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ADVERTENTIES 
Met een advertentie in de Stenen 
Bank bereikt u ongeveer 400 
huishoudens in de wijk Hees. De 
tarieven 1994 zij n voor v ier 
plaatsingen per jaar: 
*Hele pagina f150,00 
*Halve pagina f90,0 0 
*Kwart pagina f50,00 

U kunt het bedrag overmaken op 
onderstaand nummer: 
Giro 349955 
Vereniging Dorpsbelang Hees 
Jekerstraat 10 
Nijmegen 
o.v .v. ' Advertentieplaatsing' 

De voorkeur gaat uit naar een 
gebruik van de acceptgirokaart 
die hiervoor wordt opgestuurd. 

INHOUDSOPGAVE 
* TER INLEIDING 
* BOUWVERGUNNING WITTE VILLA 
* MUPI'S 
* BUURTCONCIERGE 
* PUZZEL: VERBORGEN ZEGWIJZE 
* DE HESE KERMIS IN 1867 
* IN DE SCHIJNWERPER 
* WIST U ... 
* KORTE MEDEDELINGEN 
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TER INLEIDING 
VAN ZONNEWENDE NAAR SONNEWENDE 

Als u dit leest is de zomer al weer aardig op weg in de richting van 
de herfst. De gierzwaluwen-zomerbodes bij uitstek- zijn waarschijn 
lijk a~ naar Afrika vertrokken . Hier en daar fladdert misschien nog 
een vl1nder en blJ warm weer kunnen we 's avonds nog het sjirpende 
geluid van de sprinkhanen horen. 

Een dezer dagen -een warme juli-avond- zag ik zo'n zomerkoninkje in 
vol bedrijf. Hij gaf me even het gevoel ergens in Zuid-Frankrijk te 
vertoeven. Helaas, ik stond bij de bushalte langs de Wijchenseweg. 
Op die weg bewoog zich een groot aantal auto's voort, terwij 1 de 
speciaal voor de OV - gebruiker aangelegde busstrook er akelig leeg bij 
lag. De slogans 'de bus dus' en 'de bus is aardig op weg' begonnen 
een ietwat nare bijsmaak te krijgen, toen ik na een half uur wachten 
nog steeds geen bus ontwaarde op deze (ook mislukte?) 'OV ' -pool
strook. 

Mijn wachten werd verzacht door de sprinkhaan. Wat een dier! Een lijf 
van minstens 5 cm en lange smalle vleugels die razendsnel, je zag het 
nauwelijks, over elkaar heen bewogen en zo dat heerlijk zuidelijke 
geluid produceerden. 

Een kleiner soort zorgde vorig jaar voor urenlange concerten op de 
groenstrook aan de Pomonastraat. Zij deden mij telkens weer denken 
aan een fabel van de Franse dienter Lafontaine over de krekel en de 
mier: 'La cigale et la fourmi'. De krekel had de hele zomer lustig 
gezongen, terwijl de mier bezig was met zijn wintervoorraad. En toen 
voor de krekel de hongerdood dreigde, klopte hij vergeefs bij de mier 
aan, die zei: dan had je de hele zomer maar niet moeten zingen. 

Het groen aan de Pornonastraat moest weg van de gemeente en met het 
groen verdwenen ook de krekels en sprinkhaantjes. De nieuw geplante 
rozestruikjes zijn best aardig, maar 'de natuur terug in de stad ' 
stel ik me toch anders voor. Een deel van de struiken is gelukkig 
blijven staan en wie van de geur van kamperfoelie houdt, moet daar 
volgend jaar maar eens gaan snuiven. 

Wij hebben als bestuur intussen al kunnen snuiven aan de nieuwe 
plannen van de gemeente met het terrein van de voormalige school de 
Sonnewende tussen de Wolfskuilseweg en de Uranusstraat. Deze plannen 
zijn ons in vertrouwen meegedeeld zodat we er nog niet met omwonenden 
over mogen praten. Ook nu nog niet, nu de inspraak inmiddels is 
gestart. Wel een beetje vreemd . 

De bewoners ZlJn intussen toch wat te weten 9ekomen, want ZlJ 
bemerkten dat een onvoorzichtige makelaar al een · compleet bouwplan 
in de verkoop had gebracht. Op verzoek van de bewoners heeft de 
wethouder daarop ijlings de plannenmakerij stopgezet en eerst overleg 
met ons en bewoners toegezegd. 

Het ziet er naar uit dat dit inderdaad gaat gebeuren en dat men nu 
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van begin af aan met ons en met de bewoners gaat over legge n over de 
invulling van het terrein. Werden bewoners eerst nog op een inspraak 
avond met een kant en klaar bo uwplan 'overvallen', nu zijn de 
bewoners en wij uitgenodigd om eerst onze wensen en knelpunten naar 
voren te brengen . 

Wij zijn erg blij met deze ontwikke ling . Want waar gebrek aan overleg 
en inspraak toe kan le1den bewijzen de 'witte villa' en de mupi's . 
U leest er meer over in deze Stenen Bank. 

Bea van Zijll de Jong 
- Lodenstein 

voorzitter 

LAATSTE NIEUWS 
De Raad van State heeft het besluit van de gemeente Nijmegen om aan 
de aannemer die momenteel aan de de Dominicushof bouwt, een vergun
n1ng te verlenen voor het opslaan en reinigen van vervuilde grond aan 
de Dr. de Blecourtstraat vernietigd. 
De vereniging Dorpsbelan Hees heeft samen met omwonenden en de 
Vereniging Stedelijk Leefmilieu met succes tegen dit vervuilde 
gronddepot geprotesteerd. In de volgende Stenen Bank meer hierover! 

Uw warme bakker 

WESSELING 

KORTE IIREDESTRAAT 26 TEL: 771659 

Nijmegen 

LANGE tiEZEtsTRAAT 31 TEL: 226 124 
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RECHTBANK ARNHEM STELT GEMEENTE IN ONGELIJK 

BOUWVERGUNNING WITTE VILLA 
GESCHORST 

Een terugblik 
Nadat de provincie in 1992 weigerde goedkeuring te geven aan het 
bestemmingsplan voor de witte villa en de bungalows, omdat de 
gemeente geen inspraak had verleend, nam de g9111eente een vreemd 
besluit. Men vond het door deze 'vertraging' zo lang duren totdat 
projectontwikkelaar Moed kon gaan bouwen -het hel~ plan werd immers 
weer terugverwezen naar de gemeente- dat men, net als bij het 
Dominicusterrein, Artikel 19 uit de kast haalde, Daarmee is het, 
zoals u inmiddels wel zult weten, mogelijk om ver,neld een bouwver
gunning te verlenen nog voordat het bestemmingsplan is goedgekeurd. 
De gemeente had daarvoor de goedkeuring van de provincie nodig. En 
kreeg deze. De provincie had toen nog geen inhoudelijk oordeel 
gegeven over het bestemmingsplan. 

