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Honderdvijftig jaar "De Lanteerne" 

Het is kwart 1·oor acht, een gewone maa ndagoc htend . He l is 
rus ti g in Hees aan de Henri Dunantstraat. 
Het is kwart ove r acht en een half uur lang verandert de zo 
rusti ge He nri Dunanistraat in een bruisend drukke verkeersweg. 
Vier maal daags doet dit verschijnsel zich voor. 
Oorzaak: meer dan 500 leerlingen, die een van de grootste 
bas isscholen van Nijmegen bezoeken. "De Lanteerne" 
Jenaplanschool voor basisonderwijs. Jena pla n ontl eent zijn naam 
aan de s tad Jena, waar Pe ter Petersen in !923 een leerstoel aan 
de uni versite it bezette en waar hij uitoefening van de 
wetenschap combinee rde me t praktisch werken aan een 
demo nstra ti eschooL Nadruk bij deze vorm va n o nderwijs li gt op 
samen werken, samen leven, samen vieren. 

Al 150 jaar "blijft ook hier de fakkel branden" zoals de tite l van 
het arti kel in de vori ge Stenen Bank over de Zus ters 
Dominicanessen vermeldde. De zus te rs Domini canessen van de 
Heili ge Famili e te Neerbosch ri chtten een aanta l scho len o p en 
het artikel vermeldt dat De Lanteerne en Schole ngemeenschap 
Nijmegen-West kunnen worden beschouwd a ls erfgenamen van 
dit werk. 

REDACTIONEEL 

De zomen ·akanti e is in aantocht, mi sschi en da t u al o p 
vaka nti e bent ge wees t o f mi sschi en dat u lekke r thui s 
blijft, in ieder geval gaat Hij 1ve l de gehele redac ti e o p 
vakanti e. 
Wij hopen net al s u op mooi ll'eer. 
Voor u li gt wederom een aa rdi ge "S tenen Bank" me t een 
"special" voor de je ugd ; een speurtocht in de vorm van 
fo to 's. Ho udt ook het oog op de weg ' ! · 
Onze ni euwe voorzitter schrijft z ij n ee rs te "Van de 
voorzi ttcr". Bovendien aandac ht hoc wij de bes luurstaken 
will en gaan ve rdelen.Ook is er \\'eer een schijnll'erpc r, een 
( on)opvall end hoofd van een andere school in o nze buurt. 
In mei zijn er twee avonde n georgani seerd door Lon 
Spierin gs over het EcoTeam. Het o pmerkelijke vond ik dat 
zij de aanwezigen gewo rven had door hui s aa n hui s de1.e 
mensen te bezoeken. 
Zou dit een manier zijn om ni eull'e leden \'t)() r on;.e 
vereni ging te werven ? 
De o proep naar u a lle n over de fo to 1·an Loek Ja nssen in de 
rubri ek "Van Vroeger En Van Nu" in het maart-nr. heeft 
s l ech L~ 1 reac tie opgele1·e rd . Het is nog ni e t geheel 
duidelij k op wel ke plek de fo to is gemaakt. Er loopt nog 
een zoektocht... . 
Ook heelt de Stenen Bank in mei een o pknapbeurt 
o ndergaan , eveneens aandacht. 
Inmiddels heeft Hees naast Bea n1 n Z ij! I de Jong
Lodenslcin een tweede 1·ertegenwoordi ge r in de raad di e ik 
graag vermeld. Mevr. A. Simons-Welsehen is eveneens op 
4 maart jongs tl eden gekozen in de gemeenteraad namens 
Groen-Links. Me t 426 s le mmen in Hees zoals beschre1·cn 
in he t overz icht in maart heeft ;.i j 20 Yoorkeurs lemmen 
mogen ontva ngen. Al snog gefeli citeerd . 
Beide dames zijn trots o p Hees en gaan hun bes t doen in 
de raad. 

Gaal u wel ol ni e t op Yakanli c, wij ll'cnsen u allen een 
pretti ge zomerlij d toe. In scptem bcr komen wij uil me t een 
speciale uitgave. 

