lijnen wordt het gebouw
twee keer zo breed, twee keer zo hoog en twee keer zo
diep als het voormalige klooster. Alleen al door de omvang
valt dit gebouw zeer uit de toon bij de omringende bebouwing. Het past in het geheel niet bij het groene, dorpse
karakter van onze mooie wijk Hees. In maart 2009 heeft de
projectontwikkelaar een aanvraag bij de gemeente ingediend voor een bouwvergunning (fase 1).
Op initiatief van het bestuur van de Vereniging
Dorpsbelang Hees heeft een aantal omwonenden zich verenigd in een werkgroep om met steun van de vereniging
(bestuur en werkgroep ruimtelijke ordening) de bouw van
zo’n massaal gebouw te voorkomen. In brieven aan de verantwoordelijke wethouder en aan de projectontwikkelaar
is bezwaar aangetekend tegen de plannen, die de grenzen
van het geldende bestemmingsplan verre overschrijden.
Ook de fracties van de politieke partijen in de gemeenteraad zijn op de hoogte gesteld. Ruim 150 direct omwonenden hebben met hun handtekening onze bezwaren
gesteund. Nu moet blijken wat de bezwaren van zo veel

omwonenden betekenen voor Nijmeegse politici, die aangeven groot belang te hechten aan bewonersparticipatie
in de beleidsvorming.

Gesprekken met wethouders en politici
Er kan pas formeel bezwaar worden gemaakt tegen de
bouwplannen nadat de gemeente een beslissing heeft
genomen op de aanvraag voor een bouwvergunning. Zover
is het nu nog niet. Inmiddels zit de groep omwonenden
echter niet stil. Er zijn o.a. contacten gelegd met de
fracties van politieke partijen. Leden van de groep
hebben gesprekken gehad met de wethouders Jan van der
Meer (onze wijkwethouder) en Paul Depla (wethouder
bouwen). Depla heeft op 8 mei toegezegd dat hij bij de
projectontwikkelaar schriftelijk gaat aandringen op een
gesprek met vertegenwoordigers van omwonenden. De
wethouder moet deze toezegging echter nog nakomen.
We proberen hem daaraan te houden.
De omwonendengroep heeft een voorkeur voor constructief overleg met de projectontwikkelaar en de gemeente
met het doel een voor allen aanvaardbaar compromis te
bereiken. Of dat mogelijk is, moet nog blijken. Anders staat
de weg open om een formele bezwaarprocedure te volgen.
Wij houden u op de hoogte.

MidSummerNite concert op 11 juli 2009
Rond en in de Petruskerk, start rond 19.00 een gevarieerd muziekprogramma met barok,
licht klassiek, koor, a capella, easy listening. Optredens van o.a.
Short People
Heese stemmen
The Poubelles, met Myra Brauer
Ensemble Blanckenburgh en Rademaker
Nellie Breed, Chantal Egbring
Giel Smeets, Betty van Neck en Elly Veltman, Reini Brouwer, Irene Gootjes,
mevr. Bosselaar (poëzie)
— Koor ‘van de straat’
— dansgroep Emmalaan
—
—
—
—
—
—

Ook is er een (driedaagse) tentoonstelling van kunstenaar Fred Marcus in de kerk
› Zie voor details de flyer in dit nummer!
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Voor kinderen in Hees: films en nog meer
Sancta Maria in beeld
Door: Loek Janssen

Door: Minke Veldhoen, Rob Kuppens

‘Oh, kan er iets voor kinderen of jongeren georganiseerd worden? En kan in de
Stenen Bank ook iets komen voor of door kinderen geschreven? Wij – Minke en
Rob - zijn nog maar net actief voor de Vereniging Dorpsbelang Hees en direct
lijken dit soort vragen het vaakst gesteld te worden: iets voor de jeugd! Samen
met jullie willen wij ons inzetten voor jeugdactiviteiten in de wijk Hees. Al
brainstormend kwamen we op verschillende activiteiten. Voor kinderen dachten we meteen aan een straatspeeldag, stoepkrijtwedstrijden, een filmmiddag,
kamperen in het park, een bonte avond en speurtochten. Ook jaarlijkse feesten
als Pasen en Sint Maarten kunnen we samen vieren: paaseieren zoeken, een
lampionnenoptocht e.d. Met de wat oudere jongeren kunnen we gaan karten
of een dropping organiseren. Maar wat we ook willen doen is de flats van de
Planetenbuurt meer bij de wijkvereniging betrekken, bijvoorbeeld met een
voetbaltoernooi tussen de verschillende flats.

Programma en aanmelding
Hierbij maken we al een eerste activiteit bekend! Op zondag 5 juli (let op –
dat is het al bijna) zijn alle kinderen welkom in de aula van Basisschool De
Lanteerne voor een kinderfilmmiddag. De school is open vanaf 14.15 uur en de
film begint om 14.30 uur. Komt allen! En zeg het voort aan iedereen met (klein-)
kinderen.
Op zaterdag 8 augustus organiseren we een kinderspelmiddag. De locatie en
tijd zijn nog onbekend want weerafhankelijk – dus verdere informatie volgt na
aanmelding. Ook op het wijkfeest (zaterdag 5 september) is er genoeg te doen
voor kinderen.
Aanmelding voor de kinderfilmmiddag (5 juli) en/of de kinderspelmiddag (8
augustus), ideeën en suggesties voor andere jeugdactiviteiten, eventuele vragen, én aanbiedingen voor hulp kan allemaal via mail (minke.veldhoen@hotmail.com) of telefoon (06-20307646).

