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Activiteitenagenda Hees
Q 12 april 20 u: Algemene Ledenvergadering Petruskerk en lezing Weesinrichting Neerbosch  >  zie p. 1 van berichten
Q 31 mei 20 u: Lezing Kees van Oosten over luchtkwaliteit Petruskerk  >  zie p. 15
Q 3 juni: Dag van het Park in het Kometenpark  >  zie p. 16

destenenbank
 In dit nummer…
Een jeep reed door de Dennenstraat, missielectuur wordt gerecycled, en favoriete winkeliers zijn 

gekozen. De Energieweg transformeert en de bouwkranen zijn alweer druk in de weer. Talloze 

buurtactiviteiten worden in de steigers gezet. Kortom volop beweging in de wijk. Ja, de lente hangt 

in de lucht, met volop nieuw leven in Hees. Ook in de wieg van de eindredacteur Minke Veldhoen: 

een pracht van een dochter, Isa! De redactie feliciteert haar en de trotse vader Rob van harte!
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Oud papier voor de missie?

Door: Jan Brauer

Dinsdagavond 24 januari, oud papier op de stoepen in Hees. Bij de vier huizen van de   
paters Kruisheren aan het einde van de Schependomlaan liggen in de schemer vele 
rommelige stapels boeken op en voor het tuinmuurtje. De complete bibliotheek van de 
congregatie gaat straks de papiertruck in!

Onlangs verscheen het bordje ‘Te Koop’ in de voortuin en 

ook de laatste Kruisheer is nu verhuisd. Drie van de vier 

huizen zijn inmiddels al verkocht aan particulieren. In 1935 

waren de paters naar Hees gekomen om in het oude hotel 

Heeslust een missieprocuur, oftewel bestuurscentrum, te 

stichten. De Nederlands-Belgische Orde van het Heilig Kruis 

(Latijn: Ordo Sanctae Crucis, OSC) kortweg Kruisheren of 

Crosiers bestaat al 800 jaar. Al heel lang staat in Nederland 

het moederklooster in St. Agatha bij Cuijk, nu nog de thuis-

basis van de Europese tak van de orde. Vanaf 1920 werkten 

de Kruisheren als missionarissen in de Congo, en later ook 

in Brazilië, de VS en Indonesië. Want in die periode sloeg in 

de ‘katholieke zuil’ het Grote Missieuur. Over de hele wereld 

werd missie bedreven door vele duizenden idealistische 

paters, nonnen en broeders. Het thuisfront in Nederland 

deelde volop mee in het enthousiasme en ondersteunde 

met talloze collectes en loterijen het pionierswerk van de 

Foto: Jan Brauer
>>
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missionarissen in de rimboe. Thuis werden de katholieken 

door missieblaadjes op de hoogte gehouden van de vor-

deringen van de kerstening van de heidenen in wat werd 

gezien als primitieve culturen. In het oude Heeslust vestig-

den de Kruisheren zelfs een compleet missiemuseumpje 

met voorwerpen uit de bezochte culturen. Het bekende 

- inmiddels gemoderniseerde - Afrika-museum vindt ook 

zijn oorsprong in dergelijke missiecollecties en in het mis-

siemuseum in Steyl bij Venlo is nog een fraai voorbeeld van 

een traditionele missiecollectie te bewonderen.

Nieuwe missie?
Inmiddels zijn die hoogtijdagen van het ‘Rijke Roomsche 

Leven’ allang voorbij, ook voor de Kruisheren. In 2007 had-

den ze nog 439 leden verspreid over de hele wereld. Dat 

aantal is inmiddels alweer wat verder teruggelopen. Nu 

wordt hier in Hees het complete intellectuele erfgoed 

van de Kruisheren een beetje oneerbiedig afgevoerd. 

Vrome missielectuur, romans en propaganda blaadjes, 

doorwrochte wetenschappelijk boeken over de wereld-

godsdiensten: niemand wil het kennelijk hebben, niemand 

heeft er nog een boodschap aan. Nee, deze stichtelijke 

lectuur wordt nu recycled in glimmende reclamefolders – 

consumeren is immers een sterk geloof ! - of nog erger in 

WC-papier.

Wie verkoopt het beste in Hees?
door: Jacques de Vroomen

Het was bloedstollend spannend. Wie was volgens 
onze abonnees de beste verkoper of verkoopster van 
Hees? Er is massaal gestemd en lang bleef het onze-
ker wie de winnaar of winnares zou worden.
Aanvankelijk lag Sylvia Claes van het Wellnesscenter 
Men & womeń s care aan kop. Maar Sylvana 
Berendsen, in de volksmond het Brunameisje, zette 
een tussensprintje in en nam begin januari de kop-
positie over. Zou ze die kunnen houden? Vooral na 
half januari kwamen Achmed Yilmaz en zijn broer, de 
jongens van cafetaria Drive inn, krachtig opzetten. De 
demarrage van die twee Turkse jongens was echter 
toch te laat ingezet. Sylvana, het Brunameisje, kwam 
als eerste over de meet.

Enkele opmerkingen van stemmers op Sylvana:
Altijd vriendelijk – nooit opdringerig – leuke meid – guitige 

uitstraling – je wordt blij van haar – een zonnetje in de 

buurt.

En over de gebroeders Yilmaz:
Vriendelijk – vrolijk – altijd goed gehumeurd – snel – lek-

ker eten – En onze abonnee uit Sydney: Wat de Drive inn al 

jaren lang klaarspeelt, dat mis ik nou in Sydney. Vooral die 

berehap. Dat kennen ze hier niet hè.

Het woord vriendelijk valt ook verschillende keren bij num-

mer drie, Sylvia Claes, en de nummers vier en vijf, respec-

tievelijk Arno en Astrid de Roest van Cigo Arno’s en

Het Nijmeegs kaasboertje, Mientje, Peggy en Hans 

Walraven.