Fo/0 : L.I. E.B. 
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Joop Haverkort, directeur van De Lanteeme sinds 1984, geeft aan dat deze 
erfenis ook nog steeds herkenbaar is. 
"Sedert 1963 is De Lanteeme een Jenaplanschool. Een belangrijke grondslag 
voor de huidige Jenaplanschool is de gedachte dat denken en doen hand in 
hand gaan. Vanuit een zoeken naar onze verschillende achtergronden en 
tradities zoeken we naar verhalen en symbolen, die ons dagelijks doen en 
laten inspireren. Als we naar 1848 teruggaan, dan zien we dat de zusters van 
toen vanuit hun contemplatieve gedachte gebaseerd op het katholieke geloof 
zijn gestart met het geven van onderwijs. De symboliek en het gedachtegoed 
van de katholieke kerk waren basis voor dit onderwijs." Een andere 
gedachte die in 1848 van belang was en nog steeds in onze huidige tijd vorm 
wordt gegeven noemt Joop de emancipatiegedachte. Destijds was het de 
emancipatie van het katholieke onderwijs en in het bijzonder van de 
vrouwelijke leden van de katholieke bevolking. "Die emancipatie is reeds 
lang voltooid. De emancipatiegedachte vind je terug in de gedachte dat wij 
een school willen waar recht wordt gedaan aan de individuele mogelijkheden 
en talenten van kinderen". 
In 1850 kregen de zusters een nieuw gebouw. Dit gebouw, bestemd voor 
ondenvijs en ruimte voor stilte en contemplatie, moest zo gebouwd worden 
dat er ruimte was voor 'samen wonen en opvang van behoeftige kinderen'. 
"En daar vinden we een derde belangrijke overeenkomst met de huidige 
school", vervolgt Joop. "De Jenaplanschool van nu wil een school zijn als 
leef- en werkgemeenschap, waarin ook plaats is voor kinderen die speciale 
zorg nodig hebben." 
Een Slingertouw is een duidelijke exponent van die 
gedachte. Een Slingertouw is gevestigd in het 
gebouw naast de school. Dit gebouw kwam in 1994 
leeg te staan. De Stichting "Een Slingertouw" is toen 
opgericht. In het gebouw zijn onder andere 
gehuisvest een documentatiecentrum, een lokaal van 
kinderdagverblijf "Stijntje Buis" kinderdagopvang 
voor geestelijk gehandicapte kinderen en een 
buitenschoolse opvang. Daarnaast worden er 
cursussen gegeven op het gebied van creatieve 
vorming aan kinderen. Kortom een multifunctioneel 
gebouw als onderdeel en aanvulling op de school. 

Hoe werd de school van een katholieke school een 
Jenaplanschool? 
"Dit gebeurde niet plotseling en was een gevolg van 
een theorievorming 0ver basisonderwijs in de 
zestiger jaren" vertelt Joop Haverkort. "In die tijd 
was er veel discussie over de vorm van het lager 
onderwijs. Er werd een werkgroep gevormd 
ëwerkgemeenschap voor vernieuwing van het 
onderwijs" . Dit was een groep waarin 
vertegenwoordigers uit verschillende soorten 
onderwijs onafhankelijk van geloof aanwezig waren. 
Vanuit deze groep kwam de gedachte van coëducatie 
Uongens en meisjes samen) en het loslaten van het 
klassikale onderwijs. In 1963 is er een conferentie 
georganiseerd, vanwaaruit een vijftal scholen in 
Nederland besloten tot het overgaan naar een 
Jenaplanschool. Zuster Madeleine, het toenmalige 
hoofd van de meisjesschool, besloot met haar school 
ook deze stap te nemen in samenwerking met de 
jongensschool aan de Dennenstraat Bij de 
verhuizing naar de Henri Dunantstraat is de huidige 
naam "De Lanteeme" gekozen." 
Zuster Madeleine, destijds een begrip in Hees, is al 
ruim 15 jaar met pensioen. Joop Haverkort 
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Ten tijde van het lSO-jarig bestaan heeft Joop de leiding over 
"De Lanteeme". 
Aan hem vragen we dan ook of er al iets bekend is over een 
lustrum programma. 
"1848, was het jaar dat de congregatie van de Zusters 
Dominicanessen hier gestart is. Daarom vonden we dat dat als 
eerste gevierd moest worden. In de jaren daarna is de school 
vormgegeven. Wij willen daarom in het schooljaar 1998-1999 
een aantal festiviteiten omtrent het honderdvijftigja~ig bestaan 
organiseren." 
Er is nog geen tot in detail uitgewerkt programma beschikbaar. 
Het idee is om te starten op 11 november. 11 november is het 
St. Maartenfeest Enkele jaren geleden is de school met een 
aantal ouders begonnen met de organisatie van een St. 
Maartenoptocht, een traditie die in Nijmegen nauwelijks leeft. 
Bij de Lanteerne is dit een groots feest geworden. Daarom 
wordt het ook wel 'De Lanteernedag" genoemd. Een voorbeeld 
van een symbool, gestoeld op oude tradities, dat binnen de 
school een eigen betekenis heeft gekregen. 
In januari 1999 vindt de officiële opening van "Een 
Slingertouw" plaats. 
Later in 1999 zullen er verschillende festiviteiten voor 
( oud)leerlingen en (oud) leerkrachten zijn. 
Omdat er nog geen precieze data en festiviteiten bekend zijn 
belooft Joop mij te zijnertijd het programmaboekje te doen 
toekomen, zodat we er in De Stenen Bank ook nog melding 
van kunnen maken. 
Met die afspraak verlaat ik de school. 
Het is woensdagmiddag 17.30 uur en het is rustig in de Henri 
Dunantstraat; de kinderen zijn naar huis, maar binnen in de 
Lanteerne bruisen de ideeën. 

E.S. 

