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HET DORP HEES
"Ga van uit Nijmegen den weg op naar Hees en gij vraagt onwillekeurig: Waar
vindt men die schoonheid in mooiere verbinding op zulk een kleine plek gronds
vereenigd.
En wanneer dan bij het vallen van den avond de wn gehuld in gouden stralen,
aan de westerkim ter ruste neigt, een zachte dauw op bloem en bladen nederdaalt, de nachtegaal in de boschjes zijn minnezangen doet hooren, dan waant ge
u verplaatst in een aardsch paradijs."
(citaat van Dr. J. J. de Blecourt, in: Het Schependom van Nijmegen in woord en
beeld, Nijmegen 1912 en heruitgegeven in 1986, blz. 12-13)

Verleden tijd
Kort nadat Dr. de Biecourt deze woorden schreef, werd aan de Wolfkuilseweg een
boerderij gebouwd voor de familie Gerrits uit de Wolfskuil. Jarenlang stond deze
boerderij bekend als 'de boerderij van d'n Hollander'. Enige tijd was hier een hondenkennel in ondergebracht, de laatste vijf jaren woonden er kunstenaars. De gevelsteen, die u hier ziet afgebeeld is het resultaat van 'samenwerking' tussen oud en
nieuw Hees. De randstenen en het kruisje middenin zijn er al veel langer,
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Redactioneel
Ongetwijfeld zult u de "Stenen
Bank" in januari hebben gemist
zoals stond aangekondigd in het
laatste nummer van 1994.
Naast alle formele afspraken ging er
nogal wat voorbereiding aan vooraf
om met een complete metamorfose
te verschijnen. Bovendien vinden
wij dat de verschijningsdata zo beter
verspreid liggen dit jaar.
Maar goed, hier ligt dan de nieuwe
uitgave in een geheel nieuw "jasje" .
Wij hopen dat wij er in geslaagd zijn
om een "Stenen Bank" aan te bieden
die u, zowel inhoudelijk als lay-outtechnisch zal aanspreken.
Graag willen wij dat van u vernemen, uw reaktie's zijn welkom.
Naast dit nummer zullen wij met nog
3 exemplaren verschijnen n.l. eind
juni, september en vlak voor de
kerstdagen.
Waar wij ook zeer verheugd over
zijn is dat wij dhr. Marcus bereid
hebben gevonden om actuele zaken
te illustreren. Zijn werk vindt u
elders in deze uitgave.
Dit jaar viert de vereniging zoals u
wellicht zult weten zijn eerste lustrum. Ook hier zal speciale aandacht
naar uit gaan, diverse voorbereidingen zijn in volle gang.
Graag willen wij u erop attenderen
om de copy tijdig aan te leveren
zoals staat aangegeven op de achterzijde van elke "Stenen Bank" vanwege gemaakte afspraken.
Wij wensen u veel leesplezier
E.B.
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de inkleuring van golven en zonneschijven is later aangebracht. Het is een
blikvanger vanaf de Wolfkuilseweg - of
beter: was een blikvanger. Een deeltje
van het dorp Hees maakt plaats, in dit
geval om ruimte te bieden aan de WNO.
De Stenen Bank is het blad van de
Vereniging Dorpsbelang Hees. Het
werkgebied van de Vereniging wordt
omsloten door de straten Neerbosscheweg-Energieweg-Industrieweg-Molenweg-Danielsweg-Jacob van Campenstraat-Dennenstraat-Rosa de Limastraat.
We hebben geprobeerd dit werkgebied
op een oude kaart van Nijmegen en
omgeving aan te geven, de kaart van
Tranchot en V on Muffling in de Franse
tijd (zo omstreeks 1810) gemaakt. Een
aantal namen op dit oude kaartje zult u
herkennen. Maar een historische afbakening is het werkgebied van de Vereniging zeker niet, eerder een praktische.
Onze Vereniging heeft een voorloper.
Op 29 juli 1911 werd in Hotel Heeslust
het initiatief genomen tot de oprichting
van een vereniging, voluit geheten:
"Dorpsbelang (Hees, Neerbosch en Hatert), Vereeniging tot Bevordering van
den Bloei der Buitenwijken van de
gemeente Nijmegen en is gevestigd te
Hees bij Nijmegen". U begrijpt het:
voor het gemak heette deze vereniging
vanaf haar stichtingajaar (1912) gewoon
Dorpsbelang. Wegbereider en eerste
voorzitter was Dr. J. J. de Blecourt,
naar wie later een van de straten in
Hees is vernoemd.
In 1991 verscheen bij de gemeente
Nijmegen de publikatie "Wie het oude
niet eert ... ", een overzicht van het
Monumenten-beleid van Nijmegen.