Een vriendelijke ontvangst, dat lijken winkelende 

Heesenaren dus het belangrijkst te vinden als ze een zaak 

binnenstappen.

De uitslag in getallen
Sylvana Berendsen 94 stemmen

Achmed Yilmaz 76 stemmen

Sylvia Claes 34 stemmen

Arno en Astrid de Roest 12 stemmen

De drie kaasboertjes 8 stemmen

De winnares krijgt een dinerbon. !Smakelijk eten Sylvana

Klooster rond 1950, in het oude hotel Heeslust. Dat maakte in 1967 plaats voor 4 woningen 

waarin de Kruisheren hun werk voortzetten tot maart 2012. 

Foto: Hees bij Nijmegen 2011.
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Van Kerkstraat tot Sneeuwklokjeslaan
door: Trees van Hal

De gemeente heeft de Kerkstraat vorig jaar voorzien van een flinke hoe-
veelheid jonge eikenbomen. Zo’n echte ouderwetse Nederlandse boom 
vind ik zelf wel passen in het dorpse Hees. Er is flink veel met grond 
geschoven in de berm van de straat en al die losgewoelde grond om de 
jonge stammen bracht me op een gedachte.

Luister:
Eens, al weer heel wat jaren geleden, toen de Kerkstraat 

nog een dorpse straat was, fietste ik op een februari-

dag van de stad naar huis. Op nummer 38 was meneer 

Teunissen in de voortuin met een schoffel in de weer. Ik 

had hem al heel lang niet meer gezien dus stapte ik even af. 

Niet dat we elkaar zo goed kenden maar onze gezamenlijke 

liefde voor gescharrel in de tuin had een bescheiden band 

gegeven. Rechtop met de schoffel in de hand stond hij nu 

in de winterzon tussen enorme pollen stralend wit bloei-

ende sneeuwklokjes. Duizenden waren het er. Met sobere 

woorden vertelde hij van de pijn in zijn heup, de operatie 

en het moeizame oefenen om weer goed op de been te 

komen. Intussen straalde hij helemaal van binnen dat hij 

weer in de tuin kon zijn, kon rondrommelen in de zon.

Meneer Teunissen was al flink op leeftijd, hij heeft niet veel 

jaren meer kunnen profiteren van zijn kunstheup. Na zijn 

overlijden werd het huis verkocht. Daarna verschenen er 

een graafmachine en een container op het erf. Het hele 

huis werd in een paar dagen als afval in een paar contai-

ners weggewerkt. Alle tuingrond die vlak om het huis lag 

werd ook afgevoerd om ruimte te maken voor een nieuwe 

fundering. Met al die afgevoerde grond verdwenen ook 

alle enorme pollen met de duizenden sneeuwklokjes die 

toevallig net aan het uitkomen waren! Het deed me pijn 

aan het hart.

Maar zie, een paar weken later: overal in de kale bouw-

put kwamen groene puntjes omhoog! Ik heb toen een 

kistje gepakt en meer dan honderd bolletjes uitgegraven. 

Het idee was om ze thuis in de berm te zetten, zodat de 

sneeuwklokjes nog steeds in de straat aanwezig zouden 

zijn. Daar staan ze dan ook inmiddels al jaren. Het valt ze 

er niet mee, de grond is nogal schraal, de concurrentie van 

het gras is niet gering. Tot overmaat van ramp krijgen ze af 

en toe een hoop champignonmest of houtsnippers op hun 

dak. Maar ik had zoveel bolletjes gevonden in de bouwput 

op nummer 38 dat ik er ook een stel in mijn eigen tuin heb 

geplant, Die groeien werkelijk als onkruid. Inmiddels heb 

ik in de eigen tuin wel tienduizend “sneeuwklokjes van 

meneer Teunissen”, op sommige plekken té veel zelfs. Ieder 

jaar zet ik dan ook nieuwe bolletjes in de berm langs de 

straat. Ik had het voornemen om ze steeds verder weg in 

de straat uit te planten, overal “sneeuwklokjes van Meneer 

Teunissen”. Maar mijn voornemen bracht me niet verder 

dan de berm van de buren. De grond van de berm is best 

wel hard en weerbarstig.

En nu met de eikenboomoperatie zag ik ineens een stra-

tenlange omgewoelde berm met veel zachte plekken! Een 

mooie kans dus om een oud voornemen uit te voeren: bol-

letjes van de sneeuwklokjes ook verderop in de straat in de 

berm gaan planten. In 2011 ben ik daaraan begonnen. Het 

zijn er nog maar weinig en de straat is lang. Nu in februari 

de sneeuw weer weggesmolten is, staan ze parmantig met 

de kopjes omhoog. Het valt tegen. Het is dat ik weet dat ze 

er moeten staan, niemand ziet ze nog, denk ik. Maar kom 

op, ieder jaar een hand vol bollen bijplanten en je zult eens 

zien over een paar jaar! Geef de natuur de tijd en je zult 

zien: een hele straatberm vol “sneeuwklokjes van meneer 

Teunissen”! Voor mij een symbool en herinnering aan 

zoveel ontspannen voldoening en genieten van een een-

voudige zonnige lentedag.

Bouwdorp 2012 komt eraan!

Wist je dat…
 − we op zoek zijn naar 150 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar?

 − we kinderen zoeken die houden van bouwen, knutselen en leuke dingen doen?

 − er de komende zomer weer een bouwdorp wordt georganiseerd?

 − het bouwdorp van zondag 5 tot en met vrijdag 10 augustus is?

 − er weer zes enthousiaste vrouwen heel druk bezig zijn met de organisatie?

 − het weer net zo leuk wordt als vorig jaar?

 − het misschien nóg leuker wordt dan vorig jaar?

 − je je als ouder/verzorger nu al kunt opgeven als vrijwilliger?

 − maar dat ook opa’s, oma’s, vrienden zich kunnen opgeven?

