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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

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen

Ton van Seters (Voorzitter), tel 024 3770765
Toon Zondag - (Penningmeester), tel 024 3782876
Wilma van Seters-van Steen (Secretaris), tel 024 3770765
Miny Schennink-Paus, tel 024 3772436
Minke Veldhoen, tel 024 8483719
Siebold de Graaf, tel 024 3481776
Jacques Huybrechts, tel 024 3780875

Groen Hees: Ab Verheul, tel 024 377 99 14
Historie: Jan Brauer a.i., tel. 024 378 56 82
Ruimtelijke Ordening: a.i. Secretariaat, tel 024 377 07 65
Milieu: Ton van Seters, tel 024 377 07 65
Bouwdorp Hees: Monique Vermeulen tel, 024 848 58 18
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Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen
e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl
giro: 349955 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Hees

Redactie
Jan Brauer (eindredactie), Minke Veldhoen, Wilma van Seters,
Henk Termeer, Jacques de Vroomen.
vormgeving: Simone Weijs
fotografie: Frank Jongejan,
advertenties: Toon Zondag

Redactieadres van de Stenen Bank
Ledenadministratie
ledenadmin@dorpsbelanghees.nl

Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen, tel 024 377 07 65
e-mail dorpsbelanghees@planet.nl

Lid worden?

Drukwerk : Benda drukkers, Nijmegen

U kunt lid worden via e-mail met de ledenadministratie of telefonisch via
het secretariaat van de vereniging. Het lidmaatschap kost € 10,- per jaar.
Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart. Indien u elektronisch betaalt
verzoeken wij u om tevens uw adres en postcode te vermelden.
e-mail penningmeester: financien@dorpsbelanghees.nl

Let op! : Kopij inleveren voor 29 augustus 2010 op het redactieadres.

Bezoek de website van de vereniging

www.dorpsbelanghees.nl

Een gaatje in het hoofd!

Foto: Frank Jongejan

Het kruis waaraan Jezus hangt is 19e eeuws, heeft de vorm
van grove takken en symboliseert de levensboom. Het
originele kruishout hangt nog met een klein Christusbeeld
in de Nicolaikerk in Kalkar. Daar bevinden zich ook nog
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Door: Jan Brauer

Het klinkt misschien een beetje oneerbiedig: ‘Jezus heeft een gaatje
in het hoofd’. Maar het is toevallig wel de werkelijkheid, althans
in Hees, in de St. Antonius Abt kerk aan de Dennenstraat. Daar
hangt het 500 jaar oude beeld van de gekruisigde Jezus. En op het
achterhoofd, tussen de doornenkroon zit een gaatje met en stop erop! Een
spannend gaatje, want er zit iets geheimzinnigs in verstopt: een eeuwenoud botje
in een stukje stof. Het kwam tevoorschijn tijdens de restauratie. We stuurden er een
rechercheur op af.
Alweer vijf jaar geleden werd het gat ontdekt tijdens een
uitgebreide restauratie van het kruisbeeld. Het beeld is
afkomstig uit het voormalige Dominicanenklooster in
Kalkar. Het is gemaakt omstreeks 1520 door een onbekende beeldhouwer, bekend onder de naam: Meester van het
St.Anna-altaar. In 1804, nadat het klooster door troepen
van Napoleon was gesloten, kwam het beeld in bruikleen
bij de parochie van Jacob van Kampen in Hees-Neerbosch.
Daar hangt het nu nog, in de kerk aan de Dennenstraat.

v.l.n.r.:
Minke Veldhoen,
Jacques de Vroomen,
Jan Brauer,
Simone Weijs,
Henk Termeer,
Wilma van Seters,
Frank Jongejan
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Middeleeuws bot in kruisbeeld gevonden

beelden van een treurende
Maria en Johannes die oorspronkelijk het kruisbeeld
flankeerden. Het is een
bijzonder kruisbeeld, ook
vanwege de nogal expressieve en realistische voorstelling
van de lijdende Jezus. Er is veel
bloed op geschilderd, evenals tranen en wondvocht dat uit gapende
wonden sijpelt. En kijk naar de
verkrampte armen en vingers
die de spijkers omklemmen. De
natuurlijke voorstelling uit zich in

Culturele zomeragenda Hees
Q 10 juli
Q 4 september
Q 11-12, 18-19 september

Midsummer Night Concert Q zie pagina 4
Dorpsfeest
Kunst - muziek - poëzie, 5 jaar Cultuur Criterium

Q

Foto: Frank Jongejan

Secretariaat

In dit nummer…

Hees heeft de zomer in de kop! Het bruist van activiteiten: er wordt druk getimmerd, muziek
gemaakt en gefeest. Zo hoort het in een prachtwijk waar de hypotheekdruk groter lijkt dan die van
probleemjongeren. Dus een boeketje nieuws, actie, historie en cultuur in deze zomerse Bank,
uw Bank!

De reiniging, consolidatie van losse verflagen en het onderzoek aan
het beeld werden met behulp van een stereomicroscoop uitgevoerd.

kleinigheden als nuancering in de kleur van het lichaam
en lichtpuntjes in de ogen. Daarin zien we de hand van
een meester-ambachtsman. Van top tot teen meet Jezus
208 cm; hij is gemaakt van notenhout, het kruis van naaldhout is 3.75 m lang en 1,88 breed.
Overigens werd het tafereel wellicht in de 19e eeuw als te
gruwelijk en huiveringwekkend ervaren. Daarom kreeg
het in 1880 in de nieuw gebouwde Dennenstraatkerk
geen plek boven het hoofdaltaar. Het kwam derhalve
in een aparte kapel te hangen, zo suggereerde kenner
pater L. Heere O.S.C. Daar hangt het nu nog; het blijft een
indrukwekkend stuk religieuze kunst.

