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DORPSBELANG HEES 

,Kermis in Hees 
~~ 
Binnenkort begint de Nijmeegse oktoberkermis. Eenjaar of acht 
geleden kende Hees twg een eigen kermis. Op dit moment is deze 
er niet meer. De redenen waarom zijn ons niet bekend. Twee jaar 
geleden in augustus 1997 schreef de heer P. Eijklwut een artikel 

( .het afdelingsblad van de Nederlandse Genealogische 
vereniging over de kermis in Hees. Dat betrofniet de kermis in 
onze tijd, maar de kermis in het begin van deze eeuw en het 
plotselinge einde van deze kermis. Geniet van het artikel van de 
heer Eijkhout. 

Vóór 1940 bestonden er aan de westkant van Nijmegen drie 
dorpen: Hees, Neerbosch en Hatert. Ze vormden het "Nijmeegse 
Schependom", want ze werden eertijds bestuurd door burgemeester 
en schepenen van de stad. In modemere termen gesproken: ze 
maakten deel uit van de gemeente Nijmegen. Het waren dorpen 
met weilanden en landerijen en de bevolking leefde voornamelijk 
van land- en tuinbouw. 

Na de oorlog ging de stad zich uitbreiden in westelijke richting. De 
landbouwgronden werden onteigend en de meeste boerderijen 
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Wist u dat de Vereniging Dorpsbelang Hees in 
september van het jaar 2000 10 jaar bestaat. Er lopen 
nu al voorbereidingen om dit te gaan vieren, een 
speciaal comité gaat zich hier mee bezig houden. 
Gelukkig hebben we nog even de tijd, wij zullen u 
hiervan op de hoogte houden. Ook de vereniging gaat 
mee in de ontwikkelingen van deze tijd, sinds enkele 
maanden zijn wij te bezichtigen op internet met een 
eigen homepage. Niet alleen bedoelt voor PR maar ook 
voor andere informatie die u, indien u een internetaan
sluiting heeft, snel kunt opzoeken. 
Verder hebben wij aandacht besteed aan "3 gedoofde 
schijnwerpers" die wij in Hees gaan missen of reeds al 
kwijt zijn. Ontwikkelingen met betrekking tot de 
verkeersgroep en een historisch artikel over de kermis 
in Hees in deze Stenen Bank. Velen van u weten 
inmiddels dat het voormalige kraakpand 
Schependomlaan I Geulstraat inmiddels tegen de 
vlakte is, op de valreep nog een laatste foto genomen 
en afgedrukt. Rond 5 november komen wij uit met een 
speciaal themanummer, dat dit jaar voor de vierde keer 
als extra uitgave wordt uitgebracht. De voorberei 
dingen lopen al enige tijd, het geheel begint goede 
vormen aan te nemen en meer concrete inhoud te 
krijgen. 

E.B. 

verdwenen. Ook de naambordjes van de dorpen werden 
weggehaald en Hees, Neerbosch en Hatert werden 
sindsdien beschouwd als wijken van de stad. 

Vóór de oorlog stonden er twee naambordjes "Hees". Het 
ene stond bij de "Dikke Boom", daar waar Voorstadslaan, 
Tweede Oude Heselaan en Schependomlaan (toen nog 
Dorpsstraat) samenkomen. Het andere bordje stond bij 
café "De Witte Poort", daar waar Kerkstraat, Dennenstraat 
en Dr. de Blécourstraat samenkomen. 
Over dit dorp Hees gaat het volgende kermisverhaaL 

Hees had vroeger een eigen kermis, onafhankelijk van de 
Nijmeegse kermis. In de Provinciale Geldersche en 
Nijmeegsche Courant van zaterdag 17 augustus 1867 slaan 
onder elkaar vijf advertenties waarin muziek en 
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Deze foto is gemaakt omstreeks 1910. 
Het huis op de foto is het huis links naast Bakkerij Wesseling 
Achter dit huis was tijdens de Nijmeegse kermis een danssalon 

Foto: Collectie Riet Las. 