 − het bouwdorp wordt gesponsord door veel bedrijven en instellingen?

 − maar dat we nog steeds op zoek zijn naar mogelijke sponsoren?

 − je je als vrijwilliger / sponsor kunt opgeven via info@bouwdorphees.nl?

 − je alle informatie over het bouwdorp 2012 kunt vinden op www. bouwdorphees.nl?

…dat je het maar weet!

Groetjes, Floor, Bianca, Debby, Monique, Ilona en Hetty
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Zomervakantie, lekker op kamp met SKJ!

Het zomerkamp van het SKJ is al meer dan 25 jaar een 

bijzondere formule. Jaarlijks zijn er vier kampweken voor 

basisschoolkinderen vanaf 7 jaar en is er een minikamp 

voor kinderen van 6 en 7 jaar. De kampen worden begeleid 

door een groep vrijwilligers die ieder jaar een nieuw thema 

bedenken. Zo kan het bos omgetoverd worden in een 

 middeleeuws dorp of in een Egyptische opgraafplaats.  

Het decor, het verhaal en de spellen passen allemaal bij  

het thema. 

Naast het thema is er veel ruimte voor sociale activitei-

ten. Er is veel tijd voor de kinderen om samen te spelen, er 

wordt gezamenlijk gegeten en ’s avonds slapen de kinde-

ren in groepjes in tenten. Heel gezellig dus! Voor veel kin-

deren is het zomerkamp een onvergetelijke ervaring.

De data voor de kampweken zijn dit jaar 8-13 juli, 15-20 

juli, 22-27 juli en 29 juli – 3 augustus. Het minikamp vindt 

plaats op 5-7 augustus. Alle kinderen van het regulier 

basisonderwijs zijn welkom en vriendjes en vriendinnetjes 

mogen zich natuurlijk ook aanmelden. De kosten voor het 

kamp zijn inkomensafhankelijk en variëren van 52,50 tot 

100 euro.

Meer informatie staat op www.skj.nl. Daar staat ook het 

inschrijfformulier voor de kampweken. Wie weet tot in de 

zomer dus!

In de zomer, als alle basisscholen dicht zijn, bou-
wen de vrijwilligers van het SKJ (Sociaal Kultureel 
Jeugdwerk) in de bossen bij Nijmegen een kamp op. 
Het is primitief, maar toch is overal aan gedacht. 
Stevige tenten zorgen voor onderdak en er is gas, 
water en elektriciteit zodat er bijvoorbeeld iedere dag 
een uitgebreide maaltijd gekookt kan worden. Vijf 
weken lang zal er op het kampterrein gegeten, gesla-
pen en gefeest worden door kinderen uit Nijmegen en 
omgeving.

Zomerkamp 2009

In Hees opgegraven Romeins aardewerk

 −  beker van geverfd aardewerk (1.1966.1)

 −  terra sigillata bord (1.1966.2).

Volgens stadsarcheoloog Harry van Enckevort 2) komt het 

zelden voor dat een graf uit de Romeinse tijd een solitaire 

vondst is. “Daarom vermoeden we dat er zich in de directe 

omgeving van de vindplaats nog meer graven uit de 

Romeinse tijd in de bodem bevinden”.

Van het terra sigillata-bord uit de Kometenstraat heeft het 

stempel AFRI M betrekking op de maker. Het is namelijk 

een afdruk van het enige bekende stempel van de pot-

tenbakker Afer, en betekent Afri Manu, d.w.z. van de hand 

van Afer. Deze pottenbakker Afer werkte omstreeks 130-

160 na Chr., hoogstwaarschijnlijk in het huidige Lezoux, 

dichtbij Clermont-Ferrand in midden Frankrijk. 3) De vorm 

Door: Henk Termeer

Met dank aan Museum Het Valkhof publiceren we hier voor het eerst de foto’s van enige 
resten van in Hees gevonden Romeins aardewerk. Die resten zijn in 1966 door het toenmali-
ge Museum Kam aangekocht van een bewoner van Hees. Op foto 1 staan de voorwerpen die 
werden aangetroffen bij het bouwen van de eerste huizen aan de Kometenstraat. In de rap-
portage van de archeoloog van het toenmalige Museum Kam, M.H.P. den Boesterd, staan ze 
als volgt omschreven en aangeduid:

 −  uit scherven gerestaureerde kruik (9.1966.1)

 −  terra sigillata bord met stempel AFRI M (9.1966.2)

 −  bodemfragment van verbrand terra sigillata bord 

(9.1966.3)

 −  vijf wandfragmenten van ruwwandig aardewerk 

(9.1966.4) en

 −  wandfragment van gladwandig aardewerk (9.1966.5). 1)

Van dezelfde Heese verkoper had het museum eerder dat 

jaar al twee andere stukken aardewerk aangekocht die 

hoogstwaarschijnlijk ook uit een graf (of twee?) afkomstig 

zijn en die aan de Schependomlaan zijn gevonden. Die zijn 

hier afgebeeld op foto 2. Door het museum werden ze als 

volgt omschreven:
1) Bulletin KNOB 1966, *10

2) E-mail van drs. H. van Enckevort d.d. 5 december 2011

3) E-mail van dr. M. Polak d.d. 16 februari 2012

van het bord staat bekend als Drag. 18/31 en die vorm werd 

gemaakt in de tijd van de keizers Hadrianus (117-138) en 

Antoninus Pius (138-161 na C.). De aan de Kometenstraat 

gevonden kruik van gladwandig geelwit aardewerk was 

gebroken en is gereconstrueerd. Daarbij is vastgesteld dat 

het oor al in antieke tijd is afgebroken. De vorm van die 

kruik staat bekend als als Brunsting, Grafveld Hees, pi. 4, 

type 5a en is eerder ook bij de opgravingen van de archeo-

loog H. Brunsting op het grote Romeinse grafveld tussen 

Marialaan, Krayenhofflaan en Voorstadslaan aangetrof-

fen.