Een stuk bot!?
Maar zo’n oud stuk blijft kwetsbaar. Uit het restauratie
verslag van de Arnold Truyen van Restauratie Atelier

Limburg, dat wij van de beheerscommissie van de kerk
ontvingen, blijkt dat ook het beeld zelf de afgelopen eeuwen flink heeft geleden. Aangekoekt stof, houtworm,
beschadigingen en verdwenen doornen. Ook loslatende
verf en overschilderingen van de oorspronkelijk verflaag,
zoals de lendendoek die oorspronkelijk goudkleurig was.
Bovendien is er geregeld ondeskundig aan gesleuteld:
ijzeren schroeven en spijkers, de armen eraf gezaagd en er
weer aan gelijmd met kneedbaar hout.
Heel bijzonder was de ontdekking van het taps toelopende
eikenhouten stopje van 7 cm lang en 2,5-3.0 cm breed
boven op het hoofd. De stop sluit een 12,6 cm diep gat af.
Daaruit kwam een klein pakketje van groene stof tevoorschijn, dichtgemaakt met een touwtje. In dit ruw zijden
lapje (14 x 5 cm) zat een botje (4,2 x 2,8 x 2,2 cm). Duidelijk
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een relikwie, een overblijfsel van een heilige. Maar van
wie? Dat zou nader moeten worden onderzocht. Meestal
zit er een strookje perkament of papier bij – cedula – met
een toelichting erop geschreven. In dit geval niet, zodat we
niet weten aan wie het botje is toe te schrijven. Het zijden
lapje lijkt wel oorspronkelijk en past in de traditie.
De vraag is ook of het wel een menselijk bot is. Algemeen
bekend is dat als je alle relikwieën van bepaalde heiligen
die over heel de wereld zijn verspreid bij elkaar zou leggen,
je een veelvoud aan personen zou kunnen samenstellen. Wellicht is het kruis oorspronkelijk gemaakt voor de
Nicolaikerk en zou de reliek kunnen verwijzen naar St.
Nicolaas, patroon van de kooplieden en onze goedheiligman. Een goed verstopt kadootje; een DNA onderzoek
moeten aangeven van wie of wat het botje is.
Foto's: Rapport Restauratieatelier Limburg

v.l.n.r. Gaatje, zijden zakje, bot!

Het verwijderen van oppervlaktevuil, stof en kaarsenvet werd
uitgevoerd met behulp van wattenstaafjes.
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Uitnodiging
Alle bewoners van Hees worden van harte uitgenodigd voor het jaarlijkse

Column

Midsummer Night Concer t

Wild in Hees

georganiseerd door Vereniging Dorpsbelang Hees
op zaterdag 10 juli 2010 om 20.00 uur in de Petruskerk
Toegang gratis

Nieuwe puinbreker
aan de rand van Hees?
Door: Ton van Seters

Tony Schouten (zang) en Dick van Eck (piano) twee Hesenaren die al heel lang
samen muziek maken. Ze vinden het leuk om bijzondere Hollandse liedjes bij de
mensen over te brengen.
Noud Smeets (15 jaar, piano) zit in de vijfde klas van het Stedelijk Gymnasium.
Sommigen zullen hem kennen door zijn bordercollie Tess in het Kometenplantsoen.
Noud heeft dit jaar de vooropleiding van het conservatorium in Arnhem afgerond.
Het Koor van de Straat onder leiding van Tjeu Corbeij is een klein koor dat elf
jaar geleden is ontstaan in de Bredestraat. Het koor komt elke maand bijeen in de
huiskamer van één van de koorleden. Gezelligheid staat voorop. Inmiddels zijn ook
andere straten van Hees vertegenwoordigd, het is dus een echt Hees’ koor.
De Short People zijn vijf vrienden, die al sinds hun tienertijd enthousiast met
muziek bezig zijn. Nu zijn ze geen tieners meer, maar nog steeds jong van geest en
energiek. De muzikale focus ligt op Close Harmony. Hun optreden is sprankelend en
verrassend, met een vleugje humor.
Het Waalnoot Ensemble bestaat uit Herma Timmer (mezzosopraan) en een
strijkkwartet gevormd door bestuursleden van het Nijmeegs Strijkersgilde. Het
ensemble repeteert in huize ‘De Waalnoot’ in Hees en zal op het Midsummer Night
Concert een aantal oude Italiaanse liederen (Arie Antiche) ten gehore brengen.
Joost Brauer is ook dit jaar de presentator.
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees verheugt zich op uw aanwezigheid. In
de pauze en na afloop is er gelegenheid samen te genieten van een drankje.
Deze avond wordt mede mogelijk
Gemeente Nijmegen.
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gemaakt door een subsidie van de

De vereniging heeft onlangs bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland bezwaar aangetekend tegen een ontwerpbeschikking Wet Milieubeheer voor de vestiging van een
puinbreker door de firma Puinrecycling Nijmegen aan de
Ambachtsweg. Waarom moet deze puinbreker zo dicht
bij een stadswijk (Hees) komen? Wij zien alleen maar een
verslechtering van de directe leefomgeving door deze
ons inziens onnodige activiteit in/nabij een stadswijk.
Deze industriële activiteit hoort op een industrieterrein
ver verwijderd van woonhuizen. Wij vinden het volstrekt
onaanvaardbaar dat de puinbreker niet in een hal wordt
geplaatst. In een hal zijn emissies (met name van stof)
en geluidshinder beter beheersbaar. Bovendien voldoet
de infrastructuur absoluut niet aan het extra verkeer dat
deze activiteit zal opleveren.
Ook is het vreemd dat in een omgeving waar de betrokken
overheden (Provincie, gemeentes Nijmegen en Beuningen)
de afgelopen jaren hun uiterste best hebben gedaan om
de luchtkwaliteit te verbeteren – bijvoorbeeld via het
Milieuprogramma Nijmegen-West en Weurt – dezelfde
overheden nu toestaan dat dit nieuwe bedrijf met een
puinbreker een (groot) deel van deze verbetering weer te
niet doet. Wij hopen dat de provincie tegemoet zal komen
aan onze bezwaren.