Binnen de afdeling Bouwkunde van de
gemeente heeft de sectie Monumenten
de zorg voor de gemeentelijke monumenten. Hun werk omvat ondermeer de
(mede-)organisatie van de jaarlijkse
Open Monumentendag, advisering over
plaatsing op de gemeentelijke Monumentenlijst en het onderhoud van de
gemeentelijke monumenten. Bij de
bepaling of iets (dat kan een huis, een
kerk, maar ook een park of een boom
zijn) een monument wordt, speelt een
onafhankelijke Monumentencommissie
een belangrijke rol.
Behalve gemeentelijke monumenten kent
Nijmegen ook zo'n 100 rijksmonumenten. Die vallen onder de verantwoordelijkheid van het rijk.
Hoe staat het met Hees en de monumenten?
Hees kent twee rijksmonumenten, de
Petruskerk aan de Korte Bredestraat
(niet de toren van die kerk!) en St.
Antonius Abtkerk aan de Dennenstraat
Overigens stond ook de kapel van het
Dominicanessenklooster aan de Dennenstraat op de rijkslijst - tot die kapel
enige tijd geleden afbrandde!
Verder telt Hees zo'n 20 gemeentelijke
monumenten, waaronder de toren van de
Petruskerk (alle torens in Nederland van
voor Napoleon zijn gemeente-torens, als
uitzichttorens) en de Stenen Bank op de
hoek Bredestraat-Kerkstraat.
Op verzoek plaatste de sectie Monumenten van de gemeente enkele jaren
geleden een lamp om de toren van de
Petruskerk te verlichten.En zo moet een
verzoek aan de gemeente er ook toe
leiden dat de lelijke barst in de Stenen
Bank verwijderd wordt.
De redactie van De Stenen Bank stelt