Natuurlijk roepen deze twee archeologische vondsten 

allerlei vragen op over het vroegste verleden van onze 

woonplek. Hebben Romeinen hier ook gewoond of zijn ze 

er alleen begraven? En waarom juist hier en op de genoem-

de plekken? Welke Heesenaar heeft deze archeologische 

resten gevonden en ze aan het museum verkocht en zijn er 

misschien nog Romeinse vondsten uit Hees in privébezit? 

Ik kom graag in contact met lezers die me daarover meer 

kunnen vertellen. In een volgend nummer hoop ik hierover 

een slotbijdrage te schrijven.

Henk Termeer.
Kometenstraat 28
Tel. 024-3772179
h.termeer@let.ru.nl
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Informatieavond Energieweg, 
Stadsbrug en relatie met nieuwe 
bestemmingsplan
door: Ton van Seters en Jan de Kanter

Op 14 februari jl. werden bewoners door de gemeente Nijmegen en de aannemers 
geinformeerd over bovenstaande onderwerpen. Iedereen kan zich abonneren op een 
digitale nieuwsbrief over de werkzaamheden aan de Energieweg en Stadsbrug via  
www.nijmegen.nl/stadsbrug.

1. Reconstructie Energieweg
De reconstructie wordt uitgevoerd in drie fasen in de peri-

ode maart-dec. 2012.

In fase 1 (tot eind mei) wordt de rotonde bij de 

Ambachtsweg en de zuidzijde van de nieuwe rotonde bij 

de Neerbosscheweg gerealiseerd.

In fase 2 (tot 13 juli) worden de parallelwegen en de 

noordzijde van de rotonde bij de Neerbosscheweg aange-

pakt. In de periode van 21 juli tot 17 aug. (na de 4- daagse) 

wordt de kruising Neerbosscheweg-Energieweg tot Dr. 

de Blécourtstraat volledig afgesloten en gereconstueerd. 

Waarschijnlijk wordt in dezelfde tijd de Neerbosschebrug 

en het aanliggende kruispunt aan de Dukenburgse kant 

afgesloten en vernieuwd.

In fase 3 (17 aug-dec 2012) wordt de rest van de 

Energieweg gereconstrueerd. Er blijft altijd minimaal een 

rijstrook per rijrichting open. Het Industrieplein zal twee 

weekenden volledig worden afgesloten.

Vanaf half mei zal het niet meer mogelijk zijn om vanaf de 

Wolfskuilseweg linksaf te slaan naar de Energieweg. Een 

van de huidige fietstunnels bij de Neerbosschebrug zal een 

vleermuizenhotel worden.

2. Stadsbrug
De bouw ligt redelijk op schema. Volgens de planning zal 

de brug eind 2013 in gebruik genomen kunnen worden. 

De brug krijgt een hoofdoverspanning van 285 meter, de 

een na grootste overspanning in Nederland. Alleen de Van 

Brienenoorbrug heeft een grotere overspanning (305 m). 

De “aanbruggen” aan de zuid- en noordzijde worden 250m 

en 700m lang.

3. Relatie met nieuw bestemmingsplan 
Nijmegen-West
Het standpunt van de gemeente is dat de noodzakelijke 

maatregelen tegen geluids- en milieuoverlast al zijn mee-

genomen in het bestemmingsplan Stadsbrug. Ze wordt 

daarin gesteund door de uitspraak van de Raad van State. 

De wettelijke normen bepalen wat ‘noodzakelijk’ is.

Er is toegezegd dat wordt gemonitord of de werkelijke 

waarden ook onder de wettelijke normen blijven. Maar 

tot 2014 is er sprake van een uitzonderlijke situatie: reno-

vatie huidige Waalbrug; verbreding en renovatie van de 

brug(gen) in de A50. Dit zal leiden tot een hogere verkeer-

sintensiteit op de Energieweg. Dus tot 2015 heeft monito-

ren eigenlijk geen zin.

Toen we de gemeente in de persoon van de wethouder 

H. Kunst, vroegen om te komen met concrete beloften 

(binnen een half jaar nadat overschrijding van de nor-

men is geconstateerd, worden maatregelen genomen; 

monitoring en eventuele aanvullende maatregelen vanaf 

eind 2014; nu gelden reserveren), hield zij de boot af (‘U 

krijgt geen concrete data van mij.’ ‘Neem ik mee naar het 

College’).

We hebben ook gewezen op de consequenties voor de 

Molenweg die als sluiproute gebruikt gaat worden en voor 

de Weurtseweg die door het voorlopig niet doorgaan van 

de plannen voor het Waalfront, de verbindingsweg met 

het centrum wordt.

Waar we het mee moeten doen is de belofte dat het alle-

maal beter wordt dan nu, maar dat salderen (het bereke-

nen van overlastwaardes voor een groter gebied) nu een-

maal een wettelijke mogelijkheid is.

Gezocht: vrijwilligers voor 
werk in het St. Josefklooster
Waalboog Zorgcentra zoekt vrijwilligers in het zorgcentrum in het 

St.Jozefklooster aan de Kerkstraat.

Allereerst zoeken we vrijwilligers voor 

de maaltijdbegeleiding in de Rode 

Beuk, de opvang voor dementerende 

bewoners. Geduld en affiniteit met 

de doelgroep is gewenst. Voor de ont-

moetingsruimte zoeken wij vrijwil-

ligers die koffie willen schenken, op 

maandag-, woensdag- en vrijdagoch-

tend. U kunt bewoners uitnodigen om 

deel te nemen, u kunt sfeer maken, 

aandacht geven en u bent sociaal 

ingesteld. Daarnaast zijn we op zoek 

naar vrijwilligers die op bezoek willen 

gaan bij eenzame bewoners of die bewoners mee naar buiten willen nemen voor een wandeling.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij coördinator Monique Stumpers (m.stumpers@waalboog.nl) Zij is 

te bereiken op tel: 024-3226050 (Zorgcentrum Nijevelt) of op 024-3716717 (Zorgcentrum Honinghoeve).

