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Zomeragenda Hees
Q Opening Park Lugtigheid zaterdag 25 juni, 16-18 uur > zie aparte flyer
Q Midsummernightconcert zaterdag 25 juni, 19.30 uur, Petruskerk > zie aparte flyer
Q Bouwdorp zondag 14 t/m vrijdag 19 augustus > zie pagina 11
Q Jubileumdorpsfeest én boekpresentatie zaterdag 27 augustus, vanaf 13.30 uur, Petruskerk > zie pagina 2
Q Jubileumtentoonstelling zaterdag 27 en zondag 28 augustus, Petruskerk > zie pagina 2

destenenbank
 In dit nummer…
Een zonnig zomernummer voor op vakantie of in de achtertuin, vol met wijknieuws over bijvoor-

beeld het rapportcijfer voor onze wijk, een glasvezelnetwerk, de nieuwe penningmeester en de 

Petruskerk.

Plus de kinderpagina en andere belangrijke Heese aangelegenheden. Met een feestelijke zomer-

agenda – o.a. midsummernightconcert, bouwdorp, dorpsfeest –, want de vereniging jubileert!

kwartaalblad van de Vereniging Dorpsbelang Hees  |  losse nummers €2,50  |  jaargang 21  |  juni 2011

Boek over Hees verschijnt binnenkort!
Volgende maand, juli 2011, is het zover, dan verschijnt 

het langverwachte boek Hees bij Nijmegen. Van dorp naar 

groene stadswijk, 1196-2011. Het telt 168 blz. en staat 

boordevol informatie en talloze foto’s, illustraties en 

kaarten. Veel uniek materiaal is door wijkbewoners uit 

familiealbums aangereikt aan de redacteuren Jan Brauer, 

Billy Gunterman, Anne-Marie Jansen, Loek Janssen, Lidy 

Het boek Hees bij Nijmegen 

telt meer dan 500 foto’s! 

Vormgever Anne-Marie Jansen 

maakte enkele fraaie collages 

in kleur. Hier een voorbeeld 

van Hees in beeld, vroeger 

en nu.

Mahler, Henk Termeer en Ernest Verhees. Historici Brauer 

en Termeer voerden ook de eindredactie en Anne-Marie 

Jansen tekende voor de lay-out.

De voorintekening is gesloten maar u kunt het boek nog 

wel bestellen voor € 15,-. Vul op de website onder het kopje 

Contact uw volledige gegevens in. Maar wees er snel bij, 

want: op is op!
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Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Dr. De Blécourt de Vereeniging Dorpsbelang 
heeft opgericht en eind 1990 is de vereniging mede op initiatief van Bea van Zijll de Jong-
Lodenstein nieuw leven ingeblazen. Dit dubbeljubileum zal gevierd worden op 27 en 28 
augustus en zaterdag 15 oktober. Nadere details over de augustusfestiviteiten zijn straks 
terug te vinden in de flyer die in augustus huis-aan-huis verspreid zal worden. In de Stenen 
Bank van september zal meer informatie over het jubileumconcert van 15 oktober a.s. staan.
Om u alvast in de stemming te brengen, vindt u hieronder het (voorlopige!) programma.

Feest in 2011: een dubbeljubileum!
Boekpresentatie, dorpsfeest en jubileumtentoonstelling

Door: voorzitter Ton van Seters

Zaterdag 27 augustus:
13.30 uur: Met muziek maken we een rondje door de wijk.

14 uur: Aankomst in de Petruskerk; officiële presentatie van het boek Hees bij Nijmegen. 

Van dorp naar groene stadswijk, 1196-2011. De eerste exemplaren zullen worden 

aangeboden aan o.a. de burgemeester van Nijmegen en de nazaten van 

Dr. De Blécourt.

15.30 - 20 uur: Jubileumdorpsfeest.

Zaterdag 27 augustus, tussen 15.30 en 20 uur  
en zondag 28 augustus van 14 tot 17 uur:
Jubileumtentoonstelling in de Petruskerk. (O.a. Jef van Kuyk; zie hieronder.)

Zaterdag 15 oktober:
20 uur: Jubileumconcert in de Petruskerk door het Nijmeegs Strijkersgilde.

Gratis toegang voor de bewoners van Hees; informatie volgt in het septembernummer.

Dr. De Blécourt:  
geneesheer en patriarch van Hees
Herinneringen aan de oprichter van de Vereeniging Dorpsbelang Hees

Jan Johannes de Blécourt (1860-1925) was dorpsdokter in 

Hees én, in 1911, oprichter van de Vereeniging Dorpsbelang 

Hees. Deze Vereeniging bestaat dit jaar honderd jaar. In juli 

verschijnt het boek Hees bij Nijmegen, waarin veel te vin-

den is over de dorpsdokter. Tijdens de feestelijke presen-

tatie in augustus zal dan ook een exemplaar van het boek 

worden uitgereikt aan de nazaten van Dr. De Blécourt (zie 

‘dubbeljubileum’ op pagina 2).

De Neerbossche kunstenaar Jan van Vucht Tijssen schilderde rond 

1920 dit portret van de markante Heese dorpsdokter Jan Johannes 

de Blécourt (1860-1925), de ‘Koning van Hees’. In zijn hand heeft de 

dokter het bekende boekje dat de door hem opgerichte Vereeniging 

Dorpsbelang in 1912 had uitgegeven. Meer over de dokter en over  

deze en andere kunstenaars is te lezen in het boek Hees bij Nijmegen 

 (zie voorpagina).

Opa Jan Johannes de Blécourt stierf in het jaar van mijn 

geboorte (1925) maar verhalen over hem bleven nog 

lang de ronde doen. Een boomlange man, met een baard 

in twee lange punten en een doordringende vorsende 

blik, een formidabele arts waar heel de omtrek heen liep 

omdat hij zo goed armen en benen zette als ze gebroken 

waren. En niet alleen dat: aangezien de boerenbevolking 

niets voelde voor ziekenhuizen, verrichtte hij hele opera-

ties thuis op de keukentafel, zoals appendixoperaties en 

borstamputaties. Omdat hij hierbij niet zo snel over een 

anesthesist beschikte, aarzelde hij niet een van zijn doch-

ters als zodanig in te zetten. Hij had dan ook professor chi-

rurgie in Groningen moeten worden, maar aangezien hij 

trouwde en er snel eten op de plank moest komen, werd hij 

arts in Hees bij Nijmegen, al bleef hij altijd met zijn oude 

universiteit verbonden.

“Wat wil je later worden?”
Opa begon in de zomer zijn dag op de fiets. Dat was zo’n 

fiets met één enorm groot wiel en een lange staak met een 

klein wieltje erachter. De fietser zat heel hoog en diende 

bij een lantaarnpaal op te stappen. Tegen half zeven begon 

hij zijn visites te rijden en tegen een uur of acht stapte 

hij af bij een boerderij die op zijn route lag en zei: “Geef 

me eens even een ontbijt.” Waarna hij met smaak enkele 

boterhammen met spek verorberde en zijn tocht voort-

zette om op tijd thuis te zijn voor zijn spreekuur.