zich ten doel momenten uit de geschiedenis van Hees te publiceren.
Gezien het hierboven al geschrevene:
welk "Hees" precies?
Bestuurslid van de Vereniging Dorpsbelang Hees, J. Rekking, stelde in
maart 1994 een boelçje samen, "Wandeling door Hees", een uitgave van de
Vereniging. Daarin beschrijft hij een
wandeling door Hees langs zo'n dertien
gemeentelijke monumenten. Deze wandeling kan beschouwd worden als het
begin van hetgeen de redactie van De
Stenen Bank zich de komende jaren
voorstelt: een beschrijving te geven van
de geschiedenis van het dorp Hees. De
exacte begrenzing van dat dorp ligt niet
vast, wel zullen wij zoveel mogelijk
binnen het werkgebied van de Vereniging blijven. En wat de resultaten zijn,
hangt niet alleen van de redactie af.
Eenieder die kan helpen bij het samenstellen van de geschiedenis van Hees is
welkom daar aan mee te werken:
we willen praten met mensen
die iets te vertellen hebben over
het oude Hees
graag willen we beschikken
over foto's van het oude Hees
die u nog hebt bewaard
u krijgt de foto's terug!
en natuurlijk leggen we een
documentatie aan over het dorp
Hees, dus als u nog iets hebt/weet. ..
Mocht u kunnen meehelpen of iets
willen uitlenenlafstaan dan kunt u het
beste contact opnemen met:
Loek Janssen, Ananasstraat 1,
6543 ZH Nijmegen
Tel: 080-786877
We hopen op veel ondersteuning!
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Noodkreet van Albertus!
Normaal gesproken plaatsen wij in de Stenen Bank geen
oproepen. Daarvoor komen wij niet vaak genoeg uit. Maar
ook op deze regel mag een uitzondering bestaan!
Vele Hesenaren kennen nog uit hun jeugd Scouting Albertus,
verscholen naast Scholengemeenschap Nijmegen-West aan de
Dennenstraat Al zo'n 60 jaar lang spannen vrijwilligers zich
in om voor kinderen uit de buurt een gezellige zaterdag te
organiseren.
Nog steeds worden Bevers (4 tot 7 jaar), welpen (7 tot 11
jaar) en verkenners (11 tot 16 jaar) enthousiast begeleid en
staat er weer een zomerkamp op stapel.
Maar ..... .
Scouting Albertus wordt bedreigd en ook het zomerkamp
dreigt niet door te gaan: er zijn gewoon te weinig vrijwilligers
voor alle kinderen. Misschien dat lezers van De Stenen Bank
kunnen helpen. Albertus heeft per groep twee begeleiders
nodig om club en kamp te laten doorgaan. Het werk is gewoon leuk en dankbaar, de kinderen zijn enthousiast. Wanneer
u kunt helpen, neem dan contact op met:
JohnAppels (080- 780176) of
Hans Otten (080 - 789888).
Vóór het zomerkamp wil de leiding van Albertus weten of een
stukje geschiedenis van Hees mag blijven!
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VAN DE VOORZITTER
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Ons milieu
Uitstoot giftige dioxines, olievervuiling,
schadelijke gaswolk ontsnapt: zaken
waar we tegenwoordig bijna niet meer
van opkij ken. Steeds meer mensen
beginnen zich af te vragen of dat de
prijs is die we voor onze welvaart moeten betalen.
In de jaren '60 en '70 werkte ik bij een
Amerikaans ingenieursbureau waar
chemische fabrieken werden ontworpen.
Ik verbaasde me wel over de hoeveelheid stoffen die er per uur uit de schoorsteen van zo'n fabriek kwamen, maar of
en hoe schadelij k die stoffen waren,
daar dacht ik niet zo over na. Toen ik
met een stuk bezig was over door PCB's
aangetaste bossen in Europa en meren
waar geen leven meer in zat, begon het
mij te dagen: waar zijn we toch mee
bezig en waar moet dit alles toe leiden?
Zijn wij de schepping aan het vernietigen en daarmee onszelf?

Of zullen we bijtijds tot inkeer komen?
Het is spijtig te moeten constateren dat
het niet onze politici en regeringen zijn
die zich het meest zorgen maken over
het milieu, de natuur en de leefbaarheid
van mens en dieren. Hierin lopen eerder
organisaties, actiegroepen en verontruste
bewoners voorop. Zo ook onlangs in
Weurt. Al jaren uitte men daar tegenover de politiek zijn ongerustheid over
de hoeveelheid vervuilende industrieën
vlakbij hun huizen. Pas nu wordt daar
serieus op gereageerd.
Wij hebben in Nijmegen Eco-teams
waar o.a. politici aan deelnemen die
zich bezig houden met het verantwoord
omgaan met afval en zelfs de nietjes van
de theezakjes halen omdat dat geen
GFT-afval is. Dat roert mij diep. Maar
ziet men wel wat er in de eigen achtertuin gebeurt? Daar worden per dag vele
kilo's ijzerdeeltjes de lucht in geworpen.
Hoe zit het met de milieuhandhaving
van al die bedrijven?

Jarenlang werkte men daar zonder deugdelijke vergunningen of zelfs überhaupt
zonder vergunning. Illegaal dus. Hebben
onze bestuurders dat nooit geweten?
Maar laten we ook onszelf niet vergeten. Willen we niet allemaal een koelkast, stofzuiger, een auto, en als het
even kan een vaatwasser? Laten we dan
niet vergeten dat daar een milieuprijskaartje aan hangt. Want die ijzerdeeltjes
zouden weleens van onze eigen auto
kunnen zijn. Als we wat voor het milieu
en voor het voortbestaan van onze prachtige natuur over willen hebben, dan
zullen we bereid moeten zijn daar wat
voor in te leveren.
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Maar we mogen daarin niet alleen staan.
De TV -spot: "Een beter milieu begint
bij jezelf" kan alleen dan effectief zijn,
als onze overheid het goede voorbeeld
geeft.
Bea van Zijll de Jong - Lodenstein