Na de hazen hebben nu ook marters
en vossen ons groene Hees als toevluchtsoord ontdekt. Dat Park West
zó snel de weg voor al dit wild naar
Hees zou banen, had ik niet verwacht.
Waarschijnlijk zijn het nu nog eenlingen die via de onlangs met elkaar
verbonden groenstroken af en toe in
onze wijk verzeild raken. Op de boeiende site www.waarneming.nl zijn ze
terug te vinden. Daar staan de bijna
dagelijkse waarnemingen geregistreerd die buurtgenoten al sinds 2004
in onze wijk hebben gedaan van zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieèn,
insecten en vlinders en bovendien van
planten, mossen en paddenstoelen.
Als ik me beperk tot de zoogdieren,
dan vinden we daar voor Hees tussen de al langer vertrouwde mollen
en egels, bruine ratten en dwergvleermuizen, inderdaad ook enkele
waarnemingen van konijnen, marters
en vossen. Als die ontwikkeling nog
enkele jaren in dit tempo doorgaat,
komt het warempel nog zover dat we
de Wolfskuil weer in gebruik moeten
nemen.
Henk Termeer

P.S.
De redactie hoort graag over recente
ervaringen van onze lezers met wild
in onze wijk. U kunt de gegevens met
vermelding van uw naam en adres
op papier opsturen naar Vereniging
Dorpsbelang Hees, Schependomlaan 14,
6542 RM of digitaal mailen naar
dorpsbelanghees@planet.nl.
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Ponywei Carréstraat verkocht!

Rooien in de Kerkstraat

Door: Ab Verheul, Werkgroep Groen

Door: Ab Verheul, Werkgroep Groen

voornemen het bestemmingsplan te wijzigen in een woonbestemming. En met succes. Toevoeging van dit terrein
aan de Volkstuinen zou een prima oplossing zijn. Inmiddels
heeft eigenaar Kersten het perceel op 22 maart 2010 verkocht. Echter, niet aan de gemeente, maar aan een particulier! Dat is een tegenslag. Naar verluidt heeft de nieuwe
eigenaar plannen voor de bouw van een of meer huizen.
Als dat zo is, speculeert hij er kennelijk op dat de gemeente
nu wèl positief staat tegenover een wijziging van het
bestemmingsplan. Wij rekenen er op dat de gemeente
haar eigen bestemmingsplan niet zal wijzigen. Duidelijk is
dat Vereniging Dorpsbelang Hees de gemeente hierbij zal
ondersteunen. Indien nodig zal verzet worden geboden
tegen een wijziging van het bestemmingsplan. Het terrein
is dus helaas voor onze neus verkocht. Vissen wij nu achter
het net? Echt niet, we houden vol.

Artsen in de Wijngaard
Op 22 april 2010 beleefde Hees ongetwijfeld
de grootste concentratie kinderartsen in zijn
historie. Die twintig kinderartsen waren hier
gelukkig niet nodig voor zieke kinderen, maar
ze kwamen om te genieten van het goede dat
Hees te bieden heeft. Het is een groep gepensioneerde artsen, ex-collega’s, die elkaar
regelmatig opzoekt. Deze keer waren ze te
gast bij VDH bestuurslid Siebold de Graaf en
zijn vrouw Emely. En wat ligt als pensionados
meer voor de hand dan een bezoek aan René
en Carry Hoenselaars in hun Wijngaard Hees
in het Kerkpad, met daarbij een wijnproeverij?
Het goede doel van de wijngaard, steun aan
een medische post in Cambodja, sprak juist
deze bezoekers zeer aan. Er werden flink wat
flessen Heese wijn aangeschaft om het doel te
steunen.

Het groen in de Kerkstraat is flink aangetast door twee ontwikkelingen.
De eigenaar van het pand De Beuken heeft – ondanks de naam van zijn
pand - een vergunning aangevraagd voor het rooien van zeven grote
beukenbomen langs de zuidzijde van het pand, grenzend aan het bosje
op de hoek Daniëlspad en Kerkstraat. De zeven dikke bomen zijn al in
januari gekapt. De dichtheid van het bosperceel is hierdoor aangetast.
Navraag bij de gemeente leverde op dat de vergunning verleend is op
basis van het standaard beoordelingssysteem, maar wel onder voorwaarde van de plicht tot herplanten.

Groen of auto's
Hierbij bleef het niet! Enkele maanden later, begin
maart 2010, is pal ernaast bij het St.Joseph-klooster (de
Waalboog) heel veel groen gekapt en verwijderd, om links
en rechts, dus ook aan de zijde van hetzelfde einde van
het Daniëlspad bij de Kerkstraat, tien parkeerplekken aan
te leggen. Ook dit is een forse aantasting van het groene
karakter van de hele Kerkstraat. De reden voor het kappen,
is de behoefte aan parkeerplaatsen. Er was namelijk een
parkeerprobleem voor bezoekers van het kinderdagverblijf naast het klooster. Deze bezoekers zetten hun auto’s
met een zekere gemakzucht op parkeerplekken die zijn
bestemd voor bezoekers en bewoners van de Waalboog!
Het verdwijnen van het groen is des te meer jammerlijk
omdat tegenover het klooster een groot parkeerterrein
ligt van sportpark Schoonhorst. Dit terrein is overdag
nagenoeg leeg. Daar hadden mensen toch best hun auto’s
kwijt gekund? Waarom niet de ouders verplichten hun blik
te stallen op dat parkeerterrein? Helaas denkt men eerst
aan het verwijderen van groen, voordat men echt gaat
nadenken. De gemeente beoordeelt rooivergunningen
altijd op basis van een geobjectiveerd systeem. Dat is op
zichzelf prima. Wij constateren nu echter dat dit er niet
in voorziet om verschillende aanvragen in samenhang
te beoordelen. Werkgroep Groen Hees van de Vereniging
Dorpsbelang Hees zal bij het nieuwe college van B en W
aandringen op herziening en verbetering van de bestaande vergunnings- en beoordelingsprocedure, zodat individuele rooiaanvragen in samenhang worden beoordeeld.

Foto: Frank Jongejan

In de vorige Stenen Bank schreef wethouder Jan van der
Meer over zijn groenbeleid in Nijmegen en in Hees. Onder
meer over zijn streven om het ponyweitje (inmiddels
verlaten terrein) aan de Oscar Carréstraat toe te voegen
aan het naastgelegen volkstuinencomplex. Het perceel
ligt immers naast de toegang tot de volkstuinen aan de
Oscar Carréstraat. Een prima idee van de wethouder. De
werkgroep Groen Hees had dit al eerder voorgesteld in een
gesprek met de wethouders Depla en Van der Meer, die
in hun brief van 3 december 2009 toezegden dit mogelijk
te willen maken. In het verleden heeft de eigenaar van
dit perceel herhaaldelijk getracht toestemming te krijgen voor het bouwen van een woning. Dit is op grond van
het bestemmingsplan steeds geweigerd. De Vereniging
Dorpsbelang Hees en enkele individuele bewoners hebben afgelopen jaren ook steeds bezwaren geuit tegen het

Wat kunt u doen?
Waak met ons mee over het kwetsbare groen van onze
woonomgeving. Geef informatie door aan onze werkgroep. Aanvragen voor het kappen of rooien van bomen
worden altijd gepubliceerd in De Brug. Daarnaast: Via
Mijnnijmegenmail kan je gemakkelijk van alle publicaties
via mail op de hoogte gehouden worden.