In januari 1994 werd aan Moed 
een bouwvergunning verleend voor 
het realiseren van 5 ap
partementen in de v illa zelf en 
voor de bouw van 20 nieuwe ap
partementen tegen de villa aan. 
Als reden voor deze versnelde 
procedure gaf de gemeente op: 

niet langer door Moed te dra 
gen financiële verliezen, nu 
de provincie het bestem
mingsplan terugverwezen had 
naar de gemeente; 

de nijpende behoefte aan ap
partementen in Nijmegen, ook 
in Hees; 

de vergrijzing in Hees; door 
de appartementen zou Hees 
' verjongen' . 

VERZOEK OM SCHORSING 
Door ons en omwonenden werden 
tegen het verlenen van de 
bouwvergunning en tegen de toe
passing van Art. 19 bezwaar
schriften ingediend . Tegelijk 
werd bij de President van de 
Rechtbank in Arnhem een verzoek 
ingediend om de bouwvergunning 

te schorsen. Sinds het in wer 
kingtreden per januari 1994 van 
de nieuwe Algemene Wet Be
stuursrech t bestaan de Afdeling 
Geschillen en de Afdeling Recht
spraak van de Raad van State in 
Den Haag niet meer en wordt dit 
soort zaken door de regionale 
arrondissementsrechtbanken afge 
handeld. Alleen voor milieuzaken 
blijft de Raad van State (voor
lopig) in beeld. 

De behandeling van het schor
singsverzoek stond voor medi o 
april bij de Rechtbank in Arnhem 
op de agenda. Eén ( ! ) dag voor 
de zitting ontvingen wij van de 
rechtbank een telefoontje waar 
uit bleek dat de gemeente en 
Moed het schors ingsverzoek nog 
niet behandeld wilden zien. Moed 
wilde eerst wachten op de behan 
deling van ons bij de gemeente 
ingediend bezwaarschrift. Hi j 
zou begin junx 1994 gaan bouwen 
e n de gemeente zou medio mei 
1994 op ons bezwaarschrift ant 
wo orden . 

Een vreemde zaak , 
wil bouwen wil 

want wie snel 
ook snel een 
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uitspraak over een schorsings
verzoek. Wij hebben met het 
uitstel, dat naar ons idee niet 
in het voordeel van gemeente en 
projectontwikkelaar was, inges
temd. 
In mei beantwoordde de gemeente 
de bezwaarschriften onder ver
wijzing naar eerdere, ons allang 
bekende argumenten. 

Wij hebben daarop, samen met 
omwonenden, opnieuw een verzoek 
om schorsing ingediend en tege
lijk tegen de afwijzing van het 
bezwaarschrift beroep ingesteld . 
Zo'n beroepsprocedure is een 
langdurige geschiedenis. Dat 
leest u wel bij het verhaal over 
de mupi's . 

DB ZITTING 
Ons schorsingsverzoek is in juni 
behandeld. Tijdens de zitting 
leek het al een verloren zaak 
voor de gemeente en Moed. Daar
bij moet beslist gezegd worden 
dat , evenals bij de behandeling 
in Den Haag van ons beroep
schrift over de mupi's, de sfeer 
voor, tijdens en na de zitting 
ontspannen en prettig was, ook 
tussen ons en projectontwikke
laar Moed. Waarom zou je ook als 
kemphanen tegenover elkaar 
staan? 

Onze vermoedens bleken te klop
pen: de rechtbank heeft ons 
verzoek om schorting toegewezen. 
Moed mag geen gebruik maken van 
zijn vergunning, in ieder geval 
niet totdat de Kroon zich heeft 
uitgesproken over het bestem
mingsplan . De President van de 
Rechtbank deelde onze argumenten 
dat er geen dringende noodzaak 
was om via de versnelde procedu
re te gaan bouwen. 

Onze argumenten waren: 
Moed heeft de financiêle schade, 
die hij zou lijden, niet 
aannemelijk gemaakt en de ge
meente heeft de nijpende be
hoefte aan appartementen evenmin 

aannemel ijk gemaakt. Noch de 
gemeente noch Moed hebben aange
toond haast te hebben . 
Wij baseerden deze argumenten op 
de volgende overwegingen: 

Aanvankelijk geen Artikel 19 
De gemeente en de projectont
wikkelaar waren in eerste in
stantie niet van plan om de 
versnelde procedure toe te pas
sen . De gemeente had immers 
medio 1991 het bestemmingsplan 
naar de provincie gestuurd, 
zonder gebruik te maken van Art. 
19. Men had dus geen bezwaar 
tegen de lange weg tot wijziging 
van het bestemmingsplan en ver
volgens tot het afgeven van een 
bouwvergunning: gemeente, pro
vincie, Kroon en vervolgens bou
wvergunn ingverlening. Deze l ange 
weg duurt ongeveer 3 jaar. Men 
zou dus uitkomen op medio 19 94. 

Als er in deze lange, door ge
meente en Moed vrijwillig geko
zen procedure géén sprake was 
van voor Moed onaanvaardbare 
financiële risico's en evenmin 
van een nijpende behoefte aan 
etagekoopwoningen, dan is het 
niet erg aannemelijk dat er, nu 
men de snelle weg verkiest en 
uiteindelijk op dezelfde eind
datum -medio '94 - uitkomt, wé l 
sprake zou ZlJn van vertraging 
en geleden schade. 

Dat de provincie later een 
streep door de plannen van de 
gemeente haalde , doet hier niets 
aan af. Gemeente en Moed wisten 
immers niet dat de provincie het 
bestemmingsplan wel eens zou 
kunnen terugverwijzen. 
Geen financiêle schade 
Moed ontvangt nog steeds gelden 
uit de verhuur van kamers in de 
witte villa en de bijgebouwen . 
Moed heeft de villa in 1989 voor 
f 500 . 000 gekocht . De inkomsten 
uit verhuur bedragen ongeveer 
ElOO. 000 per jaar. De villa is 
dus in de inmiddels verstreken 
vijf jaar "afbetaald". Van reële 
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financiële schade is dus geen 
sprake . Bovendien kan en mag er 
van achteruitgang van de bouw 
kundige staat van de witte villa 
geen sprake zijn, want een ver
huurder behoort het verhuurde in 
goede staat van onderhoud te 
houden. 

Geen nijpend tekort aan etage 
koopwoningen 
Het argument van de gemeente 
betreffende het nij pende tekort 
aan etagekoopwoningen is door de 
gemeente zelf weerlegd in het 
eigen rapport: 'Thuis in de 
Stad. Vo lkshuisvesting in de 
jaren '90' . In dit rapport staat 
klip en klaar dat de markt voor 
etagekoopwoningen overvoerd is 
en dat het aanbood de vraag 
verre overstijgt. 