Misschien weten nog niet alle lezers het: de Zusters van
Barmhartigheid gaan hun kloostercomplex Sancta Maria
aan de Bredestraat verkopen. In het straatbeeld van Hees
waren de zusters al tientallen jaren niet meer te zien, maar
ze bleven nog altijd erg betrokken bij de ontwikkelingen
in Sancta Maria. Daar komt dus binnenkort een einde
aan. Ter gelegenheid van bijna 100 jaar aanwezigheid in
Hees maakt de schrijver van dit bericht een boekje over de
Zusters van Sancta Maria. Daarin wordt de geschiedenis
verhaald en daarbij horen ook een flink aantal foto’s. Twee
van die foto’s laten we hier nu al zien, want we zijn ook
nieuwsgierig naar namen. Wie staan er op de foto’s? Kunt
u ons helpen aan de namen? De eerste foto is van 1968 en
brengt prominent een beroemde Nijmegenaar in beeld:
Mgr. Jan Bluysen, die in dat jaar de kapel van Sancta Maria
opnieuw kwam inzegenen. Wie stonden er bij? De tweede
foto is gemaakt in 1984 en laat het zangkoor van Sancta
Maria zien bij gelegenheid van het gouden kloosterjubileum van zuster Anthony Verleg. Staan er bekenden tussen?
Reacties graag naar de redactie van De Stenen Bank!
1968

Kinderfilmmiddag
De film is geschikt voor kinderen t/m 12 jaar maar welke…
dát is nog geheim!
Dag
Zondag 5 juli
Tijd
Tussen 14.15 en 14.30 uur verzamelen, einde rond 16.30 uur
Plaats
Basisschool De Lanteerne, de hoofdingang aan de Henri
Dunantstraat 8
Toegang
Gratis
Meenemen Lekkere kussens om op te hangen
Aanmelden Stuur vóór zaterdag 4 juli een mailtje naar minke.veldhoen@
hotmail.com (vermeld aub naam/namen van kinderen, adres en
telefoonnummer) of bel naar 06-20307646
4
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Dominicus-leerlingen filmen Hees
Door: Jacques de Vroomen

Klas 2A3 van het Dominicuscollege filmde De verborgen charmes van Hees. Ze
maken een promotie-DVD in het kader van het project Nijmegen Visueel. Op
16 april gaven beeldend kunstenares Mireille Ligterink en Ellen Hoogveld van
Dorpsbelang Hees tijdens de les aan 2A3 de aftrap. De DVD bevat 8 korte minidocumentaires. Hiervoor kozen de leerlingen een aantal plekken in Hees met
een spannend of interessant verhaal. De leerlingen interviewden en filmden
wijkbewoners, ze doken in het archief naar oude foto’s, artikelen en films. Ze
spraken onder meer met Piet Koster, Lidy Mahler, Ton Hooghoudt, Jenny Geurts
en Jan Brauer. Interessant vonden ze de volkstuinen; zie hier hun (ongecorrigeerd!) verslag aan leraar Joost de Laat:
‘Nadat we ons voorgesteld hadden gingen we eerst naar een
mooie tuin van een vrouw uit Griekenland. Dat was de enige
tuin waar geen groenten of fruit verbouwd werden. De tuin
van de vrouw was aangelegd door haar broer een hovenier.
Toen haar broer de laatste plant er in had gezet kreeg hij een
hartaanval en ging hij dood. De vrouw ging weg maar de
beheerder verhuurde de tuin niet aan iemand anders. Later
fietste de vrouw langs en zei dat ze wel spijt had dat ze weg
was gegaan, omdat de tuin niet was verhuurd kon ze er meteen weer op.
De tweede tuin was van een groep drugsverslaafde uit een
afkickkliniek daar werden vooral groenten verbouwd. Ze
werkte altijd maar 2 uur op de tuin met begeleiding, nu is er
zelf een ex-verslaafde die zijn eigen tuin heeft.
Er was ook een tuin van een leraar. De tuin heeft de leraar
gekregen omdat zijn klas alle tuinhuisjes op het complex hebben geverfd. De klas mocht zelf kiezen welke kleuren ze wilden, en die kleuren zijn nog steeds niet verandert. Dat staat
zelfs in het contract.
De tuin van de beheerder stond vol met aardbeien hij had
er zoveel dat hij ieder jaar aan alle mensen op de tuinen een
aardbeien plantje geeft. De beheerder is zelf ook een fanatieke tuinder.In het midden van het complex staat een leuk
huisje met een grondwater pomp erin zodat iedereen op de
tuinen kan sproeien. Ook heeft iedereen een regenton voor
water, die ze zoveel mogelijk moeten gebruiken. Het complex
heeft subsidie van de EU gekregen. Eerst was het een grote
rotzooi, toen moest iedereen weg en hebben ze alles weggehaald. Door het geld van de EU hebben ze hekken om het
complex gezet en hekjes om de tuinen ook hebben ze de tuin-
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Hees in de zon

Cameraploeg en interviewers aan de slag
met Jan Brauer (foto Joost de Laat)

huisjes en de regentonnen neergezet. De grondwater pomp is
ook door de subsidie neergezet. Ook zien de paden aan gelegd
doordat ze de subsidie kregen. Wandelaars lopen graag door
het complex. We gingen ook naar een tuin vol kruiden van
een Marokkaanse man. de beheerder vertelde dat hij er thee
van maakt. De Marokkaanse man heeft een compost hoop
achter in de tuin, dat is goed want dan word er minder weggegooid. De beheerder wil dat iedereen er een heeft zodat er
zo minmogelijk verspild word.
Als laatste gingen we nog naar een tuintje dat een voorbeeld
was dat de tuinders elkaar na doen. Een vrouw had een vijvertje gemaakt en er kikkers in gedaan, dan ging ze op een
bankje zitten en naar de kikkers luisteren. De buurvrouw
vond dat zo leuk dat ze ook een vijvertje heeft gemaakt met
kikkers. We hebben veel geleerd en mooie dingen gezien om
te filmen, we zijn erachter gekomen dat dit volkstuinencomplex goed voor het milieu is door de regentonnen de waterpomp en de composthopen. Als we gaan filmen moet het wel
goed weer zijn anders zijn er niet veel mensen.