Onlangs is de lesruimte van muziekschool Muziekopmaat van Leon en Merita 

van Mook op Patrijsstraat 39 gereed gekomen. Op zaterdag 14 april a.s. orga-

niseren zij samen met het Projectburo Beleving in de Patrijsstraat tussen 

Bosduifstraat en Prinsenlaan van 11.00 tot 21.00 een festival met live muziek 

en allerlei kunstzinnige activiteiten. Er is een gratis muziekles beschikbaar voor 

ieder die wil meehelpen aan de organisatie van het festival.

Nadere informatie via: info@muziek-op-maat.nl 

en Projectburo Beleving lietekeaalbers@gmail.com.

Voor de muziekschool: zie www.muziek-op-maat.nl 

Minifestival Muziekopmaat op 14 april
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Oorlog en bevrijding in de Dennenstraat
Herinneringen aan Hees

Door Jan Brauer

“Ik herinner mij dat wij met de tram door de Kerkstraat 

reden langs het Jozefklooster met aan de voorgevel boven 

de ingang een adelaar met hakenkruis in de klauwen. Aan 

weerszijden stonden zwarte zuilen met daarop een S 

van SS in de daarvoor gebruikte tekens. Ik meen dat deze 

zuilen heiligenbeelden bedekten. In die tijd zaten in de 

Rosastichting op de Dennenstraat NSKK-soldaten, het 

Nazionalsozialistisches Kraftfahrkorps. Op 17 september 

1944 begon de operatie Market Garden. Tijdens de eer-

ste dagen verbleef ons gezin in Lent in een zelf gegraven 

schuilkelder. Op 20 september, laat in de avond, werden 

wij bevrijd door Britse militairen. Op 22 september werd 

de Waalbrug weer aangevallen en de bommen vielen op 

zo’n 100 meter van ons huis. Toen zijn wij gevlucht naar de 

tunnel in de spoordijk. Daar bleven wij tot 30 september, 

op die dag kwam daar een Britse auto voor het vervoer 

van gewonden. De militaire chauffeur werd begeleid door 

mijn neef, Antoon Heijmans uit de Dennenstraat. Hij ver-

scheen in verkennersuniform, dat was onder de Duitsers 

streng verboden. Mijn moeder, twee zusjes en ik stapten 

in de wagen en met in de cabine de Engelse bestuurder 

en Antoon Heijmans vertrokken we. Enkele honderden 

meters voor ons op de Waalbrug vielen granaten, maar er 

was geen mogelijkheid dekking te zoeken en de chauffeur 

kon niet anders dan doorrijden. Wij kwamen heelhuids 

aan op Dennenstraat 34 bij mijn oom Jan Heijmans en zijn 

vrouw Truus. Enkele dagen later kwam ook mijn vader. Wij 

zijn in Hees gebleven tot eind mei 1945.

Ofschoon er al vijf evacués in huis waren, moest rond 

november 1944 een vijftal Britse soldaten worden inge-

kwartierd, die juist van het front in de Betuwe kwamen. 

Zij sliepen op zolder in eigen beddengoed. Overdag waren 

zij op pad en toen mijn moeder op zolder een kijkje ging 

nemen, zag zij daar enkele van haar eigen dekens. Zij heeft 

de logees daarover niet onderhouden, omdat zij geen 

Engels sprak maar vooral toch omdat zij het niet gepast 

vond onze bevrijders daarop aan te spreken. Zij had alle 

begrip voor de moeilijke omstandigheden waaronder die 

mensen hun oorlogstaken moesten uitvoeren.”

Army Medical Corps, bommen en granaten
“Wij hebben dus acht maanden in Hees gewoond. In de 

Rosastichting waren eerst Britse militairen gelegerd van 

de RAMC Royal Army Medical Corps. Aan de overkant van 

de Dennenstraat lag een grote vlag met een enorm rood 

kruis op het onbebouwde terrein, zodat vanuit de lucht 

zichtbaar was dat het om een hospitaal ging. In oktober 

werden de Britten vervangen door Canadezen, ook medi-

sche troepen. Achter de boerderij van Verweij stond enige 

tijd een zwaar Brits geschut. In en om het Bondsgebouw 

tegenover het Blauw Wit-veld, lag eind 1944/begin 1945 

een Canadese eenheid met Britse Archer-tanks. Midden 

december kwamen de eerste vliegende bommen (V1) over 

en voorjaar 1945 was de lancering van de V2 te zien: bij hel-

dere hemel zagen we een witte ongelijke streep op grote 

afstand in het oosten.

Vanaf september 1944 was Nijmegen frontstad. In 

mijn herinnering was het aan de Dennenstraat minder 

gevaarlijk dan verderop in Hees en in de stad. Er lagen in 

de omgeving veel geallieerde troepen, tot eind oktober 

vooral Amerikanen en Britten, daarna vooral Canadezen. 

Begin december 1944 werden de vrouwen en kinderen in 

de Betuwe verplicht geëvacueerd naar Brabant of België. 

Ze gingen allen via het Dominicus College. Daar werden 

de formaliteiten geregeld en DDT in de kleding gespoten. 