Gemeente wentelt gevolgen eigen 
fouten op anderen af 
Wij vonden wij dat de gemeente 
de terugverwijzing van het 
bestemmingsplan door de provin
cie en de daardoor ontstane 
' vertraging ' helemaal aan zich
zelf te wijten had en daar dus 
ook zelf de gevolgen van moest 
dragen. Men had immers geen bij 
wet vereiste inspraak verleend . 
In plaats daarvan beloonde de 
gemeente zichzelf met versnelde 
bouw en legde de nade len hi ervan 
geheel op het bord van diegenen 
die alleen maar voor hun bij wet 
vastgelegde inspraakrechten op 
kwamen. Hoe groot die nadelen 
ZlJn blijkt bij voorbeeld uit 
het feit dat men een bouwvergun 
ning alleen maar kan aanvechten 
op rechtmatigheid en niet op 
planologische en ruimtelijke 
aanvaardbaarheid. Dat laatste 
kan alleen in het kader van een 
bestemmingsplan en daarom is het 
zo belangrijk dat de Kroon zich 
over het bestemmingsplan kan 
uitspreken, voordat het betrok 
ken bouwwerk al is gerea li seerd. 

BELANG VAN KROONBBROBP 
Een goede planologische afweging 
is in het geval van de witte 
villa des te belangrijker gewor 
den, nu de provincie de door de 
gemeente opgenomen wijzigingsbe 
voegdheid uit het bestemmings 
plan heeft geschrapt. De provin
cie heeft onlangs onze bezwaren 
tegen het bestemmingsplan behan
deld en is hier voor een belang
rijk deel in tegemoet gekomen 
door de gemeente deze wijziging 
bevoegdheid te ontnemen. Met 
deze bevoegdheid wilde de ge 
meente op termijn de negen (!) 
bungalows slop~n en ter plaatse 
ongeveer vier ~-onder-1-kap wo 
ningen bouwen. 

Deze laatste woningen zouden, 
a ldus de gemeente, door hun h o
gere bouwhoogte "de meest wen
selijk geachte planologische 
eindsituat ie zijn". Kenne lijk 
vond men het dus ze lf ook niet 
aanvaardbaar om vlak naast 3 
meter hoge bungalows een 11,50 
meter hoog appartementencomplex 
te bouwen. Aan verlaging van de 
bouwhoogte van de (nog niet eens 
gebouwde! ) appartementen in 
plaats van het slopen van negen 
bestaande en goede woningen werd 
kennelijk niet gedacht. 

Nu de provincie de wijzigings 
bevoegdheid heeft geschrapt en 
de bungalows blijven staan, 
o ntstaat er , bij realisering van 
de bouwvergunning, een situatie 
die óók in de ogen van de ge
meente ( !) 'planologisch niet 
wenselijk is'. Met andere woor
den: de gemeente verleent en 
handhaaft een bouwvergunning 
terwijl men erkent dat daarmee 
een stedebouwkundige onaan 
vaardbare situatie ontstaat. 
zoiets is natuurlijk uit den 
boze, zeker voor de dorpskern 
van Hees waar de witte villa 
deel van uitmaakt en waarvan de 

7 



gemeente heeft bepaald dat hier 
alleen onder stringente ruim
telijke voorwaarden gebouwd mag 
worden! 

De gemeente meende aanvankelijk 
de zaak omtrent het slopen van 
de bungalows moog te kunnen 
spe l en. In het I eerste bestem
mingsp l an wi l de men de bungalows 
zelfs niet legaliseren. De ver
bouw tot woningen was, zei men, 
'zonder bouwvergunning' ge
schied , de woningen 'voldeden 
niet aan de bouwverordening', en 
nog sterker: 'kopers waren mis
leid en hadden ondanks waarschu
wingen van de gemeente een on
volwaardige woni ng gekocht'. 

Men ging echter volledig voorbij 
aan het feit dat de bungalows al 
in 1973 (!) waren gebouwd als 
(volwaardige) woningen voor het 
personeel van de toenmalige op
vangstichting. De gemeente was 
daar toen , in 1973, volledig van 
op de hoogte! De huidige bewo
ners hebben, voordat ze tot aan
koop overgingen, de huizen door 
de afdeli ng Bouw- en Woningtoe
zicht van de gemeente laten op
nemen . Deze bevond ze volledig 
in orde! Ten behoeve van de koop 
zijn vervolgens ook nog eens 
gemeentegaranties afgegeven. 

Toen daarna een van de bewoners 
een koopakte produceerde waaruit 
overduidelijk b?.eek dat de ge
meente wel degel~jk weet had van 
de he l e gang van zaken - de koop 
zou bijv. niet doorgaan als de 
gemeente geen wo.onbestemming aan 
de bungalows wilde geven (en de 
koop ging door!) -keerde de ge
meente ijlings op zijn schreden 
terug. De bungalows werden als
nog gelegaliseerd door er een 
woonbestemming aan te geven. 
Maar omdat de bungalows natuur
lijk niet pasten naast de nieuw 
te bouwen appartementen en Moed 
deze niet lager wilde maken, 
wildA de gemeente toch proberen 
om via de wijzigingsbevoegdheid 

de bungalows uiteindelijk weg te 
krijgen. En daar heeft de pro
vincie dus een stokje voor ges 
token. De provincie had toen 
overigens al goedkeuring gegeven 
aan het versneld bouwen van de 
appartementen . 

Nu de wijzigingsbevoegheid is 
komen te vervallen , vinden Wl.J 

het daarom van nog groter belang 
dat eerst het bestemmingsplan 
door de Kroon wordt behandeld, 
zodat een goede en, zo zei ook 
de President tijdens de zitting 
in Arnhem , 'meer onafhankelijke' 
toetsing van het plan te krij
gen. 

NOG GEEN BOUWACTIVITEITEN 
Verder hebben wij op de zitting 
naar voren gebracht dat Moed, 
hoewel hij de bouwvergunning al 
zes maanden op zak had, nog st
eeds geen enkele bouwactiviteit 
heeft ontplooid. Sterker nog, 
hij heeft de huurders van de 
villa pas zeer recent de huur 
opgezegd en wel per 1 november 
1994. 

Zijn bewering , die door de ge
meente op de zitting nog werd 
bevestigd, dat hij in juni 1994 
zou gaan bouwen kwam toen wel in 
een vreemd daglicht te staan. 

