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DORPSBELANG HEES 

I. De Witte Poort 
Op ) 7 juni 1922 werd 

'electrische) tram
liJn Nijmegen-Hees
Witte Poort geopend. 
Eindpunt van deze 
tramlijn was het land
goed De Witte Poort, 
gelegen in de hoek van 
de Kerkstraat-Dennen
straat De naam van 
het café De Witte 
Poort herinnert nog 
aan dit eindpunt. 
Wanneer je nu over de 
Kerkstraat naar de 
Dennenstraat rijdt, 
nodigt een witte poort 
je als het ware uit de 
nieuwbouwwijk Domi
nirushof te betreden • 

. ' 
geintje van de 

architect of recht doen 
aan een stukje geschie
denis van Hees-Neer-
bosch? "Witte Poort " complex hoek Kerkstraat - Dennenstraat - Dr. de Biecourtstraat 

JAARGANG 6 
NUMMER 1 

Foto L.J. 

Eeuwenlang lag aan het einde van de Kerkstraat een voornaam landgoed, De Witte Poort genaamd. In 1906 overleed de laatste 
eigenaresse, vrouwe M .J.H.C. van Lamsweerde, douairière van Jonkheer Thom. C.M. van Rijckevorsel. Zij vermaakte het land
goed aan de Orde der Dominicanen. De Dominicanen hadden in Nijmegen al langer een college, maar dit gebouw aan de Lange 
Nieuwstraat in de stad werd te klein. De schenking van het landgoed De Witte Poort kwam dan ook letterlijk als een geschenk 
uit de hemel. De Amsterdamse architect Ed. Cuijpers kreeg de opdracht de plannen te ontwerpen voor een nieuw college, de 
aannemersfirma Beentsen en Braam voerden de opdracht uit. Het oude landhuis werd in 1923 gesloopt om plaats te maken voor 
het nieuwe Dominicuscollege. In mei 1927 verhuisden de 120 leerlingen van het college in de stad naar de DennenstraaL Maar 
ook dit bouwwerk heeft de tand des tijds niet doorstaan. En precies op de plaats waar aan het begin van deze eeuw nog De Witte 
Poort stond, is een witte poort teruggekeerd. 
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De "Witte Poort" van weleer 

Over smaak valt niet te twisten. De afbeelding hiernaast 
toont het menu voor het feestelijk diner in Hotel Heeslust 
bij gelegenheid van de opening van de electrische tram op 
17 juni 1922. Een lang gekoesterde wens van de Ver
eeniging "Dorpsbelang" was in vervulling gegaan: een 
goede openbare verbinding van de stad met Hees-Neer
bosch. Logisch dus dat een van de eerste passagiers op de 
tram de voorzitter was van "Dorpsbelang", dr. J.J. de 
Blécourt. En natuurlijk was hij ook de eregast op dit 
diner, wat werd aangeboden door de feestcommissie onder 
voorzitterschap van Jonkheer J. van Rijckevorsel, telg uit 
het ook in Hees niet onbekende geslacht. 
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DIN ER 
AANGEBODEN DOOR DE FEESTCOMMI SS IE 