( 
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dansgelegenheid worden aangeboden tijdens de kermis die de 
dag daarop zal beginnen. 
In dezelfde krant, maandag 18 augustus 1919, staat dat de 
eerste kermisdag in Hees welgeslaagd is verlopen. De café's 
waren overvol. Overal weerklonk muziek en er werd druk 
gedanst. Vooral in de hotels "Heeslust" en "Buitenlust" . Op 
het kermisterrein trokken kramen, luchtschommels en de 
"centsdraaimolen" vele bezoekers. Een rit in die draaimolen 
kostte overigens wel een dubbeltje voor kinderen en 15 cent 
voor volwassenen. Dat werd als erg duur beschouwd. 
Twee dagen later meldde dezelfde krant dat er op de derde en 
laatste kermisdag een vechtpartij plaats had. Er werd met 
messen gestoken. Er vielen enkele gewonden en één dode. 
Ook de Gelderlander van woensdag 20 augustus 1919 meldt 
de "moord en moordaanslag te Hees". Dat verslag begint als 
volgt. 
De driedaagsche kermis te Hees trok een verbazend groote 
menigte nieuwsgierigen, die na jaren van kermisvermaak 
gespeend te zijn, nu wel weer eens wilden zien, hoe zo'n 
ouwerwetsche kermis er na vijf jaar uitziet. 

ok hier wordt een opmerking over de duurte gemaakt. 
Daarna komt dan het verslag over de vechtpartij en de 
slachtoffers. 

We vatten de gebeurtenissen samen. 

In café "Buitenlust" werd druk gedanst. Omstreeks 
middernacht ontstond in de tuin ruzie tussen een achttal jonge 
kerels. Het waren mannen uit Groesbeek, Ubbergen, Nijmegen 
en Neerbosch, die betrokken waren geweest bij 
smokkelpraktijken. Sommigen van hen waren ontevreden over 
hun aandeel in de buit en gebruikten de Hese kermis om wraak 
te nemen. Bij de ruzie werden messen getrokken. 

Een eerste slachtoffer kreeg een niet-ernstige wond aan het 
achterhoofd. Een tweede werd met een mes in de rug 
gestoken en moest later naar een ziekenhuis worden 
gebracht. Een derde vechtersbaas, een bekende van de 
oolitie, verliet "Buitenlust" en liep in de richting van 

( :-leeslust". Onderweg werd hij in de hartstreek getroffen. 
Hij werd naar de garage van "Heeslust" gebracht. Toen de 
arts Dr. de Blécourt arriveerde, was hij al overleden. 

Op aanwijzing van getuigen kon de dader van deze 
dodelijke steek door de politie worden ingerekend. 

Op woensdag 14 april 1920, ruim een half jaar na de 
gebeurtenissen in Hees, vergaderde de gemeenteraad over 
een voorstel om de kermissen in Hees, Neerbosch en 
Hatertaf te schaffen. De meningen waren verdeeld. 

Argumenten vóór afschaffing: 
- Er is al een Nijmeegse kermis . Meer dan één kermis in 

één gemeente is onnodig. 
- Er wordt op de Hese kermis veel gedronken. Weliswaar 

niet door de eigen bevolking, maar ook anderen komen 
er op af. En waarlijk niet het beste gedeelte van de 
Nijmeegse bevolking. 

De Stenen Bank 

- Een drankverbod voor bijvoorbeeld alleen de Hese kermis is 
niet door te voeren, omdat vlakbij in de stad en in de andere 
dorpen wel alcohol is te krijgen. En de hele gemeente 
droogleggen terwille van één dorpskermis is ook niet juist. 
Een gemeentelijk alcoholverbod geldt sinds eenjaar al wel 
voor de week van de Nijmeegse kermis. 

- De mensen uit de dorpen kunnen in Nijmegen kerrnis 
komen vieren. 

Argumenten tegen afschaffing: 
- Hatert, Hees en Neerbosch zijn kleine plaatsen. Gun die 

mensen een onschuldig vermaak. 
De steekpartij van afgelopen jaar had niets met de kermis te 
maken. Die had ook ergens anders plaats kunnen hebben. 
In de laatste 30 jaar is er op de Hatertse kermis niets 
voorgevallen, dat dit voorstel rechtvaardigt. 
Doek de kermis als geheel op, ook voor Nijmegen zelf. Er is 
geen enkele reden om voor de buitenwijken een afzonderlijk 
besluit te nemen. 

- De bewoners van Hatert werken 16 uur en houden dus geen 
tijd over om naar de Nijmeegse kermis te gaan. 