FINANCIELE OVERCOMPENSATIE 
Bij het verlenen van de bouw
vergunning stond voor de ge
meente, zo zei men, de haal
baarheid van het opknappen van 
de villa voorop. En voor dat 
opknappen moest Moed financieel 
gecompenseerd worden door middel 
van de 20 appartementen. Een 
klein rekensommetje leert dat, 
als de appartementen f250.000 
opbrengen , die compensatie wel 
exorbitant hoog is, nl. f5 mil
joen. De opgeknapte villa levert 
daarnaast ook nog inkomsten op. 
Er is dus eigenlijk sprake van 
een op winstoogmerk gericht plan 
en een ten behoeve daarvan ver
leende bouwvergunning. 
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HEES VERGRIJST NOG VERDER 
Verder vonden wij het anti - ver
grijzingsargument van de ge
meente geen argument met een 
spoedeisend karakter. Bovendien 
zou dit argument alleen opgaan 
als de appartementen alleen ge
kocht zouden kunnen worden door 
de oudere bewoners van Hees. Hun 
huis zou dan vrijkomen voor jon
geren. Het is evenwel zo dat 
iedereen, ook mensen buiten 
Nijmegen, de appartementen kun 
nen kopen. Er is dus eigenlijk 
alleen maar sprake van verdich
ting en van verdere vergrijzing. 

DE UITSPRAAK 
In de inmiddels bij ons binnen 
gekomen uitspraak stelde de 
President van de Rechtbank dat 
zowel de gemeente als de 
projectontwikkelaar de spoedei 
sendheid niet aannemelijk hadden 
gemaakt. De ontwikkelaar 

niet, omdat hij het pand nog 
steeds verhuurde en de gemeente 
niet vanwege de inhoud van het 
al genoemde gemeentelijk volks
huisvestingsrapport: 'Thuis in 
de Stad, volkshuisvesting in de 
jaren '90 ' De president schorste 
de bouwvergunning en oordeelde 
dat eerst ons Kroonberoep tegen 
het bestemmingsplan behandeld 
moet worden. 

De huurders van de witte villa 
hebben intussen de ontwikkelaar 
gesommeerd om achterstallig on
derhoud uit te 1 voeren. Zij heb
ben daar al ~alloze malen om 
gevraagd. Ook zij storen zich 
eraan dat er tot heden niets 
gedaan is. 
Wij zouden graag zien als de 
afdeling Bouw- en Woningtoe
zicht, net als bij de bungalows, 
ook eens een kijkje in de villa 
kwam nemen, om te zien of ook 
dit gebouw aan de Nijmeegse 
Bouwverordening voldoet. 

Bea van Zijl! de Jong 
- Lodenstein 

RAAD VAN STATE VERNIETIGT BESLUIT GEMEENTE 

MUPI'S ILLEGALE BOUWERKEN 
1991: De mupi's komen 
In 1991 werd Nijmegen overspoeld met honderden reclameborden: mupi's 
en billbo ards, begrippen die menigeen t o t dan toe onbekend waren. Het 
woord mupi komt uit het Frans en staat voor: mobilier urbain pour 
publicité et information. Een mupi ie al vrij groot, maar de 
billboards d oen daar nog eens een schepje bovenop. Die zijn vanaf de 
grond gerekend bijna 4 meter hoo g . De meeste billboards zijn 
"stationair " , maar er zijn er ook met een bewegend beeld: als een 
s oort verticaal lamellengordijn verschuift het beeld voortdurend van 
de ene kant van de lamellen naar de andere. Op heel indringende 
manier eisen ze zo de aandacht van de weggebruike* op, die juist op 
het verkeer moet letten. Er staat er o .a. een bij de ingang t o t de 
stationstunnel, een zeer druk punt. 

De komst van de ongeveer 250 
mupi's en billboards leverde al 
direct een storm van protesten 

op in de stad. Men voelde zich 
compleet overvallen. Ook de 
raadsleden werden niet door B&W 
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geïnformeerd. Later bleek dat 
B&W een 15 -jaar (!) durend con
tract met reslame-exploitant 
Publex hadden afgesloten, waar
bij B&W zich voor de duur van 
deze 15 jaar verplichtten tot 
het plaatsen en handhaven van de 
250 reclameborden. Mogelijke 
bezwaren tegen de mupi's van de 
bevolking werden daardoor al bij 
voorbaat niet serieus genomen. 

B&W liet en zich ook in ander 
opzicht al bij voorbaat weinig 
gelegen liggen aan eventuele 
bezwaren . Nogal vreemd voor een 
Col l ege dat meer openheid en 
meer betrokkenheid van de be
woners propageert. Eerst ver
strekte men Publex de voor de 
plaats ing van de borden nodig 
geachte vergunningen . Publex 
maakte daar direkt gebruik van 
en ging meteen tot plaatsing 
over. Pas daarna lieten B&W de 
bewoners weten dat deze, als ze 
de plaatsing wilden tegenhouden 
(!), bij de Raad van State een 
schorsingsver zoek konden in
dienen. Een mosterd-na-de-maal
t ij d procedure. Bewoners in de 
Fretstraat waren Publex net even 
te snel af. Toen deze met de 
mupi aankwam om hem op de daar
voor aangewezen plaats te 
installeren had men daar inmid
dels een auto neergezet . Publex 
kon niet anders dan rechtsomkeer 
maken met de mupi en voorzover 
wij weten is er op die plaats 
ook later geen mupi gekomen. 

DB SITUATIE IN HBBS 
In en rond Hees verschenen in 
totaal 20 reclameborden, waar
onder 4 billboards. Wij hebben 
de locaties vooral bekeken van
uit oogpunt van verkeersveilig
heid en visuele aantasting van 
de omgeving. Verkeersveilig 
bleek eigenlijk geen enkele 
mupi. Geen wonder, want zo'n 
reclamebord is ook alleen maar 
bedoeld om de aandacht te trek
ken en dus af te leiden. Daar
naast is het op de stoep een 

obstakel voor visueel gehan 
dicapten en mensen in rolstoel
en. 

In ons in 1991 bij de gemeente 
ingediende bezwaarschrift hebben 
wij met name de volgende mupi's 
genoemd: 

De mupi op de hoek van de Mo
lenweg en de Tweede Oude He
selaan: een zeer gevaarlijk 
punt, waar al heel wat auto
mobilisten uit de bocht ge
vlogen Zl.Jn. De vangrail 
staat er niet voor niets. 
De mupi in de bocht van de 
Wol fskuilseweg ter hoogte van 
de Mandarijnstraat. Ook deze 
weg eist alle aandacht van de 
weggebruiker op en ook hier 
zijn al verscheidene en soms 
dodelijke ongelukken gebeurd. 
De mupi bij de bushalte op de 
hoek van de Wolfskuilseweg en 
de Energieweg. Wie van de 
Wolfskuilseweg de Energieweg 
opreed zag niet het aanstor
mend verkeer maar alleen de 
mupi. En wie bij de bushalte 
stond , zag ook alleen maar de 
mupi en niet de aankomende 
bus. 
De mupi aan de Molenweg ter 
hoogte van de Uranusstraat : 
ook hier heeft het verkeer 
vanuit de Uranusstraat geen 
goed zicht op de (drukke) Mo
lenweg . 

