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"The Corner" in de 2e Oude Hese laan. 
Op de hoek van de 2e Oude Heselaan/Emmalaan staat de 
inmiddels bijna 100 jaar oude villa, die sinds kort ook het 
rood-zwarte schildje Gemeentelijk Monument draagt. In het 
boekje "Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld" 
een citaat. 
" . . . op een terrein dat, door eene bouwvereeniging voor een 
villapark aangekocht. De Prinsenlaan loopt ter linkerzijde van 
het park en de Emmalaan verdeelt het terrein nog in tweeën. 
Voorloopig staan er nog maar twee kleine villa's aan". 
Deze twee villa's staan er dus nog steeds. Een van die twee 
beschrijven we in dit artikel. 

Het pand dateert uit 1901 en is ontworpen door de bekende 
architect Oscar Leeuw. Het wordt omschreven als een 
karakteristiek klein vrijstaand landhuis, blokvormig, geheel 
gepleisterd van een bouwlaag, met pannengedekt zadeldak 
waarin zolderverdieping. 
Asymmetrische topgevel aan de 
straat, met links een ronde 
hoekerker en rechts een smal 
venster. In de geveltop een breed 
driedelig raam met gezwenkte 
bovenzijde. In de linkerzijgevel 
een venster en in het midden een 
terrasdeur met smalle 
nevenvensters en daarvoor een 
open houten veranda met 
pannengedekt lessenaarsdakje. 
Daarboven een verhoogd deel 
met vierdelig venster. In de 
rechterzijgevel de ingang en een 
erker. Over de voorgevel en 
erker en langs de bovenzijde van 
de zijgevels een fries van 
geometrische omamenten in 
gekleurde tegels. 

Enkele jaren geleden stond er 
plotseling een man aan het hek 
met de "nieuwbouw-foto" uit 
1901. Het was de kleinzoon van 
Oscar Leeuw en was op zoek 
naar nog bestaande panden die 
zijn grootvader ontworpen had. 
De man met de hoed en 
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puntbaard links op de veranda is de toen ca. 35-jarige Oscar 
Leeuw. Deze architect leefde van 1866 - 1944. In de eerste 
helft van de twintigste eeuw heeft hij ook in deze regio zijn 
sporen achtergelaten. 
Meerdere bouwwerken die genoemd worden zijn: museum 
Kam (1912- 1913), het concertgebouw De Vereniging (1914-
1915) en hetjachtslot deMookerheide te Molenhoek. In het 
door de Historische Vereniging Numaga in 1997 uitgegeven 
boekje "Oscar Leeuw" staat dat hij vanaf 1897 een reputatie 
had opgebouwd als ontwerper van de toen zeer moderne stijl 
die in het buitenland als Jugendstil of Art Nouveau furore 
maakte. 
Het pand aan de 2e Oude Heselaan is een van LeeU\v's eerste 
ontwerpen. 
Als we de foto uit 1901 vergelijken met vandaag de dag is er 
niet zoveel veranderd. Leuk detail, de toen zo te zien net 

Foto uit collectie J. L. Berends 
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geplante kastanjeboom staat er nog steeds. Het hek stond er 
nog niet. De bijkeuken en garage zijn van latere datum. Een 
schoorsteen is verdwenen. 

Vanaf 1910 tot 1936 heeft J.F. Sieben ergewoont die 
afkomstig was uit Indie. In 1938 woonde er de 
hoofdonderwijzer J.X.J. Klaaysen. Van 1948 tot 1951 de 
vertegenwoordiger L.H. Eijkhout. Weduwe P.C.A.M. de 
Bruijn en ambtenaar R.M. Biegel tot 1955. In dat jaar komen 
we de naam J.W. de Bruijn tegen en de hiervoor vernoemde 
weduwe. Van 1959 tot 1963 J. Die!, vertegenwoordiger, 
vervolgens G.M. van Hellemondt die arts was. In 1964 J.J.P 
Driessen, verwarmingsmonteur. Vanaf 1966 staat het pand op 
naam van J.L. Berends, leraar 
tuinbouwschool, die er nog steeds in woont. 