TER GELEGENHEID VA N DE 

" 
,., 

OPENING DER ELECTR. TRAM 
NIJMEGEN - HEES - NEERBOSCH 

OP 17 JUNI 1922. 
oooQ Q Oa oo 

MENU 
•O• 

VOORGERECHT 
VERMICELLISOEP 

TARBOT 
EIERSAUS 
OSSEHAAS 

DOPERWTEN - WORTELTJES 
GEKOOKTE HAM 

SALADE 
FRUIT DESSERT 

Hotel "Heeslust" 
H. YEAB E EK. 
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Redactioneel 
De winter van "95/"96 behoort tot één van de weinige bijzondere winters van deze eeuw. Voor velen geldt tijdens een 
winter-periode terughoudendheid in activiteiten en ligt het accent veel meer op het "binnengebeuren". Voor verenigingsac
tiviteiten zoals van Dorpsbelang Hees kun je dit niet bepaald zeggen ! We hebben allemaal het plan gelezen om (veront
reinigd) hout in de Eponcentrale te gaan stoken, de Witte Villa is ook nog steeds actueel, wellicht meer hierover in ons 
komende nummer in Juni, uitsluitsel rondom het gezondheidsonderzoek in Nijmegen-West, de bouw van de nieuwe 
asfaltcentrale Boesewinkel. Over laatstgenoemden wordt in deze "Stenen Bank" meer geschreven. Allerlei zaken waarmee 
de VDH ook deze winter opgezadeld is geweest en die zich voortzetten in het 6e jaar van het verenigingsbestaan. 
Inmiddels is de strenge vorstperiode weer voorbij, er ontstaat bij velen de nodige inspiratie en ideeën komen boven 
borrelen. Dit geldt ook zeker voor de redactie. Voor dit jaar komen er weer 4 "Stenen Banken" in de gebruikelijke vorm 
zoals u inmiddels van ons gewend bent. 
Graag zullen wij blijven proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden over ontwikkelingen binnen ons werkgebied. 

Mochten er klachten zijn over de bezorging, wilt u lid worden of weet u mensen die geïnteresseerd zijn in het werk van de 
VDH en ook lid willen word.en, belt u dan de redactie. Wij kunnen sneller en effectiever reageren dan in voorgaande jaren 
omdat deze zaken in direct beheer zijn, ons inziens een gunstige ontwikkeling. 

· · ~ Tevens vindt u in deze "Stenen Bank" de acceptgirokaart voor het overmaken van de contributie 1996. In de ledenverga
dering is het punt van de hoogte van contributie aan de orde geweest. 
Afgesproken werd dat het bedrag Fl. 12,50 zou gaan worden. Een aantal leden vond Fl. 15,00 ook geen bezwaar. Onze 
vereniging kan wat meer geld goed gebruiken. Het verzoek aan u is "bepaalt u zelf uw bijdrage voor dit jaar". Met de Ft. 
12,50 heeft u aan uw verplichting voldaan, maar met iets meer zijn we erg gelukkig. We zouden het zeer op prijs stellen 
uw bijdrage spoedig te mogen ontvangen, zo draagt u ook nog bij tot zo min mogelijk werk van onze kant. 
Vast hartelijk bedankt. 

E.B . 

<14 BP Premie Club 
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NU SPAREN MET JE PAS! 

EURO 95 

Jaarvergadering in 
oktober 

5286.823.23461 
J .F. de Kort 
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BP-station van Wijk 
Molenweg 119 6543 VA Nijmegen 
Tei./Fax. 024-3775452 
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U bent van uw bestuur gewend, dat de jaarver
gadering van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
plaatsvindt in de eerste helft van het jaar. Dit 
jaar krijgen we dat helaas niet voor elkaar. De 
voorbereiding van een vergadering die informa
tief, maar zeker ook ontspannen en gezellig 
moet zijn, kosten ons nu meer organisatie dan 
we kunnen opbrengen. Ons voorstel is dan ook 
de vergadering te verschuiven naar oktober. In 
de volgende nummers van de Stenen Bank 
zullen we u nader informeren over plaats, tijd 
en inhoud van de jaarvergadering. 

u 
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VAN DE VOORZITTER 

Het milieu en onze gezondheid 

Hoe belangrijk een goed milieu is, is onlangs weer gebleken bij de presentatie van de resultaten van het gezondheidsonderzoek. 
Dit onderzoek is mede op ons verzoek ingesteld door de gemeente Nijmegen, de provincie en de GGD, nadat er in Weurt een 
verhoogd aantal kankergevallen was vastgesteld. Ook het recente onderzoek, waarbij Nijmegen-West betrokken was, liet 
dergelijke resultaten zien. 
Haastig liet de voor gezondheidszaken verantwoordelijke wethouder, de heer Hompe, weten, dat er in Nijmegen-West dan wel 
meer gerookt zou worden dan het landelijk gemiddelde. Nader onderzoek naar de leefgewoontes van de mensen in Nijmegen
West werd door hem dan ook wenselijk geacht. 