Mijn vader ging iedere dag kijken of er bekenden uit Lent 

bij waren en ik ging dikwijls mee. Vanaf de jaarwisseling 

1944/45 nam de omvang van de geallieerde troepen enorm 

toe. Op 8 februari 1945 begon operatie Veritable in en om 

Nijmegen met een langdurige en kolossale artilleriebe-

schieting gericht op het Duitse grensgebied. Ik herinner 

mij dit goed; alsof er geen einde aan kwam. Het was een 

grote opluchting toen dat geweld stopte. Veel indruk 

maakte op mij het overlijden van Jantje van de Water, die 

twee huizen verderop woonde. Hij en enkele vriendjes 

hadden gespeeld met munitie, die toen was ontploft. Twee 

andere kinderen waren gewond. Ik vergeet nooit dat ik het 

jongetje opgebaard in zijn witte kistje heb zien liggen. Mijn 

vader had vanaf oktober vele vergeefse pogingen gedaan 

om naar Lent terug te gaan. Pas in maart 1945 kreeg hij 

toestemming zijn woning en kwekerij weer op orde te 

brengen, maar hij kreeg geen pas om zijn gezin in Hees te 

bezoeken. Dus schreven mijn ouders brieven, die gelukkig 

bewaard zijn.”

Het boek Hees bij Nijmegen brengt heel wat verhalen naar boven. Zo doken twee unieke 
oorlogsfoto’s op met Amerikaanse jeeps in de Dennenstraat gemaakt in de roerige septem-
berdagen van 1944. Wim de Haan (1933) kwam ermee aandragen. Hij woont al heel lang 
in Lent, maar vertelde ons over de band van zijn familie met Hees. Zijn moeder Dominica 
Heijmans werd geboren op Dennenstraat 111, van waaruit haar vader een schilderbedrijf 
runde. Zij trouwde in 1930 met de Venraijse kweker Piet de Haan (zie SB december 2011, blz. 
10). Hoewel ze in Lent een kwekerij overnamen, trok moeder – met haar kinderen – nog 
vaak naar haar ouderlijk huis. Ook Wim heeft warme herinneringen aan het verblijf bij 
grootmoeder/vader en oom Jan in de Dennenstraat, zeker uit de hachelijke oorlogsperiode.

Bevrijders in de Dennenstraat: twee verschillende jeeps van de US 82nd Airborne 

Division. Waarschijnlijk op 22 september 1944, genomen door mevr. Van Son-

Heijmans tegenover nr 76 (huize PAX). Het huis op de achtergrond is nu fietsenwin-

kel Thoonen. De twee dames zijn mevr. Van Son-Hutting, mevr. Bets Lamée-Van 

Son. Op de andere foto o.a. Frans Lamée (met sigaret) en Koos Lamée.

“De scholen waren gesloten, maar rond maart ‘45 deed 

men serieuze pogingen om weer les te geven. Zo gaf 

mevrouw Van Son in haar woonkamer les aan een groepje 

leerlingen van de eerste klas. Ik kreeg met een zestal ande-

re jongens een paar keer per week, enkele uren les in Café 

Gerhard, op de hoek van de Dennenstraat-Graafseweg, 

van de 29-jarige onderwijzer L. Hilgers. Tweede helft mei 

werd het serieuzer aangepakt in de garage van het school-

hoofd Van der Velden. Ik meen dat ik daarin één dag les heb 

gehad omdat ons gezin op 29 mei 1945 terugkeerde naar 

Lent. Daar troffen we een beschadigd en zwartgeblakerd 

huis aan omdat de soldaten er een gaarkeuken hadden 

gehad.”
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STIENEO verzamelt verhalen van arbeiders

Het is belangrijk dat de herinneringen van arbeiders wor-

den vastgelegd. Komende maanden vertellen 70 mensen 

in Nijmegen hun eigen verhaal aan de interviewers van 

de Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving 

(STIENEO). STIENEO wil de verhalen en ervaringen in 

Nijmeegse bedrijven vastleggen. Daarvoor heeft de stich-

ting zeven vrijwilligers / interviewers opgeleid in samen-

werking met Nijmeegse professionals. Ze zijn met name 

geïnteresseerd in de persoonlijke beleving van het bedrijf 

waarin zij hebben gewerkt. Hiermee draagt de stichting 

bij aan het in beeld brengen van het industriële verleden. 

Vervolgens worden de verhalen redactioneel bewerkt voor 

thematentoonstellingen en een (virtueel) museum.

De industriële geschiedenis van Nijmegen is belangrijk 

voor de identiteit van de stad. Die industriële geschiedenis 

dreigt in toenemende mate onzichtbaar te worden. Om 

deze recente geschiedenis in beeld te brengen en vast te 

leggen is in 2010 STIENEO opgericht.

Meer informatie over het project: 

Gijs van der Gulden vandergulden@hotmail.com

Zie ook: www.stieneo.nl tel. 0243771343

De Nyma watertoren aan de Waaloever blijft behouden als monument, zo heeft het 
Gemeentebestuur onlangs besloten. Zo blijft vlak bij de Vasim en pal naast de plek waar 
de nieuwe stadsbrug aanlandt, de herinnering aan de Nijmeegse industrie levendig. Ooit 
werkten er duizenden arbeiders bij de kunstvezelfabriek van Nyma; ze waren ook afkom-
stig uit Hees en Heseveld.

Column

Heese bosjes
Door: Henk Termeer

‘Het Heeschebos’, zo heet de nieuwe wijk die nu bijna 

afgebouwd is en die direct aan de Neerbosscheweg 

grenst. Dat had natuurlijk het Heesebos moeten zijn, want 

Heesch ligt bij Oss. Maar al die bosnamen suggereren dat 

de Heesenaren echte bosbewoners zijn, terwijl er nog 

maar snippers over zijn van het oorspronkelijke bos- en 

heidegebied dat ooit keizerlijk jachtterrein was en vanaf 

de 13e eeuw is ontgonnen. Laten we eens kijken wat daar 

nog aan bos van over is. Het ‘Bosje van de baron’ aan de 

overkant van de Neerbosscheweg (eigenlijk Neerbosch 

dus) is het grootste stukje bos met aan de Heese kant nog 

een reepje ‘Dominicanerbos’. Ook achter Catharinahof en 

zorgcentrum Rosa (de Lima) ligt nog een bosachtige tuin 

van enige omvang. Dan rest ons nog de deels bebouwde, 

smalle bosstrook langs de Graafseweg in het verlengde 

van het Augustijnerbosje. Aan de Kerkstraat lijkt alleen 

het stukje groen pal achter Zwembad-West nog enigszins 

op een bosje (Jozefbosje), net als tussen Uranusstraat en 

Wolfskuilseweg het Capucijnerbosje. Duidelijk is dat we 

die overgebleven postzegeltjes bos te danken hebben aan 

vroegere parken en tuinen van grote huizen en kloosters. 