In de eerste boeken vanaf 1901 is de Oude Heesche Laan niet 
te vinden, waarschijnlijk was het adres toen Villapark. Het pas 
uit de as herrezen pand aan de huidige Voorstadslaan, 
toendertijd Villa Rica (gebouwd door de Hr. Pascal) had toen 
als adres Villapark 1. Pas in 1910 verschijnt de naam Oude 
Heesche Laan in beeld, de hoge huisnummers waren er 
vreemd genoeg toen ook al en tot 1926 was nr. 522 het laatste 
huis. De Oude Heesche Laan, was vroeger de gebruikelijke 
weg van de stad naar Hees, werd daarom Heesche Laan 
genoemd. Zij werd bij de aanleg van de spoorweg doorsneden 
en moest ten dele worden omgelegd en werd, toen de 
Voorstadslaan verbindingsweg met Hees was geworden, Oude 
Heesche Laan genoemd. De laan is ook onder de naam 
Nijmeegselaan bekend geweest. Na de bouw van de 
Stationstunnel (ca 1965) werd de Oude Heesche Laan 
opgesplitst in de 1e en 2e Oude Heselaan. 

E.B. 
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Redactioneel 

Zoals reeds vermeld in de vorige Stenen Bank heeft Caroline 
de Vries na ruim 6 jaar bedankt voor het redactiewerk. 
Gelukkig heeft Trees van Hal zich beschikbaar gesteld zodat 
de taken verdeeld kunnen blijven. 

4 april a.s. vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats in 
"Heeslust" bij Sancta Maria, wij hopen wederom op een 
goede opkomst, de uitnodiging staat verderop in het blad. 
Naast wat oproepjes om ons lustrum mede gestalte te gaan 
geven kunt u de laatste ontwikkelingen lezen over onze 
werkgroep Verkeer. Boesewinkel, bestemmingsplan en de 
Vierdaagse krijgen eveneens de aandacht in deze uitgave. 
Verder een stukje historie in Hees en zoals beloofd de 
genomineerde voortuinen. 

E.B. 

Contributie 2000 
In deze Stenen Bank vindt u wederom zoals ieder jaar een 
acceptgirokaart waarmee u de jaarlijkse contributie kunt 
over maken. Dit geldt niet voor de leden die reeds hebben 
betaald. Zoals u weet is het minimale bedrag A. 12,50. Ik 
wil u met enige beleefdheid verzoeken om op korte termijn 
de contributie over te maken. 

In het najaar van 1999 heeft het wederom veel energie en 
onnodige kosten met zich meegebracht om "laatbetalers" te 
herinneren. 

Ik vertrouw op uw 
medewerking. 

E. Beumer 

Foto E.B. 
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Het nieuwe bestemmingsplan voor Hees 
Na de raadsvergadering van 2 februari 2000 is het nieuwe 
bestemmingsplan voor Hees/Heseveld een feit. Een plan dat 
we als Vereniging Dorpsbelang Hees met voldoening kunnen 
bekijken. Op constructieve wijze is er door de politiek en de 
Vereniging samengewerkt. 
Het begon natuurlijk allang geleden toen verschillende 
mensen middels een handtekeningenactie kenbaar hebben 
gemaakt hoe zij over verscheidene zaken aangaande het 
bestemmingsplan dachten. U weet wel die handtekeningen die 
nog enige tijd ten gemeentehuize zoek zijn geweest. 
Alle mensen die destijds gereageerd hebben, hebben inmiddels 
persoonlijk het rapport "Zienswijzennota ontwerp
bestemmingsplan Hees/Heseveld" thuis gestuurd gekregen. In 
deze Zienswijzennota geeft de gemeente een 
beoordeling/weging ten aanzien van alle reacties zowel op het 
officiële standpunt van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
alsmede op alle individuele reacties. 
Naar aanleiding van deze zienswijze hebben verschillende 
mensen nog ingesproken op de raadscommisievergadering van 
de commissie Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting en 
Cultuur van 18 januari jongstleden, waar het bestemmingsplan 
Hees/Heseveld op de agenda stond. Onder deze sprekers 
waren de voorzitter van onze Vereniging Loek Janssen en 
Fransje Brakkee namens de ecologische werkgroep van de 
Vereniging. 
Een belangrijke uitspraak in de Zienswijzennota is het belang 
dat wordt gehecht aan het behoud van het dorpskarakter van 
Hees. Hierop voortbordurend kwamen de volgende pijnpunten 
bij de verschillende insprekers naar voren: 
- De hoogbouw bij de Witte Villa strookt niet met het 