BBOORDBLING VBR~BRSVBILIGHBID 
Wij kregen de stellige indruk 
dat bij het zoeken naar ge
schikte locaties de wensen van 
Publex (opvallende locaties met 
vee l verkeer en dus veel recla
meobrengsten) op het eerste plan 
kwamen en dat de verkeersveilig
heid nogal eens in het gedrang 
kwam. 
De verkeerspolitie werd niet 
geraadpleegd. Naar de bezwaren 
va n de stichting Veilig Verkeer 
Nederland werd niet geluisterd. 
Men vertrouwde op de eigen amb
telijke staf en die zei dat mu -
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pi's en billboards niet ver 
keersonveilig waren . De vele 
ongevallen en bijna - ongevallen 
ter hoogte van de mupi's op de 
Wolfskuilseweg (daar is onlangs 
iemand tegen de mupi opgereden 
en zwaar gewond naar het zieken 
huis gebracht) en de Tweede Oude 
Heselaan/Molenweg zijn kennelijk 
niet zwaarwegend genoeg . Een 
aantal mupi's is later, na pro
testen van bewoners , alsnog 
verplaatst, zij het s l echt s en
kele meters, zoa l s de mupi aan 
de Energieweg bij de bushalte. 
Maar helemaal weg was simpelweg 
niet mogelijk. Het College had 
z i ch immers met hand en tand 
gebonden aan het contract met 
Publex. 

Opmerkelijk is overigens dat B&W 
in 1991, dus ten tijde van het 
p laa tsen van de mupi's, de di 
rectie van het Sportfondsenbad
West in Hees niet toestond om 
wegwijzers naar het zwembad te 
plaatsen. "Dit bad is geschikt 
voor internationa l e evenementen, 
maar de gasten de weg wijzen, ho 
maar", aldus directeur Kroon . 
"Het zwembad loopt daardoor heel 
wat klanten mis". B&W weigerden 
toestemming "omdat het plaatsen 
van deze bordjes de 
verkeersveiligheid in gevaar kan 
brengen ....... ". 

advertentie 

GEVESTIGD 
TE HEES/NEERBOSCH 

ADVOCATENKANTOOR 
Mr J.P.M . va n der Horst 

He nry Duna nt s traa t 22 
65 4 3 KR Nijme ge n 

U kunt voo r a ll e juridische 
bijsta nd b i j mi j t e r e c h t . na 

r. e l ef o ni sche a fspraa Y. 

Te l . : 785 84 1 

INZAGB GBWBIGBRD 
Wij hebben B&W om inzage in het 
met Publex gesloten contract 
verzocht. Dit is ons geweigerd . 
Het zou een geheim stuk zijn . 
Dat bleek echter helemaal niet 
het geval te zijn. Het contract 
werd zonder meer aan raadsleden 
ter inzage gegeven, zonder dat 
daarbij werd vermeld dat het 
'geheim' was. De raadsleden 
konden de inhoud van het con 
tract dus zonder meer naar bui 
ten brengen. 

AANTASTING VAN HBT STADSBBBLD 
Ter weerlegging van de vele in
gekomen bezwaren stelden B&W 
o.a. dat men om stedebouwkundige 
(!) redenen voor de hausse aan 
mupi's en billboards gekozen 
had. Men vond ze bijvoorbeeld 
h ee l goed passen in groenstroken 
en groenstroken. Daarnaast moes
ten de bestaande, her en der 
geplaatste en rommelig aandoende 
driehoeksborden (bijv . tegen 
lantaarnpalen aan) verdwijnen. 

Daar is niets van terecht geko
men. Veel gebruikers van de 
driehoeksborden konden de dure 
mupi's niet betalen. Nu staan er 
overal in de stad, ook in Hees, 
zowel driehoeksborden als mupi's 
en billboards en is het stads
beeld nóg rommeliger geworden. 
Kennelijk wogen, naast de ver
keersveiligheid, ook de stede
bouwkundige redenen niet al te 
zwaar. 

FINANCIBLB VBRGOBDING 
De gemeente zou, in ruil voor de 
plaatsing van de borden, van 
Publex per jaar f 150.000 krij
gen . Ook zou Publex binnen en
kele maanden zorgen voor open 
bare toiletten, natuurlijk op in 
het oog vallende plaatsen en ook 
voorzien van reclame. Die enkele 
maanden werden drie jaar. Het 
toi l et in de Burchtstraat moet 
overigens verplaatst worden, na 
bezwaren van een daar vlakbij 
winkelhoudende banketbakker. 
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TWIJFEL AAN BBVOBGDHBID B&W 
Naar onze mening waren B&W niet 
bevoegd om een zo verstrekkend 
besluit als het afgeven van 250 
bouwvergunningen voor de mupi's 
te nemen zonder daarvoor vooraf 
goedkeuring aan de raad te v ra-
gen. 
De mupi's luidden een 
nieuw reclamebeleid in 
maken van beleid hoort 
raad te gebeuren. 

geheel 
en het 
in de 

Verder vonden wij dat B&W het 
contract met Publex niet zonder 
goedkeuring van de raad hadden 
mogen afsluiten . 

Volgens de betrokken ambtenaar 
had de raad wel zijn goedkeuring 
gegeven aan de mupi's. Hij ver
wees daarbij naar de zgn . Kader 
nota 1990 die wij met enige 
moeite te pakken kregen. Het 
enige wat in deze begratingsnota 
over reclame stond was: 'Recla
megelden 1990 : f 75 . 000.--
1991: F 150.000 . ' Het raadslid 
dat daaruit een geheel nieuw 
reclamebeleid en de komst van 
250 mupi's en billboards voor de 
duur van minimaal 15 jaar uit 
kan halen moet wel buitengewoon 
scherpzinnig en helderziend 
zijn. Overigens bleek uit de 
Kadernota dat de werkelijke in
komsten geen f 150 . 000 , maar f 
75.000 zijn. Het oude beleid met 
de driehoeksborden bracht immers 
in 1990 al f 75 . 000 op. Voor 
twee kwartjes per inwoner werd 
de stad aan Publex 'ui t
gehuwelijkt'. 

DB DBLBGATIBVBRORDBNING 
Wat B&W van de gemeenteraad 
zelfstandig mogen doen is vast
gelegd in de zogenaamde Delega
tieverordening . Daarin is een 
maximum bedrag en een maximum 
duur gesteld aan de transacties 
die B&W mogen sl uiten . Beide 
maxima zijn naar onze mening 
overschreden . 
Op zoek naar de Delegatieveror
dening kwamen wij opmerkelijke 
stukken tegen . Zoals bij voor -

beeld een nota uit 1990 over de 
relatie tussen de raad en het 
college . Enige c itaten hieruit: 

"Het sterk opererend college 
is de zwakkere raad de baas 
geworden". 
"De zuiverheid van de verhou
ding raad-college komt onder 
druk te staan" . 
"De raad voelt zich gestuurd 
in plaats van zelf te stu
ren". 
"Bij de raad arriveert een 
voorstel terwij 1 de uitvoe 
ring al ter hand genomen is". 
"De raad voelt zich vaak on
voldoende geinformeerd" . 
"De relatie raad-ambtenaren 
is aan herbezinning toe". 