Milieuvergunning asfaltbedrijf Boesewinkel
Het asfaltbedrijf Boesewinkel aan de
Energieweg heeft onlangs van de provincie een milieuvergunning gekregen.
De eerder hiertegen ingediende bezwaren vonden bij de provincie nauwelijks gehoor. We hebben dan ook
samen met een groot aantal omwonenden en met de Vereniging Stedelijk
Leefmilieu bij de Raad van State
beroep ingesteld en een verwek om
een voorlopige voorziening ingediend.
Boesewinkel veroorzaakt al vele jaren
stank- stof- en geluidsoverlast. Het
bedrijf draait in feite nog steeds op een
Hinderwetvergunning uit 1978. Deze
voldoet al lang niet meer omdat de
mileueisen gelukkig strenger zijn geworden , maar is nog wel van toepassing.
Het is ons een raadsel waarom de verantwoordelijke autoriteiten - gemeente
en provincie - een zo milieubelastend
bedrij f zo lang op een volstrekt verouderde vergunning hebben kunnen laten
draaien. Er vinden zelfs activiteiten
plaats waar de Hinderwet helemaal niet
in voorziet en waar ook geen gedoogvergunning voor is verleend.
De activiteiten van Boesewinkel bestaan
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uit het bereiden van asfaltmengsels,
waarbij voor een groot deel gebruik
wordt gemaakt van oud asfaltpuin van
opgebroken wegen e.d. De grondstof
asfaltbitumen wordt gemengd met steenslag of zand en een vulstof. Hiervan
wordt asfaltbeton gemaakt dat wordt
gebruikt voor o.a. wegdekken. Asfaltbitumen is het zwaarste bestanddeel van
aardolie. Het is een produkt uit de
petroleumindustrie, maar komt ook in de
natuur voor. De bereiding van asfaltmengsels vindt in speciale machines
plaats door verhitting tot ongeveer
175°C. De grote groene kolos van
Boesewinkel aan de Energieweg is zo'n
machine. Daarnaast liggen grote bergen
asfaltgranulaat, zand en grind, waar de
wind vrij spel mee heeft en die alsmaar
hoger worden.
Naast de bereiding van asfalt voert
Boesewinkel een aantal nevenactiviteiten
uit, nl. het breken van puin met een
mobiele breekinstallatie en het overslaan
van basalt voor de spoorwegbouw.
Beide activiteiten veroorzaken ,een onvoorstelbare herrie. Wie wel eens langs
Boesewinkel heeft gelopen op het moment dat het basalt in de stalen spoor-

wegwagons werd gestort had uren laternog pijnlijke oren. Om over de schrik
maar te zwijgen. Voor zowel de puinbreker als de basaltstort zijn nimmer
vergunningen verleend. Al in 1991
hebben wij de gemeente en de provincie
hierop gewezen. De toenmalige wethouder van Milieu, de heer Wijnia
antwoordde ons: "De activiteiten met
dernobiele puinbreker zijn/worden beëindigd. In dat kader is de aanvraag Afvalstoffenwetvergunning door aanvrager
ingetrokken". Ook de provincie liet ons
weten dat de puinbreker zou verdwijnen.
Maar desondanks bleef die gewoon
staan. En ook de illegale basaltstort ging
De provincie zegde toe om in 1992 de
vergunningsprocedure te starten. Er
gebeurde echter niets en de herrie en de
overlast bleven.
Pas eind december 1994 stelde de provincie een ontwerp-vergunning op en
kon er gereageerd worden. Dit werd op
grote schaal gedaan. Naast onze Vereniging en de Vereniging Stedelijk
Leefmilieu dienden meer dan 20 omwonenden bezwaren in. Deze
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werden bij de definitieve vergunningverlening voor het merendeel van tafel
geveegd. Het oordeel is nu aan de Raad
van State.
Tot onze grote verbazing heeft de provincie aan Boesewinkel niet alleen een
vergunning verleend voor de asfaltcentrale, maar ook voor de puinbreker en
de basaltstort. De gedane toezeggingen
tot beëindiging van deze twee activiteiten bleken dus niets waard te zijn.
Dit is des te vreemder omdat Boesewinkel de puinbreker zelf óók weg wil
hebben. Wij hoorden dit op een door
Boesewinkel georganiseerde informatieavond. Bij deze gelegenheid - een
lovenswaardig initiatief - vertelde Boesewinkel verder dat men de hele instal
latie wilde vernieuwen. De groene kolos
zou vervangen worden door een grote
hal waarin het hele produktieproces
bijeen was gebracht. Men had al een
aanvraag bij de gemeente ingediend
· voor de bouw van de hal die maar liefst
25 meter hoog en 50 meter breed moet
worden. Dat is ongeveeer zo hoog als
een flat van 8 verdiepingen en zo breed
als 8 rijtjeshuizen. Het bestemmingsplan
staat evenwel een bouwhoogte van niet
meer dan 18 m toe, zo hoog als de
De Stenen Bank