De beraadslaging wordt gesloten. Het voorstel van B. en W., 
in stemming gebracht, wordt met 23 tegen 4 stemmen 
aangenomen. 

En dat betekende dus het einde van de kermissen in de dorpen 
Hees, Neerbosch en Hatert. 

P. Eijkhout. 

Logement Heeslust te Hees. 
~ONDAG 18 Augustus . 

HOORNMUZIEK van het 1. Regim. Infanterie. 
. Aanvang ten 5 ure. 
Maandag en Dingsdag HARMONIEMUZIEK 

daarna BAL. 
WOENSDAG BAL. Entrée 49 Cents. 

Wed. J. Glll.:SING. 

KERMIS TE HEES. 
Zondag 18· Augustus QARMONIB. 

Maandag en Dingsdag DANSMUZIEK. 
~oensdag BAL. 

Entrée 25 Cent in verteering, de Dans vrij. 
P. NI EL E. 

_ 11 ecssche li ermi§. 
- WNJ?AG 18 .Augustus 

HARMONIE MUZIEK. 
MAANDAG. en DINGSD AG DANSMUZIEK. 

Entrée 10 Cents in verteering. · 
]Jij M. VERHOEVEN. 
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VERENIGING DORPSBELANG HEES OP INTERNET 

Eind 1998 speelden wij met de gedachte van een eigen homepage. Enerzijds om onze naamsbekendheid als Dorpsbelang 
Hees te vergroten, anderzijds om actuele zaken te vermelden waar het bestuur en redactie zich mee bezig houdt. Zoals u 
inmiddels van ons gewend bent komen wij vier keer per jaar uit met de Stenen Bank, waarin wij u informeren over 
ontwikkelingen. Op de jaarvergadering kunt u vernemen waar de vereniging zich zoal mee bezig heeft gehouden en wat de 
plannen voor het komende jaar zullen zijn. 

Onze homepage zou hier onder meer in kunnen voorzien. Gelukkig hebben we iemand bereid gevonden om hier een eerste 
opzet voor te maken. In de eerste helft van dit jaar lag dit in een experimentele fase, maar we zijn nu zover dat wij met 
deze homepage naar buiten willen treden. Wij zijn ons ervan bewust dat (nog) lang niet iedereen de beschi~ng heeft over 
een computer met zelfs een internetaansluiting. We zien wel om ons heen dat er steeds meer mensen wel die mogehjkh~id 
hebben of gaan krijgen, wij als vereniging lopen hier op voor. De homepage begint met de publikatie van onze folder die 
we al weer enige tijd hebben en die onlangs is aangepast. Voor belangstellenden is die verkrijgbaar bij het secretariaat. 
Naast het volledige bestuur, compleet met de E-mail adressen is aan de lezer de mogelijkheid gegeven om gebruik te 
maken van de rubriek "opmerkingen". Verder bezit de site een gastenboek, waarin u op-en aanmerkingen van de lezers 
kunt lezen. 

U kunt zelfs lezen hoe vaak onze site wordt bezocht door het grafiekje aan te klikken direct onder het voorblad. 

Dit is een teller die de allerlaatste meting geeft over het bezoek van de site. 

Wij zijn benieuwd naar u reacties. 

Adres: http:/ /come.to/dorpsbelanghees 

E.B. 

0 
\A Orthopedagogisch Adviesbureau Drs. G. Pieters-Mestrom, Orthopedagoge 

Korte Bredestraat 59, 6.543 ZP Nijmegen Tel: (024) 378 23 14 

Diagnostisch onderzoek, advisering of begeleiding van leer- en studieproblemen bij kinde~en, 
middelbare scholieren en volwassenen. Deze problemen kunnen samenhangen met de sociaal
emotionele ontwikkeling (motivatie, faalangst enz.) 

Oplossingsgerichte consultatie. 

Huiswerkbegeleiding 
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Nederland is een nieuw lp<u.rsystccm rijker. Het heet FrccUccs en het leuke ervan is 
dat je niet einddoos hoeft te wachten voordat je rcsuhaill hcbr. Ilij frccllccs krijg je 
boter bij de vis . Dat 'lit ·to. Als u bij Mobil of IJP tankt, krijgt u spaarpunten op uw 
FrccUccsk;urt. Da.un<1 kum u ki c:zcn: u spaHI tloor of u gnc op ieder gewenst 
moment naJr Kijkshop of h cc Record Shop om uw punten in te wisselen . Heeft u niet 
genoeg punten voor een artikel, dan kunt u het ve~sc hil FOntant aanvullen . Ovcrigcm, 
bij Pu:cDccs kunt u kiezen uit maar liefst 20.000 'artikelen. Ove' nijhc.id gespmkcn. 