In de winter had hij een koetsje met Bionda, de tuinman, 

als koetsier. Op een goede dag was de naar hem vernoem-

de kleinzoon Jan bij Opa De Blécourt te logeren. Opa vroeg: 

“Jan, wat wil jij later worden?”

En de kleine Jan antwoordde: “Dokter, Opa.”

“Mooi, dan mag jij straks met opa mee.”

Kleinzoon Hans C. Moolenburgh, arts te Haarlem, zette recent de 
herinneringen aan zijn Opa De Blécourt die in de familie de ronde 
doen op papier. Ter ere van het jubileum en als opwarmertje voor 
het boek over Hees volgt hieronder het verhaal van kleinzoon Hans.

Natuur als inspiratiebron

Tijdens het jubileumfeest kunnen 

we in de Petruskerk ook genieten 

van enkele kunstobjecten van Jef 

van Kuyk. Hij heeft – naast en na zijn 

wetenschappelijke carrière – figura-

tieve beelden en objecten gemaakt 

van allerlei metalen; de natuur is 

steeds aanwezig als onderliggende 

bron van inspiratie.

Van Kuyk is een geboren en getogen 

Heesenaar. Zijn eerste artistieke 

lessen kreeg hij in het atelier en in 

de modelklas van Charles Hammes, 

die zo’n zestig jaar geleden in Hees 

werkte als beeldhouwer. Van Kuyk 

was kind aan huis bij de kunstzinnige 

Hammesfamilie, die ook beschreven 

wordt in het te verschijnen boek Hees 

bij Nijmegen.

Niet alleen in het weekend van het 

feest maar ook twee weekenden 

later (10 en 11 september) zal in de 

Petruskerk in Hees een uitgebreide 

solo-expositie van Jef van Kuyk te 

bewonderen zijn.
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Later kwam het koetsje voorrij-

den en Opa, deftig in het zwart 

met hoge hoed en een koffertje 

in zijn hand, daalde met Jan de 

treden van het terras van zijn 

huis af. Ineens ging de deur 

achter hem open en kwam 

Oma naar buiten stuiven. 

Ze greep de kleine Jan bij de 

hand en riep tegen haar man: 

“Jan, als je het maar laat!”

Opa had stevig het andere 

handje van zijn kleinzoon 

beet en riep: “Mien, bemoei 

je er niet mee!”

Jan begon te krijsen, Oma 

won het trekken en sleurde 

Jantje mee naar binnen. Opa 

vervolgde mokkend zijn gang 

naar het koetsje. Het was pas 

jaren later dat kleinzoon Jan 

hoorde dat Opa hem mee had 

willen nemen naar een beval-

ling omdat hij dat goed voor zijn 

opvoeding vond. En dat in de laat-

Victoriaanse tijd! (Kleinzoon Jan 

werd overigens later professor reu-

matologie in Groningen.)

“Ja maar, ja maar…?”
Opa De Blécourt heerste over het dorp met de 

kracht van een oude patriarch. Op een dag zaten 

burgemeester en wethouders in Hees te vergaderen toen 

Opa onuitgenodigd binnenstapte en zei: “Er moet een tram 

komen van Hees naar Nijmegen.”

Een van de wethouders, vermoedelijk die van financiën, 

begon schuchter te zeggen: “Ja maar, eh, meneer de dokter…”

Als door een adder gebeten wendde Opa zich tot hem en 

zei: “Ja maar? Ja maar? Zei ik ‘ja maar’ toen je vrouw van de 

winter doodziek was en ik midden in de nacht naar haar 

toekwam?”

De man zweeg beschaamd; de tram kwam er.

Ook Opa’s enorme lichaamskracht dwong veel ontzag af. 

Op een dag kwam een van zijn vrienden te paard langs het 

doktershuis rijden. Dat huis had een grote tuin eromheen 

en was aan de voorkant voorbij het grasveld voorzien van 

een vrij diepe ‘slotgracht’. Op die dag schrok het paard 

ergens van, het struikelde en paard en ruiter vielen in de 

gracht, het paard bovenop de berijder. Opa die net bij de 

voordeur stond zag het gebeuren, 

rende naar de gracht, sprong erin 

en terwijl hij met de ene hand het 

paard omhoog duwde, sleurde hij 

met de ander nog net zijn vriend 

boven water.

“Een lekker, warm 
kruikje!”
Opa stond natuurlijk overal 

bij vooraan. Hij was bestuurs-

lid van zowat alles wat je 

bedenken kon. Gewaardeerd 

lid van de Cricket Club, win-

naar van vele medailles voor 

pistoolschieten (ik heb er hier 

een pot vol), voorzitter van de 

Vereeniging Dorpsbelang Hees, 

bestuurslid van het weeshuis.

Een van de andere bestuursle-

den van het weeshuis was een 

plaatselijke predikant, die bij 

een festiviteit in het weeshuis 

de eerste spreekbeurt vervulde. 

Met veel nadruk en een rollende r 

vertelde hij: “Ik was op het jaardiner 

van het weeshuis en omdat de wegen 

glad waren, het was bitterkoud, bleef ik 

die nacht slapen. De slaapkamer was ook 

bitterkoud maar wat vond ik in mijn bed?” 

Verwachtingsvol keek de dominee de zaal in.

Opa wendde zich tot Oma en fluisterde: “Een wees-

meisje!” Maar omdat hij niet goed kon fluisteren, hoorde 

de hele zaal het. De enige die het niet gehoord had, was 

de dominee, die zijn verhaal vervolgde: “Een lekker, warm 

kruikje!”

Dat lekkere, warme kruikje heeft, als uitdrukking,  daarna 

nog twee generaties in de familie gezeten.

De dokter was een figuur die nu uitgestorven lijkt te zijn: 

een geweldige geneesheer die af en toe de tuin inliep om 

geneeskruiden zo van eigen grond te plukken en mee te 

geven. Een man die zelf geneesmiddel was, die genas door 

de kracht van zijn persoonlijkheid. Veel mensen waagden 

het niet om ziek te blijven als hij ze behandelde.

Op zijn begrafenis, in 1925, sprak men over Dr. De Blécourt als 

een symbool van levenskracht, uiterlijk ruw en ijdel, maar 

van binnen gevoelig en dag en nacht paraat voor de mede-

mens in nood.

Michiel de Ruyter als schoolvoorbeeld,

Geacht Schoolbestuur?

Ik kom met de fiets op weg naar de stad toch al gauw een 

paar keer per week langs de Michiel de Ruyterschool, aan 

de Tweede Oude Heselaan. En bij het passeren daarvan 

heb ik me vaak afgevraagd hoe ze toch op het idee zijn 

gekomen om die school zo te noemen.