Foto: Frank Jongejan
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Op zoek naar de piratenschat!
Door: Roos Hermsen

Foto's: Annet Hahn

Op zondag 25 april kwamen plotseling uit alle uithoeken van Hees zo’n 45
kinderen naar het Distelpark gelopen en gefietst. Zij kwamen piraten en een
schat zoeken.
Lang geleden was er in het park een schat verstopt. De Heese
kinderen gingen op zoek naar piraten, van wie ze stukken van de
schatkaart kregen. Daarna kwam iedereen weer bij elkaar, en werd
de schatkaart vlijtig in elkaar gepuzzeld. Maar… er ontbrak een
stuk! Er was één sluwe piraat die de schat zelf wilde hebben en een
stuk schatkaart achterhield. Gelukkig wilde de sluwe piraat wel
zijn stuk van de kaart ruilen tegen een deel van de schat. Nu was
de schatkaart dan eindelijk compleet en kon de schat toch opgegraven worden. De kinderen begonnen te graven in het zand
en na een poosje stuitten ze op een echte schatkist! Vol spanning maakten de kinderen de kist open en… hij zat vol met munten en snoepjes. Er werd lekker gesnoept en de speurtocht was geslaagd!

: 22-27 augustus
Door: Werkgroep Bouwdorp

Maar liefst 114 kinderen tussen 4 en 12 jaar hebben zich
ingeschreven! Ondanks dat we vooraf hadden gezegd
dat er plaats zou zijn voor 100 kinderen, is besloten toch
alle 114 kinderen toe te laten. We hebben zelfs de krant
al gehaald! Na een artikel met foto in de Zondagskrant
wilde ook De Gelderlander een stukje schrijven over het
eerste Heese bouwdorp. De werkgroep is al sinds oktober
hard aan het werk geweest om vergunningen, subsidies en sponsoren te
regelen om te zorgen voor een leuk programma. Alle deelnemers krijgen
nog een uitgebreid programmaboekje.
8
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Bouwen van 22 tot 27 augustus
Het bouwdorp vindt plaats van
zondag 22 t/m vrijdag 27 augustus
in het Kometenpark. Op zondag is
er een feestelijke opening door de
burgemeester van Nijmegen, Thom
de Graaf. Nadat de vlag is gehesen,
houden we een ballonnenwedstrijd
en hebben we een voorstelling met
muziek en dans.

Van maandag tot en met donderdag
kunnen de kinderen dagelijks aan de
slag met het bouwen van de mooiste
hut. Daarnaast is er op dinsdag een
knutseldag; we gaan dan o.a. gordijnen maken voor in de hut, schilderen,
mozaïeken en knutselen met wcrolletjes.
Op woensdag staan sport en spel
centraal. De kinderen gaan het dan in

groepen bij diverse spelactiviteiten
tegen elkaar opnemen. Natuurlijk
rekenen we de hele week op mooi
weer, maar met name voor donderdag
is de zon besteld, want de tobbedansbaan staat er dan!
Op vrijdag wordt het bouwdorp weer
afgebroken en ’s avonds gaan we de
week afsluiten met een playbackshow
en minidisco in de aula van basisschool

De Lanteerne. Het uitgebreide programma en nog veel meer informatie
is terug te vinden op onze website
www.bouwdorphees.mysites.nl.
De Werkgroep Bouwdorp bestaat uit:
Monique Vermeulen. Martine van
Diermen, Floor Trommelen, Hetty
Vonk en Debby Wilschut.
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John Striekwold, nieuwe wijkagent
Als ik door Hees loop, waan ik me in een dorp,
vergeet ik bijna dat ik in een stad werk.

Door: Jacques de Vroomen

Politiebureau 2e Oude Heselaan. Het kamertje waarin ik tegenover onze
nieuwe wijkagent zit, is piepklein. Gastenkamer? Gelukkig heb ik geen
dikke jas aan. Ik pas er nog net in. Ook geen koffie. Maar het vriendelijke
gezicht van John Striekwold, onze nieuwe wijkagent vergoedt veel.

Wij werken hier met veertig mensen. Bedienen vier wijken:
Hees/Heseveld, Neerbosch-Oost, Wolfskuil en Waterkwartier. Naast de vier wijkagenten zijn er specialisten. Bijvoorbeeld voor verkeer of (kleine) criminaliteit. En er is het
secretariaat voor o.a. de aangiften. Ik krijg ondersteuning
van specialisten en overleg ook vaak met de andere drie
wijkagenten. We zitten ook met vieren in één ruimte. Het is
leuk om weer een nieuwe wijk te krijgen. Nieuwe mensen,
dat is ook een nieuwe uitdaging. Ik wil zoveel mogelijk mensen leren kennen. Heb de mensen ook nodig om informatie te
krijgen.