ERGOMAGNETIC~LINE ,-. :-·.:. 
DE NIEUWE FIETSTRAINERS VAN TUNTURI ~~/ 
De noeu·11e foetstraoner-ergometers van T untun helpen J (t' ~ 
uw cordotle . :uost nu op peil te houcen. ' ~ : , . 
De electronische monJtor en hartslagmeter meten 't, • I , 
nauwkeung uw voortgang. moltveren en maken ~~· 
thuistra onen pleztenger en eHectiever rtan oot!. -E---
• comfcrtabel nieuw zadel • Fins kwaliteots destgn 
• electronosche moni!or • Polar-hartslagcntvanger 
• soepel en gerutsloos ftetsen • lage instao • shovnJe 
tandnem garandeert betrouwbare overbrengtng 

- 1f TUNTUR/ 8
-= =---=-

Firslintitness ~~? I TEST · 
denieu"e ~ 
ErgoMa ,Jneroc ' ~,...."_ 
L1ne b•J KElTl.ER 
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Van de (nieuwe) voorzitter 

Op maandag 6 april , U hebt het in de vorige Stenen Bank 
kunnen lezen, koos de Vereniging Dorpsbelang Hees een 
nieuwe voorzitter. Bea van Zijll de Jong-Lodenstein droeg de 
voorzittershamer figuurlijk over aan ondergetekende. Op 
dinsdag 14 april, U zult er De Gelderlander of De Brug er wel 
op nagelezen hebben, werd de nieuwe Nijmeegse 
gemeenteraad geïnstalleerd. Met daarin ook, namens De 
Groenen, Bea van Zijll de Jong-Lodenstein. Voor in ieder 
geval vier jaren zal zij meer dan alleen Hese zaken behartigen. 
Een klus die haar op het lijf geschreven lijkt, maar die niet te 
combineren valt met het voorzilterschap van de vereniging. 
Voor al de inzet, die Bea zich voor Hees getroost heeft, met de 
vele positieve resultaten, wil ik haar hierbij hartelijk bedanken. 
Ik ben niet van plan letterlijk in haar voetsporen te treden, 
daarvoor is Bea te uniek en ben ik 'te anders'. Maar ook bij mij 
staat het belang, het karakter van Hees voorop. Met name de 
saamhorigheid, toch al behoorlijk onder druk in de moderne 
tijd, wil ik daarbij benadrukken. Met de steun van alle leden 
en dat kunnen er nog veel meer worden, moeten we een heei 
eind kunnen komen. 
Gelukkig verlaat Bea het bestuur van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees niet, haar kennis en inzicht in zaken zullen 
we nog goed kunnen gebruiken. En nodig hebben ook. Haar 
eerste aandacht gaat nu echter naar de gemeente Nijmegen en 
daarbij wens ik haar veel succes. Op de steun Van Hees kan ze 
rekenen! 

u 

Dcnncnstr;Jat ó'J 
Nij mege n 
Te l : ~ 77<HHliJ 

BATAVU.S~ 
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In de schijnwerper: Pastor Grul. 

Een stukje historie ... 

In 1826 stond er een houten kerkje achter de r.k. pastorie 
aan de Dennenstraat Dit is echter allang verdwenen. De 
kerk die er nu staat is zo'n 120 jaar geleden gebouwd, 
precies op de grens Hees-Neerbosch. Heel wijs van de 
toenmalige pastoor, omdat de rijkelui uit Hees niet hoefden 
te zeggen "we hoeven niet bij die domme boeren in 
Neerbosch op bezoek" en omgekeerd dachten natuurlijk de 
boeren precies zo over die rijkelui van Hees. De kerk heeft 
opzij een aparte ingang voor de baronnen Van Rijckevorsel, 
want die konden niet met het gewone volk mee naar binnen 
- dachten ze - ! Dat lag toen in de aard van de tijd, net zoals 
het gebruik dat de plaatsen in de kerk verpacht werden, de 
meest biedenden zaten vooraan. 

Een groot oor en een warm kloppend hart. 