Daar is op zich niets op tegen. Maar: wat doen we met het industrieterrein? Daar horen wij de wethouder niet over! De 
gemeente Nijmegen heeft in de loop der jaren zonder enige terughoudendheid toegestaan dat dit terrein, dat aanvankelijk niet 
voor zeer grootschalige en milieubelastende industrie was bedoeld, zich uitbreidde tot een van de meest vervuilende en omvang
rijke industrieterreinen van Oost-Nederland. Sterker nog, men heeft recent een zgn. revitaliseringsplan voor het gehele industrie
terrein Nijmegen-West opgesteld, waarbij miljoenen zijn gemoeid om de economische bedrijvigheid te stimuleren. Over het 
milieu en de gezondheid van omwonenden, daar wordt nauwelijks over gesproken. 
Even haastig als de verwijzing naar het rookgedrag van omwonenden werd door onze locale overheid verkondigd dat er geen 
aantoonbare relatie was tussen het aantal ziektegevallen en de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Moet dat dan eerst? Moeten er 
eerst mensen sterven om onze overheid wakker te schudden? 

Als er geen bewoners- en milieugroepen waren, die constant aan de bel trokken, was het treurig met ons milieu gesteld. Onze ( 
recente ervaringen met de milieu- en gezondheidsopvattingen van de gemeente en de provincie Gelderland tonen aan hoe nodig 
het is om tegengas te geven. Het is navrant om te moeten constateren dat je het dan juist moet opnemen tegen die mensen die 
door jou gekozen zijn om jouw belangen, waaronder jouw gezondheid, te behartigen. 
Bea van Zijll de Jong-Lodenstein 
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Orthopedagogisch 
Adviesbureau 

Diagnostisch onderzoek en begeleiding van 
kinderen, middelbare scholieren en volwasse
nen met leer- en studieproblemen. Deze pro

blemen kunnen van invloed zijn op de sociaal
emotionele ontwikkeling van de betreffende 

persoon (bijv. het zelfvertrouwen en de moti
vatie). 

Voor nadere informatie kunt U zich wenden 
tot: 

Drs. G. Pieters-Mestrom, 
Orthopedagoge (lid NVO/WEP) 

Korte Bredestraat 59 
6543 ZP Nijmegen 
Tel: 024- 3782314 

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.: 024 - 3785841 

DUIN 

Administratie & belastingadviesbureau 

* Lasten voorkomen of beperkt houden 
* We doen graag een "second opinion" 

Korte Bredestraat 61 6543 ZP Nijmegen 
024-3781691 

( 
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Boesewinkel 
U heeft natuurlijk allemaal al de enorme kolos gezien die 
op het terrein van Boesewinkel is verschenen. Wat 
daaraan voorafgegaan is, verdient, zacht uitgedrukt, niet 
bepaald de schoonheidsprijs. 

Nadat de Rechtbank in Arnhem op ons verzoek de bouwver
gunning had geschorst omdat er nog geen milieuver
gunnning was, heeft Boesewinkel alles in het werk gesteld 
om deze bij wet vastgelegde regel te omzeilen, daarbij 
welwillend geholpen door de gemeente Nijmegen en de 

•,rincie Gelderland. 
De gemeente handelde willens en wetens buiten de wet door 
de bouwvergunning te verlenen. De provincie zag er vervol
gens geen enkel probleem in om voor Boesewinkel een 
milieugedoogverklaring af te geven, zgn. om vooruit te 
lopen op de in aantocht zijnde milieuvergunning. Maar de 
werkelijke achtergrond was dat men met de gedoogverkla
ring alleen maar wilde proberen om de bouwstop op te 
heffen. Wij hebben met succes bij de Raad van State de 
gedoogverklaring aangevochten. De Raad deelde onze be
zwaren en schorste de vergunning. De opzet van de provin
cie en Boesewinkel was mislukt. 
De volgende zet bleek echter van zwaarder kaliber, met 
name voor wat betreft het buiten spel zetten van bezwaar
den: de zgn. melding. De provincie had ons tot dan toe 
keurig op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen rond 
Boesewinkel. Maar over de melding zweeg men als het 
graf. Wij hoorden hier pas van toen wij tot onze grote 
verbazing van de Rechtbank in Arnhem een oproep kregen 
om verplicht ter zitting te verschijnen omdat Boesewinkel 
bij de Rechtbank een verzoek tot opheffing van de bouwstop 