HBT BESTEMMINGSPLAN 
Bouwwerken als mupi's en bill
boards moeten passen in het 
geldende bestemmingsplan en voor 
het oprichten ervan is een bouw
vergunning nodig . B&W verleenden 
ongeveer 250 bouwvergunningen 
voor iedere ·aparte locatie . Als 
de plaatsing niet paste in het 
geldende bestemmingsplan ver
leende men vrijstelling. Mupi's 
en billboards werden daarbij 
door de gemeente gequalificeerd 
als 'straatmeubilair' (li chtmas
ten, telefooncellen , zitbanken 
ed.). Voor de vrijstelling 
maakte men gebruik van de wet op 
de Ruimtelijke Ordening en van 
het Besluit op de Ruimtelijke 
Ordening. 
In dat Besluit staat dat B&W 
vrijstelling kunnen geven voor 
het oprichten van bouwwerken van 
beperkt e betekenis zoals bijv. 
dakkapellen, terreinafscheidin
gen en ook 'straatmeubilair' 

GBBN STRAATMEUBILAIR 
Wij hebben de visie van de ge
meente, als zou een mupi en een 
billboard 'straatmeubilair' 
zijn, bestreden . Volgens de ge
meente was er geen sprake van 
pure reclame omdat er o.a. 
stadsplattegronden in de recla
meborden zaten. Ten eerste is 
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dat hel emaal niet het geval en 
bovendien is het niet zo prak
tisch om in vier meter hoge 
billboards stadsplattegronden te 
hangen. Welke ontredderde weg 
zoeker h eeft er nu een ladder op 
zak . . . . 

Onze opvatting was dat het hier 
puur om een reclameobj eet ging 
zonder nuttige functie zoals een 
lantaarnpaal of een telefooncel. 
Aan de voorkant staat reclame 
voor produkten en aan de achter
kant bevindt zich ideële recla
me, zoa ls '50 km: de limiet' . 
Met dit l aatste koesterden B&W 
de argeloze verwachting dat de 
te hard rijdende automobilist, 
na eerst de drank- of sigaret
tenreclame op zich te hebben 
laten inwerken, vervolgens on
middellijk achterom zou kijken 
naar de achterkant van de mupi, 
om dan, als hij nog geen ongeval 
veroorzaakt had, schielijk gas 
terug te nemen. 

Omdat wij vonden dat een mupi 
geen straatmeubilair is be
tekende dat, dat de gemeente ten 
onrechte gebruik maakte van de 
Wet en het Besluit op de 
Ruimtelijke Ordening voor het 
plaatsen van s traatmeubilair . 

GBEN GOEDKEURING 
Daarnaast hebben wij vraagtekens 
geplaatst bij de goedkeuring 
door de Welstandscommissie . Ner
gens bleek dat de Welstandscom
missie de in Hees geplaatste 
mupi's had goedgekeurd. 

GEEN RBCLAMBVBRGUNNINGBN 
Ook vroegen wij ons af of er wel 
reclamevergunningen waren 
ver leend, zoals de NlJmeegse 
Politieverordeningvoorschrijft. 

NAAR DB RAAD VAN STATE 
De gemeente verwierp onze bezwa 
ren, waarop wij in beroep gingen 
bij de Raad van State in Den 
Haag . Behalve onze Vereniging 
stelde ook de Stichting 

Werkgroep Milieubeheer, afd. 
Nijmegen, waarmee wij regelmatig 
contact hadden en die zeer des
kundig is, beroep in. De beroep
schriften zijn onlangs behandeld 
en in een zitting in Den Haag 
toegelicht. 

Tijdens deze zitting kwamen een 
aantal opmerkelijke zaken naar 
voren: De Welstandscommissie had 
helemaal geen oordeel gegeven 
over ieder individueel reclame 
bord en de ree lamevergunningen 
bleken niet verleend te zijn. 

UITSP~ VAN DB RAAD VAN STATE 
De Raad van State kwam tot de 
volgende uitspraak : de gemeente 
heeft ten onrechte de reclame
borden als straatmeubilair be 
schouwd. 
Met ons was de Raad van State 
van mening dat het om pure 
reclame-objecten ging. De ge
meente heeft dus ten onrechte 
een beroep gedaan op de Wet en 
het Besluit op de Ruimtelijke 
Ordening om de plaatsing van de 
borden te legaliseren. 
Ook oordeelde de Raad van State 
dat er geen behoorlijk Wel
standsadvies was ingewonnen en 
dat er geen reclamevergunningen 
waren verleend. 
Op grond hiervan heeft de Raad 
van State de besluiten van de 
gemeente Nijmegen tot het ver 
lenen van de bouwvergunningen 
voor de door ons bestreden re
clameborden in Hees, vernietigd. 
Over de overige aspecten van 
onze bezwaren sprak de Raad van 
State zich niet uit. Dit bete
kent overigens niet dat deze 
bezwaren niet gegrond zouden 
zijn . 

HOB VBRDBR 
Op dit moment (medio juli) ZlJn 
we nog bezig de gevolgen van de 
uitspraak van de Raad van State 
nader te bestuderen. Het is, 
voorzover wij weten, de eerste 
uitspraak in Nederland op dit 
gebied. 
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Wel is ons duidelijk dat door de 
uitspraak alle in Nijmegen ge
plaatste mupi's en billboards 
illegale bouwwerken zijn gewor
den en dus verwijderd moeten 
worden . 
Als een bewoner illegaal bouwt 
treedt de gemeente streng op en 
eist dat het bouwsel gesloopt 
wordt. Wat voor een bewoner 
geldt, geldt uiteraard ook voor 
de gemeente zelf. 
De gemeente beriep zich tijdens 
de zitting in Den Haag tever
geefs op het onlangs in werking 
getreden Bouwbesluit, waarin 

voor kleinere bouwwerken geen 
vergunning meer nodig is. 

De mupi ' s en billboards blijven 
vergunningplichtig en de proce
dure tot plaatsing van de borden 
zal opnieuw gestart moeten wor
den. Daarbij zal de gemeente, op 
grond van de uitspraak van de 
Raad van State, serieuzer dan 
voorheen om moeten gaan met be
zwaren van bewoners. 