Dan hebben we het over een bekende Heesenaar, pastor 
Grul. De smederij Van Nieuwenhuis is het ouderlijk huis 
van zijn moeder. Zijn vader stamt uit een slagersgeslacht uit 
de Houtstraat Pastor Grul was een van de oudsten uit een 
gezin van dertien en werd in 1931 geboren in Nijmegen. 
Het gezin verhuisde naar Utrecht, waar de jonge Grul de 
lagere school en gymnasium doorliep. Priesterroeping was 
bij hem nog niet aan de orde en hij ging, als zovelen, met 
een middelbare opleiding naar kantoor. Twee en half jaar 
werkte hij op het landelijk secretariaat van de Nederlandse 
Spoorwegen en vervolgens nog eens twee en half jaar op 
het landelijk secretariaat van de Katholieke Arbeiders 
Beweging. Daarna pas besloot hij om priester-kloosterling 
te worden. 
In 1956 trad hij in bij de Dominicanen in Huissen, daar 
heeft hij de kleine gelofte afgelegd. 
Na drie jaar filosofie studie in Zwolle kwam hij terug in 
Nijmegen om theologie te studeren. Op 25 juli 1963, 32 
jaar oud, werd hij tot priester gewijd, waarna hij vertrok 
naar de Nederlandse Antillen. Volgens pastor Grul weet je 
eigenlijk niet waar je aan begint. "Het is net zoals met 
jonge bruidsparen, maar de werkelijkheid is anders. Je hebt 
zeven jaar alles alleen maar uit boeken." Dit zegt een man, 
die in zijn studententijd tijdens schoolvakanties vier jaar 
lang kok geweest is in een jeugdkamp voor jongeren uit 
lagere sociale klassen, en die verder stage gelopen heeft bij 
de Augustinusstichting in Gennep, een inrichting voor 
geestelijk gehandicapten. 
Curaçao was voor hem een heel boeiende ervaring: om 
onder te duiken in een heel ander cultuur, met andere 
verhoudingen tussen man en vrouw, ouders en kinderen. 
Binnen veertien dagen was hem duidelijk dat hij al zijn 
Nederlandse en West-Europese opvattingen en bevindingen 
diep in de ijskast moest zetten. Daarom begrijpt hij de 
buitenlanders die hier komen en die de Nederlandse 
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samenleving op zich af zien komen zo goed. Jammer 
genoeg moest hij al na een jaar, ten gevolge van 
gezondheidsproblemen door de warmte, terug. 
Op 1 april 1965 aanvaardde hij de benoeming tot 
aalmoezenier in het Huis van Bewaring in Zwolle. Pater 
Grul vond het daar water naar de zee dragen, een eenzijdige 
wereld, contacten waren kort maar wel hevig. Na daar vijf 
jaar gewerkt te hebben, vertrok hij naar Tiel om pastor te 
worden van het streekziekenhuis en van een parochie in een 
nieuwbouwwijk. Hij vond dit een boeiende combinatie. 
Ook daar bleef hij weer vijf jaar. 

Feest in de pastorie. 

Volgendjaar augustus is het groot feest in de pastorie aan 
de Dennenstraat, want dan is pater Grul hier 25 jaar pastor. 
Toen hij hier kwam zorgden ze met drie priesters voor de 
parochie. Pastor van de Zanden is inmiddels al 20 jaar met 
pensioen en pastor VandeLeede stierf 16 jaar geleden 
plotseling. Deze laatste was voor de groepspraktijk, pastor 
Grul voor het individuele pastoraat. Met groepen wist hij 
nooit zo goed raad: mensen verstoppen zich zo makkelijk in 
een groep. In een individueel gesprek komen de mensen 
makkelijker met persoonlijke dingen naar voren. Na de 
dood van pastor Van de Leede, die voorzitter van het 
kerkbestuur was, vroegen ze hem voor die functie. V oor 
zichzelf wist hij, dat hij dat niet wilde: hij wilde geen 
klussen opknappen die niets met zijn ambt te maken 
hadden, daarvoor was hij niet gewijd en benoemd. Hij 
wilde geen bureauman worden, wilde pastor blijven en zich 
beperken tot het eigenlijke van zijn ambt: het verkondigen 
van het evangelie en het bedienen van de sacramenten en 
alles wat dat met zich meebrengt. Hij heeft daar zijn handen 
vol aan: per jaar zo'n 35 tot 40 overledenen met alle 
geschiedenissen die daaraan vooraf gaan én de nazorg, zo'n 
40 kinderen dopen, 15 tot 20 bruidsparen met 
voorbereiding op het huwelijk en de inzegening. 
De kern van zijn werk is voor hem aandacht voor mensen 
onder welke omstandigheden dan ook. Hij is vaak op het 
kerkplein en het kerkhof te zien. Inderdaad, daar zijn altijd 
mensen. Het van vier tot acht uur in de biechtstoel zitten, 
het wachten in de rij van de gelovigen, is niet meer. Hij 
ontvangt de mensen voor een gesprek nu bij hem thuis, 
waar hij hen meer aandacht kan geven. 

Hulpverlening na vijf uur is er niet meer, 
maar de pastorie neemt nog wél op. 

Zijn leven als pastor verloopt tamelijk schematisch, tot half 
tien is het zijn eigen tijd: ontbijten, kranlje lezen, kwart 
over acht kerk open maken - tegen half negen komen de 
eerste mensen al binnen voor de misviering van negen uur. 
Dit is zijn tijd van bezinning. Om half tien is de kerk uit en 
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Pastor J. Grut van de Antonius Abtkerk Foto:L.J. 

Nog lange niet ..... . 

Pastor Grul had twee jaar geleden al met pensioen kunnen 
gaan, maar hij wil eerst de restauratie van de kerk achter de 
rug hebben en dan pas kijken of er een opvolger is. Zo te 
horen heeft hij er nog steeds veel zin in. Ook weten we dat na 
de restauratie van de buitenkant van het kerkgebouw het 
interieur nog volgt, en dát kan pas gebeuren als de kerk aan de 
Daniëlsweg verkocht is, enz. enz. 
Pastor Grul zullen we, als het aan hém ligt, nog lang in ons 
midden hebben! 