Gevoel van vertrouwen in de wijk
Als ik door Hees loop, waan ik me in een dorp, vergeet ik
bijna dat ik in een stad werk. De opzet van de wijk, het oude
gedeelte, Oud-West, waar de herenhuizen staan. Dat is
geweldig. Dat geeft toch een bepaalde sfeer, een bepaalde
charme. Ik heb er gisteravond nog doorheen gefietst. En het
werk in Hees is niet ingewikkeld of zwaar. Het is een wijk met
een vrij oude bevolkingsgroep. Krijg je vanzelf als je zoveel
seniorenflats bouwt. De mensen zijn wat meer op zichzelf
maar ze durven elkaar ook aan te spreken. ‘Buurman, die heg
moet geknipt worden. Zullen we dat even samen doen?’ Op
die manier met elkaar omgaan. Als je zo’n Dorpsbelang ziet.
En als ik lees in De Stenen Bank over al die commissies, die op
hun manier in de weer zijn, dan geeft dat toch een gevoel van
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vertrouwen. In mijn vorige wijk, in Neerbosch-Oost, was de
sociale controle een stuk lager dan hier. De mensen kwamen
thuis van hun werk. Gingen op de bank voor hun huis zitten
met een kop koffie en bemoeiden zich nergens mee. Hier ligt
dat toch anders. Veel ouderen, gezeten burgers, vrij veel
leidinggevenden. Je merkt het ook meteen als je zo’n woning
binnenstapt en zo’n volle boekenkast ziet. Dan voel je meteen
wat voor vlees je in de kuip hebt.
De wijkagent, die zou ik de ogen en de oren van de wijk willen noemen. Ik wil zoveel mogelijk informatie krijgen uit de
wijk. Van de andere kant moet de wijk ook op mij kunnen
bouwen. Ik moet er ook voor hen zijn. De wijkagent is een
doorgeefluik en het gezicht van de politie voor de mensen
van de wijk. Dat is natuurlijk vreselijk belangrijk. Kijk, als er
bijvoorbeeld trammelant is met de jeugd, overlast, dan moet
ik dat inventariseren. Ik moet daar goed contact over hebben
met die jeugd. Vervolgens moet ik mijn teamchef daarover
informeren. Van hem gaat het naar de districtchef en dan
naar de hoofcommissaris. Zo is de lijn tegenwoordig. Als het
probleem te ingewikkeld is voor mijn persoon alleen, kan
mij hulp worden geboden door de hogere niveaus. Dus mijn
informatiepositie in de wijk is gewoon onmisbaar. Daarom
is het ook belangrijk dat ik veel in de wijk ben. Dat probeer
ik zoveel mogelijk te doen. Veel op de fiets want Hees en
Heseveld is nogal een behoorlijk stuk. Soms pak ik de scooter
en bij bar slecht weer de auto. Rondkijken en contact maken,
daar gaat het om. Op het moment dat bijvoorbeeld iemand
zijn voortuintje staat te schoffelen. Dan stap ik even af. ‘Nou
meneer, de tuin ligt er keurig bij.’ Zo begin je. Je krijgt dan toch
informatie, hoe dan ook. Je moet aanspreekbaar zijn. Het is
niet de bedoeling dat die oude bromsnor terugkeert. Maar
het is wel belangrijk dat we de link met de wijk houden.

Criminaliteit en uitersten
Of wij ook met criminaliteit bezig zijn? Altijd. Zware criminaliteit, dat heb je hier niet. Maar elke fiets die gestolen wordt,
dat is ook criminaliteit. Inbraak in woningen, dat gebeurt
natuurlijk ook. Daar doen we veel aan. Stadsbreed gezien

valt het in Hees nog wel mee. Ik heb de cijfers hier niet bij de
hand maar ik denk aan iets van twee per maand. Dat is niet
niks, maar tegenover die twee zijn er ook wijken met tien per
maand. De winter is een gunstige tijd. Als het zomer wordt,
wordt er gewoon meer ingebroken. Vlak voor sinterklaas
en kerst zie je ook een piek. Dan hebben ze geld nodig. Daar
komt het wel op neer. In Hees is de sociale controle redelijk
hoog en dat werkt gunstig. Als er een vreemde auto bij de
afwezige buurman op de stoep staat, gaat er al gauw een
alarmbelletje rinkelen. Dat levert dan telefoontjes op.
Nare dingen, die heb je ook bij dit werk. Bijvoorbeeld ongelukken met kinderen. Ik heb zelf ook kinderen en daar denk je
dan toch meteen aan. Ik heb het bijvoorbeeld meegemaakt
dat een meisje van tien was aangereden en overleden. Nou,
dan schiet er echt een brok in je keel. Het is heel zwaar om
dat te moeten gaan vertellen. Je moet professioneel blijven.
Maar er speelt heel wat in je achterhoofd. Als ik van een collega hoor, ‘dat doet me niks’, dan is dat niet goed. Zo iemand
is niet geschikt voor dit werk. Natuurlijk moet je toch in balans blijven. Gelukkig hebben wij een team ‘bedrijfsopvang’.
Collega’s die speciaal zijn opgeleid om ons op te vangen. Je
maakt een praatje met zo iemand. Een kop koffie erbij, de
zaak evalueren. ‘Hoe voel je je nou? Heb je al eerder zoiets
meegemaakt?’ Die begeleiding heb ik als heel professioneel
ervaren. We hebben ook wel scholing gehad in slecht nieuws
aan mensen brengen. Maar in de praktijk moet je het toch
ook heel natuurlijk doen, zeg maar vanuit je onderbuik. Het
is ook belangrijk dat je er daarna met je collega’s over praat.
Dan krijg je ook weer suggesties voor een andere keer.
Maar er zijn ook heel leuke ervaringen. Ik denk bijvoorbeeld
aan het geval van een alleenstaande moeder. De deurwaarder zou komen. Wettelijke ontruiming zoals dat heet. Mijn
teamchef tipt mij. ‘Volgens mij gaat het daar niet goed’ zegt
hij. Ik ga ernaar toe. Het was een hele lieve vrouw met een
dochtertje van zeven. Zat tot haar nek in de schulden. Ik heb
contact gelegd met ‘Bijzondere Zorg’. Iemand meegenomen
die gespecialiseerd was in budgetzaken. Die is daar toen aan

Foto: Frank Jongejan

Vanaf november ben ik wijkagent in Hees. Ik werk al 24
jaar bij de politie. Ben vijf jaar wijkagent in Neerbosch-Oost
geweest. Ook lang bij de surveillance gewerkt. Waarom
iemand voor een baan bij de politie kiest? Voor mij was in
ieder geval de afwisseling belangrijk. Al neemt de spanning in
de loop der jaren wel af. Ook omdat je bedreven bent geraakt
in een aantal zaken. Zeg maar routine. Het rennen achter een
verdachte, dat is wel leuk, maar echte spanning levert het
toch niet meer op. Je wordt ook een vraagbaak voor anderen.
Maar de spanning moet wel blijven. Die ga je dan zoeken in
andere dingen. Bijvoorbeeld de uitdaging hoe krijg ik mijn
wijk Hees/Heseveld veilig en leefbaar?

de slag gegaan. Een half jaar later kwam ik die vrouw weer
tegen bij de Nijmeegse 4-daagse. ‘John, kom eens’, zegt ze. Ik
zeg: ‘Hoe is het?’ Ze was echt helemaal opgefleurd. Ze leefde
weer. Had ook weer blosjes. Haar dochtertje liep er vrolijk bij
te dansen. Ik dacht: ‘Yes, daar doe ik het voor’. Dat zijn ervaringen waar je heel veel voldoening uit haalt.