Een DVD voor de wijk
Aan de hand van de wandeling langs de kenmerkende
plekken in Hees maken de leerlingen een DVD voor de
wijk, geschikt om bijvoorbeeld aan nieuwkomers in de
wijk te tonen. Ook komt de documentaire in een door de
leerlingen voor TV-Gelderland gemaakte uitzending van
S(chool)-TV.
Kijk ook op www.dominicuscollege.nl en www.youtube.
com/nieuwemedia voor de filmprestaties van de leerlingen.

Met de zomer in het vooruitzicht
hopen we natuurlijk allemaal op
veel zonnige dagen. Dat geldt
heel in het bijzonder voor de
technisch-vooruitstrevende en
milieubewuste Heesenaren die
ertoe zijn overgegaan om hun dak
van zonnepanelen te voorzien.
In vijftien jaar schijn je de investering er met de gerealiseerde
energiebesparing weer uit te
hebben. Het zijn nu nog enkelingen die de stap hebben gezet en
eerlijk gezegd ben ik wel blij dat
het er nog niet meer zijn. Het is
namelijk geen fraai gezicht zo’n
batterij cellen op een dak. Bij één
huis in een rij valt het nog niet zo
op, maar als het er meer zijn, verandert die eerder onopvallende
rij daken in een bont geheel van
met heel verschillende panelen
behangen daken. Is het milieu dan
niet belangrijker dan het uiterlijk
van de Heese huizen? Ik vind van
niet, maar het moet toch mogelijk
zijn die zonnecellen op een fraaie
manier in het dak of de pannen in
te bouwen. Dan blijft Hees mooi
en wordt het nog energiezuinig
ook.
Henk Termeer
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Even voorstellen
Tijdens de Algemene Vergadering in april zijn drie nieuwe
bestuursleden van de Vereniging Dorpsbelang aangetreden.
Wilma van Seters kennen we al, want ze draait al langer mee als
notulist van het bestuur en als redactielid van de Stenen Bank.
De twee nieuwe gezichten in het bestuur stellen we graag aan u
voor: Minke Veldhoen en Jacques Huybrechts.

Jacques: Ik werk bij een groot elektrotechnisch bedrijf in
Nijmegen en dan niet van acht tot vijf.
Ook in de vrije tijd blijft techniek, zoeken naar technische oplossingen en automatiseren, trekken.

Heb je hobbies? Laatste boek?
Minke: Wandelen met onze hond doe ik ontzettend graag, hier
in de wijk of anders bij de dijk in Weurt, de Hatertse Vennen
of bij de Heilig Landstichting. Wat dat betreft heeft Nijmegen
veel te bieden! Mijn laatste boeken waren Het einde van de
standaardtaal (van Joop van der Horst), Roem (van Daniel
Kehlmann) en nu lees ik Nijmegen ’44 (van Joost Rosendaal).
Dit zijn meteen ook de genres die ik graag lees: taal, romans en
geschiedenis.

Minke Veldhoen (24): In de Neptunusstraat, sinds de zomer
van 2003. De eerste vier jaar samen met twee vriendinnen,
maar sinds alweer twee jaar met mijn vriend Rob. Ik kom oorspronkelijk uit Arnhem.
Jacques Huybrechts (56): Wij wonen al 30 jaar in het heerlijke dorpje Hees en al weer 14 jaar in het zelf gerenoveerde huis
in de Korte Bredestraat. Getrouwd, allebei een baan en 2 dochters die allebei al zijn uitgevlogen. De een al een baan, de ander
bezig aan haar master.

Wat is je belangrijkste tijdsbesteding?
Minke: Mijn studie, de master Engelse Taalwetenschap. Ik
ben aan het afstuderen en moet ‘alleen nog maar’ mijn scriptie afmaken. Daar gaat heel veel tijd inzitten, maar het is nog
steeds erg leuk om te doen. Het gaat over taalgebruik en identiteit van tweetalige stellen (Nederlands-Engels). Heel interessant!
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Jacques: Ondanks het zittende beroep overdag lees ik graag
de wat betere detectives, zoals Steven King en het duo Nikki
French, stilletjes op een zomeravond achter in de tuin met een
glaasje wijn. Als compensatie voor deze lichamelijke passiviteit
en opkrabbelend van een al vele maanden durende hernia,
gaan mij de langere fietstochten langzaam nu weer beter af en
kunnen we zó een dag onderweg zijn. Ik kan vooral in de weekenden uren koken als pure ontspanning, met de tuin, het terras,
de Heese rust en het resultaat van de eerdere noeste arbeid, als
beloning.

Favoriete vakantiebestemming?
Minke: Vanaf mijn 14e ben ik gek op alles wat Brits is en ben
dus vaak naar Londen geweest. De laatste jaren heb ik meer
de ruimte en natuur van het platteland opgezocht. Dat ook
Nederland prachtig is, heb ik in 2007 ontdekt: samen met Rob
heb ik met de ezel van zijn ouders een week gewandeld door
Brabant, waarbij we aanbelden bij boeren of we met onze
tent mochten overnachten in hun weiland. Vaak kregen we
van hen ook nog avondeten, ontbijt of mochten we douchen.
Supergastvrij en hartstikke ontspannend!