CdV/JB. 
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daarna beginnen zijn buitenactiviteiten. Tegen 
twaalven is hij weer terug op de pastorie, eten, 
daarna tussen één en twee uur telefonisch spreekuur, 
ontspanning, pijpje roken, televisie kijken, 
bijvoorbeeld tennis. Daarna weer naar buiten: 
bezoeken van mensen thuis of in het ziekenhuis, 
eventueel vergaderen. Tegen vijven is hij weer terug 
in de pastorie, tot zeven uur is het weer zijn tijd om 
bijvoorbeeld preken voor te bereiden, want preken 
schud je niet zo maar uitje mouw! Na zeven 
ontvangt hij weer, bijvoorbeeld aanstaande 
bruidsparen, of nabestaanden van overledenen. Pater 
Grut vertelt dat de kinderdoop weer toeneemt. Het is 
een tijdje in geweest om te zeggen: mijn kinderen 
mogen het zelf later bepalen. Dopen van baby's door 
de ouders vindt Pater Grut logisch, "want je kiest 
toch ook de school voor je kinderen". 

De rol van de parochianen. 

Zonder de vrijwillige medewerking van de 
parochianen zou pastor Grut zwaar onthand zijn. 
Denkt u maar eens aan de verschillende commissies 
zoals voor de restauratie, voor onderhoud gebouwen, 
voor de financiële zaken. Dan het regelmatig 
versieren van de kerk, en niet te vergeten de koster 
...... óók een vrijwilliger. 

De vrouw krijgt van pastor Grut in de kerk alle 
ruimte. Vroeger draaide alles om de priester. Dit is 
geleidelijk veranderd. Hij ziet het nog wel zover 
komen dat ook vrouwen priester kunnen worden. 
Pastor Grut heeft veel steun van zuster Josette, ze 
preekt en gaat voor bij avondwaken. 

VE SLEUTEL 
(DE GROENE BOERDERIJ) 

0 • NIC 
2E OUDE HESELAAN 271 

OPEN: DI. T (M ZA. 
14.00 - 18.00 UUR 

SPECIALITEITEN: 
• KAARSENCOLLECTIE 
• GLAS-EN KRISTALWERK 
• HOUTEN SPEELGOED 
• PORCELEIN( AARDEWERK 
• EXCLUSIEF 

HOUTSNIJWERK 
• CADEAU-ARTIKELEN 
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Van Vroeger En Van Nu 

Hotel-Pension Buitenlust Of voluit: Café Billiard Restaurant Stalhouderij Zomer Winter Pension BondsHotel! Deze hele 
tekst stond inderdaad geschreven boven de veranda. 

Aan het einde van de 19e eeuw kwam in Nijmegen het toerisme naar buiten op. Op de zondag trokken hele families richting 
Berg en Dal , of richting Hees. Om iets meer te bieden dan alleen de groene natuur, verrezen in Hees buitens waar 
bijvoorbeeld een kopje thee gedronken kon worden. En zo ontstond Buitenlust, met een fraaie theetuin en een speeltuin voor 
de kinderen. Het hotel-pension werd tot in de dertiger jaren van deze eeuw gedreven door de dames VanSwelmen Delgijer. 
Toen werd het verkocht en verloor het de horecabestemming. In het linkerdeel kwam de kolenhandel van Verbeek, in het 
rechterdeel woonde de familie Peters-Sambeek en werden kamers verhuurd aan studenten van de universiteit. Sedert 1976 
bewonen de heer en mevrouw Schennink dit karakteristieke pand aan de Schependomlaan, met (van binnen en van buiten) 
fraaie Jugendstilkenmerken. De naam heeft het huis altijd gehouden, telkens in een ander lettertype, naar de geest van de tijd. 
Nu is de naam even weg, in verband met schilderwerk, maar binnenkort leest u weer Buitenlust, zonder Hotel-Pension. 

u 

Bloemisterij 

Bloembinderij 

Kerkstraat 187 Nijmegen 
Tel:024-3770336 

Hutttng 
Bloemisten sinds 1930 

Duin Administratie- & Belastingadviesbureau 

Korte Bredestraat 61 Nijmegen Telefoon 024 3781691 

Voor de verzorging van uw administratie en belastingzaken 

De Stenen Bank 

Foto uit collectie C. Bol 

Hotel Pension Buitenlust nu! Foto L.I. 
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FOTOSPEURTOCHT DOOR HEES 

-

Wij hebben deze keer een zoektocht naar schoorstenen uitgezet 
die te vinden zijn in Hees. Het zijn foto's van karakteristieke, 
moderne, fraaie en minder fraaie exemplaren. Zoek ze op tijdens 
een wandeling of een fietstocht en ontdek ook deze schoonheid 
van Hees. Beantwoord de gestelde vragen en lever die in op het 
redactieadres voor 15 augustus. Denk ook aan het verkeer, let ook 
op de weg. Succes !! 
Onder de goede inzenders van alle 15 foto's wordt een prijs verloot. 

(1) Noteer de straat en 
het huisnummer 
behorende bij deze 
schoorsteen. 

(2) Deze schoorsteen behoort bij 
(3) Hoe heet 

het pand, 
gebouw 
waar dit 
fraai 
exemplaar 
bij staat. 

(4) 

(naam) ........ gelegen aan de 
..... . ........ nr ...... . 

Enigszins verscholen achter 
het dak. Deze is te vinden bij 
het "achterhuis" van ......... . 