Informeer ons
De burgers moeten ons informeren. Dat is heel belangrijk.
De politie weet echt niet alles en daarom hebben we graag
veel informatie van de mensen. Ik zeg daarom altijd: ‘Bel
de politie.’En de informatie komt bij mij terecht. Zet mijn
e-mailadres maar onder het interview. Ik heb graag dat de
mensen me weten te vinden.
De wijkagent per e-mail:
John.striekwold@gelderland-zuid.politie.nl
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Massaal Appartementencomplex
Wolfskuilseweg 173
door: Ton van Seters

Eerder schref de Stenen Bank over de plannen met het voormalige
Kapucijnerklooster. De gemeente publiceerde in april een ontwerpbesluit voor toestemming voor de bouw van een appartementencomplex
met 66 wooneenheden. Daarmee wil de gemeente vrijstelling verlenen
van het huidige bestemmingsplan.

Al sinds 2005 is er enig overleg
geweest met de projectontwikkelaar.
In januari 2009 presenteerde deze
zijn plannen aan de omwonenden.
Alle aanwezigen reageerden zeer
negatief en waren fel tegen het
plan. De omwonenden – bewonersgroep Kapucijn – hebben meermaals
geprobeerd om te participeren in de
besluitvorming. De projectontwikkelaar vat burgerparticipatie echter
op als het vertellen en verkopen van
zijn plannen. Ondanks herhaalde constructieve pogingen van de omwonenden en onze vereniging, is het plan
dan ook niet noemenswaardig veranderd sinds begin 2009.

Montgomery op de thee in Hees (2)
In een roze kopje met een bruin randje!

Theo en Toos Nieuwenhuis

Ja hoor veldmaarschalk Montgomery bivakkeerde in Hees! Vlak na de bevrijding, in de smederij Nieuwenhuis aan de Schependomlaan (toen nog
Dorpsstraat). ‘En ik heb hem een kopje thee gebracht, in een roze kopje met
een bruine rand’, zegt Toos Nieuwenhuis (81) lachend. Ze was destijds
een bakvis van 15 die op de mulo zat. ‘Ik kende Engels, en liep de hele dag
met een klein woordenboekje rond. We begrepen dat Montgomery troepen
wilde inspecteren. Hij kon niet over de brug en is toen naar Hees gekomen,
naar het hoofdkwartier van de compagnie die in onze smederij zat, de ’11
45’ van Captain Sneaze. Monty heeft een nacht bij ons geslapen in de voorkamer of in de w
 inkel’.

Op visite

500 handtekeningen tegen

Impressie van het plan, met dit perspectief
oogt het veel kleiner dan vanaf straatniveau.
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Dit is weer een voorbeeld van de vele
vrijstellingen van het bestemmingsplan ‘Hees-Heseveld’ die de gemeente
in de afgelopen jaren af gaf en die juist
geheel indruisen tegen de doelstellingen van dat plan. Het is namelijk een
consoliderend bestemmingsplan, dat
toentertijd na grondig en goed overleg met o.a. onze vereniging tot stand
is gekomen, mede ter voorkoming
van verdere verdichting van de oude
dorpskern Hees. De oude dorpskern
kenmerkt zich door lintbebouwing en
grote ruimtes tussen de bestaande
bebouwing op van oudsher grote,
diepe en groene kavels. Het perceel
Wolfkuilseweg 173 is nota bene de
entree naar het groene dorp Hees en
levert daarmee een essentiële bijdrage aan de plaatsbepaling van die
oude kern. Het laten vervagen van
deze grens is een ernstige inbreuk op
het huidige bestemmingplan.

Bewonersgroep Kapucijn heeft samen
met Vereniging Dorpsbelang Hees
bij de gemeente uitgebreid bezwaar
gemaakt tegen dit ontwerpbesluit
in het kader van artikel 19, lid 2 Wet
Ruimtelijke Ordening. Eerder is er
een handtekeningenactie gevoerd,
waarop maar liefst 500 mensen hebben gereageerd. Kopiëen hiervan zijn
eveneens als bezwaarschrift naar
de gemeente gestuurd. De originele
handtekeningen zijn op 16 juni aangeboden aan wethouder Hannie Kunst.
Wij hopen dat door de ingediende
bezwaren het ontwerpbesluit in deze
vorm niet goedgekeurd wordt. Ook
hopen wij dat de gemeente, na jarenlange steun bij de planontwikkeling
van de projectontwikkelaar, nu eindelijk ook eens bereid is naar de bezwaren van de omwonenden te luisteren.
Door goed en constructief overleg
tussen gemeente, projectontwikkelaar en omwonenden moet een voor
alle betrokken partijen aanvaardbare
oplossing mogelijk zijn.

Door: Jan Brauer

Broer Theo (74), destijds acht jaar, vult aan: ‘Dat kwam zo.
Er stonden rond september opeens dertig tanks en militaire
voertuigen in de straat. De smederij en onze winkel werden
gevorderd en ook de overkant, de loodsen van de graanopslag van Vogelzang (de vorig jaar afgebroken loodsen van
circus Carré-red). Ze vroegen het heel netjes hoor. Zo’n tien
sliepen er bij ons in huis, aan de overkant nog eens een stuk
of dertig. Daar hadden ze ook een keuken. De kapitein zat bij
ons en hield er een kantoor, waar het een drukte van belang
was. Ik ging als jochie vaak naar de overkant wat hout halen
en kreeg dan van de kok een stuk vlees voor moeder, dat ik
onder het hout verstopt meebracht. En ’s ochtends aten ze
moutpap, daar kreeg ik dan ook vaak een flinke portie van.
Ze zijn maandenlang, tot mei, gebleven. Het was een soort
commandopost die informatie over de militaire situatie in de
Betuwe verzamelde.’