Laten we die restanten namen geven en er samen voor 

zorgen dat ze niet verloren gaan en weer gaan groeien, 

zodat Hees niet minder maar meer bos krijgt.

De nieuwe wijk: Het Heesche Bos

Foto : Nyma watertoren | Frank Jongejan

Oproep: 
enthousiaste 
musici 
gevraagd!

Op 23 juni 2012 zal in de 
Petruskerk weer het jaarlijkse 
Midzomernachtconcert worden 
gehouden. Een unieke kans om je 
muzikale talenten, ook als deze 
nog pril zijn, te laten horen aan je 
mede-Heesenaars. Van klassiek tot 
pop, alle genres zijn welkom.
Dus, jong en oud, schroom niet en 
meld je aan, alleen of samen met 
anderen enthousiastelingen.
Stuur vóór 15 april een e-mail naar: 
dorpsbelanghees@planet.nl
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Geachte dorpsgenoten,
We schrijven 1247…

Nee, niet stoppen met lezen, als geschiedenis niet uw ding is 

en u wellicht meer geïnteresseerd bent in de dag van van-

daag. Dit stukje gaat vooral over de tegenwoordige tijd, over 

de toekomst zelfs. Ik heb een voorstel dat u ongetwijfeld 

enthousiast zal maken. U kunt er ook uw voordeel mee doen. 

Maar we moeten eerst even over de schouder kijken. Dus 

zeker verder lezen.

We gaan dus even terug naar 1247. Nijmegen was op dat 

tijdstip een deel van het Duitse keizerrijk. Een beetje indirect 

dan. Via het graafschap Holland. De Hollandse graaf Willem II 

wilde graag keizer van het Duitse rijk worden. Hij had het al 

een eind geschopt. Hij was al door de paus tot Rooms-koning 

benoemd. Je zou kunnen zeggen dat hij in de voorverkiezin-

gen al menige concurrent achter zich had gelaten. Maar net 

als bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, had je om 

de eindstreep te halen veel geld nodig. Dat had onze Willem 

niet genoeg. Daarom ging hij praten met de graaf van Gelre. 

Gelre was geen deel van het Duitse keizerrijk. Gelre mocht, 

zo stelde Willem voor, Nijmegen hebben, als ze er tenminste 

behoorlijk voor zouden betalen. Ze kwamen tot een overeen-

komst. Nijmegen werd een deel van Gelre, voor de prijs van 

16.000 zilveren marken.

Willem en de graaf van Gelre spraken ook af dat de overeen-

komst weer ongedaan zou worden gemaakt als Willem zou 

terugbetalen. Over rente werd niet gepraat. Omdat Willem 

niet al te lang meer leefde, is het van terugbetalen nooit 

meer gekomen. Nijmegen is sindsdien een Gelderse stad 

gebleven.

Ik heb er eens over nagedacht. Het lijkt me een goed idee om 

de klok een flink stuk terug te draaien en de toestand van 

vóór 1247 te herstellen. Nee, Nijmegen bij Duitsland, dat zie 

ik niet zitten. Die tijdelijke burgemeester waarmee we op dit 

moment zitten, kan natuurlijk niet even tussendoor zijn stad 

aan de oosterburen verkopen. Is hij nog tijdelijker burge-

meester. En voor zijn opvolger is het al helemaal een slecht 

idee. Met zo’n voorstel kun je niet binnenkomen. Ik hoor het 

gekrakeel al.

Maar als we ons nu eens tot Hees beperken? Best aantrekke-

lijk voor ons dorp. In Duitsland hebben ze nauwelijks last van 

de eurocrisis. De economie groeit daar nog steeds. Merkel 

moet dagelijks aan haar landgenoten beroerd nieuws vertel-

len over Duitse euro’s die haar onderdanen moeten ophoes-

ten voor Griekenland en Italië, de vergiet van Europa. Wat 

zijn nou 16.000 zilvermarken van Merkel voor Arnhem, de 

hoofdstad van Gelre? Hoogstens twee tientjes per Heesenaar. 

Zo’n voorstel moet in Duitsland toch met geestdrift ontvan-

gen worden? Een Duitse enclave in Nederland! Goed, het is 

niet echt, wat daar Lebensraum heet, daar is Hees natuurlijk 

te klein voor. Maar het is toch leuk nieuws voor die rijks-

duitsers. En als het rond is mag Angela een “Blijde Incomste” 

– want zo heette dat in de dertiende eeuw – in Hees houden. 

Tenminste als ze een leuke belastingverlaging meebrengt 

want we doen niks voor niks.

Als we het organiseren op een zondag met een Bachcantate 

hebben we meteen ook een passend cultureel programma. 

Die Bachcantates eindigen altijd met een stukje community 

singing in het Duits. Daar zal Angela haar ogen niet droog bij 

kunnen houden. Ook heel aantrekkelijk voor dirigent Wouter 

van Haaften, een Duitse bondskanselier op de eerste bank. 

Die man heeft ook wel eens wat verdiend.

En Ton van Seters wordt Heer van Hees. Hij mag een mooi 

wapenschild in zijn voortuin zetten en we zullen hem 

inhuldigen in de Petruskerk. Hij moet natuurlijk niet te veel 

spatjes krijgen. Als hij vindt dat hij meer geld moet krijgen, 

moet hij maar tol heffen van Nijmegenaren die naar Hees 

willen komen.