( 6) Noem de naam 

( 5) Deze opvallende 

schoorsteen 
staat in de ...... 

van de twee woningen 
waarop deze· schoorsteen 
staat. 

(7) Statig behoort dit 
exemplaar bij 

' ~ 
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(9) Deze bijzondere kap 
is te vinden in de ...... 
straat nr .... 

(1 0) Dit exemplaar staat in de 
. ............ straat 

(11) Wederom een exemplaar 
dit maal op een rieten dak, 
gelegen in de ...... straat. 

Het huis met deze twee schoorstenen 
ligt tussen twee parallel gelegen straten. 
Welke straten worden hier bedoeld. 

(11) Deze opmerkelijke 
lange schoorsteen 
bevindt zich niet aan 
straatzijde. Probeer 
deze eens op te 
zoeken. Wij willen 
weten waar "hij" bij 
hoort. 

(12) Enigszins verscholen bevindt 
deze schoorsteen zich in welke 
straat. 

(13) Zeer fraai is dit exemplaar 
te vinden in de ............ .. 
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(14) Op een moderne woning 
hoorvpast een moderne 
uitvoering. Deze is te vinden 
in de volgende straat met nr .. 

Heb je ze allemaal gevonden?? Breng je oplossing naar het 
redactieadres, misschien ben jij wel de gelukkige winnaar ! ! 
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Hees verdient een bloeiende vereniging! 

Al vaker hebt u in De Stenen Bank kunnen lezen over het wonen in Hees, de voortdurende dreigingen van industrie en 
gemeente en de strijd daartegen van het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Maar hopelijk hebt u, zeker 
door de artikelen in De Stenen Bank, daarnaast ontdekt, dat de vereniging ook op andere terreinen actief is. Brokjes 
geschiedenis blootleggen, gesprekken voeren met buurtbewoners en het bevorderen van de saamhorigheid behoren 
zeker ook tot de taken van onze vereniging. In onze ogen verdient Hees een bloeiende vereniging, met veelleden en 
een actief bestuur. Het eerstvolgende jaar willen we ons als bestuur daarvoor inspannen. We gaan plannen 
ontwikkelen om meer Hesenaren lid te laten worden van de vereniging en heel graag willen we het bestuur versterken. 
Grofweg houdt het bestuur zich bezig met het behoud van het dorpskarakter van Hees, het milieu, de 
groenvoorzieningen, de veiligheid en de saamhorigheid in de buurt. Dat doen we nu met z'n vijven, maar niet ieder 
heeft daarvoor genoeg tijd. We zoeken nu naar èèn of twee enthousiaste Hesenaren, die een plaats in het bestuur 
willen innemen. We vergaderen ongeveer 1x per maand, in een heel gezellige sfeer. Mocht u interesse hebben, neem 
dan contact op met de voorzitter van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Maar ook wanneer u alleen maar wilt 
informeren naar de 'klus' kunt u de voorzitter bellen. 

u 

JO 

Nede rl and is een nieuw spaarsys~ccm rijker. Het heet FrccUccs e n lu:t leuke ervan is 

dat je niet eindeloos hoeft te wachten voordat je resultaat hebt. Bij FrccBcc.s krijg je 
boter bij Je vis. Dar zi1 w. Als u bij Mobil of DP 1ank1, krijs• u spa"pun1cn op uw 
Frccllccskaan. Daarna kunt u kiezen: u spaan door of u gaat op ieder gewenst 
moment n;~u Kijkshop of Frcc Record Shop om uw punten in te wisselen. Heeft u niet 
g~_nocg punten voor een anikcl, dan kunt u het vc~schil ,contant aanvu llen. Overigens, 
ba) PrccDccs kunt u kielen uit maar liefst 20.000 "artikelen. Over vrij,heid gesproken. 

SP-station var{-Wfk 
Molenweg 119 5543 VA Nijmegen ~ 
Tei./Fax. 024-3775452 

SPAAR NU FREEBEES BU BP. 

CONTRIBUTIE 
In de Stenen Bank van Maart heb ik u vriendelijk 
verzocht om de contributie middels de bijgevoegde 
acceptgirokaart over te maken op de rekening van 
de vereniging. 
Hieronder ziet u het verloop van de betalingen t/m 
mei. Wij mogen stellen dat velen snel hebben 
gereageerd, momenteel heeft ruim 70% betaald. Ik 
richt mijn aandacht dan ook speciaal op de overige 
30% met deze herinnering. Wij rekenen ook op uw 
medewerking. Tevens wil ik gebruik maken om 
die leden te bedanken die fors meer hebben 
overgemaakt dan het minimale bedrag. 

Januari f 30,00 
Februari f 15,00 
Maart f 734,50 
April f 3025,00 
Mei f 427,50 

Gemiddelde betaling f 16,60 

E. Beumer 
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ECOTEAMS MAKEN VAN MILIEU EEN 
SPANNENDE WEDSTRIJD 

De thermostaat s'avonds eerder omlaag en de standby-knop 
van de televisie uit. Met deze relatief simpele maatregelen 
leveren de leden van de zogenaamde EcoTeams een forse 
bijdrage aan het milieu. (citaat: Tijdschrift voor de 
leef omgeving) 

Begin mei organiseerde Lon Spierings twee avonden om. 
geïnteresseerden die via "straatwerving" waren benaderd, 
informatie te verschaffen over EcoTeams. Deze mensen, 
bleek uit eigen ervaring, waren al min of meer bezig met het 
scheiden van afval, het zuinig omgaan met energie en water. 
Toch blijkt aldus Lon, dat ondanks dat wij met z'n allen al 
bewust bezig zijn met milieu, er nog meer uit te halen valt. 