SP-station van;W·ijk 
Molenweg 119 5543 VA Nijmegen 
Tei./Fax. 024--3775452 

SPAAR NU FREEBEES BU BP. 

Van de voorzitter 
Het draagvlak groeit. 
Komt de boodschap over? 
Alsof er geen (heel zonnige) vakantie is geweest. Ieder 
is weer aan het werk, ook de gemeente Nijmegen. Dus is 
het tijd om zaken te doen. Het definitieve 
bestemmingsplan voor Hees/Heseveld zal in oktober (of 
november?) aan de raad worden aangeboden. 
Pijnpunten zijn de Witte Villa, de kerk aan de 
Danietsweg en het Augustijnenklooster aan de 
Graafseweg. We waren aanwezig op de hoorzitting, eind 
juni, en spraken onze zorgen uit. En onze verbijstering, 
dat ruim tweehonderd(!!) bezwaarschriften, waaronder 
die van de Vereniging Dorpsbelang Hees, verdwenen 
waren. De gemeente, bij monde van wethouder Thielen, 
trok het boetekleed aan. In de gaten houden dus. 
Intussen is een fanatieke werkgroep verkeer zich aan het 
voorbereiden op een gesprek met wethouder Verdijk: 
de stads brug, het CBR aan de Energieweg en nog een 
aantal obstakels. We verheugen ons op het gesprek. 
Park West heeft, nu al, last van najaarsmoeheid. We 
bellen. 
Communicatie komt anno 1999 te regelmatig vanuit een 
kant, onze kant. Procedures blijken belangrijker te zijn 
dan bezwaren uit de wijk, zeg maar bezwaren van de 
kiezers. 
Gelukkig is de Vereniging groot en hebben we, 
opnieuw, heel enthousiaste en actieve leden. De 
komende maanden eens kijken of de gemeente begrijpt 
wat ons bezighoudt. 

Loek Janssen 

Tlll, WIIEI lilT MET PI.EZ/EI ~ 
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Drie gedoofde schijnwerpers* 
Het is stil geworden in onze wijk. Niet alleen de vogels zijn opgehouden met zingen, omdat de herfst eraan komt. Maar ook .. de 
bakker op de hoek heeft zijn deur op slot gedaan, de winkelbel rinkelt niet meer. De schillenboer heeft na zijn paard en wagen, 
nu ook zijn tractor aan de kant gezet. Hij klingelt niet meer dat hij eraan komt. De houders van pension de Brasilhoeve, 
vertrekken naar Brazilië. De drukte van het komen en gaan van gasten zoals vierdaagse lopers, is verleden tijd. 

De bakker 

Vanaf 1951 konden we in Hees bij de familie Wesseling 
terecht voor brood en banket. In die tijd werd brood nog 
bezorgd, al was het bij de buren. Dit duurde tot 1%1. De 
winkel werd opgeknapt en de echte winkelverkoop kon 
beginnen. Volgens de oude mevrouw Wesseling vonden de 
klanten dat fijn. Nieuwtjes werden uitgewisseld en de mensen 
leerden elkaar beter kennen. En dat is altijd zo gebleven. 
Sinds 1964 zit de zoon in de bakkerij en in 1978 hield pa er 
definitief mee op. Omdat de jonge mevrouw Wesseling 
allergisch bleek te zijn voor meel, openden ze december 1985 
een bakkerij met winkel in de stad. Vanaf dat moment werd er 
in Hees niet meer gebakken. Maar nu wordt daar ook geen 
brood meer verkocht. Waarom niet? 
Belangrijkste reden is geweest, dat ze het beiden rustiger aan 
wilden gaan doen en met twee zaken is dat moeilijk. Vooral 
ook omdat de bakker alles zelf doet, zonder hulp van 
personeel. Ook was het moeilijk aan winkelpersoneel te 
komen. En allerlei regelgeving maakte het werk ook niet 
leuker. "Het is goed geweest, één zaak is voldoende", besluit 
mevrouw Wesseling. Sinds de vierdaagse week gaat ze uit 
werken in haar eigen zaak in de stad, en dat bevalt haar 
prima. Van het winkelpand aan de Korte Bredestraat gaan ze 
kantoor maken en de buitenkant wordt zo aangepast, dat U niet 
meer op het idee komt, dat U hier nog een broodje kunt halen. 
Daarvoor moet U nu naar de Lange Hezelstraat. 