De Stenen Bank 

had ingediend, omdat Boesewinkel bij de 
provincie een "melding" had gedeponeerd. 
Wat is dat nu, een melding? Stel, ik heb van 
de provincie een vergunning gekregen voor 
een fabriek en ik wil een klein fabriekson
derdeel wijzigen, en wel zo dat het milieu 
daarbij gediend is. Dan hoef ik daarvoor 
niet de hele vergunning aan te passen, maar 
kan ik volstaan met de wijziging aan de 
provincie te "melden" . De provincie neemt 
daar dan nota van en dat is dat. Dat nu, 
moet iemand gedacht hebben, kunnen we 
ook bij Boesewinkel toepassen. De provincie 
haalde de volstrekt verouderde Hinderwet
vergunning uit 1978 van stal, omdat een 
melding nu eenmaal een vergunning als 
basis moet hebben, men schoof de al lopen
de (!) procedure voor de nieuwe milieuver
gunning schaamteloos opzij, en men ging 
accoord met de melding. En zo kreeg Boe
sewinkel het voor elkaar dat de bouwstop 
kon worden opgeheven. Dat het milieu daar 
op geen stukken na mee gediend was - de 
Hinderwetvergunning uit 1978 geeft geen 
enkel milieuvoorschrift - daar maalde men 

Foto E.B. niet om: Boesewinkel kon verder bouwen en 
vervolgens de fabriek in werking stellen op 

basis van de melding en de vergunning uit 1978. 

Wij hebben tegen het besluit van GS om accoord te gaan 
met de melding bij de Raad van State bezwaar ingediend. 
Dit moet nog behandeld worden. 

Intussen heeft de provincie dan eindelijk de milieuvergun
ning voor de nieuwe installatie afgegeven. En ook hier is 
men uiterst ondoorzichtig te werk gegaan. In plaats van 
meteen over te gaan van de Hinderwetvergunning voor de 
bestaande fabriek naar de nieuwe vergunning voor de nieu
we fabriek heeft de provincie als tussenstation een nieuwe 
milieuvergunning opgesteld voor de bestaande fabriek, 
terwijl men wist dat die gesloopt zou worden. Ook hier lijkt 
de reden te zijn het omzeilen van wettelijke regels . 
Is nu die nieuwe vergunning voor de nieuwe fabriek wel 
zoveel beter als de nieuwe vergunning voor de bestaande 
fabriek? De provincie heeft dat altijd beweerd, maar bij 
nadere bestudering bleek daar maar weinig van te kloppen . 
De nieuwe fabriek maakt evenveel lawaai als de bestaande, 
zelfs meer dan wettelijk toegestaan. Of de geuroverlast 
minder zal zijn, valt nog te bezien. De werktijden zijn zelfs 
aanzienlijk uitgebreid tot in de nacht. De capaciteit is toe
genomen. En de bergen asfalt, waar de wind vrij spel mee 
heeft en waar allerlei ongezonde stoffen in zitten, blijven 
daar gewoon liggen. 
Wij hebben, gesteund door een grote groep omwonenden , 
bij de provincie bezwaar gemaakt tegen de nieuwe vergun
ning en onlangs ook schorsing aangevraagd en beroep inge
steld bij de Raad van State. Verder zijn we in beroep ge
gaan tegen de bouwvergunning. Het is triest dat wij altijd 
naar dit soort middelen moeten grijpen om te proberen ons 
woon- en leefmilieu te verbeteren. 

Bea van Zijll de Jong-Lodenstein 
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In de schijnwerper: Tonny Peters van café Juliana. 