Dat het mogelijk is, blijkt uit de manier van werken in teams, 
b.v. EcoTeams. 

Wat is nu een EcoTeam en hoe werkt het? 

Het is een groepje van zes tot tien mensen uit dezelfde buurt, 
die samen werken aan een milieuvriendelijker huishouden. 
Er zijn iedere maand bijeenkomsten van ongeveer 2 uur, in 
totaal 9 stuks. De thema's die aan de orde komen zijn afval, 
gas, electra, water, vervoer en koopgedrag. Om beurten zorgt 
een EcoTeamlid voor een informatieve en gezellige avond. 
Vooral de gezelligheid is belangrijk. Sterker, zonder 
gezelligheid bereiken de teams niets. De saamhorigheid is 
juist de basis van het succes. Je kiest in principe wat je zelf 
wilt, je bepaalt zelf je inzet. Door de beïnvloeding van elkaar 
en er vervolgens in het team over te praten wordt veel 
bereikt. Waar het omgaat "is het inslijpen van nieuwe 
gewoonten" aldus Lon Spierings die al 4 jaar coördinatrice 
is. 

EcoTeams vinden hun oorsprong in Amerika zoals je dit 
vaker met andere dingen meemaakt. Het is daar ook een 
groot succes geworden vandaar dat de organisatie Oiobal 
Action Plan Nederland dit heeft overgenomen en alhier heeft 
geïntroduceerd in 1991. 

Het fenomeen EcoTeams is eigenlijk de uitingsvorm van, 
"een beter milieu begint bij jezelf." 

Tot begin 1998 zijn in Nederland meer dan 1000 EcoTeams 

De Stenen Bank 

van start gegaan. In Nijmegen zijn momenteel 35 van dit 
soort teams actief, waarvan er 2 in Hees die overigens zeer 
enthousiast zijn over het programma. 

Oiobal Action Plan for the Earth, een non-profit organisatie 
heeft het programma ontwikkeld wat beschreven staat in een 
werkboek. De Nederlandse afdeling van Oiobal Action Plan 
wordt ondersteund door het ministerie van VROM. Tevens 
werken zij onder andere samen met Nutsbedrijven, 
gemeenten en milieu-organisaties. 

Het meedoen in zo'n team kost A 35,00. Hier krijg je een 
werkboek, een logboek met meetformulieren voor waarin je 
allerlei gegevens moet noteren, zoals meterstanden, het 
gewicht van je afvalzak enz. Bovendien is er enthousiaste 
ondersteuning van een coach die hier specifiek voor is 
opgeleid. Een maandelijkse schriftelijke terugkoppeling van 
de meetresultaten zijn hierbij eveneens inbegrepen. 

Mocht u meer informatie willen ontvangen, dan kunt u 
contact opnemen met: 

Het EcoTeam Meldpunt Gelderland, 026-3598684. 

Als u ervaringen wilt beluisteren in Nijmegen of specifiek 
voor Hees kunt u respectievelijk contact opnemen met: 

Cecile van de Pol, 024-3223110 

of 

Lon Spierings, 024-3782156. 

E.B. 
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Dr J.J. de Blécourt op de Stenen Bank bij de opening van de electrische tramverbinding van Hees met de stad. 

Collectie Gemeentearchief 

Een algehele opknapbeurt voor de Stenen Bank Foto L.J. 

12 De Stenen Bank 

Restauratie Stenen Bank 
In 1997 bestond de firma Thoonen Metaalbouw precies 100 jaar. Op een idee gebracht door een Hesenaar, besloot de firma 
haar relaties een bijdrage te vragen voor het herstel van de Stenen Bank, op de hoek van de Kerkstraat-Bredestraat. Voor 
veel Hesenaren is de geschiedenis van de bank wel bekend. Maar voor de zekerheid nog even in het kort. Vanuit de 
toenmalige Vereniging Dorpsbelang werd al enige tijd geijverd voor een elektrische tramverbinding tussen het landelijke 
Hees en de stad Nijmegen. In 1922 kwam die verbinding er. Vanaf de Korenbeurs, aan het einde van de Lange Hezelstraat 
(waar nu het Joris Ivensplein is) liep er een tram tot De Witte Poort, aan het einde van de Kerkstraat Bij de opening van de 
tramlijn werd ook de Stenen Bank geplaatst. Een der initiatiefnemers van de tramverbinding, dr. J.J. de Blécourt, werd op die 
dag feestelijk bedankt, zittend op de Stenen Bank. 