De schillenboer 

Vanaf 1992 hadden we in Hees onze eigen schillenboer 
-nog niet zolang dus. Maar ook dit is nu verleden tijd. 
Ad Luijkx werkte bij de Nijmeegse Schillenboer, die 
vanaf 1982 in de verschillende wijken in Nijmegen de 
schillen ophaalde. 

Bakkerij Wesseling 

Waarom houden Ad en zijn collega ermee op? Ze zijn 
verslagen door de MIN AS, het MINeraal Aangifte 
Systeem dat de overheid de boeren verplicht oplegt en 
de schillenboeren figuurlijk de das omdoet. Letterlijk 
betekent het dat de schillenboer geen afzet meer voor 
zijn schillen heeft en in de kou staat. Bij MINAS moet 
de boer een boekhouding bijhouden van de mineralen 
stikstof en fosfaat die zijn bedrijf binnenkomen en 
verlaten. Dit zou betekenen dat van iedere afgeleverde 
partij schillen een monster getrokken moet worden en 
dat kost meer dan dat de schillen opbrengen. Bovendien 
beschikken de boeren over voldoende ruwvoer van 

De tractor van de schillenboer 
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Foto: E.B. 

Foto: Loek Janssen 
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eigen land zoals gras en maïs. 
Ad en Peter (de andere schillenboer) pakken het nu echter 
groter aan: ze gaan als assistent-bedrijfsleider werken 
voor Kringloopbedrijf "Het Goed". Als U straks de 
grofvuilservice belt, dan wordt U doorgeschakeld naar 
Het Goed, dat bij U voortaan het grofvuil komt ophalen. 
Wat voor hergebruik geschikt is, gaat naar de nieuw te 
openen kringloopwinkel in Nijmegen. Op deze manier 
hoopt de Gemeente dat op langere termijn een veertigtal 
mensen een baan in deze sector zullen vinden. 
Maar wat doen we nu met onze schillen? Onze 
schillenboer hoopt dat U voortaan uw schillen in een 
compostvat verzamelt in plaats van in de gft-bak 
deponeert. 

De Brasilhoeve 

Misschien wat minder bekend was pension "de 
Brasilhoeve" gelegen aan het Kerkpad nr. 67, waar Ben 
Strik samen met zijn vrouw Patty en hun hond Rainha 
sinds april 1988 woonden. 
Hun huis diende vier jaar als woonruimte en gaf 
onderkomen aan de door Ben opgerichte stichting Tito de 
Alençar (Alençar was een Dominicaans theoloog uit 
Brazilië, die stierf tengevolge van de martelingen tijdens 
de Braziliaanse dictatuur). Hun huis was een bezige 
bijenkorf van mensen die zich inzetten voor Brazilië. 
Vanwege Bens gezondheid, het werd hem teveel, 
verhuisde de Stichting naar de Accaciastraat. Om toch aan 
financiële middelen te komen begon Patty een pension. 

De Brasillzoeve 

De Stenen Bank 

De gasten kwamen uit de hele wereld, met jaarlijks 
terugkerend ook vierdaagse lopers. Ze kregen er nationale 
bekendheid door. Maar daardoor werd alles wel teveel. 
Brazilië werd niet vergeten. Geleidelijk aan ontstond zo het 
verlangen om in Brazilië te gaan wonen. Zijn 75ste verjaardag 
leek daarvoor een goede start. Huis en haard werden verkocht. 
In het noordoosten van Brazilië willen ze graag een 
landbouwschool oprichten in samenwerking met Nederlandse 
landbouwscholen, waaronder Helicon uit onze wijk. De Wilde 
Ganzen hebben dit project reeds goedgekeurd. Lukt dat 
allemaal, dan krijgen ze een verblijfsvergunning. In 
afwachting daarvan hebben ze een tijdelijk onderkomen 
gevonden in Nederland, een recreatiebungalow in het bos in 
Rucphen. Mocht het project niet doorgaan, dan zijn ze van 
plan de wintermaanden in Brazilië door te brengen en de 
zomers in Nederland. 