Goed, het is mogelijk dat het schoolbestuur indertijd nogal 

nationalistisch van samenstelling was. Als je dat een beet-

je stevig bent, kom je al gauw bij een Hollandse zeeheld 

uit. Maar uitgerekend Michiel de Ruyter? Die jongen heeft 

helemaal nooit op school gezeten! Met zijn elfde ging hij 

al het zeegat uit, want zo heet dat. En daarvoor werkte hij 

nog een paar jaar in een touwslagerij in Vlissingen. “In een 

blauwgeruite kiel, draaide hij aan het grote wiel, den ga-

ha-ha-ha-hansche dag.” Als je het zingt, klinkt het niet zo 

gek als dat je het leest. Michieltje heeft heel even op school 

gezeten. Heel even maar want algauw hebben ze hem eraf 

geschopt, omdat het nogal een vechtersbaasje was – een 

kwaliteit die hem later in zijn leven overigens goed van 

pas kwam. Maar dom was Michiel de Ruyter bepaald niet. 

Hij was een zeer bekwaam admiraal en zijn 17e eeuwse 

biograaf Gerard Brandt meldt dat hij heel redelijk Frans, 

Spaans en Portugees sprak en zich kon redden met Engels 

en Iers. Allemaal geleerd in de praktijk. En af en toe ijverig 

blokken. Soms thuis. Maar vaker in zijn kajuit aan boord, in 

spaarzame rustige uurtjes.

De Ruyter is een schoolvoorbeeld, al klinkt het woord 

‘school’ hier wat vreemd, van een autodidact. Het spre-

kende bewijs van het feit dat je heel ver kunt stijgen op de 

maatschappelijke ladder zonder iets op school geleerd te 

hebben.

Met de keuze van de naam De Ruyter voor een basisschool 

zegt zo’n schoolbestuur dus min of meer: “Onderwijs heb 

je eigenlijk helemaal niet nodig. Je kunt er zonder ons ook 

wel komen.” Toch een merkwaardige visie van een school-

bestuur. Wel uiterst bescheiden. Dat siert die bestuurs-

heren dan weer wel. Die bescheidenheid is misschien 

een goede reden om je kind toch maar naar de Michiel de 

Ruyterschool te sturen…

Met vriendelijke groet,

Jacques de Vroomen

Foto: Frank Jongejan

Ingezonden brief
Geachte heer De Vroomen,

In de Stenen Bank van maart stelt u in het artikel ‘Geacht Kerkbestuur’ (zie  

pagina 14 aldaar) voor om de banken in de Petruskerk te vervangen door stoelen. 

De banken zijn niet comfortabel en door het gebruik van stoelen is de inrichting 

van de kerk minder statisch en daarmee voor meer activiteiten inzetbaar.

In het college van kerkrentmeesters is deze optie al eens aan de orde geweest. Bij 

het huidige gebruik van de kerk (kerkdiensten op zondag, huwelijken, uitvaarten, 

Bachcantates en muziekuitvoeringen) voldoen de banken goed, hoewel men 

onderkent dat het gebruik van stoelen ook andere mogelijkheden biedt.

 

Met vriendelijke groet, 

Piet Koster

Beheerder Petruskerk
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Toon Zondag, de man van 4812 acceptgiro’s

Negen jaar lang was Toon Zondag penningmeester van onze vereniging. Talloze acceptgi-
ro’s en declaraties, elk jaar begrotingen en balansen, en de jaarlijkse uitleg bij de ledenver-
gadering. Plus elke maand de bestuursvergadering. En als ‘bijbaan’ ook nog opslag van het 
verenigingsarchief: mappen vol papieren staan rij na rij in zijn kelder…
Toon Zondag, bedankt voor alles wat je voor onze vereniging hebt betekend!

Nieuwsgierig geworden naar de nieuwe penningmeester? Jacques Huybrechts geeft  
een kijkje in de keuken op pagina 8 van deze Bank.

Verslag Algemene Ledenvergadering 2011
Door: Wilma van Seters

aan de Raad van State toe. De voorzitter licht toe dat er 

door dit rechtscollege maar weinig rekening is gehouden 

met de wensen die wij hebben voorgesteld.

Penningmeesters
Het jaarverslag van de penningmeester, bestaande uit een 

exploitatieoverzicht en balans over 2010, wordt toegelicht 

door scheidend penningmeester Toon Zondag. Daarna 

volgt het verslag van de kascommissie die de aanwezigen 

oproept de penningmeester over het boekjaar 2010 te 

déchargeren, waarna de aanwezigen mede akkoord gaan 

met de déchargeren van het bestuur voor het gevoerde 

beleid. Hierna wordt de nieuwe kascommissie benoemd, 

bestaande uit de heer Van Eck en mevrouw Stoep.

Dan wordt er (zie het berichtje en foto hierboven) met 

een speech, het aanbieden van bloemen en een cadeau 

afscheid genomen van Toon Zondag als penningmeester. 

De nieuwe penningmeester Jacques Huybrechts, die al 

bestuurslid is, wordt voorgesteld. Dan licht de voorzitter 

de begroting 2011/2012 toe, waarna deze door de aanwezi-

gen wordt goedgekeurd.

Rondvraag
Bij de rondvraag komt de heer Peters aan het woord over ’t 

Gengske in de Bredestraat. Hij is met de gemeente in over-

leg over het plaatsen van hekken, die tussen 20 en 8 uur 

gesloten kunnen worden om overlast van hangjongeren 

tegen te gaan. Over dit onderwerp wordt even gediscus-

sieerd.

Dan praat de vergadering over de Arenadiscussie. Jan 

de Kanter (voorzitter van de Werkgroep Ruimtelijke 

Ordening) en Mieke Welschen (lid bewonersgroep 

Dominicushof en lid van onze vereniging) namen hier ook 

deel aan.

Verder wordt er nog aandacht gevraagd voor verkeersluw-

te in de wijk en een veilige oversteek in de Dennenstraat 

voor schoolgaande kinderen. De heer Peters spreekt ook 

zijn zorgen uit over het feit dat iedereen tegenwoordig op 

de website van de gemeente zonder DigiD-code informatie 

over bouw van woningen etc. kan inzien.

De voorzitter legt aan de aanwezigen uit dat al deze 

besproken onderwerpen alleen op steun van de vereniging 

kunnen rekenen als de bewoners en belanghebbenden zelf 

actie hebben ondernomen en daarbij richting gemeente 

ondersteuning wensen.

De heer De Kanter zet nog even kort zijn beleidsplan met 

betrekking tot ruimtelijke ordening in de wijk uiteen (zie 

de Stenen Bank van maart 2011).

Hierna sluit de voorzitter de vergadering en geniet menig-

een nog na onder het genot van een lekker drankje.