·-·.,. ".,.:<.\ 
~· ., .... 4 

- ' 

..-·"" 

-..... 

Zoals het was in 1911. 't Cafe was rechts, de latere kruidenierswinkel links 

Een Hesenaar-pur-sang is Tonny Peters, ondertussen al 
meer dan vijftig jaar werkzaam in het horecawezen. 
Zijn café Juliana is een begrip in en rond Nijmegen, denk 
aan camavalvierders en vierdaagselopers, biljartclubs, mu
ziekverenigingen. Vélen zijn er in de loop der jaren binnen 
geweest! 

In 1911 is het allemaal begonnen. De ouders van Tonny 
hadden aan de Bredestraat een rad- en wagenmakerij, en ze 
bouwden boerderijen (!). De boerderij die onlangs is afge
broken op de Wolfskuil t.o . Boesewinkel, is een van de 
laatste die ze nog hebben gebouwd. 

Zijn vader zat in alle verenigingen van Hees en Neerbosch 
en was medeoprichter van de muziekvereniging "Ons Ge
noegen", deze vereniging was zijn lust en zijn leven, daar
voor wu hij alles in de steek laten. Vanwege de vereniging 
wilde hij iets anders beginnen. Hij kon toen voor fl.15.000,
het pand kopen waar ze nu nog steeds in zitten. Het pand 
was van Egberts, de garagehouder, die in later jaren in de 
Hertogstraat heeft gezeten. In het pand zat een smederij en 
volgens Tonny ook een kleine gelagkamer, een klein café of 
iets dergelijks. De grootvader van de gebroeders Nieuwen
huis (de smederij), is bij Egberts nog meesterknecht ge
weest. Het pand zelf is gebouwd rond 1880, de koopakte 
van de grond heeft hij nog in zijn bezit. 
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Het café bleef zijn funktie behouden, de smederij werd 
omgebouwd tot een kleine zaal, waar de muziekvereniging 
in kon repeteren, want dat was zijn doel. Zijn ouders met 
hun tien kinderen (waarvan zes meisjes) sliepen boven de 
zaal, en de kinderen vielen dus met de muziek in slaap! 

Rond 1925 werd er in een deel van het pand een kruide
nierswinkel gevestigd, omdat Tonny's vader niet wilde dat 
zijn dochters in de stad gingen werken. De winkel liep goed 
tot dat de grote winkels kwamen, die met kortingen en 
bonnen begonnen. Ook waren de gevolgen van de recessie 
in de 30-er jaren goed te merken. Ondertussen waren zijn 
broers opgeleid tot slager bij slagerij Geurts in de Franse
straat, en de eigenaar daarvan vond dat ze best voor zichzei f 
konden beginnen. Omdat de kruidenierszaak steeds minder 
ging lopen, deden ze die aan de kant en kwam er rond 1933 
een slagerij in, het werd een heel familiebedrijf. 

Tonny, als 14-jarige van de lagere school gekomen, gaat in 
de slagerij zijn zus helpen, want die stond er de eerste 
oorlogsjaren alleen voor. In 1942 kwamen zijn twee oudste 
broers weer terug uit Duitsland, maar in 1943 sloot de 
slagerij voorlopig. Zijn broers die ondergedoken waren, 
moesten namelijk. weer opnieuw naar Duitsland. 
Tegen wil en dank kwamen er tot de bevrijding ook Duitse 
soldaten in het café. Wat moest je anders, er moest toch 
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brood op de plank 
komen? Tonny heeft 
er toch ook "goede" 
Duitse vrienden aan 
overgehouden, waar 
hij nog steeds kon
takt mee heeft. Rond 
oktober. 1944 werd 
het café door de 
autoriteiten gevor
derd voor het ver
maak van de Engel
se bevrijders, er 
werd toen veel 
gedanst, wals in 
veel cafés in die tijd! 
De slagerij heeft tot 
aan het eind van de 
oorlog leeg gestaan, 
daarna is zijn jon
gere broer erin 
verdergegaan. In 
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15 hield deze het 
up 50-jarige leeftijd 
voor gezien, (zijn 
zus was bij het 
bombardement 
omgekomen) en nam 
Tonny het geheel 
over. 
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De vader van Tonny had er bij testament voor gewrgd, dat 
nooit een derde het pand over wu kunnen nemen. Toen zijn 
broer met de slagerij wilde stoppen, had Tonny er wel oren 
naar om de hele zaak over te nemen. 
De slagerij werd omgebouwd naar huiskamer, de waranda 
die er jaren eerder aangebouwd was moest volgens gemeen
tevoorschrift een meer open karakter krijgen, w werden 
o.a. de ramen eruit gehaald. Dit was overigens een losse 
constructie, 's romers gingen ze eruit, en 's winters erin. 