huidige groene toren. Om de overschrijding te legaliseren heeft de ge
meente nu een zgn. vrijstellingsprocedure gestart, waarop wij en wederomvele omwonenden hebben gereageerd.
Wij vinden dat, nu Boesewinkel toch de
hele installatie gaat veranderen, dit een
goede gelegenheid is voor algehele
bedrijfsverplaatsing. De gemeente heeft
hier nog niet op gereageerd. Het zou
overigens wel overeenkomstig alle
verkiezingsprogramma's zijn als men
hier metterdaad werk van zou maken.
Want ons milieu, onze gezondheid en
onze leefbaarheid staan in die programma's hoog genoteerd.
Bea van Zijll de Jong - Lodenstein

SUCCES

SUCCES
leesmappen
Nu ... de Succes klapper van
1995, tegen een geringe vergoeding een keuze uit diverse Maandbladen o.a. Playboy - Sport International Ariadne - Ouders van Nu VT Wonen - Nouveau.
En voor de HEREN speciaal de enen week Jerry Cotton en de andere week Colt
45 , en geheel GRATIS.
Tel. 080 - 783876
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In de schijnwerper: Paul Eijkhout

Het ouderlijk huis van Paul; hoek Schependomlaan/Korte Bredestraat
Het lichaam en de geest van de mens
kunnen zich niet losmaken van het
verleden, want na zekere tijd komen de
herinneringen terug als onvervulde
verlangens. (Ward Ruyslinck)
Samen met Paul Eijkhout ben ik teruggegaan naar zijn jeugd in Hees, naar
zijn herinnering aan de tijd voordat een
bom op zijn ouderlijk huis in 1942 een
abrupt einde aan zijn Hese tijd maakte.
Hij woonde in wat Dr. de Blecourt*
noemde het centrum van Hees tegenover
de kerk. Het was toentertijd al een groot
ouderwets herenhuis, wat ze samen met
vier gezinnen bewoonden, waaronder de
eigenaar Vermeulen, een gepensioneerd
onderwijzer. Het was echt een ouderwets herenhuis, gebouwd in 1795, en zo
lek als een mandje, en het lag in het
centrum van Hees. Zijn ouders dreven
er een sigaren- en sigarettenwinkel,
tevens was zijn vader ook nog vertegenwoordiger van zijn vak. De winkel
heette sigarenmagazijn 'Het Centrum' .6

Door de week bediende zijn moeder de
winkel, en soms moest hij zelf bijspringen. Zijn ouders zelf waren import,
want vroeger ging je wonen daar waar
je een huis kon krijgen. Via een tip van
iemand zijn ze in 1922 hier terecht
gekomen en in 1925 is hij er geboren.
Op zijn vierde jaar ging hij, zoals de
meeste kinderen, naar de katholieke
kleuterschool van de Dominicanessen op
de Dennenstraat, daar liep je vier keer
per dag naar toe. Daarna ging je naar de
jongensschool die aan de Dorpsstraat
Neerbosch lag, vlak naast het witte
kerkje. Zelf waren ze misschien dissident, want toen hij in de vierde klas zat,
maakte zijn vader op een zaterdag in
november bekend dat hij samen met zijn
twee broers de komende maandag in de
stad op school zou gaan. Zijn vader was
niet content over de manier waarop je
voor het voortgezet onderwijs werd
opgeleid. In die tijd gingen maar weinig
jongens verder leren, de school was er
ook helemaal niet op ingespeeld, zijn-