Eenieder, die de Stenen Bank regelmatig passeert (er op zitten zullen steeds minder mensen doen) , weet in welke staat dit 
gemeentelijk monument al jaren verkeert: scheuren en opschriften geven het een beschamend aanzien. En dat verandert nu. 
De firma De Vries Terrazzo uit Oss gaat de bank volledig opknappen, restaureren. Tegelijk wordt de directe omgeving van 
de bank in stijl aangepast. En vervolgens zal het zaakje onderhouden moeten worden. De firma Thoonen, nauw verbonden 
met Hees, heeft de belangrijke stappen gezet voor de redding van de bank, de gemeente volgt. 

En zo keert dr. De Blécourt weer een beetje terug in het Hese straatbeeld: zijn bank hersteld en schuin daar tegenover, op de 
plaats waar hij vroeger zelf woonde, staat een huis De Blécourt genaamd. Nu nog een artikel over deze markante Hesenaar in 
De Stenen Bank! 

u 
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SCOUTING IS TE GEK GAAF!!! 

WIE 

Hoi, wij zij de Bevers van Scouting Albertus. Elke zaterdagochtend spelen wij in "Huize Hotsjie
tonia" met andere jongens en meisjes van 4 tot 7 jaar. Het is altijd hartstikke gezellig. 

WAT 

Bevers willen graag ontdekken: welke beesten wonen er in de tuin en hoe kun je zelf kleren 
maken van een krant? Twee keer per jaar gaan we een paar nachtjes logeren in een blokhut. Vind 
je het leuk om te knutselen en te kleuren of zelf poppenkast te spelen, doe dan met ons mee! 

WAAR 

Iedere zaterdagochtend spelen de Bevers van 11.00 tot 13.00 uur in de grote blokhut aan de 
Dennenstraat 113 (aan het eind van de oprit Nijmegen-West na de coniferen rechtsaf het paadje 
in). 

MAAR HOE???? 

Dat is dus de grote vraag. Onze leiding gaat verhuizen en dat is een stuk minder gezellig. Wij 
zoeken nu dus mensen die het leuk vinden om met ons te spelen, te knutselen en te ontdekken. 

Ons prettig gestoorde team van stafleden bestaat uit enthousiaste mensen van 18 tot 30 jaar jong. 
Dus ... ben je achttien jaar of ouder en wil je al die leuke dingen doen waar je eigenlijk al te groot 
voor bent? We nodigen je van harte uit om een keer te komen kijken en mee te doen. Wie durft 
ons uit de brand te helpen? 

Bel voor meer informatie een van onderstaande nummers: 

JohnAppels tel: 024-3780176 

Hans Otten tel: 024-3789888 

Een JlaliaanJe k!fk op koken 

Lelierelen in de Jchillerende 
ambiance van een kaJieel. 

{adeaulip: 
Verwen u zelf of een ander mei een 
{0{{01 DINEliBON 
(verKrijg/Jaar vanaf ieder gewensl bedrag} 

Restaurant 

Qccodrillo 

NeerlxJJidteweg ólO 
6544 ff Nijmegen 
lefefoon:Ol4-3719911 
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Q Orfhopedogoglich MvieJbureou 

\A 
Drs. G. Pieters-Mestrom, Orthopedagoge 
Korte Bredestraat 59, 6543 ZP Nijmegen 
Tel: (024) 3782314 (lid NVO/WEP) 

Diagnostisch onderzoek en begeleiding van kinderen, middelbare scholieren en volwas
senen met leer- en studieproblemen. Deze problemen kunnen van invloed zijn op de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de betreffende persoon (bijv. het zelfvertrouwen 
en de motivatie). 
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WIE 

WAT 

WAAR 

De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbqlang Hees. Deze vereniging streeft naar het behoud van het landelijk karakter van het 

voormalige kerkdorp Hees 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang 
Hees: 

L.W. P. Janssen (Voorzitter) 
Ananasstraat I 
Tel. 3734800 

A. Verbeme (Secretaris) 
Ananasstraat 19 
Tel. 3786068 

E.M. Beumer (Penningmeester) 
Ananasstraat 3 
Tel. 3774047 

G.C.M .. van Zijl! de Jong-Lodenstein 
(Bestuurslid) 
Meloenstraat 22 
Tel. 3771125 

l-1. Bleeker (Bestuurslid) 
Energieweg 19 
3m765 

Redactie-adres: 

Ananasstraat 3 
6543 ZH Nijmegen 
Tel. 3774047 

Redactieleden: 

E.M. Beuroer 
C.J. de Vries 
L.W.P. Janssen 
E.H.M. Scholten 
A. Luijkx 

Lid worden? 

Mensen die lid willen worden, kunnen con
tact opnemen met het bestuur of de redactie 
van de vereniging. Hiervoor wordt slecht een 
gering bedrag gevraagd van f 12,50 per jaar, 
over te maken op gironr. 349955. Dankzij het 
grote ledenaantal heeft de vereniging de af
gelopen jaren al veel kunnen bereiken. 

Let op: 
Kopy inleveren voor 
1 september1998 op 
het redactieadres: 
Ananasstraat 3 
6543 ZH Nijmegen 
Eind september 
verschijnt het 
volgende nummer 
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TIN/i, WAl EN liA/lT MET PI.EZ/EII ~ 
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