Ik neem aan dat u net zo enthousiast bent als ik. Maar ik kan 

het natuurlijk niet in mijn eentje organiseren. Ik heb ook een 

achterban nodig. Laat de redactie van de Stenen Bank weten 

dat u helemaal achter de eenwording met ons oorspronkelij-

ke moederrijk staat. Als u tegen bent hoeft u niet te reageren. 

Kunt u ook beter ergens anders dan in Hees gaan wonen.

Het verleden is de toekomst. Of de toekomst is het verleden. 

Kiest u maar.

Met vriendelijke groet,

Jacques de Vroomen

Boek 
geschiedenis 
Sancta Maria
Sancta Maria is gebruikt als pen-
sion, bejaardenhuis en activitei-
tencentrum voor de buurt Hees. 
Op dit moment is het in gebruik als 
jongerenvoorziening van IrisZorg.

‘Er hebben Heesenaren, of hun ouders, 

in het voormalige bejaardenhuis 

gewoond en gewerkt. Omwonenden 

gingen er naar de kapel en ook de 

Vereniging Dorpsbelang Hees maakte 

regelmatig gebruik van de facilitei-

ten die het grote complex te bieden 

had: een ruime keuken voor hapjes 

en een gezellige tap in Heeslust. Nog 

steeds genieten vele mensen in Hees 

van het beeldbepalende gebouw met 

de fraaie tuin aan de Bredestraat.’ 

Aldus het voorwoord van het boekje 

Sancta Maria, dat is geschreven door 

Loek Janssen en vormgegeven door 

Anne-Marie Jansen.

Bestellen?
Het boek van 42 blz kost € 7,50 en kan besteld worden via: 

directie.zuid@iriszorg.nl of per post: 

Directiesecretariaat IrisZorg regio Zuid, 

Bredestraat 168, 6543 ZZ Nijmegen. 

Lezing 31 mei:
Gebakken lucht in plaats van schone lucht
Op 31 mei organiseren de vereniging Dorpsbelang Hees en 

de vereniging Leefmilieu een publieksavond voor iedereen 

met belangstelling voor luchtkwaliteit in de Petruskerk om 

20.00 uur. Kees van Oosten, auteur van het boek Gebakken 

lucht, tien jaar luchtkwaliteitsbeleid in Nederland zal toe-

lichten hoe de schone lucht vooral komt door de steeds 

soepelere manier van berekenen. Sinds 2000 is de lucht-

verontreiniging nauwelijks minder geworden. De concen-

traties fijn stof en stikstofdioxide nemen de laatste jaren 

vooral af door de recessie. Zodra de economie aantrekt 

neemt het auto- en vrachtverkeer weer toe. Dat uit bere-

keningen van de overheid blijkt dat de lucht de laatste tien 

jaar schoner wordt, komt doordat de regelgeving, die voor-

schrijft hoe de concentraties fijn stof en stikstofdioxide 

berekend moeten worden, versoepeld is. De verkeersgege-

vens, op basis waarvan berekeningen worden uitgevoerd, 

worden meestal geschat en niet vastgesteld aan de hand 

van tellingen en metingen. In veel gevallen gaat men uit 

van te weinig voertuigen en houdt men geen rekening met 

files en rotondes. Ook het aandeel vrachtwagens wordt 

vaak te laag ingeschat. Doel is Nederland laten voldoen 

aan de Europese normen in 2015. Behalve uitleggen wat er 

mis is, zal Kees van Oosten ook aangeven wat bewoners 

kunnen doen om een effectief luchtkwaliteitsbeleid in hun 

eigen gemeente te bewerkstelligen. Kees van Oosten, zelf 

jarenlang actief in Utrecht heeft hiermee in verschillende 

plaatsen in Nederland ervaring opgedaan.

Toegang gratis!
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<   advertenties   >

Iets te vieren !

Op een uniek plekje in Nijmegen, 

in een persoonlijke sfeer.

www.sfeerhuys.nl

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.

Dag van het Park
3 juni in het Kometenpark
In de afgelopen jaren heeft de Dag van het Park in Nijmegen een 
vaste plaats gekregen op de evenementenkalender. In 2012 gaat onze 
vereniging op zondag 3 juni ook meedoen aan deze bijzondere dag. We 
gaan dit organiseren in het Kometenpark.

Met de Dag van het Park wordt er samen met de bewoners een groene bele-

venis gecreëerd voor jong en oud. Veel parken worden op deze dag omgetoverd 

tot levendige ontmoetingsplaatsen waar men zich kan vermaken met zowel 

culturele, sportieve als culinaire activiteiten.

Monique Vermeulen gaat samen met leden van de werkgroep Groen het 

programma in elkaar zetten. Daarbij wordt gedacht aan knutselactiviteiten, 

muziek en dansoptreden, een mooie wandelroute door Hees etc…

Als er wijkbewoners zijn die op 3 juni zouden willen optreden b.v. met zijn/
haar band dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk een berichtje naar 
monique.dorpsbelanghees@hotmail.com.

Nadere mededelingen over het programma van de dag zijn te zijner tijd te 

vinden:

 − in de flyer die in de loop van de maand mei huis aan huis zal worden verspreid

 − eind mei in het weekblad de Brug

 − op de website van de Vereniging en op de website van de gemeente  

(www.nijmegen.nl)

Noteert u 3 juni alvast in uw agenda!!
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  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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Pé Hawinkelsstraat 76543 JD  Nijmegen

06 - 505 301 88
024 - 378 72 13
simone@vormweijs.nlwww.vormweijs.nl

Medio mei

logo’s
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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

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: dorpsbelanghees@planet.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: dorpsbelanghees@planet.nl

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

Historie: Jan Brauer, 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: secretariaat

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 26 mei 2012 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

www.dorpsbelanghees.nl à

C017135

Bezoek de website voor actuele 
informatie van de dorpsvereniging

www.dorpsbelanghees.nl