de kern van Hees rondom "de Plak", had je wel een stuk 
of zeven cafés, plus de grote hotels Heeslust en Buitenlust, 
die beschikten over grote zalen. Als er iets in Hees te doen 
was dan vond dat daar plaats. 
Beide hotels bestaan niet meer, Heeslust is klooster gewor
den (één van de zalen die daar gespaard zijn gebleven is 
nog in gebruik als opslagruimte). Erg precies weet hij het 
allemaal niet zo meer, want het hele cafégebeuren speelde 
zich een beetje voor zijn tijd af, veel van wat hij weet hoor
de hij van zijn vader of kent hij van foto's . 

In ieder geval moest er iets gebeuren, want door de afbraak 
van beide hotels waren vele verenigingen hun onderkomen 
kwijt. 
Achter het huis lag nog een stuk grond van 30 meter diep, 
en aan de oude zaal werd een nieuwe zaal aangebouwd. 
Toen de zaal in 1956 klaar was, kwamen er verenigingen 
uit heel Nijmegen, want door de trage wederopbouw van de 
stad waren er weinig lokalen waar de mensen terecht kon
den . 
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20 VAN LOS 
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In hetzelfde jaar werd de naam Dorpsstraat, zoals de straat 
waar Juliana aanlag eerst heette, veranderd in Schependom
laan. Er waren toentertijd twee Dorpsstraten, ook één in 
Neerbosch. De oude bewoners hebben er voor gevochten 
om de naam te behouden, maar hebben dat niet kunnen 
winnen. Er vielen toen verschillende namen, o.a. die van 
generaal Montgomery, omdat hij hier tijdens de bevrijding 
in 1944 een kantoortje gehad heeft in het huis van de ge
broeders Nieuwenhuis. 
Maar men is toch tot elkaar gekomen. De naam van het 
Schependom was hier een begrip, het had een betekenis. 
Een paar honderd jaar geleden moeten de Schepenen hier 
gejaagd hebben, vele verenigingen heten hier daarom "het 
Schependom". Volgens Tonny hebben ze er voor moeten 
vechten, het is in stemming gebracht, en rond 1956 was het 
dan rover, er kwam een nieuwe indeling van straten en heel 
Hees werd toen ook op de riolering aangesloten. De Dorps
straat werd omgedoopt in Schependomlaan. 

Om de grootste kosten van de nieuwe zaal eruit te halen 
ging hij feest- en dansavonden organiseren. Men kwam van 
heinde en verre. Bruiloften, minstens één per week, perso
neelsfeesten, carnaval, koffietafels , alles kon. Dit was voor 
hem een echte uitdaging, het cafébezoek liep enorm terug, 
voornamelijk door de komst van de clubhuizen bleven de 
jongeren weg. De laatst 25 jaar is er geen café meer, alleen 
de biljartclub komt s'avonds nog. Die bestaat alleen nog 
maar uit oud-Hesenaren, de nieuwe krijg je niet meer. 
In de bedrijfskeuken van 60 m2 konden ze voor honderd 
man een maaltijd bereiden, hij heeft altijd vast personeel 
gehad, maar met bruiloften en partijen dan hielp zijn familie 
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mee. 
Hij krijgt nu nog dagelijks 

aanvragen, maar hij neemt 
ze niet meer aan, omdat hij 
het niet meer aankan. 
Boven de zaak hebben ze 
vroeger altijd hotelipensi
ongasten gehad, daar is 
Tonny direkt na de oorlog 
mee begonnen, er waren 
10 kamers, en zij kregen 
mensen van verschillende 
nationaliteiten. Hiervoor 
hadden ze twee meisjes in 
vaste dienst. Nu wonen er 
boven al jaren studenten. 