Betrokkenheid met Hees: wat moet er
veranderen, wat moet er blijven?
Minke: In het tweede jaar dat ik hier kwam wonen, ben ik
voorzitter geweest van de Vereniging van Eigenaren van
‘mijn’ flat. Nu wil ik ook, zoals in deze Stenen Bank staat,
vanuit het bestuur van VDH, activiteiten voor kinderen en
jongeren van de wijk organiseren. En, niet minder belangrijk,
wil ik proberen de flats van de Planetenbuurt meer te betrekken bij ‘oud Hees’. Waarschijnlijk ga ik ook voor een deel het
wijkfeest organiseren. Het groene karakter en de rust van de
wijk vind ik heerlijk, terwijl het toch zo dichtbij het centrum
is – dat moet vooral zo blijven.
Jacques: Wat me stoort aan het gemeentelijk beleid is de
gruwelijke hoeveelheid regeltjes, wetjes en koninkrijkjes.
Het gemeentelijke lange termijn geheugen raakt steeds
verder beschadigd. Na vier jaar gaan we, eerst rechtsaf en
daarna gewoon linksaf. Gevolg is wel dat steeds vaker de
hakken in het zand worden gezet, ook door de Heesenaren.
Prettig aan Hees is de verbondenheid van de mensen, maar
ook het elkaar vrij kunnen laten. Wat me intrigeert aan mijn
woonomgeving is wat er ooit was en waaróm het er was. De
schitterende stukken in de Stenen Bank lees ik graag. Alles
heeft zijn reden en historie. Het geeft als bestuurslid een
goed gevoel iets terug te kunnen doen aan dit mooie dorpje
in Nijmegen. Er is en wordt door enkelen zó veel werk verzet
dat de jongste uitbreiding van het bestuur, zeker verlichting
zal gaan geven. Een van mijn extra taken wordt het bijhouden en vernieuwen van de VDH-website.

foto’s: Frank Jongejan

Waar woon je? Vertel eens iets
over je achtergrond?

Jacques: Favoriet voor mij: de Noorse ruimte met zijn fjorden, de Schotse hooglanden met de ongelooflijke door de
Romeinen gebouwde Hadrians Wall als scheiding tussen
Engeland en de Schotse barbaren, de ruimte en zijn woestheid, maar ook het onlangs bezochte Ierland. Toch is ook het
Franse leven heerlijk om van te proeven.
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12,5 jaar koor Heese
Stemmen: activeer het
vreugdehormoon!

Leven van verzetsman uit Hees beschreven
Door: Henk Termeer

Door: Lidy Mahler

Bespreking van het boek: Peter Will 21-8-1896 - ??-4-1945. Een levensverhaal,
Nijmegen 2008 (52 bladzijden met cd-rom), geschreven door Bert en Peter Will.
Een bijzonder oorlogsverhaal uit Hees.

Zonen Bert en Peter hebben onlangs als eerbetoon aan
hun vader, een tijdens de bezettingstijd omgekomen
verzetsman, een boekje met een daarbij horende cd-rom
uitgebracht. De aanleiding voor hun speurtocht naar informatie was de onzekerheid over de precieze plaats en het
tijdstip van overlijden van hun vader.
Die vader was Peter Will, geboren in 1896 en sinds 1922
werkzaam als keurmeester bij het gemeentelijke slachthuis. Vanaf 1939 woonde Peter Will met zijn vrouw en zes
kinderen op de Breedestraat 24 (nu Bredestraat 28) in
Hees. Peter Will was mede in verband met zijn keuringswerk, waarvoor hij veel moest reizen, al snel bij allerlei
illegaal verzetswerk betrokken geraakt. Will was lid van
de Gereformeerde Kerk, hij verspreidde het illegale protestantse blad Trouw, hij was actief met het verzorgen van
onderduikers, hij verleende hulp aan gestrande geallieerde
vliegers en hij was ook betrokken bij spionage-activiteiten
van de radiogroep van de illegale organisatie van kapitein
Hogerland.
Op 1 december 1943 werd Peter Will door drie Nederlandse
politieagenten, onder wie de beruchte Wiebe, thuis gearresteerd en overgebracht naar het Huis van Bewaring
in Arnhem waar hij herhaaldelijk door de SD (Duitse
Sicherheitsdienst) werd verhoord. Eind mei 1944 werd de
toen bijna 48-jarige Peter Will naar Kamp Amersfoort
getransporteerd en in de eerste helft van oktober 1944
– Nijmegen was toen al bevrijd – naar een van de buitenkampen van het concentratiekamp Neuengamme in de
buurt van Hamburg. Daarvandaan werd hij in maart 1945
vanwege de geallieerde opmars geëvacueerd. Nadat er
twee weken genadeloos met de meest zieke gevangenen
was gezeuld, is Peter Will in het plaatsje Brillit en op weg
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naar concentratiekamp Sandbostel (tussen Bremen en
Hamburg) door uitputting overleden, vermoedelijk tussen 13 en 18 april 1945, d.w.z. ruim twee weken voordat
Nederland mocht vieren dat het helemaal bevrijd was.

Lange zoektocht
Zijn vrouw en kinderen verkeerden na de bevrijding van
Nijmegen nog lang in onzekerheid over het lot van hun
echtgenoot en vader. Zekerheid over zijn overlijden kwam
er pas zes jaar later, in juli 1951, en zijn stoffelijk overschot
werd zelfs pas in 1966 gevonden. Verder beschrijven de
zonen de zware en dramatische omstandigheden waarin
moeder en kinderen Will zich in de naoorlogse jaren moesten zien te redden.
Met dit boekje presenteren de beide zonen het verslag van
hun zoektocht in Duitsland en in de Nederlandse en Duitse
archieven; de cd-rom bevat kopieën van vele tientallen
documenten en foto’s. Het is niet alleen een zeer informatief verhaal geworden over een omgekomen verzetsman
en de zeer ingrijpende gevolgen van zijn verzet voor hemzelf en zijn gezin, maar evenzeer een geslaagd eerbetoon
van de beide zonen aan ouders die ook in tegenslag trouw
bleven aan hun principes.
Voor de geschiedenis van Hees kan dit boekje misschien
een eerste aanzet vormen om eens wat meer te weten te
komen over het verzet tegen de Duitse bezetter in Hees.
Informatie van lezers daarover zou heel welkom zijn,
want in de archieven is uiteraard weinig te vinden. Op
www.oorlogsdodennijmegen.nl is alvast meer informatie
beschikbaar over de doden die er in Nijmegen en in Hees
zijn gevallen als gevolg van oorlog, bezetting, bevrijding en
frontperiode in de jaren 1940-1945. We hopen daar in een
volgend artikel op terug te komen.