De precieze datum van Monty’s theevisite weten ze niet,
maar in ieder geval lag er toen heel veel sneeuw. Wij schatten dat het rond februari 1945 moet zijn geweest. Bekend
is dat Monty op 17 februari een grote militaire stafvergadering had in een van de zalen van de weesinrichting
Neerbosch. Daar werd overlegd over het laatste offensief
richting Duitsland, de operatie Veritable.
Het was een spannende, boeiende tijd vinden broer en zus
Nieuwenhuis. Toos: ‘Er gebeurde zoveel met al die soldaten
in huis. Elke avond stonden ze in de keuken te wassen en te
scheren. Dan zongen ze luid ‘Amore, Amore’. Als ze wacht liepen in de avond brachten we wel eens een beker chocomel.
De troepen deelden zelf trouwens chocola en eten genoeg uit.
Ook kregen we parachutestof, die mijn moeder blauw verfde
om er kleren van te maken. En aan de overkant bij café
Juliana van de familie Peters waren geregeld dansavonden.’
Ze kregen een goede band met de soldaten; nu nog krijgt
ze elk jaar een kaart van een inmiddels 91-jarige veteraan.
Na de oorlog is Montgomery op veel
herdenkingsbijeenkomsten in
Nijmegen en Arnhem geweest. Of hij
toen ook thee uit een roze kopje met
een bruin randje van een tiener heeft
gekregen?

Gedenkplaat: Afkomstig uit het oude paviljoen van de weesinrichting Neerbosch waar veldmaarschalk Montgomery
en divisie generaal Mac Millan een conferentie met hun hoofdofficieren belegden i.v.m. het komende Rijn-Offensief.
Deze plaat hangt nu in het Van ’t Lindenhoutmuseum.
de stenenbank
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Oud en nieuw
Kijk eens aan: de broertjes Paul (1925), links, en Martien Eijkhout (1923-2009) in
vol welpen-ornaat van scouting St. Albertus. In de Korte Bredestraat rond 1933.
Zoek de verschillen.

1933

Ik zie, ik zie… Heese details

2010

Soms zie je verrassende zaken om je heen, ook in Hees. Vreemde,
leuke, bijzondere details uit je woonomgeving. Bijvoorbeeld deze
schoorsteen: waar in Hees moeten we deze plaatsen?
Wie het weet, mag het zeggen en krijgt een prijsje (bewoner uiteraard
uitgesloten).

Foto: Frank Jongejan

Kent u ook zo’n bijzonder detail, stuur het op naar de redactie. Je moet
het gewoon met het blote oog vanaf de openbare weg kunnen zien.
Reacties en foto’s naar: dorpsbelanghees@planet.nl

Foto: Frank Jongejan

Bach Cantates, najaar 2010

Cultuuragenda Petruskerk
5 jaar Cultuur Criterium: Beeldende kunst, muziek en poëzie
Zaterdag 11 en zondag 12 september,
zaterdag 18 en zondag 19. Toegang gratis.

Elke 2e zondag van de maand om 19.30 uur

Poëzie
Ria Roerdink
Ron van de Camp
Jan Jaap Sorber

zondag 12 september
zondag 10 oktober
zondag 14 november

Presentatie kwartaaltijdschrift 3 Poëziepuntgl
met poëzie en een interview met o.a. Gerrit Komrij

Exposanten

Muziek

Ria Roerdink: www.riaroerdink.nl
Marlieke Overmeer: www.marliekeovermeer.nl
Anja Middelkoop: www.telpostmillingen.nl

11 september
12 september
18 september
19 september

zondag 12 december

BWV 100, Was Gott tut,
das ist wohlgetan
BWV 5, Wo soll ich fliehen hin
BWV 60, O Ewigkeit,
du Donnerwort
BWV 62, Nun komm,
der Heiden Heiland

Verwante Stemmen
Bach cantate (zie afzonderlijke
mededeling)
Closeharmony Short People
Klein Bestek

Website: www.cultuurcriterium.nl en www.bach-cantate-nijmegen.nl. Inlichtingen cultuurcriterium@planet.nl
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Verslag algemene vergadering Vereniging Dorpsbelang Hees 14 april 2010
Door: Wilma van Seters

Na de opening door de voorzitter wordt het verslag van
de algemene ledenvergadering van 16 april 2009 goedgekeurd, met dankzegging aan Wilma. De voorzitter vertelt
in het kort waar alle werkgroepen van de vereniging zich
het afgelopen jaar intensief mee bezig hielden (zie ook:
Stenen Bank Berichten dec.2009).
De heer Hermens vraagt of er nog boomstammen opgeruimd worden op het Daniëlspad, en hoe het staat met
de ontwikkeling van de Stadsbrug, onze bezwaren tegen
verdwijning van het voetbalterrein, geluidsbarrières etc.
De voorzitter antwoordt dat de boomstammen blijven liggen vanwege de huidige manier van groenbeheer. We zijn
nu in de laatste fase van ons verzet tegen de stadsbrug. Er
ligt voor de 2e keer een beroepsprocedure ligt bij de Raad
van State en wij verwachten medio dit jaar antwoord te
ontvangen. Die stadsbrug zal er wel komen denken wij,
maar we zouden er nog t.b.v. de luchtkwaliteit wat extra
aangevraagde voorzieningen uit kunnen krijgen.
De heer Hekking vindt het vervelend dat op het Jozefpad 2
hekken geplaatst werden en vraagt waarom dat gebeurde.
De voorzitter antwoordt dat meer mensen in de wijk
dat vonden. Bij navraag bij de gemeente bleek dat die
geplaatst werden om daar auto’s te weren.
De heer Brauer vraagt of er al iets bekend is over wat er
met het Gengske gaat gebeuren. De voorzitter antwoordt
dat wij bij de gemeente de historische waarde van dit pad
hebben aangegeven en dat het bij het volgende overleg
weer aan de orde zal komen.
De penningmeester behandelt het exploitatie overzicht en
de balans van 2009.Dit jaar is er een positief saldo mede
door de ontvangen subsidie van de gemeente Nijmegen
en een donatie van Shell Nederland. Verder werd er geld
gereserveerd voor het boek over de Historie van Hees en
het a.s. 20-jarig en 100-jarig jubileum in 2011. Door twee
wervingsacties voor nieuwe leden en de opgerichte bewonersgroep Kapucijn in 2009 is het aantal leden gestegen
van 523 naar 600.
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Foto: Frank Jongejan