Een paar jaar geleden, na 
50 jaar hard werken, heeft 
hij na het 80-jarig bestaan 
van café Juliana en zijn 
eigen 50-jarig jubileum, er 
voor het grootste gedeelte 
al een punt achter gezet. 
Komt er een koper, dan is 
het gedaan met café Julia
na, al zal hij het werk en 
de mensen missen en vele 
oud-Hesenaren hém! 

C. de V. Juliana nu 

Scouting 't Schependom wil honderd worden 

Foto L.J. 

Het afgelopen jaar bestond de scoutinggroep 't Schependom aan de Dorpsstraat in Neerboseh-Oost precies 50 jaar. En ook 
scouting 't Schependom merkt dat scouting in Nederland in de lift zit. Bevers (jongens en meisjes van 5 t/m 7 jaar), 
Welpen (7 t/m 11 jaar), Verkenners (11 t/m 14 jaar) en Explorers (14 t/m 16 jaar) hebben elke zaterdag hun activiteiten en 
vanaf de Welpen is elk jaar een groepskamp. 
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Voor de jongens en meisjes èn de leiding is het vreselijk leuk om mee te doen. Maar scouting 't Schependom wil graag 
honderd worden. En om zo oud te kunnen worden zoekt de leiding uitbreiding van het team. Ben je creatief, enthousiast en 
vind je het leuk om in teamverband kinderen te begeleiden en activiteiten te organiseren, meld je dan aan. Iedereen vanaf 
18 jaar kan zich opgeven. Er is eigenlijk maar één echte eis: je moet het zien zitten! 

Je kunt je aanmelden of informeren bij: 
Aijan Berner 024 - 3567919 of 
Rob van Teeseling 024 - 3770450 

De S1enen Bank 

Tekenen en schilderen voor 
kinderen van 9 - 12 jaar 

Duur 
Tijdstip 

Aantal deelnemers 
Prijs 
Docent 

15 lessen van anderhalf uur per week 
maandag of donderdag van 16.00- 17.30 uur 
(behalve in de schoolvakanties) 

maximaal 10kinderen 
f 180,-
Karin Elfrink, kunstschilder 

In deze cursus kun je alles wat je om je heen ziet leren tekenen en schilderen. Bijvoorbeeld je fiets, je vriend of vriendin, je 
knuffel, een landschap, de huizen, jezelf, een boom en nog veel meer. Niet als op een foto, maar op de manier zoals JU dat ziet 
en zoals kunstenaars dat ook doen. We gaan aan de slag met potlood, inkt, water- en olieverf. Aan het eind van iedere les kijken 
we met z'n allen naar de tekening of het schilderij dat je gemaakt hebt. 

Als je dit leuk vindt, kun je bij mij een aanmeldingsformulier krijgen. Mijn adres is Breehofstraat 26, 6542 RB te Nijmegen. Je 
t me ook 's avonds bellen op telefoonnummer 024-3787376. De cursus zal overigens worden gegeven in mijn eigen atelier 

aan de Weurtseweg 32c te Nijmegen. 

ERGOMAGNETI 
De nieuwe fietstrainer-ergometers van Tunturi helpen 
uw conditie, juist nu op peil te houden. 
De electronische monitor en hartslagmeter meten 
nauwkeurig uw voortgang, motiveren en maken 
thuistrainen plezieriger en effectiever dan ooit. 