(foto uit het boek)

Dit koor met ongeveer 28 leden, voor een groot deel Heesenaren, werkt
gemoedelijk en serieus aan verbetering en uitbreiding van het repertoire uit alle windstreken. De sfeer eromheen is open en warm, en dat
geeft een saamhorigheidsgevoel, dus écht ‘Hees’! Het is destijds ontstaan toen een gelegenheidskoor van de Sociale Dienst stopte. Na 10
jaar goede en gezellige begeleiding door Juriaan Schoffelen is het stokje
doorgegeven aan Marleen Van Oost. Marleen pakte het koor ‘liefdevol
streng’ aan, waarbij de Heese Stemmen zich op een hoger level voelden
komen. Voorzitster Zwanie van Wijland vertelt: ‘Zoals iedereen kan
voelen, maakt zingen vrij van de dagelijkse beslommeringen, verbroedert
en het activeert het vreugdehormoon. Dit is door deskundigen vastgesteld. Zingen in een gemengd koor, ik zeg liever, een koor voor mannen en
vrouwen, geeft een extra dimensie. Je voelt de harmonie door de stemmen heen. Mensen zingen ook als ze angstig of verdrietig zijn. Een mooi
voorbeeld is de ‘Sound of Music’, waarin de gouvernante de kinderen leert
om te zingen ook als ze bang zijn of verdrietig. Dat werkt. Je kunt zien en
voelen dat de kinderen in hun kracht komen en dat hun omgeving milder
wordt. Kortom, zingen is eten en drinken!’
Het koor repeteert op de dinsdagavond in Wijkcentrum Heseweide.
Soms zijn er ‘open’ repetities. Momenteel zijn bassen en tenoren zeer
welkom. Voor sopranen en alten is er een wachtlijst. U bent van harte
welkom op de aanstaande optredens in Hees:
— 11 juli 2009 In midzomer concertprogramma Hees
— 2 september 2009 zangworkshop/optreden in Petruskerk
Informatie: Zwanie van Wijland, telefoon: 024-3241561 of Carla Schat
telefoon 024-3540104, secretariaat cjschat@gmail.com
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Tips van wijkagent
Monique Kropman

De paardenwei:
unieke groene binnenplaats in hartje Hees

Door: Marleen Kok

Door: Eloy van de Lisdonk (groep Paardenwei)

Op 15 mei jl. overlegde een aantal buurtbewoners van de
Schependomlaan met de wijkagent-netwerker van Hees,
Monique Kropman. Dit initiatief ontstond op grond van de
onrust in de buurt na diverse woning- en auto-inbraken
in de afgelopen maanden. Uit het gesprek met Monique
Kropman kwam naar voren dat Hees helaas boven aan de
lijst staat qua woning- en auto inbraken. Een echte verklaring heeft zij er niet voor. Zij gaf daarbij wel duidelijk aan
dat de opvangbewoners van Sancta Maria hier niets mee
te maken hebben. Opvallend vond zij dat nog veel mensen
spullen in hun auto’s laten liggen en niet goed afsluiten. De
politie surveilleert de afgelopen maanden meer dan voorheen in de buurt. Over de onrust rond hangjongeren bij het
zwembad is zij in gesprek met de gemeente, het zwembad
en de jongeren. Een goed initiatief. Op de laatste vergadering van 19 mei zijn duidelijke afspraken met de jongeren
gemaakt, o.a. over de volgende zaken:
— De jongeren mogen alleen op de linkerparkeerplaats bij
de glijbaan staan.— De muziek is zacht of uit.
— De rommel die maken, ruimen ze op.
Verder worden mensen van Stichting Dagloon in de buurt
ingezet om schoon te maken en een oogje in het zeil te
houden.

Een mooi stukje Hees wordt omsloten door de Korte
Bredestraat en het stuk Bredestraat dat loopt van de
Kerkstraat tot de Wolfkuilseweg. Het is er mooi omdat het
een uniek groen stuk Hees is. De argeloze wandelaar heeft
het niet zo in de gaten, maar de achtertuinen van de huizen van Korte Bredestraat en Bredestraat vormen samen
een ecologisch rijk gevarieerde groene binnenplaats. De
biodiversiteit is er groot. Men kan er de specht horen en de
Vlaamse gaai en zelfs de ijsvogel nu en dan waarnemen.
Naast de meer gewone bewoners als merels, lijsters, roodborstjes, mussen, mezen en reigers. Deze laatste weten
blijkbaar dat er kikkers en padden leven.
Samen met de achtertuinen wordt een fors deel van die
groene ‘binnenplaats’ gevormd door het weiland dat
behoort tot het tot monument verheven oude pand aan
de Bredestraat tussen de huisnummers 177 en 195. In lente
en zomer kan men vanuit dat weiland gehinnik en hoefgetrappel horen. De buurt spreekt dan ook van de paardenwei. Deze ‘groene binnenplaats’ is een uniek samengaan
van het zowel verstedelijkt karakter (de achtertuinen) als
het landelijke karakter van Hees (de paardenwei). Velen