De Algemene Ledenvergadering werd op 13 april 2011 jl. 

gehouden in de Petruskerk. Aanwezige bestuursleden: 

voorzitter Ton van Seters, secretaris Wilma van Seters, 

scheidend penningmeester Toon Zondag, aantredend pen-

ningmeester Jacques Huybrechts en bestuursleden Miny 

Schennink, Minke Veldhoen en Siebold de Graaf. Niemand 

van de leden heeft zich vooraf afgemeld.

Jubileum
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom 

bij de 20ste Algemene Ledenvergadering. Hij vertelt de 

aanwezigen dat 2011 een jubileumjaar is, waarin wij het 

100-jarig bestaan van de oude en het 20-jarig bestaan van 

de nieuwe vereniging vieren met een aantal extra activi-

teiten en feestelijkheden.

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 14 

april 2010 wordt goedgekeurd met dankzegging aan 

Wilma.

De voorzitter vertelt even kort waar alle werkgroepen 

zich dit jaar mee hebben beziggehouden. Details hierover 

staan in de Stenen Bank-berichten van december 2010. Hij 

bedankt alle vrijwilligers en vraagt de aanwezigen voor 

hen te applaudisseren.

Er wordt een vraag gesteld over de komst van de nieuwe 

stadsbrug waartegen de vereniging zich verzet heeft tot 

Column | Fort Hees?
Door: Henk Termeer

Eeuwenlang was Hees een dorpje aan de rand van het 

schootsveld van de vesting Nijmegen. Nu, bijna 150 jaar na 

het afbreken van de vesting Nijmegen, begint het er waar-

achtig op te lijken dat er een ‘fort Hees’ begint te ontstaan. 

In het zuidwesten ligt langs de nieuwe scheidslijn tussen 

Hees en Neerbosch, de Neerbosscheweg, al enige jaren 

een vijf meter hoge aarden wal tegen het lawaai van de 

boze buitenwereld, bekroond door een heus kasteel. Die 

wal zal ongetwijfeld naar het zuiden toe verlengd worden 

zodra op de Quickvelden woningen worden gebouwd. Met 

de bouw van de nieuwe stadsbrug voor de deur hopen 

nogal wat Heesenaren op de aanleg van minstens even 

hoge geluidswallen die onze wijk tegen het aanstormende 

nieuwe verkeerslawaai van de Energieweg moeten gaan 

beschermen. Mochten die er komen, dan is ook de noord-

westflank van Fort Hees gedekt. Als je dan bedenkt dat er 

in het zuidoosten al sinds mensenheugenis een tien meter 

hoge helling ligt met de Graafseweg als hoogste punt, 

dan zal duidelijk zijn dat Hees ook van die kant al goed is 

afgeschermd. Wat er dan nog aan Fort Hees ontbreekt, is 

een oostwal, maar waar zou die moeten lopen? Ik zou zeg-

gen oostelijk van de Wolfskuilseweg, de Dikkeboomweg, 

de Voorstadslaan tot aan park Leeuwenstein aan de 

Marialaan, en naar het noorden toe aansluitend bij de wal-

len van Park West die al eerder langs de Industrieweg zijn 

opgeworpen. Zo moet het Fort Groen Hees lukken om de 

alsmaar aanhoudende verstenings- en verstedelijkings-

aanslagen vanuit het uitdijende stadse Nijmegen af te 

weren.

Foto: Frank Jongejan
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Een blik in de keuken van  
de nieuwe penningmeester
Door: Jacques Huybrechts

“We willen graag iets over/van jou plaatsen als nieuwe penningmeester”, liet de redactie 
van de Stenen Bank me weten. Natuurlijk! Met alle plezier wil ik iets vertellen over de werk-
zaamheden van de penningmeester. Meestal wordt het werk juist achter de schermen 
gedaan en daarom is een kijkje in de keuken misschien wel aardig.
Nadat Toon Zondag te kennen had gegeven dat het voor hem nu echt tijd was om te ver-
trekken, is intensief gezocht naar een kandidaat. Voor mij was het toen wel een wat inge-
wikkelde tijd, maar uiteindelijk ben ik er toch ingestapt. Samen zijn we achter het scherm 
gaan zitten en is mij gedemonstreerd welke werkzaamheden geruisloos door onze pen-
ningmeester uitgevoerd werden. En dat is nogal wat! En dat betekende voor mij: even flink 
aanpoten!

Over kopstukken en onze huisbankier
Er blijken van overheidswege nieuwe regels te zijn voor het 

aanstellen, wisselen en vastleggen van ‘kopstukken’ in o.a. 

verenigingen, zoals bijvoorbeeld bestuursleden. Nou, dat 

hebben we geweten! Er is de afgelopen maanden een fikse 

hoeveelheid post heen en weer gestuurd tussen de Kamer 

van Koophandel en het secretariaat van onze vereniging. 

Er mag geen komma verkeerd staan, je moet natuurlijk het 

juiste formulier gebruiken en dan precies volgens de regel-

tjes invullen. Het is goed gekomen.

Verder is onze huisbankier een meester in het vertragen 

van processen die in een paar dagen afgehandeld zou-

den moeten kunnen worden. Ik kom uit het bedrijfsleven 

en daar gaat het alleen maar om efficiëntie, snelheid en 

service. De vereniging heeft een zakelijke rekening, even 

snel iets afhandelen op het postkantoor kan niet met 

onze rekening. Bellen is ingewikkeld, je moet persoonlijk 

naar het centrum van Nijmegen. Zinloze ambtenarij! En 

dan begint het flink te pruttelen in mijn keuken! Op dit 

moment kunnen we weer niet telebankieren bijvoorbeeld.

Betalingskenmerkpuzzel
In ongeveer de helft van alle contributiebetalingen is het 

meteen duidelijk wie het lid is en wie de betaling heeft ver-

richt. Dat komt omdat in dat geval het betalingskenmerk 

was vermeld en in de meeste gevallen omdat de papieren 

acceptgiro is gebruikt. Het betalingskenmerk is voor ons 

het enige houvast bij betalingen. Alleen via dit kenmerk 

is in de administratie te achterhalen welk lid betaalde. 

Steeds vaker beschikken mensen over meerdere bankreke-

ningnummers, dat is de reden dat alléén dat nummer geen 

houvast geeft.

In steeds meer gevallen wordt, ook door onze leden, inter-

netbankieren gebruikt. En dan gaat het vaak mis. Goed 

bedoeld wordt het betreffende adres vermeld, soms een 

naam, soms een lidnummer, soms een afwijkend bedrag, 

soms voor wie de betaling is bedoeld, maar: geen beta-

lingskenmerk. En dan begint de puzzel! Alle extra informa-

tie is prettig, maar wilt u in ieder geval het betalingsken-

merk vermelden? U helpt ons daarmee enorm.