Aanwezig: Ton van Seters (voorzitter), Wilma van Seters
(secretaris), Toon Zondag (penningmeester) en de
bestuursleden Siebold de Graaf, Miny Schennink,
Minke Veldhoen en 23 leden van de vereniging.
Bestuurslid Jacques Huijbrechts en zes leden waren
afwezig met bericht van verhindering.
De heer Bloo raadt de penningmeester aan om artikelen
die nog in voorraad zijn en in de balans staan veel sneller af
te schrijven dan hij nu gedaan heeft. De penningmeester
neemt dit in overweging.
De heer Hermens vraagt of de leden die hun contributie
niet op tijd betalen toch lid blijven. Mensen worden na een
jaar geroyeerd als zij niet betalen.
Kascommissielid de heer Mahler deelt, ook namens kascommissielid mevrouw Kok, mede dat de financiële stukken over 2010 steekproefsgewijze zijn gecontroleerd en dat
de penningen door de penningmeester goed, betrouwbaar
en overzichtelijk beheerd zijn. Zij stellen daarom voor de
penningmeester te dechargeren voor het boekjaar 2009. De
aanwezigen gaan hiermee akkoord. De nieuwe kascommissie voor 2010 bestaat uit mevrouw Kok en de heer van Eck.
De huidige bestuursleden blijven nog een jaar aan, al wil
de penningmeester in de nabije toekomst wel graag opgevolgd worden. Er zal hiervoor een oproep in de Stenen Bank
geplaatst worden.
De voorzitter deelt mee dat het huidige beleid ook in 2010
wordt voortgezet mede via de bestaande werkgroepen. De
kinderactiviteiten worden uitgebreid met het bouwdorp in
augustus. De website wordt vernieuwd. Bij de Stenen Bank
wordt eindredacteur Jan Brauer herfst 2010 opgevolgd
door Minke Veldhoen. De werkgroen Groen Hees maakt
zich sterk om het gebied van de Noviokassen bij Park West
te betrekken. De werkgroep Ruimtelijke Ordening zal alert
blijven bij de vernieuwing van het bestemmingsplan Hees.
Tevens zullen zij aandacht blijven schenken aan bouwplannen in Hees voor 2010. De werkgroep Historie werkt aan
het boek en zoekt een nieuwe drukker omdat de beoogde
drukkerij failliet is. Het is de bedoeling dat dit boek tegen
gereduceerde prijs aan de leden verstrekt wordt in 2011
omdat dan de jubilea van VDH gevierd zullen worden.
De heer Hengeveld vraagt of VDH zich nog met de plannen
rondom Sancta Maria bemoeit. Ja.

De heer Bloo vraagt waarom het bouwdorp zoveel accent
krijgt binnen de activiteiten van het bestuur en geen
eigen verantwoordelijkheid. Kan dat niet beter in een
stichting worden ondergebracht omdat er al zoveel zijn
in Nijmegen. De voorzitter antwoordt dat het percentage
financiën die VDH daarvoor genereert zéér gering is omdat
er subsidie van de gemeente voor is verkregen en sponsorgeld van veel bedrijven in Hees. Bovendien omarmt VDH
initiatieven van jonge mensen vóór jonge mensen.
De vergadering gaat hierna akkoord met de plannen.
De penningmeester licht de begroting voor 2010 toe en
vertelt erbij dat het bouwdorp eventueel als voorbeeld kan
dienen voor activiteiten die onder de paraplu van de vereniging gedaan kunnen worden.
De heer Peters vraagt of er nog geld gereserveerd blijft
voor eventuele rechtszaken die kunnen komen bijv. naar
aanleiding van de stadsbrug . De penningmeester antwoordt dat wij daarvoor op dit moment voldoende reserves hebben.

De heer Bloo vraagt of de penningmeester voortaan op de
begroting de 3 posten voor het bouwdorp wil salderen om
VDH geen risico te laten lopen. De penningmeester antwoordt bevestigend.
Hierna wordt de conceptbegroting door de aanwezigen
goedgekeurd.
In de rondvraag bedankt de voorzitter alle vrijwilligers
voor hun inzet. Hij deelt mee dat Johan van der Mee voormalig voorzitter van de vereniging recent ook gestopt is
als voorzitter van de werkgroep Ruimtelijke Ordening. Het
bestuur dankt hem voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Fransje Brakkee krijgt een bos bloemen omdat zij
na jaren stopt als lid van de werkgroep Groen Hees.
De heer Peters heeft last van te hard rijdende DAR wagens
door de Bredestraat. De voorzitter antwoordt dat VDH
hem kan ondersteunen via de wijkmanager en/of de wijkagent indien gewenst.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

< advertenties >

1985-2010
25 jaar samen onderweg, samen op weg…

Iets te vieren !

terugkomen in je eigen kracht
Diagnostiek, begeleiding en coaching van
kinderen, jongeren en volwassenen.

Drs. Gerjó Pieters-Mestrom

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

www.sfeerhuys.nl

Orthopedagoge-generalist
GZ-psycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog
Oplossingsgerichte cognitieve therapie en coaching
Mindfulness
Cogmed Werkgeheugen Training
Psychodiagnostisch onderzoek
Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen
024-3782314
gerjo.pieters@wanadoo.nl
www.gerjopieters.nl
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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

School’s cool Nijmegen zoekt goedopgeleide
vrijwilligers (hbo-wo-niveau) die als mentor een
brugklasser willen ondersteunen.
Kunt u zich inleven in een 12-13-jarige en zoekt u
zinvol vrijwilligerswerk? Meldt u dan aan!
Wij bieden onkostenvergoeding en coaching.
tel. 024-3503466
info@schoolscoolnijmegen.nl
www.schoolscoolnijmegen .nl

GEVESTIGD:

psychologenpraktijk Bernts & Bloo
Mw. Drs S.J.H. BERNTS
Mw. Drs R.J.K. BLOO

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

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

WINKELPUIEN
REPARATIES METALEN PUIEN

grafische vormgeving

vormweijs
t ypografie

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

Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen
> 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

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

webdesign

Korte Bredestraat 54
6543 ZS Nijmegen
m
t
w

06 - 505 301 88
024 - 378 72 13
w w w.vormweijs.nl

vormweijs | simone weijs n lid bno
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