vinden dat deze combinatie Hees kenmerkt. Toch bedreigt
verdere verstedelijking het groene karakter van Hees. De
Vereniging Dorpsbelang Hees is alert op dit punt. Toen de
omwonenden van de groene binnenplaats dan ook lucht
kregen van plannen voor bebouwing van de paardenwei
verenigden zij en schaarden zich als de ‘de paardenwei
Hees’ onder de vlag van de Vereniging Dorpsbelang Hees.
De groep ‘de paardenwei Hees’ heeft de verantwoordelijke
wethouder van de gemeente Nijmegen laten weten dat
bebouwing van de paardenwei niet past bij het karakter
van Hees en een bedreiging vormt voor een ecologisch
rijk stuk groen. Natuurlijk moet er tussen de plannenmakers en betrokken wijkbewoners worden overlegd. Op
dit moment is de status van de plannen onduidelijk. De
paardenwei heeft nog geen woonbestemming en zal ook
deze zomer het domein van flora en fauna zijn. Toch wil de
groep waakzaam zijn en opkomen voor de belangen van de
omwonenden en daarmee ook van de wijk. Met dit bericht
bent u de hoogte. Wij hopen dat u met ons het karakter
van Hees wilt helpen behouden.

Het gesprek met Monique Kropman leverde verder op dat
de gemeente iets moet doen aan de slechte verlichting in
de Schependomlaan, die grotendeels in de bomenpracht
verdwijnt. Daarnaast bestaat het idee voor een nieuwe
wijkschouw, vooral gericht op het vergroten van de veiligheid in de buurt. Natuurlijk blijft de sociale controle het
belangrijkste wapen in de strijd tegen het inbrekersgilde.
Hierbij zijn de hondenbezitters een niet onbelangrijke
groep ! Dus hierbij nog eens een oproep om als jullie wat
vreemds zien, elkaar te blijven informeren.
De bijeenkomst eindigde met wat tips en weetjes:
— op www.politie.nl en www.123inbraakcheque.nl vind je
tips over preventie
— Monique Kropman is bereikbaar via 0900-8844
— via mail: Monique.Kropman@Gelderland-Zuid.politie.nl
— denk goed aan de achterommetjes
— grint om het huis is een goed preventief middel tegen
inbraak.
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Foto: Simone Weijs

Foto: Frank Jongejan

Tips en weetjes
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Chocolade uit Hees

VERSTEEG & ZOON Chocoladefabriek aan de Bredestraat, 1920-1925
Door: Jan Brauer en Jos Hekking

Uit de aanvraag tot oprichting van 6 februari 1920 blijkt
dat de firma Versteeg & Zoon uit Enschede komt, waar
zij al een fabriek hebben. Zij vestigen zich in Hees in de
Bredestraat in een gebouw van N.V. Stoomwasserij en
Strijkinrichting De Zon van A.C. Hoogendoorn. De Zon
was daar vanaf 1916 gevestigd, maar verhuisde november 1919 naar Graafseweg 245. Waarna dus de chocolade
van Versteeg in de Bredestraat van de band rolt. Het is
een snel groeiend bedrijf met een uitgebreid pakket aan
snoepwaren. In korte tijd wordt de fabriek driemaal uitgebreid: in 1922, 1923 en 1925. Uit de vele advertenties in De
Gelderlander blijkt dat de fabricage en handel voortvarend
werden aangepakt. Ook de cadeaus bij de verschillende
producten doen voor die tijd modern aan.

En als ware voorloper van de voetbalplaatjes, werd het
portret van de jonge koningin Wilhelmina bij de nougat
weggegeven, zo blijkt uit de advertenties. De eigenaar
betaalde redelijke lonen en was betrokken bij het wel
en wee van zijn werknemers; hij was dan ook lid van de
St.Vincentiusvereniging, de katholieke liefdadigheidsorganisatie. Veelal nijvere meisjes- en jongenshanden doen
het werk. Regelmatig worden er nette jongens en meisjes
gevraagd:

NETTE MEISJES
Van circa 14 à 15 jaar, kunnen onmiddellijk geplaatst
worden voor diverse lichte werkzaamheden tegen een
loon naar gelang van vlijt van ƒ 4,50 tot negen gulden per
week.
Voor ver af komenden is goede schaft-gelegenheid te

V E R S T E E G ’s
Staniolblokjes 20 stuks per ons, schitterendste cents artikel
Staniolblokken 2½ tot 10 cts. Verkoop

Hees op kosten der fabriek ter beschikking gesteld.
(de Gelderlander, 5 augustus 1922)

5 cts. “SPELESPANEN” met mooie Gezelschapspelen
(8 soorten) gratis op ieder 25 stuks, aardigste kindervermaak.

JEUGDIG PERSONEEL

Alleenverkooprecht van Nederland.

Benoodigd voor directe invoering eener tweede

10 ct. H.B.S. Tabletten met op iedere 36 tabletten een

Ploeg circa 30 nette Jongens, niet ouder dan 17

prachtkaart van Nederland (groote wandkaart met de nieuwe

jaar, en voor de pakkerij een aantal Meisjes

Belgisch-Duitsche grenzen) Na deze editie volgen andere H.B.S. utensilien.

van denzelfden leeftijd.