vierde broer is er zelfs helemaal niet
meer naartoe geweest. Als ze erop
waren gebleven hadden ze wel bijles
gehad moeten hebben, want een zevende
jaar was er niet. Op de lagere school
kreeg je vroeger ook frans, bij hem op
de dorpsschool werd dat gegeven door
een getrouwde mevrouw op de woensdagmiddag, want er was niemand daar
die bevoegd was. En als ze met haar
kinderen boodschappen moest doen in
de stad, dan ging de les gewoon niet
door. Zodoende kwam je achterop lopen
en zou je de aansluiting op het vervolgonderwijs missen. Ondanks dat hij
later in de stad op school ging, bleef hij
wel een 'dorpsjongen'. Jaren lang is hij
misdienaar geweest, in de kerk op de
Dennenstraat, om zeven uur moest je
daar dan zijn, daarna naar huis om te
eten, om half negen ging je weer naar
de stad, naar school. Daardoor was je
wel op de stad gericht, maar je was een
echte dorpsjongen wat voetballen betreft. Je schoolvrienden zaten ergens
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anders, maar je 'echte' vriendjes zaten
in Hees. Voetballen was een geliefd
spelletje, het speelde zich voornamelijk
af op straat, tenminste als agent Berends
(de beer) je de bal niet afpakte. Verder
op de Laarzendam, daar was een weiland en speelden ze iets officiëler. Met
zijn tiende jaar werd hij lid van BlauwWit op de Dennenstraat, daar waar nu
scholengemeenschap Nijmegen-West
staat. Je kleedde je om in het Bandsgebouw aan de overkant en met je voetbalkleren aan stak je de straat over.
Hees was nat in die tijd, en dat was
heerlijk voor de jeugd, slootkanlje lopen
als je naar school ging, dan liep je niet
op de weg. De kant van de sloot liep
trapsgewijs naar de straat, en 's winters
wanneer alles bevroren was dan ging je
scholletje trappen, van boven naar beneden over de schotsen heen. En als het
ijzelde dan kon je op straat schaatsen,
het waren toen bijna allemaal zandwegen. Kuilen werden dicht gegooid met
klei en grint, de karren reden dat wel
weer aan, want er reden maar een paar
auto's.
Paul merkt op dat in je jeugd je actieradius zo ongelooflijk klein is, de Dikkeboomweg was b.v. ver weg voor wie
in het centrum van Hees woonde. Je
vriendjes had je niet zover van je vandaan, zo was hij bij de padvinderij, en
daar zaten jongens op die kwamen van
het begin gedeelte van de Bredestraat,
dat was ver weg, want rondom de kerk
zaten je vriendjes. Eigenlijk kwam je
niet verder dan café Juliana aan de ene
kant, en naar de andere kant daar waar
nu de stenen bank staat. Bij alle activiteiten na school, als je de straat op ging,
kwam je de vriendjes uit dat hoekje
tegen. Boodschappen halen deden ze
150 mt. bij hun vandaan, en tot grote
ergernis van zijn moeder deden ze dat
op de fiets. Voor kleding gingen ze bij
zijn weten naar de stad.
Nadat in 1942 een luchtdrukbom op hun
huis was gevallen, en de hele dorpskern
onbewoonbaar werd, zijn ze naar de
Sloetstraat gegaan, naar het huis van een
oom van zijn vader. En ze zijn niet
meer in Hees teruggekomen. Nu vindt
hij dat jammer, maar in je jeugd niet,
nu leg je andere maatstaven aan, je zat
op de middelbare school en moest eindexamen doen en dat was veel belangrijker dan wat daarna gebeurde.
Paul komt nog regelmatig naar Hees om
te kijken hoe het er nu bijstaatEchte
herkenningspunten die hem nog aan
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Na het bombardement