En het boek… U begrijpt het al. Velen van u wilden het boek 

dat binnenkort wordt uitgebracht zó graag dat er in nogal 

Ledenadministratiesoftware
De penningmeester verzorgt de ledenadministratie en 

stuurt het bezorgen van de Stenen Bank aan. Tot nu toe 

werd die administratie uitgevoerd met het programma 

dBase, waarvoor in de loop der tijd diverse applicaties en 

modules zijn gemaakt. Op een gegeven moment wordt dat 

echter zó ingewikkeld dat het niet meer overdraagbaar 

is. Vandaar dat het bestuur besloot goedkeuring te geven 

voor de aanschaf van een standaard softwarepakket, 

speciaal voor verenigingen. En daar lag mijn uitdaging. 

Ergens begin dit jaar is begonnen met de conversie van de 

dBase-bestanden en het inrichten van het nieuwe pak-

ket. Een gedeelte van de administratie is zelfs handmatig 

overgezet. Sommigen van u hebben dat ook gemerkt: er 

was in een aantal gevallen iets mis met de naamstelling, 

het adres, voorvoegsels etc. Maar het resultaat mag er nu 

zijn, we kunnen zoals u gemerkt hebt de nieuwe accept-

giro’s met tekst uitdraaien. En het aanmaken van stickers 

zal nu zeker eenvoudiger gaan. Verder is het systeem van 

bezorgroutes, zoals dat al was bedacht, voor de Stenen 

Bank, flyers en post verder uitgebouwd en in het nieuwe 

systeem verwerkt. U hebt het kunnen zien aan de code 

van de bezorgroute die geprint wordt bij uw adresgege-

vens. Goed, de ledenadministratie is nu bijgewerkt in het 

nieuwe pakket. Dat deel draait.

Maar mocht er in uw geval nog een aanpassing nodig zijn, 

laat ons dat dan even weten. Via de site is dat mogelijk, via 

het kopje Contact, maar een briefje aan het secretariaat 

mag ook natuurlijk.

Jacques Huybrechts

Foto: Frank Jongejan

wat gevallen even niet aan gedacht is ook hiervoor het 

betalingskenmerk te vermelden. Met het oplossen van die 

puzzel zijn we nu druk bezig.

Na deze litanie aan uitdagingen, die zeker allemaal opge-

lost gaan worden (en misschien zelfs wat te technisch 

zijn), zal het penningmeesterschap in het najaar wel in een 

wat rustiger vaarwater terechtkomen. Het moet straks 

allemaal minder tijd gaan kosten.

Deze Bank verschijnt net op tijd om u een prettige vakantie 

en een veilige reis toe te wensen.

‘Alle extra informatie is prettig, 

maar wilt u in ieder geval het 

betalingskenmerk vermelden?  

U helpt ons daarmee enorm.’
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Héél veel kinderen hebben zich al aangemeld
Zoek de 6 verschillen!

Welke 2 ijsjes zijn hetzelfde?

Kinderpagina

Raadsel
Waarom lachen kaboutertjes 

als ze gaan voetballen?

Verschillen: haar meisje, haar jongen, ster boot,  
ventiel, druppels, kop pistool

Raadsel: Omdat het gras onder hun okseltjes kietelt.
IJsjes: vier en zes.

Oplossing

Zonnebloemen 
gezocht
Door: Jacques de Vroomen

Staat er in jouw tuin een zon-
nebloem? En denk je dat het de 
grootste, hoogste zonnebloem van 
Hees zal worden? Weet je dat je 
daar een hele leuke prijs mee kunt 
verdienen?

Nu is het pas juni en kan je zonne-

bloem nog niet zo groot zijn maar als 

hij eind augustus helemaal uitgegroeid is, moet je maar 

eens bellen naar de redactie van de Stenen Bank. Toevallig 

zitten er enkele zonnebloemdeskundigen in die redactie. 

Een van die deskundigen komt dan jouw zonnebloem 

opmeten. En als jij de hoogste zonnebloem van Hees hebt, 

hebben wij een leuke prijs voor jou.

Dus even goed zorgen voor jouw zonnebloemen! Als het 

een tijdje niet wil regenen, dan af en toe een beetje water 

geven. En ook regelmatig vriendelijk lachen naar die bloe-

men. Daar houden die zonzoekers van. Want lachende 

gezichten zijn eigenlijk gezichten waarin de zon volop 

schijnt. En met wat extra zon gaan die bloemen ook extra 

hun best doen om zo groot mogelijk te worden.

Dus als jouw zonnebloemen hun hoogste punt bereikt 

hebben, bellen naar de Stenen Bank! 024-3770765

Door: Hetty Vonk

De voorbereidingen voor het Bouwdorp gaan super! Er zijn genoeg sponsoren 

gevonden die het Bouwdorp steunen met geld, spijkers, petten, tuinslangen, 

ijsjes, drinken, koelkasten, stickers, patat en nog véél meer. En ook de gemeente 

geeft ons subsidie.

Maar…. het allerbelangrijkste: er zijn voldoende deelnemers!

Toen de inschrijving op 16 mei van start ging, stroomden de aanmeldingen 

binnen. Binnen een week waren het er al 100! En ook daarna druppelde het 

gestaag door. Met als resultaat het maximum van 150.

Superheldenlied!
Niet alleen kinderen komen graag naar het Bouwdorp, ook de jeugd uit Hees is 

graag van de partij. Net als vorig jaar willen ook dit jaar weer veel jongeren uit 

de wijk helpen. Dat waarderen we natuurlijk enorm. En ze hebben hele leuke 

ideeën! Wat dacht je van een GiGa leuke dans en het echte Bouwdorp Hees – 

Superheldenlied. Hieronder staat het refrein van het Superheldenlied (op de 

melodie van ‘Cowboys en Indianen’ van De Dikdakkers). Dan kun je thuis alvast 

oefenen!

Kom pak je hamer maar,

dan gaan we samen hutten bouwen.

We zijn nu op het Bouwdorp,

steeds op zoek naar avontuur.

En met Super Sandra,

gaan wij schurken vangen.

En met Coole Chris erbij.

Kom pak je hamer maar,

dan is iedereen blij!

‘Hees got talent’
Het klapstuk van de bouwweek is de talentenshow ‘Hees got Talent’. De kinde-

ren die willen, mogen laten zien welk talent zij in huis hebben.

Alles nog even op een rij
Wanneer: Zondag 14 t/m vrijdag 19 augustus 2011

Waar: Kometenpark in Hees

Voor wie: Kinderen van 4 t/m 12 jaar

En voor nog meer informatie kun je altijd kijken op www.bouwdorphees.nl.