8 cts. Cadeaureepen, op iedere reep een aardig cadeautje,

Bij voorbaat worden alléén die aangenomen welke

per compleet stel van 120 reepen en 120 cadeaux negen gld.

zich aanmelden in den kantoortijd van 8-12 en 2-5

Het moet dus een fabriek met een vrij grote omzet zijn
geweest. Dat blijkt ook uit een advertentie in 1924: er
waren reeds 1,5 miljoen repen geproduceerd. Ook het
briefhoofd toont de omvang, al werd daar vaak als propaganda het bedrijf groter voorgesteld dan in de werkelijkheid. Het was de onhandigheid van een zoon van Versteeg
zelf, die het einde inluidde van de chocoladefabriek, zo
meldt De Gelderlander op 9 mei 1925: ‘Hedenmorgen tusschen half zes en zes uur was één der firmanten van de
chocolade- en suikerwerkfabriek Versteeg en Zoon aan de
Breedestraat 36-38 te Hees bezig eenige steenen platen te
verwarmen door middel van een petroleumkachel, opdat
het personeel bij hare aankomst in de fabriek die platen
bruikbaar zou vinden. Door een noodlottig toeval stootte de
kachel bij het verplaatsen eenigszins hard tegen een tafelpoot, waardoor het onderdeel der kachel losschoot, de petroleum over den vloer stroomde en de kachel met de houten

omgeving in brand zette. Bluschmiddelen waren niet direct
bij de hand en de heer Versteeg vond het noodig eerst zijn
ouders en broer te wekken, die in het naastgelegen woonhuis
nog in diepe rust lagen. Inmiddels breidde het vuur zich zoo
snel uit, dat er aan blusschen met kleine middelen niet meer
te denken viel. In een oogwenk stond blijkbaar het gebouw
van onder tot boven in brand, ook al door de brandbare constructie, want toen de inmiddels gearriveerde brandweer 10
minuten na het ontvangen bericht ter plaatse kwam, stortte
de kap al in. Van het fabrieksgebouw, dat uit twee verdiepingen bestaat, van de machines en verdere inventaris zou niet
veel overblijven.’
Het woonhuis bleef wel gespaard en daar ging het gezin
van H. van Haeren-Bevers wonen, dat op 1 september 1927
in de vrijgekomen fabriek, de Stoomwasscherij “Edelweiss”
vestigde. Dat oude woonhuis staat er nog, naast Overal.

Organisators van feestjes nu of later knip dit uit, levering
door den handel of indien niet voorradig ter plaatse
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(De Gelderlander, 1 juni 1923)
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Briefhoofd Versteeg: Regionaal Archief Nijmegen (RAN)

Nu kun je bij de Stichting Overal in de Bredestraat voor een aardig prijsje
2e hands spullen kopen, daarvoor was op die plek jarenlang wasserij
Edelweiss van de familie Van Haeren gevestigd. Maar ooit werd er op
die plek chocolade gemaakt door honderden nijvere fabrieksmeisjes.
Een korte schets van de firma Versteeg & Zoon. die als motto had Geen
order is ons te groot of te klein. Een geduchte concurrent dus van de alom
geroemde repen van chocoladefabriek Van Dungen uit de Groenestraat.

TE
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Door: Miny Schennink
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Verslag Jaarvergadering Vereniging
Dorpsbelang Hees, 16 april 2009

NEN B

< advertenties >

Aanwezig in de Petruskerk: Ton van Seters (secretaris en voorzitter a.i.), Toon Zondag (penningmeester),
Siebold de Graaf en Miny Schennink (bestuursleden), Wilma van Seters (verslag), en 43 leden van de
Vereniging; 7 leden waren afwezig met bericht van verhindering.
Na de opening door de voorzitter a.i. wordt het verslag van
de algemene ledenvergadering van 17 april 2008 goedgekeurd. (zie ook : Stenen Bank Berichten juni 2008). Naar
aanleiding van het jaarverslag over 2008 geeft Ton enkele
markante gebeurtenissen weer; Mieke Welschen is in
december afgetreden als voorzitter. De leden zijn hierover
geïnformeerd via de Stenen Bank Berichten van december
2008. Haar aftreden betekent niet dat het beleid van de
vereniging verandert. Het wel zeer plotselinge overlijden
van Joop van den Bogaard in de zomer van 2008 heeft de
vereniging diep getroffen; hij was net redactielid geworden van ons verenigingsblad en had daar enthousiaste
plannen voor, die hij helaas niet heeft kunnen uitvoeren.
Toon van de Berg heeft afscheid genomen van de werkgroep Groen Hees en van de vereniging; zijn plaats in
de kascommissie werd overgenomen door Thijs Mahler.
Hendriek Mulder is na vier jaar gestopt als vormgeefster
van de Stenen Bank; via de werkgroep is afscheid van haar
genomen. Haar werkzaamheden worden overgenomen
door Simone Weijs (Vormweijs.nl) Vervolgens loopt de
voorzitter a.i. de activiteiten van de werkgroepen langs; de
leden hebben weer blijk gegeven van een geweldige inzet.
Desondanks blijft er behoefte aan versterking, m.n. voor
de werkgroep SoCu. Het aantal leden van de vereniging
is weer toegenomen, vooral door de oprichting van een
actieve bewonersgroep rond het voormalige klooster aan
de Wolfskuilseweg (hier wordt een appartementencomplex gepland van 66 eenheden) en door een recente wervingsactie waarop 32 mensen reageerden.
De kascommissie (bestaande uit Jan Brauer en Thijs
Mahler) stelt voor de penningmeester te dechargeren
voor het boekjaar 2008 vanwege goed, betrouwbaar en
overzichtelijk beheer van de financiën van de vereniging;
de aanwezigen gaan hiermee akkoord, onder applaus
voor Toon. De voorstellen van de commissie deed zullen de komende tijd besproken worden; daarvan komt
verslag in de Stenen Bank. De nieuwe kascommissie voor
2009 bestaat uit Thijs Mahler en Thea Kok; Jan Brauer is
beschikbaar als reservelid.
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Als nieuw bestuurslid stellen Jacques Huybrechts en
Wilma van Seters zich voor; met instemming en applaus
van de leden worden zij benoemd als bestuurslid van de
Vereniging Dorpsbelang Hees. Ton van Seters, nu voorzitter a.i., wordt benoemd tot voorzitter. De vergadering
ziet echter liever een oneven aantal bestuursleden en
ook graag een jongere op die plek. Spontaan biedt Minke
Veldhoen aan bestuurslid te worden. De vergadering
stemt ermee in om haar meteen te benoemen.