Bea van Zijll de Jong 
-Lodenstein 

BUURTCONCIËRGE AAN DE SLAG 
In april van dit jaar is de hulp-en vraagbaak voor . ouderen die 
zelfstandig willen blijven wonen aan de slag gegaan ~n N~Jmegen-West. 
voor degene die onbekend zijn met het begrip buurtconciêrge volgt 
enige verduidelijking. De buurt conciêrge is een soort huismeester. 
Hij signaleert onveilige situaties en probeert h~er samen met de 
ouderen wat aan te doen. Voor alle practische dingen kunnen senioren 
hem bellen zoals een extra slot op de deur, kleine reparaties of 
eenvoudige' aanpassingen. Het enige dat de oudere betaalt zijn de 
materiaalkosten en een bedrag van f 5,00. Zijn er grotere klussen uit 
te voeren ook dan zal hij een adviserende rol vervullen en zoeken 
naar de beste oplossing. 
Het is een initiatief van het samenwerkingsproject van de stichting 
Toekomst Oud-West en de stichting Welzijnswerk Ouderen Nijmegen 
(SWON) . De service is nadrukkelijk bedoeld voor ouderen. 
De buurtconcierges zijn zo'n kleine 5 maanden actief in Nijmegen-West 
en wat opvalt is dat er een groot gebruik van wordt gemaakt in 
Neerbosch-Oost. 
senioren die gebruik willen maken van deze dienst kunnen contact 
opnemen met SWON, Tweede Oude Heselaan 386. Dagelijks bereikbaar 
tussen 09.00 uur en 10 . 00 uur onder tel.nr: 774305 
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VERBORGEN 
ZEGSWIJZE 

Door uit elk der onderstaande 
woorden drie opeenvolgende let
ters te nemen en deze achter el
kaar te plaatsen, krijgt men een 
zegswijze. 

DEMONSTRATIEF 
MORGENKRIEKEN 
ROEMENSWAARDIG 
KANTONGERECHT 
GEZONDHEIDSZORG 
ZEEFTOESTEL 
KLATERGOUD 
BEDINGING 
SOCIAALDEMOCRAAT 
HAZEWINDHOND 

Zet deze zegswi jze op een 
briefkaart en stuur deze vóór 15 
september naar de redactie . 
Onder de juiste inzender wordt 
een bon verloot van f 15,00. 

advertentie 
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IN DE SCHIJNWERPER: 

BROOD-EN BANKETBAKKERIJ 
FIRMA WESSELING 

Bekend alom in Hees is ongetwijfeld de firma Wesseling brood-en 
banketbakkerij aan de Korte Bredestraat 26, bij de jeugd ook wel 
bekend als 'het bakkertje'. Hees was vroeger rijk aan bakkers, 
tegenover de protestantse kerk zaten er maar liefst drie op een 
rijtje bij elkaar. Alleen het middelste pand is nu nog als bak
kerszaak in gebruik. 

De eerste bewoner was bakker 
v.d. Pol, hij dreef de zaak met 
zijn twee o udste zoons. Zo rond 
1934 hield hij het brood bakken 
voor gezien, ging boven het pand 
wonen en de nog hout gestookte 

oven bleef 17 jaar ongebruikt 
staan. Na het bombardement op 
Nijmegen hebben in het pand nog 
vee l refugié's gezeten, vanwege 
een enorm woning tekort. 
In 1951 werd het pand verkocht 
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aan de heer Wesseling sr. die 
hiervoor jaren lang als bakker 
e n bezorger ~n loondienst bij 
bakkerij Rooding was geweest. De 
oude oven werd afgebroken en een 
moderne elektrische kwam ervoor 
in de plaats. Van de ovenstenen 
bouwde hij zich een garage naast 
het huis, echter zonder dak want 
het geld was op! 
Hij kocht een auto, nam van de 
opvo lger van de heer Rooding een 
wijk over en bakkerij Wesseling 
was een feit. De winkel was toen 
vrij summier, want in die tijd 
werd alles bezorgd, zelfs bij de 
buren! 
In Hees woonden destijds grote 
gezinnen en verhoudingsgewijs 
werd toen ook meer brood gege
ten. De meeste bedrijven hadden 
nog geen kantines en brood voor 
tussen de middag werd toen van 
huis meegenomen. 
Toen de heer Wesseling nog als 
broodbezorger in l oondienst was 
kwam hij wel bij mensen die er 
meer dan één bakker op na hiel
den, omdat ze een andere bakker 
ook een deel van de klandisie 
gunden . Luxe specialiteiten wer
den er niet gebakken, brood werd 
gebakken van tarwe-rogge en wit 
meel . Al dat luxe brood van nu 
ziet de heer Wesseling sr. dan 
ook niet zitten. Eind jaren zes
tig begon het bezorgen wat terug 
te l open, voor de winkel was er 
weinig tijd en s'avonds moesten 
er ook nog koekjes gebakken wor
den. In 1961 hield hij defini 
tief op met bezorgen en was 
daarmee de tweede bakker in 
Nijmegen die het bezorgen eraan 
gaf. 
De bakkers ernaast bleven nog 
bezorgen, desondanks bleef Wes
seling zijn eigen klanten hou
den. De winkel werd opgeknapt en 
de echte winkelverkoop kon be
ginnen. Volgens de oude mevrouw 
Wesseling vonden de klanten het 
toch wel fijn, men had ook meer 
contact met elkaar . Nieuwtjes 
werden uitgewisseld en de mensen 
leerden elkaar beter kennen . 

Con tact met co llega- bakkers had 
je niet, je moest werken tot j e 
naar bed ging. 
In 1964 is de zoon en de huidige 
bakker erbij gekomen. Hij hielp 
al vanaf zijn zevende jaar zijn 
vader en wist toen al dat ook 
hij bakker wilde worden, ondanks 
dat het hard werken is geblazen. 
En in 1978 hield vader er om 
gezondheidsredenen definief mee 
op en werd de zaak overgedaan 
aan de zoon. 

Later bleek dat de huidige me 
vrouw Wesseling allergisch was 
voor meel en moest er een keus 
gemaakt worden betreffende de 
bakkerij, ergens anders wonen of 
ergens anders bakken. Maar het 
punt waar ze wonen is echter zo 
mooi, dat de keus niet zo moei
lijk was en de bakkerij werd in 
1985 verplaatst naar de Lange 
Hezelstraat (de oudste 
winkelstraat van Nederland) . 
Brood bakken is volgens de bak
ker Wesseling veel tijdrovender 
dan vroeger. De deegsoorten zijn 
nu veel talrijker, terwijl de 
omzet hetzelfde blijft. 
Hees kent ten opzichte van 
vroeger nog maar weinig mid
denstanders en het zou jammer 
zijn als een van de laatse bak 
kers in onze wijk er niet meer 
zou zijn. 
Bent u nieuwsgierig geworden 
naar een garage gebouwd van 
ovenstenen ? 
Die zult U niet meer vinden, een 
modern gebouw is er nu voor in 
de plaats gekomen, nu mét dak, 
maar zonder deur! En van de 
ondertussen antieke ovenstenen 
is nu ergens in· de wijk een rus
tiek tuirumuurtje gemetseld . 