Superhelden Bouwdorp 
Hees 2011 zijn gevonden!
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De oude reus is geveld
Door: Anton Luyendijk

Tot vorig jaar maart, toen in één à twee weken tijd alle 

naalden uitvielen. Eerst hadden we nog de hoop dat het 

een insect kon zijn die de uitval had veroorzaakt. Maar 

al gauw bleek dat het gedaan was met de reus aan het 

Kerkpad.

Op Aswoensdag is hij geveld en is het dode hout afgevoerd. 

De afgezaagde stronk hebben andere stoottroepers opge-

ruimd. En dan maar hopen, dat er weer iets voor terug-

komt in dit mooie en nog groene Hees. Of zouden we weer 

tachtig jaar moeten wachten zoals met de nieuwe Dikke 

(linden)Boom?

In de jaren zestig werd de Schependomlaan, die voorheen 

Dorpsstraat heette, bestraat. Het eerste stuk van het 

Kerkpad werd verbreed, omdat er nu aan de Zuidzijde op 

de akkers huizen werden gebouwd, en de Uranusstraat 

werd aangelegd over het tracé van het Langepad. 

Daardoor kwam de boom direct aan de straat te staan.

En decennia lang hebben we van die boom met z’n 

blauwe naalden kunnen genieten. Hij leek wel een ceder 

uit Libanon met zijn breed en ver uitwaaierende takken. 

De ceder zou wel eens uit 1910 kunnen stammen dus 

een eeuw lang heeft hij daar gestaan. Enkele jaren terug 

braken er zware takken af en reed er een dronken vracht-

wagenchauffeurtje tegen de stam. Maar de boom kon er 

tegen.

Zolang ik hier woon, heeft de oude ceder aan het Kerkpad er gestaan. Als jongetje liep ik 
er al onderdoor. Toen nog stond de boom net achter de heg in de tuin van de paters; het 
Kerkpad was nog een weggetje, waar een paard-en-wagen net kon rijden. De boom stond 
daar waar het Langepad, dat het Kerkpad verbond met de Molenweg, begon.

De ceder staat hier net even rechts van de serre, die in de jaren ’80 is 

gesloopt. Wat meer naar rechts is nog net de villa De Waalnoot te 

zien, waar het Kerkpad begon.

Toren van Petruskerk  
in de steigers
Door: Piet Koster

Sinds een paar weken staat er een steiger aan de voorzijde van de toren van de 

Petruskerk: er is onderhoud nodig! Het voegwerk van de muren boven aan de 

toren is slecht; er groeien zelfs plantjes in de voegen op de steunberen. Door de 

slechte voegen komt er regenwater in en bij vorst vriezen de stenen los.

Even wat achtergrond: de kerk is eigendom van de PGN, de Protestantse 

Gemeente Nijmegen, maar de tóren is eigendom van de burgerlijke gemeente 

Nijmegen. Dit geldt voor veel oude kerken, toen in 1798 door een wet van 

Napoleon de kerktorens eigendom werden van de burgerlijke overheid; de 

torens konden namelijk een militaire functie vervullen als uitkijkpost. Het 

onderhoud van de kerk wordt dan ook gedaan door de PGN; het onderhoud van 

de toren door de gemeente Nijmegen. Vorig jaar tijdens een storm zijn een paar 

losse bakstenen van de toren gevallen, waarop de PGN de gemeente Nijmegen 

heeft aangesproken om deze gevaarlijke situatie te verhelpen. Vandaar de stei-

ger: de muren zullen gevoegd gaan worden.

Grotere restauratie nodig
Bij nadere inspectie toen de steiger eenmaal geplaatst was 

echter bleek dat er veel meer gebeuren moet dan alleen 

voegwerk aan de voorzijde van de toren: het voegwerk aan 

alle zijden is slecht, van de waterlijsten ontbreken stuk-

ken en de steunberen bovenaan zijn slecht. Er is kortom 

een grotere restauratie nodig. Voor deze meer ingrijpende 

werkzaamheden is een monumentenvergunning nodig. De 

(urgente) aanvraag is opgestart, maar de vergunning zal 

nog enige tijd op zich laten wachten.

De werkzaamheden aan te toren zijn daarom, ondanks 

het feit dat de steiger al staat, nog niet begonnen. De losse 

delen zijn gelukkig wel verwijderd zodat er geen gevaar 

meer is voor vallende stenen.
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Foto: Frank Jongejan
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Glazenveld? Glasvezel in Hees
Door: Henk Termeer

Alweer een tijd geleden hebben alle inwoners van Hees 

en Heseveld een folder in de brievenbus gekregen van 

Glazenveld.nl. Dat is een bewonersinitiatief om in beide 

wijken een snel glasvezelnetwerk aangelegd te krijgen. 

Zo’n breedbandnetwerk, zo beloven de initiatiefnemers, 

maakt de verbindingen voor tv, telefoon, radio en internet 

sneller en goedkoper. Initiatiefnemers Rutger Kirkels en 

Frank Thijssen hebben inmiddels een uitgebreide website 

gelanceerd. Via www.glazenveld.nl geven zij informatie 

over hun plan, beantwoorden ze veelgestelde vragen en 

kunnen belangstellende wijkgenoten zich alvast aanmel-

den. In de wijken staan bovendien al enkele ambassadeurs 

klaar om op specifieke vragen antwoord te geven.

Het grote voorbeeld van dit initiatief is glazenkamp.nl, 

een bewonersorganisatie uit de wijk Hazenkamp. Daar 

functioneert zo’n glasvezelnetwerk al meer dan een jaar 

en getuige de website naar ieders tevredenheid. Over 

enkele maanden, zo is de verwachting, zal duidelijk zijn of 

er ook in Hees en Heseveld voldoende animo bestaat om 

de communicatie via een eigen glasvezelnetwerk te laten 

verlopen.

We houden u op de hoogte.

Maar… wil ik glasvezelondernemer worden?
Door: Jan Brauer Bewonerscoöperatie

Zijn we dan overgeleverd aan UPC of KPN? De overheid 

moet ervoor zorgen dat er voldoende markt is zodat deze 

aanbieders geprikkeld worden om goede diensten en 

infrastructuur te leveren. En een stevige toezichthouder 

(OPTA/NMA) kijkt of de dienstverlening en vooral de tarie-

ven oké zijn. Vooralsnog geloof ik meer in de innovatie-

kracht van een groot kapitaalkrachtig bedrijf onder druk 

van de markt dan in een gezellige bewonerscoöperatie. 

Consumentenmacht kan deze bedrijven dwingen om zelf 

die flitsende infrastructuur aan te leggen. De verwarring 

is compleet als ik dan de UPC-slogan lees: Glasvezel? U 

gebruikt het al jaren!

Door de overheid gereguleerd
Andere optie: snelwegen en het stroomnet – die ik graag 

gebruik maar waarvan ik geen eigenaar ben – zijn in 

publieke handen en worden door de overheid gereguleerd 

op kwaliteit van de dienstverlening, innovatie en kosten. 