Ze vertelden dat ze heerlijk op het Kerkpad hebben gewoond 
en er vele vrienden hebben gemaakt, die dat zullen blijven. Ze 
danken ons, de redactie van De Stenen Bank, omdat wij hen de 
gelegenheid hebben gegeven, om op deze manier afscheid te 
nemen. Ze hopen dat Hees blijft zoals het is en vooral het 
Kerkpad, waar zoveel mensen in de zomertijd doorheen wan
delen om te genieten van de sfeer die er hangt. 

C.de V. 

*Zie "In de schijnwerper" augustus 1994, september 1995, 
juni 1997 

Foto E.B. 
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WERKGROEPVERKEER 
In maart hebben wij een oproep geplaatst aan alle leden en inwoners van Hees om tijdens een ledenraadpleging die gehouden werd 
eind juni zijn of haar zegje te doen over het verkeer. Betrokkenen konden zich aansluiten bij de bestaande werkgroep die 
geformeerd was direct na de ledenvergadering. De opkomst op deze ledenraadpleging werd goed bezocht door een 40 talieden. 
24 Augustus j.l is er eenbijeenkomst geweest bij Mike Rijken van de werkgroep verkeer. 

De werkgroep verwacht een betere betrokkenheid van de besluitvorming van B&W. De werkgroep verkeer 
wil in een vroeg stadium geïnformeerd worden over verkeers aanpassingen die B&W voor ogen heeft. Nu gebeurt dat vaak 
achteraf. De vereniging telt inmiddels 426 leden en daar kun je als gemeente niet zo om heen. 

Loek Janssen heeft inmiddels een afspraak gemaakt bij B&W om samen met de werkgroep een aantal knelpunten te bespreken . 
Deze afspraak is op donderdag 23 September. De werkgroep zal de nadruk leggen om betere afspraken te maken over de 
voorgenomen gemeentelijke plannen. En dat de gemeente in de betrokkenheid rekening houdt met de wensen zoals ze zijn gesteld 
m.b.t. het auto-en fietsverkeer en de voetgangers. 
Verder verwacht de werkgroep een duidelijk standpunt van de gemeente over onderstaande knelpunten. 

Bovendien zal er een uitspraak moeten komen over een aantal knelpunten waaronder: 

1) 

2) 
3) 
4) 
5) 

6) 
7) 

Prioriteit die gemeente geeft aan fietsverkeer. 
De twee rotondes bij de Sluis en de Marialaan. 
Situatie CBR, wel of geen bussluis. 
Stadsbrug/ Waalsprong. 
Snelheid auto-en vrachtverkeer op de Wolfskuilseweg. 
Snelheidsbeperkende maatregelen voor de Rivierstraat en Schependomlaan. 
Hinderlijke situaties voor fietsverkeer van kuilen in wegdek. 

Leden van de werkgroep zijn: 

Ad Biemans, Kerkstraat 60 
Ad Luijkx, Annaoasstraat 8 

Instituut voor Massage en Filosofie 
John van Amstel Lievekamphof 2 
Thijs Menger V oorstadslaan 333 
Mike Rijken Korte Bredestraat 54 
Hans LambertLievekamphof 4 
Mevr. Veldhuizen-Kusters Perzikstraat 5 
Marcel Schmidt Wolfkuilseweg 235 
Ruud van Raaij Rivierstraat 228 
Loek Janssen Annaoasstraat 1 

Wij zullen u op de hoogte houden over de 
verdere ontwikkelingen hierover. 