• comfortabel nieuw zadel • Fins kwaliteits design 
• electronische monitor • Polar-hartslagontvanger 
• soepel en geruisloos fietsen • lage instap • slipvrije 
tandriem garandeert betrouwbare overbrenging 

Voi!Ui! /iikki!T. 
voel )i! bi!f:i!T. 
dol! Tunturi l 

- ~ T'{~t~R/i=I----H--=--(---, 
TEST 
de nieuwe 
ErgoMagnetic'" KETT1.ER 
L1ne b1r 

De Slenen Bank 

Dennenstraat 69 
Nijmegen 
Tel:3770006 

WBll~ 
BATAVUS~ 

boeketterie H t 
· loemisterij U 1ng 

KERKSTRAAT 187 - 6543 KJ NIJMEGEN - TEL 024-3770336 
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Kleurwedstrijd 

Kleurdeze tekening zo mooi mogelijk in en lever jouw tekening dan in op het redactieadres, Ananasstraat 3. De mooiste 
kleurplaat krijgt een leuke prijs . Alle kinderen tot 12 jaar mogen meedoen. 

Naam: 

Adres: ... . ....... .. ...................................................................... ". .................. . 

Leeftijd: ................................................................................................... . 
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De Ruyter schroot 
Misschien herinnert u zich nog het verslag in een vorige Stenen Bank over de urenlange zitting bij de Raad van State over De 
Ruyter Schroot. Een groot deel van onze bezwaren is ingewilligd, ook al heeft de Raad van State ons om puur formele gronden 
niet-ontvankelijk verklaard. Ons beroepschrift was namelijk niet voorafgegaan door bezwaren tegen het ontwerp-besluit, omdat 
onze vereniging toen nog niet bestond. In zo'n geval kun je dan een beroep doen op een bepaald wetsartikel. Dat hebben wij ook 
gedaan,. maar de Raad van State wilde geen precedent scheppen, uit angst voor een toevloed aan alsnog door anderen in te stellen 
beroepschriften. De Raad van State had evenwel alle begrip voor onze situatie en men heeft ons beroepschrift gewoon in 
behandeling genomen en al onze argumenten, ook wat op de zitting naar voren is gebracht, meegewogen in het uiteindelijke 
oordeel. 
En dat was niet slecht. Men heeft een aantal voor ons belangrijke voorschriften uit de vergunning vernietigd en daarvoor in de 
plaats zelf een voorziening getroffen. Daarbij werd ook het advies van het Ministerie van VROM genegeerd. Wij hadden daar 
zelf ook al onze vraagtekens bij gezet. 
De valhoogte (bijv. in schepen en vrachtwagens) van het geshredderde en te shredderen materiaal is van 4 meter teruggebracht 
naar 2 meter. Hoe minder de valhoogte, des te minder geluids- en stofoverlast. De Ruyter vond aanvankelijk ook die 4 meter 
nog te weinig en protesteerde bij de provincie. Men wilde 7 meter. Op de zitting verklaarde De Ruyter echter tot veler verbazing 
dat men met 2 meter ook wel kon leven. 
Ook moet er uiterlijk eind maart 1996 een geluid- en trillingsonderzoek zijn verricht, waaruit moet blijken of aan de in de 
vergunning gestelde eisen wordt voldaan en zo niet, welke maatregelen dan nodig zijn. 
Verder heeft de Raad van State het verzoek van De Ruyter om in de nachtperiode meer geluid te mogen produceren dan in de 
vergunning is toegestaan, afgewezen. Dit o.a. vanwege mogelijke slaapstoornissen van derden (lees: omwonenden). 

1slotte heeft de Raad van State een einde gemaakt aan de ondoorzichtige voorschriften in de vergunning met betrekking tot 
v.a. de gastankexplosies. Men heeft De Ruyter de verplichting opgelegd om alle auto's, voordat ze de shredder in gaan, op de 
aanwezigheid van o.a. gastanks te controleren en om eventuele tanks binnen 24 uur te verwijderen. Voorzover wij kunnen nagaan 
houdt De Ruyter zich goed aan dit voorschrift, want het aantal explosies is de laatste tijd uiterst beperkt. Kennelijk is De Ruyter 
zich er goed van bewust dat men bij iedere explosie de vergunnningregels schendt en op deze overtreding aangesproken kan 
worden. 

Bea van Zijll de Jong-Lodenstein 
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