zijn jeugd doen denken zijn o.a. de kerk
aan de Dennenstraat, daar tegenover
woonde Leenders, die ook met hem
meefietste naar de school in de stad,
daarnaast de jongens van de Water, dat
waren voetbalgenoten, het protestantse
kerkje, dat is iets wat iets zegt. En niet
te vergeten zijn ouders die heel lang in
Sancta Maria hebben gezeten, zijn moeder zelfs 22 jaar. Ze keek uit op het
plekje waar ze zelf met haar gezin had
gewoond. De Kerkstraat heeft hij heel
lang bewonderd, omdat deze zo lang
gebleven is zoals hij in zijn jeugd was,
door het landelijke karakter was het er
fijn wandelen, maar dat is nu de laatste
jaren ook veranderd. Neem de villa van
Burgers (steenfabrikant), Ton Burgers
was zijn vriendje, en daar hadden ze in
de tuin een tuinhuisje staan, en een
grote duiventil. Op die plaats staan nu
twee huizen, zo ruim was het toen
allemaal, en dat zijn een van de eerste
dingen die toen op de Kerkstraat veranderd zijn.
Waar nu villa's staan, stonden vroeger
appelboompjes, die er overigens nog
heel lang gestaan hebben. Verderop de
huizen naast het Blauw-Wit terrein, en
huize Padua. Maar de witte villa tegenover de stenen bank, waar vroeger de
villa stond van Dr. de Blecourt, dat is
geen herkenningspunt meer.
't Hees van zijn jeugd daar heeft hij veel
goede en aangename herinneringen aan.
Nee, het is niet meer het Hees zoals hij
het ook na zijn jeugd nog gezien heeft,
maar hij heeft er wel alle begrip voor,
dat dat in deze tijd geen haalbare kaart
meer is.
C. de V.

* Leuk om te lezen

zijn:
'Het schependom van Nijmegen' in
woord en beeld.
Uitgave Vereniging 'Dorpsbelang'
1912.
Heruitgave Gemeentearchief Nijmegen, 1986.
'Hatert, Hees en Neerbosch in oude
ansichten', delen 1 en 2.

GEVESTIGD
TE HEES / NEERBOSCH

ADVOCATENKANTOOR

Mr J .P.M. van der Horst
Henry Dunantstraat 22
6543 KR Nijmegen

U kunt voor alle juridische
bijstand bij mij terecht, na
telefonische afspraak

Tel.: 785841
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delen, hebben een aantal vaste klanten, die ze iedere vrijdag bedienen met een groentepakket U kunt kiezen uit drie verschillende pakketten, de samenstelling is dezelfde, alleen de prijs en hoeveelheid varieert, wat natuurlijk afhangt van uw gezinsgrootte.
Je kunt het ook een surprisepakket noemen, want u weet van tevoren niet wat u krijgt. leder seizoen heeft natuurlijk zijn eigen
groente en misschien zit er wel iets bij waar u helemaal niet zo dol op bent! U tekent in voor tien pakketten en betaalt vooruit.
Tijdens vakanties kunt u het stopzetten.
Sinds januari zijn er al achttien klanten in onze wijk, en dat is een veelbelovend begin. Voor meer informatie kunt u terecht op
het afhaalpunt Tweede Oude Heselaan 257, telf. 782156.
Wij van de Stenen Bank wensen de fam. Spierings veel succes met dit milieuvriendelijke en gezonde initiatief.

Restaurant

Occodrillo

C.de V.

3- gangen
keuzemenu
f 37,50
.c: "7. j a ...
. ''F'I1oso11e
W at zeg Je:
Neerbosscheweg 620
6544 LL Nijmegen
telefoon 080 - 719917
telefax 080 - 719988

Omdat er verschil is tussen praten en praten
Omdat er verschil is tussen vragen en vragen
Omdat er verschil is tussen doen en doen.
Mevr. drs J.M . Beenakkers
6543 KV Nijmegen