Ruud van Raaij 

De Stenen Bank 

mevr. drs. ]opie Beenakkers 

Voor: 
klassieke massages 
sportmassages 
fllosofische gesprekken 
fllosofiecursussen 

aangesloten bij: 

Nederlands Genootschap voor Sportmassage en 

de Vereniging voor Filosofische Praktijk 

Voor _afspraken en info : 
Florin~e _Nightingalestraat 8 5 
6543 KV: Nijmegen 
TeilFax (024) 378 78 52 
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KRAAKPANDSCHEPENDOMLAAN I 
GEULSTRAAT GESLOOPT 

Maandag 9 augustus was het dan toch zover, de boerderij aan de Schependomlaan 14 ontving de sloophamer. De bezwaren 
tegen de sloop bleken onvoldoende te zijn om dit karakteristiekeT-boerderijtje uit 1860 te plaatsen op de monumentenlijst. 
Ruim een jaar heeft het geduurd voordat er uiteindelijk toch een sloopvergunning werd verstrekt. Wij hebben in de Stenen Bank 
van dec. 1998 vermeld dat het pand gekraakt was vanaf 10 oktober, de krakers hebben het de hele winter volgehouden met geen 
voorzieningen zoals wij dte kennen als gas, water, licht. Het water werd zelfs gehaald in de buurt. De "kraakgroep 
Schependomlaan 14" verdtent wel respect, maar van hun idealen zoals ze op ludieke wijze zijn geschetst door Marcus in 

december is er nooit tets van gekomen. 

WiJ hebben tijdens de sloop nog een laatste foto genomen van dit pand die wij u niet willen ontnemen. U weet dat er nieuwbouw 
is gepland en dat het minder dan tien woningen worden zoals het eerste plan aangaf. 

E.B. 

Schependomlaaan14 word gesloopt ...... Foto E.B. 

• 

JO De Stenen Bank 

ERGOMAGNETIC~LINE 
DE NIEUWE FIETSTRAINERS VAN TUNTURI 

De n1eu•,,e f1etstrarner--=rçometers ·1an T untun ~e: ;::en 
uw corC1t1e ,u1st nu op ;Je•l !e hot.cen 
De electron1sc!le mon1t.)r en hartslagmeter meten 
nauwkeung uw voo~çang. moltveren en maken 
thutstra1nen pleztenger en eHec!tever ~a~ oot ! 

• camtertabel n•euw zadel • F1ns kwalt ieltS des1gn 
• electron1sche mont:or • Polar-hanslagcntvanc;er 
• >oepel en geru1sloos f1etsen • lage 1nsrao • shovrqe 
tandnem garandeert belrouwbare overbreng1ng 

~ 
j ,.;. ! :-.,. 
I -~~~ 
I · ·11 
I ~·· 
I E----.... 
Voeue lekker 
voefJe beter 
doeTunturd 

- q TUNTURI 'J-= ==~ 
F'rstmf>lness ~~'(? I TEST - -

denreu\·. e ~ 
ErgoMJ;;ne!tc ~~ 
L.ne b11 KETTLER 

De Stenen Bank 

FIETS 
& FITNESS 

Dcnncnstra:ll (>'J 

NtJlll cgc n 
Te l 1/ïiHHlc, 

BATAVLI.S~ 
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WIE 

WAT 

WAAR 

De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang 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. lanssen (Voorzitter) 
Ananasstraat I 
6543ZH 
TeL 3734800 

A. Verberne (Secretaris) 
Ananasstraat 19 
6543ZH 
TeL 3786068 
E-Mail: Dorpsbelang.Hees@comps.demon.nl 

E.M. Beumer (Penningmeester) 
Ananasstraat 3 
6543ZH 
TeL 3774047 

R. van Raaij (Bestuurslid) 
Rivierstraat 228 
6542SE 
TeL 3778099 

H. Bleeker (Bestuurslid) 
Energieweg 19 
6541 cw 
TeL3m765 
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Bloembinderij 

Kerkstraat 187 Nijmegen 
Tel:024-3770336 

Redactie-adres: De Vereniging Dorpsbelang Hees 
op Internet: 

Ananasstraat 3 
6543 ZH Nijmegen 
TeL 3774047 

http://com. tol/dorpsbelanghees 

E-mail: 
emg.beumer@wxs.nl 

Redactieleden: 

E.M. Beumer 
C.J. de Vries 
K. van 't Erve 
E.H.M. Scholten 
A. Luijkx 

Lid worden? 

Mensen die lid willen worden, kunnen contact 
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 
afgelopenjaren al veel kunnen bereiken. 

Hutt1ng 
Bloemisten sinds 1930 

Let op: 
Kopij inleveren voor 
29 november 1999 op 
het redactieadres: 
Ananasstraat 3 
6543 ZH Nijmegen 
half december 
verschijnt het 
volgende nummer 

De Stenen Bank 
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