Via belasting en tarieven betalen we daarvoor. Zou dat 

voor glasvezel ook niet zo moeten zijn? Dan zouden de 

bekende infrabeheerders als Alliander en Enexis deze 

draad moeten oppakken, zij hebben al gas en stroomlei-

dingen onder onze stoepen liggen. De aandelen van deze 

netbeheerders zijn veilig in handen van gemeentes en 

provincies.

Natuurlijk wil ik razendsnel internet hebben. De postduif 

voor datacommunicatie is niet handig, al pluk ik tegen-

woordig overigens al heel veel zomaar uit de lucht. Maar 

ik blijf toch zitten met de vraag waarom ik eigenaar-inves-

teerder in glasvezel in mijn wijk moet worden. Wat zijn 

doorslaggevende argumenten, wat zijn de zegeningen en 

de risico’s, vooral ook op termijn? Ik hoor en lees het graag.

Q Wat vindt u van een glasvezelnetwerk in uw wijk? 
Laat uw mening horen! Contactgegevens vindt u 
achterop deze Bank.

Ze lijken als paddenstoelen uit de grond te schieten, de 

glasvezelinitiatieven in de diverse Nijmeegse wijken. Dat 

roept toch wel wat vragen op. Stel, je woont in een flatge-

bouw van twintig koopappartementen. Dan ben je lid van 

de zogenoemde Vereniging van Eigenaren (VvE) met als 

doel de gemeenschappelijke onderhoudskosten van het 

(buiten)schilderwerk, dak en trappenhuis etc. hoofdelijk 

om te slaan. Ieder eerlijk z’n deel. Logisch en misschien kan 

de VvE ook nog de jaarlijkse barbecue organiseren. Je loopt 

verder geen groot risico als zo’n VvE in slaap sukkelt, zoals 

in veel gevallen gebeurt: ze worden vanzelf wakker als het 

dak lekt!

Serieuze bedrijfsvoering
Het aanleggen van een glasvezelnet en de exploitatie 

daarvan is van een heel andere orde, lijkt me. Daar komt 

wel wat meer bij kijken, want je investeert met z’n allen in 

nieuwe technologie. De innovatie op dit vlak gaat voorlopig 

snel verder en de kans dat je moet blijven herinvesteren is 

groot. Het zal niet zo zijn dat als de minieme vezel onder 

de stoep ligt er voortdurend gegraven moet worden, zoals 

bij gas of elektra. De meeste aanpassingen zullen in de 

randapparatuur zijn. Maar wat gebeurt er als een ander 

het kapot trekt? Dat en andere storingen en aanpassingen, 

zijn serieuze zaken waarvoor een serieuze bedrijfsvoering 

nodig is. Dat regel je niet op een vergadering. Daarvoor 

moet je organisatie, kennis, kapitaal en ondernemers-

visie hebben. Kijk maar eens in het jaarverslag van de 

Glazenkamp naar wat er zoal aan onderwerpen (en kos-

ten) speelt. Nog los van vragen als hoeveel procent van de 

bewoners deelneemt en de kosten draagt … en dat over vijf 

jaar nog wil?

Onthulling BlingRing Hees
Na Nijmegen in Beeld was in 2010-2011 Nijmegen Exposeert 

het nieuwe kunstproject van Pink Sweater. Kunstenaars 

en bewoners van verschillende stadsdelen gingen samen 

een route van beeldende kunst maken door heel Nijmegen. 

Hierbij stond de ontmoeting tussen wijkbewoners voorop.

Beeldend kunstenaar Carla Dijs was verbonden aan het 

stadsdeel Nijmegen Nieuw-West. Zij kwam met het voor-

stel ‘BlingRing’ voor de wijken Heseveld, Hees, Neerbosch-

Oost en het Haven- en Industrieterrein: een grote ring in 

elke wijk die het speciale van de eigen wijk in de openbare 

ruimte verbeeldt. Deze ringen tezamen maken de speciale 

band met het stadsdeel zichtbaar.

Wapen van familie De Hese
Heese wijkbewoners Lidy Mahler en Mariska ten Heijster 

hebben samen met Carla Dijs de BlingRing voor Hees 

ontworpen. Op 1 mei werden alle vier de Blingringen in 

het stadsdeel Nijmegen Nieuw-West officieel onthuld. 

In Hees werd dit gedaan door de voorzitter van onze 

vereniging, Ton van Seters. De Heese BlingRing staat 

langs de Wolfskuilseweg bij de ingang van het nieuwe 

Park Lugtigheid. Op de ring is te zien: een groen hart met 

daarin een haas (het wapen van de familie De Hese uit de 

13e eeuw; zie ook pagina 11 van het maartnummer van de 

Stenen Bank), het logo van Vereniging Dorpsbelang Hees 

(skyline van Hees) en de (stenen!) Stenen Bank.
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<   advertenties   >

Iets te vieren !

Op een uniek plekje in Nijmegen, 

in een persoonlijke sfeer.

www.sfeerhuys.nl

1985-2010

25 jaar samen onderweg, samen op weg…

terugkomen in je eigen kracht

Diagnostiek, begeleiding en coaching van 
kinderen, jongeren en volwassenen.

Drs. Gerjó Pieters-Mestrom
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

www.cjgnijmegen.nl 088 001 13 11

info@cjgnijmegen.nl

Voor kleine en grote vragen
over opvoeden

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor
alle ouders in Nijmegen. Voor kleine en grote 
vragen over opvoeden. Voor tips en advies
van deskundigen.

bellen
mailen
chatten

Kapsalon MARGOT

Godfried Bomansstraat 22
6543 JA Nijmegen

Openingstijden:
Dinsdag 9.00 - 20.00 uur

Woensdag t/m Vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Tel: 024 - 845 02 11

Margot is uw vaste kapster
Knippen vanaf 15 euro

Voor tarieven zie:

www.kapsalonmargot.nl


Bij inlevering advertentie
eenmalige korting van 10%✁

Adverteren in uw wijk?

Hier kan de volgende keer  

uw advertentie staan.

Hees krijgt rapportcijfer 7,2
De wijk in cijfers
Door: Jan Brauer

Het door de gemeentelijke afdeling Onderzoek en 

Statistiek opgestelde rapport vat de wijken in allerlei sta-

tistieken samen en geeft ook de mening van de bewoners 

over hun wijk. De bevolkingssamenstelling komt aan bod, 

maar ook de grootste ergernissen, hoeveel kinderen er 

naar havo/vwo gaan en wat de gemiddelde waarde is van 

de huizen. Hier volgt een klein greep uit de statistieken. 