C. de V. 

Bakkerij Wesse ling heeft bijna nooit 
geadverteerd . Oe e n ige advertentie's 
zijn geplaat st in het huidige parochie 
blad e n in onze Stenen Bank . 
We hebben een adverte nt ie kunnen vinden 
van de al om ve rm e l de bakker van de Po l. 
die h ie rnaast is a fgebeeld. 
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Machinale Brood- en Hankelbakkeri~ 
ONIJEH CONTROLE Vo\ 1\ llloT Sl o\ TI<I:-1 Vt>Oil 

MAALD ERIJ EN IIA~KEHIJ TF. IVA(iE NIN!iEN 

Eenlgsl adres In WllhelmlnakoekJes. Heesche Sprlls, 
zandkoekJes. uanllle SchuimpJes enz. 

0 . VAN DE POL 
Telefoon No. 27 IIEES hij Nij onc~en l:l:JJ 

FILOSOOF 
Wist u dat er ook een filosoof in onze wijk actief is ? 
U weet helemaal niet wat een filosoof is ? 

Aan de Florence Nightingalestraa t 85 woont mevrouw drs . Beenakkers. 
Zij verzorgt sinds 1990 cursussen filosofie aan de Hogeschool Nij 
megen en sinds oktober 1993 aan het In s tituut voor Sociale Wetens 
chappen . Zij heeft ondertussen een ruime ervaring opgebouwd om mensen 
die nog nooit me t filosofie in aanraking zijn geweest een beetje 
wegwijs te maken in de wereld van de filosofie. 

Iemand die fil osofeert denkt na over bijvoorbeeld kunst, wetenschap, 
techniek, g odsdienst of nog iets anders. Maar dat niet alleen, hij 
of zij d e nkt ook na over zijn of haar bezigheden, of over die van 
bijvoorbee ld de kinderen . Over ziekte , vakanties , werk, hobby ' s. 
Iemand di e met filosofie bezig i s probeert over zijn of haar e igen 
grenzen heen te kijken. 
Filosofi sch onderzoek heeft te maken me t nadenken over de dingen va n 
alle dag, wat z ijn ze, waar komen ze vandaan en waarom zij n ze er ? 
Zich verdiepen in de filosofie betekent meer inzicht krijgen in he t 
heden en verleden van onze eigen Westerse cultuur. 

Bent U geïnteresseerd ? Dan kunt U altijd vrijblijvend in gesprek 
komen met mevr o uw Beenakkers, telefoon 787852 

c. de V. 

P . S. Introductiebijeenkomsten worde n gehouden op maandag 29 augustu s , 
5 september e n 12 september aanstaande, om 14.00 en 20.00 uur. 
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KERMIS TE HEES 

Een knipsel uit de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 
van zaterdag de 17 Augustus 1867 

HEESSCHE KERMIS. 
In de eerste in ~Heea staande colossale , ~ne , 

waterdigte TENT zal a. s. Zondag worden gegeven 

HARMONIE MUZIEK. 
MAANDAG en DINGSDAG 

DANSPABTIJ • . 
En tr é e Vrij. 
WOENSDAG 

GROOT INSTRUMENTAAL CONCERT, 
Daarna DAL. 

En voor dien dag f O,SO Entrée. 
P. COUI\BOIS. 

KERMIS TE. HEES. 
Zondag 18 Aogustos U.!J.BIIIONIEJ. Maandog 19 en 

Dingsdag 20 D.t..lo, Te geven door hlf Jrlu:rJekkorptt 
v•a •e .JR•e .. van Clewe , io de Nieuwe wellnae
r .. &e l'l.t..lo8N , staaude uabU de kerk te I/eu. UU 
geooegmamo deeloemiag, op . WOI!NSDAG GDOOT 
INIITB1JIIIEIVT&A.L C::Ol'I~EDT, daaro> D.t.L bU 
ioleekeoiog • 

.Eolrée voor eoo Heer 49 Cenla. 
Dames vrU. 

J. H. VAN ZON, 
' Ie Hu•. 

Logement Heeslust te Hees. 
~ONDAG 18 Augustus 

BOOR.NMUZIEit van het 1. Begim.lnfanterie. 
Aanvang ten 5 ure. 

Maandag en Dingedag BAR•ONn:MUZIEK 
daarna DAL. 

WOENSDAG BAL. Eotrée 49 Cents. 
Wed. J. GIES1NG. 

KERMIS TE HEES. 
Zondag 18· Augustus BAR•ONJD. 

Maandag en Dingsdag D.ANSMUZJEK, 
Woensdag BAL. 

Entrée 25 Cent in verteering 1 de Dans vrij, 
P, N I Jt L IC, 

Ueessche Kermis. 
- ZONDAG 18 Augustus 

HARMONIE MUZiEK. 
MAANDAG .eo DINGSD AG DANSIIUZU:B.. 

Entrée 10 Cents in verteering. 
bij M. VERHOEVEN. 
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KORTE MEDEDELINGEN 

De o plossing va n de 'LEGPUZZEL ' 1n de Sten e n Ba n k va n Apri l was : 
"PRINSENLAAN ". De wi nnaar wasMennode Waa l , J e kerstraat 22 . 

In deze uitgave zult u de vaste .rubriek 'Ee r vo ll e v e rme l ding • 
m1ssen. WlJ w1llen deze rubr1ek " n 1euw l even" i n blazen en in de 
u1tgave van november hier op terug komen. 

Vers c hijningsdatum Stenen Bank 1994 / 1995 

Copy aanleveren Uitgave 
vóór Maand 

---- -- - -- AUGUSTUS 

21 OKTOBER NOVEMBER 

23 DECEMBER JANUARI 

20 MAART APRIL 
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;toNNESTUDio 
"RACIN~' 

U kunt bij ons terecht voor complete zonnekuren maar ook voor 
gelegenheidsbrulning. 

(10 x 25 minuten) inclusief gezichtsbruiner en bodycooler, 

voor maar 

~ 
~ BEL!!! 

voor openingstijden 
en verdere informatie: 

f 70,00 

;toNNESTUDI() 
"RACIN.A:' 

Ananasstraat 2 te Nijmegen 
Tel: 080 - 78 03 88 

Restaurant 

Qccodrillo 
/-let Res taurant Coccodril/o in 't Slotje is van 

dc:elfde adelijke afkomst als het knsteelt je. 

Crca tiuiteif en kwaliteit l!Ormen het 11itgan?:s

p11nt , 1uaarbij vcrrassender wijze niet de 

Fran se foon wordt aangeslagen , maar de 

serechten hun basis !linden in de 

:onm'ergo fen ltaliaa nse ke11ken 

Nee rbosscheweg 620 

6.544 LL N ijmegen 

te lef0on 080- ï 199 17 

te lefil' 080- 719988 