Plannen en activiteiten
Vervolgens is er aandacht voor beleid en plannen voor
2009 (zie Stenen Bank-Berichten van maart 2009). Centraal
blijft de aandacht voor de nieuwe stadsbrug en de
gevolgen voor de leefomstandigheden in Nieuw-West,
waarvan Hees onderdeel is. Er ligt een beroepschrift bij
de Raad van State; pas eind 2009 wordt een uitspraak
verwacht. Hopelijk kunnen voor het dorpsfeest stagiaires van het ROC en het Dominicussollege ingeschakeld
worden. Mieke Welschen draagt zorg voor het jaarlijkse
concert. Jan Brauer benadrukt het belang van een politiek
debat, om Hees goed op de kaart te blijven zetten bij de
gemeente; via de bewonersgroep rond het klooster aan
de Wolfskuilseweg is momenteel contact met alle fracties
in de raad. Ten slotte wordt nog het belang benadrukt
van een actuele en interessante website; Dick van Eck en
Simone Weijs bieden hun hulp aan om dit te realiseren. De
conceptbegroting voor 2009 wordt kort toegelicht.
In de rondvraag wordt geïnformeerd naar de geruchten
over inbraken en ongeregeldheden in Hees die mogelijk
iets te maken hebben met de bewoners van Sancta Maria;
inmiddels blijkt dat niet zo te zijn. Overwogen wordt hekken te plaatsen in “het Gengske” tegenover de Petruskerk,
een dergelijke afsluiting is niet wenselijk. Het kerkgebouw van de Petruskerk is nog steeds eigendom van de
Hervormde Gemeente; de toren en de grond rond de kerk
zijn van de gemeente Nijmegen. Hierna sluit de voorzitter
de vergadering.

BEDRIJFSWEG 9
6541 DC NIJMEGEN
T +31 [0]24 - 377 09 77
F +31 [0]24 - 377 28 48
E INFO@THOONEN.EU
W WWW.THOONEN.EU

KWALITEIT VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
METALEN RAMEN
[AUTOMATISCHE] DEUREN
FIJN STAALWERK

WINKELPUIEN
REPARATIES METALEN PUIEN

KINDERFIETSEN
ELECTRISCHE FIETSEN
RACEFIETSEN & ATB’S
STADS- & HYBRIDEFIETSEN

DENNENSTRAAT 69
6543 JP NIJMEGEN
T +31 [0]24 - 377 00 06
E THOONEN@BIKETOTAAL.NL
W WWW.THOONENBIKETOTAAL.NL
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< advertenties >

< advertenties >

< ingezonden >

De muziekschool bij u in de wijk!

Dank jullie wel gulle leden!

Voor beginnende muzikanten,
kinderen vanaf 6 jaar, maar ook volwassenen.
Probeer allerlei instrumenten uit
en leer noten lezen.
Kleine groepen, optimale begeleiding.

Hierbij dank ik de leden die spontaan tijdens de ALV
van 16 april, een inzamelingsactie opzetten, om mij te
bedanken voor mijn (veel te korte) voorzitterschap
van de Vereniging Dorpsbelang. Ik wilde absoluut niet
worden bedankt: daar was de sfeer helemaal niet
naar. Des te verrassender was jullie gebaar: ik werd
er heel blij van. Ik zag daarin ook een stuk erkenning
van mijn werk voor de Vereniging en voor Hees: dat
voelde als een geweldige opsteker, en die had ik ook
hard nodig.
Dank dus en ik hoop jullie nog vaak tegen te komen,
al dan niet vanuit de Vereniging, maar dan toch zeker
als buurtgenoten, met wie het goed samenwerken en
samen optrekken was en is.
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Mieke Welschen
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Kinderen die in een band willen spelen
kunnen ook bij
terecht.
Meld je aan!

We zoeken nog personeel voor de bediening!

Ook voor kinderfeestjes.

Open!

Mail naar: limbu173@planet.nl

Vraag de folder aan of kijk op
www.muziek-op-maat.nl
Patrijsstraat 39, 6542 TL Nijmegen
info@muziek-op-maat.nl T 024 - 377 9658
Naamloos-6 1
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GEVESTIGD:

INSTALLATIE BUREAU WELLEN

psychologenpraktijk Bernts & Bloo

grafische vormgeving

vormweijs

Gas, Water, CV, Elektra, Zonne-energie

Dennenstraat 114

Mw. Drs S.J.H. BERNTS
Mw. Drs R.J.K. BLOO

6543 JW Nijmegen
tel 024 378 28 95
fax 024 378 53 66

Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen

Dr. de Blécourtstraat 38
6541 DJ Nijmegen
Mobiel: 06 410 65 111

e-mail info@wellen.net

> Makkelijk bereikbaar
> Volop gratis parkeergelegenheid
> Leuk assortiment in de winkel (o.a. Diddl)
> Uitgebreid dienstenpakket in het postkantoor
> Winkel en postkantoor reeds om 08.00 u open
(ma t/m vr)
> U bent van harte welkom

Iets te vieren !

Op een uniek plekje in Nijmegen,
in een persoonlijke sfeer.

www.sfeerhuys.nl
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winkel 		
postkantoor
Fax 		

(024) 388 69 76
(024) 378 58 10
(024) 373 28 27

webdesign

Korte Bredestraat 54
6543 ZS Nijmegen
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06 - 505 301 88
024 - 378 72 13
w w w.vormweijs.nl
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