Wie wonen er?
Er wonen ruim 16.000 mensen in Nieuw-West. Het is een 

ietwat vergrijsde populatie, de afgelopen jaren nam het 

aantal tieners toe en nam het aantal dertigers af. Enkele 

trends volgens de monitor:

 − Zo’n 17% is van de inwoners van Nieuw-West 65+, voor 

heel Nijmegen is dat 13%. In Hees is zelfs 28% ouder dan 

65 jaar

 − Huishoudens: Neerbosch kent veel alleenstaanden: 

42,1 % t.o.v. van 36,6% in de hele stad; Hees heeft veel 

echtparen (34,8%, Nijmegen 28,2%) en minder eenou-

dergezinnen (3,5%, Nijmegen 6,9%)

 − Neerbosch-Oost heeft een groot aandeel niet-westerse 

allochtonen (23%, Nijmegen 12%). Voor Hees is dat 4% 

en Heseveld 16%. Van de Neerbossche jeugd is 40% 

allochtoon

 − Voor Hees behoort 44% tot de lage inkomens, gelijk aan het 

Nijmeegse percentage (Heseveld 45%, Neerbosch 46%)

 − De gemiddelde huizenprijs in Nieuw-West is € 192.000; 

voor Nijmegen geldt € 222.500, terwijl dat voor Hees  

€ 285.000 is. Let wel: toen (in 2009) moest de economi-

sche crisis nog beginnen.

Zo’n 84% van de Nijmegenaren geeft aan gehecht te zijn aan de stad; voor onze wijk is dat 
85%. De Stads- en Wijkmonitor 2009 geeft een mooi doorkijkje in de samenstelling van alle 
wijken, ook van ‘Nieuw-West’. De wijk Nieuw-West bestaat uit Hees, Neerbosch-Oost, 
Heseveld en het Haven- en Industriegebied. De wijkbewoners geven hun woonomgeving 
als rapportcijfer een 7,2. Ter vergelijking: voor heel Nijmegen is het rapportcijfer 7,5 en in 
Nijmegen-Noord geven de bewoners hun wijk zelfs een 7,7.

Wijken Oppervlakte (ha) Woningen Inwoners
Hees 88 1121 2788

Heseveld 100 2878 6042

Neerbosch-Oost 141 3395 7221

Havengebied 295 67 139

De conclusie uit het rapport:
“In Nijmegen-Nieuw-West zijn er grote verschillen tus-

sen de drie wijken, waarbij Hees duidelijk afwijkt van 

Neerbosch-Oost en Heseveld. In de laatste twee wijken 

is het sociaal-economisch profiel niet sterk en het sociaal 

klimaat kwetsbaar. Heseveld laat desalniettemin verschil-

lende positieve ontwikkelingen zien. Neerbosch-Oost blijft 

een aandachtsgebied, onder meer vanwege jongerenover-

last. Niettemin zijn er ook hier positieve signalen vanuit de 

bevolking, bijvoorbeeld rond het samenleven van etnische 

groepen.

Alles bij elkaar komt Nijmegen-Nieuw-West als stadsdeel 

redelijk gemiddeld uit de bus. Het totaaloordeel voor de 

buurt is nog wel ondergemiddeld, maar wel aanzienlijk 

verbeterd. De waardering voor de openbare ruimte laat al 

geruime tijd een positieve trend zien, ondanks het feit dat 

bewoners minder tevreden zijn geworden ten aanzien van 

beheer en onderhoud. Opnieuw is verkeersproblematiek 

een issue bij bewoners. Volgens wijkprofessionals wordt 

dit gevoel versterkt doordat bewoners de aanleg van het 

stadsbrugtracé als bedreigend ervaren.”

Het hele rapport is te raadplegen op de website van de 

gemeente.

Haven- en industrieterrein

Hees

Neerbosch-Oost
Heseveld
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vormweijs

Korte Bredestraat 54
6543 ZS  Nijmegen

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

webdesign    

typografie

grafische vormgeving

vormweijs | simone weijs n lid bno 
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S I N D S 1 8 9 7

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

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 

DENNENSTRAAT 69  
6543 JP NIJMEGEN

T +31 [0]24 - 377 00 06   

E THOONEN@BIKETOTAAL.NL 
W WWW.THOONENBIKETOTAAL.NL 

KINDERFIETSEN
ELECTRISCHE FIETSEN
RACEFIETSEN & ATB’S

STADS- & HYBRIDEFIETSEN

GEVESTIGD: 

psychologenpraktijk Bernts & Bloo

 Mw. Drs S.J.H. BERNTS

 Mw. Drs R.J.K. BLOO

Dr. de Blécourtstraat 38

6541 DJ Nijmegen

Mobiel: 06 410 65 111

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

> 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   (024) 388 69 76 

postkantoor  (024) 378 58 10

Fax   (024) 373 28 27

 Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen
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Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
Ton van Seters (Voorzitter), tel: 024-3770765

Jacques Huybrechts (Penningmeester), tel: 024-3780875

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

Miny Schennink-Paus, tel: 024-3772436

Minke Veldhoen, e-mail:  minke.dorpsbelanghees@hotmail.com

Siebold de Graaf, tel: 024-3481776

Secretariaat 
Wilma van Seters-van Steen, tel: 024-3770765

Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen

e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl

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

Penningmeester
e-mail: financien@dorpsbelanghees.nl

Lid worden? 
U kunt lid worden via e-mail met de ledenadministratie, via het con-

tactformulier op de website 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: ledenadmin@dorpsbelanghees.nl

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen 
Groen Hees: Ab Verheul, tel: 024-3779914

Historie: Jan Brauer a.i., tel: 024-3785682

Ruimtelijke Ordening: Jan de Kanter, tel: 024-3780508

Milieu: Ton van Seters, tel: 024-3770765

Bouwdorp Hees: Monique Vermeulen, tel: 024-8485818

Redactie
Minke Veldhoen (eindredactie), Wilma van Seters-van Steen,  

Henk Termeer, Jan Brauer, Jacques de Vroomen.

vormgeving: Simone Weijs

fotografie: Frank Jongejan 

advertenties: Jacques Huybrechts

Redactieadres van de Stenen Bank 
Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen, tel: 024-3770765

e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl

Drukwerk: Benda drukkers, Nijmegen

Let op! Kopij inleveren voor 28 augustus 2011 op het redactieadres.

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. 

destenenbank

Bezoek de website van de vereniging
www.dorpsbelanghees.nl

C017135

Ik zie, ik zie… Heese details
De locatie van de schoorsteen – Bredestraat 177 (zie links) – 

uit het maartnummer van de Bank is door een aantal lezers 

geraden, maar er kan er maar één de winnaar zijn! En dat 

is de heer Hermens uit de Henry Dunantstraat. Hij heeft 

inmiddels zijn boekenbon in ontvangst mogen nemen.

Weet u wat we op deze foto zien? Stuur dan snel uw 

oplossingen naar: dorpsbelanghees@planet.nl. 

Eigenaar uiteraard uitgesloten. Succes!

Foto’s: Frank Jongejan

5
Prijsvraag!