Florence Nightingalestraat 85
Telefoon (080) 78 78 52

Nieuw voor Hees: 'Het groente-abonnement'.
Onze redactie kreeg van Mevr. Spierings het volgende
ingezonden artikel:
'Bij deze wil ik mijn respect uitdrukken voor de inzet van
de Vereniging Dorpsbelang Hees om onze wijk leefbaar te
houden. Ik denk hier speciaal aan de acties rondom de
opslag van vervuilde grond aan de Dr. de Biecourtstraat
Maar niet alleen de grond in onze eigen wijk zal ons ter
harte gaan, veel mensen kijken nog verder dan hun eigen
achtertuin en willen ook een bijdrage leveren aan een
gezonde en niet vervuilde omgeving van Nijmegen.
Vanuit dit idee is het groente-abonnementensysteem ontstaan.'
Tot zover de ingezonden brief. Uw redactie wilde er
graag het fijne van weten, en heeft zich uitvoerig laten
voorlichten. De fam. Spierings woont nog maar kort in
Hees. Ze zijn afkomstig uit Nunspeet, waar ze een wereldwinkel beheerden en tevens afhaalpunt waren van
biologisch geteelde groente. Sinds december j.l. doen ze
dat nu ook in Hees. Ze zijn hiervoor benaderd door het
ecobedrijf 'De twee Linden' uit Reek. De aanleiding was
dat afhaalpunt 'de Verleiding' aan de Graafseweg ermee
stopte. Hoe gaat nu een en ander in zijn werk? Telers uit
de omgeving van Nijmegen die op biologische wijze telen,
dus zonder het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmid-
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STADSPARK WEST
In de Gelderlander van 14 januari 1995 stond een artikel "Beschermende maatregelen park West", verdere verstening
gebied Waterkwartier tot Neerboseh-Oost voorkomen.
Aldus aandacht voor het toekomstige stadspark West. Wij hebben
aan Marcus gevraagd om zijn ideeën te illustreren. Dat dit aardig is gelukt mag zeker gezegd worden.

1
De Stenen Bank

De Stenen Bank

9

STRAATN~ENPUZZEL

ENERGIEWEG 100
NIJMEGEN 080-770870
DAGELIJKS OPEN 6-24 UUR

OJIADNNTHFJPRJXCBAXTLXOYQ
W L 0 LU U X YT W NIP W D Q HAAG F I A I Y
FSCHEPENDOMLAANTIAWDLLFIR
MUGNEYWUEMACSCALRMOMTPPYJ
OC EPLR UM EC JI RAMTDIKSAR W AX
SFWBWOPLJUQKRDSDAEMEAIITN
UQNGSMKVMAATIOUWPCIMRNDSS
NJEGQWODLTSDTIYYKHWNTSARV
BTLMEOROVRCUILQYRGUASEFIK
LROGMKNQEJLOUSQYEGRASNRVY
VCMBMRKKMPBWTWTSKMGLJLBIX
ANVXEXELARLXPQZEDFBAIAXET
WBVUXJVBKUPXURQOLVEMRAKRK
AGQTAARTSKIZREPNNSJMTNPST
VRBKEFGSWHNQCFFJUSTEAPUTL
JTTMANDARIJNSTRAATTRPNMRK
HAYMQJERHBINTROKJHURAHNAS
VAYWFSNJRRVDKAUUCBOSAAOAV
OYQRCNXFPBHNCSEQSCNHRATTQ
UUJHKERKSTRAATEGSDYBAQTQM

BENZINE -DIESEL- LPG
SHOP MET RUIME SORTERING
BETALEN MET PIN
AUTOWASSTRAAT
11 doe-het-zelf WASBOXEN
24
. STOFZUIGERS

me uw:

BEKLEDINGSREINIGER inworp Fll,GEURTJESAUTOMAAT voor een aangename geur in uw auto

TIINK EN WilS MET PLEZIER.~~~

In deze puzzel zitten een aantal straatnamen uit de wijk Hees verborgen.
Schrijf ze op een briefkaart en stuur de straatnamen op vóór 1 mei a.s. naar het redactieadres.
Onder de goede inzenders zal Fl 10.00 worden verloot.

boeketterie

~

bloemisterij HUTTING

.. .. .
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De Stenen Bank

De Stenen Bank
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~oNNESTUD1~
"RACIN~'

U kunt bij ons terecht voor complete zonnekuren maar ook voor gelegenheidsbruining.
(10 x 25 minuten) inclusief gezichtsbruiner en bodycooler,
voor maar

f 70,00

.., 0NNESTUbttJ
~ "AAC\N~'

BEL !!!
voor openingstijden en verdere informatie:
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Ananasstraat 2 te Nijmegen
Tel: 080 - 78 03 88
De Stenen Bank