dorpskarakter 
- De communicatie rondom de uitvoering van Park West 

verloopt zeer moeizaam 
- De verkeerssituatie (alhoewel verworpen als niet in een 

bestemmingsplan thuishorend) is zo vaak genoemd in de 
reacties van de buurt, dat een reactie hoe daar dan mee om te 
moeten gaan op zijn plaats is. 

- Het bestemmingsplan betreft niet geheel Hees; komt er nog 
een plan voor het gedeelte ten noorden van de 
Wolfskuilseweg? 

Na de inspraakronde lieten de verschillende politieke partijen 
positieve geluiden ten aanzien van de ingebrachte 
kritiekpunten horen, zoals bijvoorbeeld de uiting dat ten 
aanzien van de verkeerssituatie een versnelde aanpak 
noodzakelijk is. 
In een brief aan de raad heeft Loek Janssen vervolgens 
nogmaals de standpunten van de Vereniging Dorpsbelang 
Hees toegelicht. De tekst van deze brief luidt als volgt: 

Geachte leden van de raad, 

Afgelopen dinsdag 18 januari woonde ik de vergadering bij van de 
raadscommissie, waarin (uitgebreid en goed) gesproken werd over 
de vaststelling van het bestemmingsplan Hees-Heseveld. Naar 
aanleiding van deze vergadering en met het oog op de definitieve 
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vaststelling in de raadsvergadering van 2 februari a.s. wil ik als 
voorzitter van de Vereniging Dorpsbelang Hees een viertal zaken 
opmerken. 

1. Een groot gedeelte van het 'oude' Hees valt binnenkort onder het 
nieuwe bestemmingsplan. Een ander gedeelte echter niet. Mede 
ook met het oog op de ontwikkeling van het Park West zou ik er 
voor willen pleiten, dat ook snelwordt begonnen met de 
procedure voor een herziening van het bestemmingsplan voor het 
noordelijke deel van Hees; het gebied ten noorden van de 
Bredestraat- Wolfskuilseweg.Ik verneem graag hierop een 
antwoord, met een tijdpad. 

2. Diverse raadsleden benadrukten afgelopen dinsdag het belang 
van Park West. Toch vinden wij dat het wel al erg lang, heel stil is 
rondom deze plannen. De informatiemiddag in Titus Brandsma 
vond in 1998 plaats. Het is inmiddels 2000. Ik wil de fracties dan 
ook vragen aan te dringen om een duidelijk uitgewerkt tijdpad met 
betrekking tot Park West, nog dit voorjaar op te stellen. 

3. Duidelijk werd afgelopen dinsdag hoezeer de verkeersveiligheid 
een rol speelt in de beleving van de Nijmegenaren. Alle politieke 
partijen onderkenden dit gegeven en gaven aan dit 'mee te nemen' 
naar hun fracties, naar de wethouder en naar de raad. Het mag 
wat ons betreft nog iets concreter. De Vereniging Dorpsbelang 
Hees is in gesprek met de afdeling verkeer ( 3 februari vindt een 
bijeenkomst plaats) en ook de gemeenteraad is op de hoogte van 
de hiertoe op 9 december 1999 verstuurde brief(zie bijlage).Ik 
zou willen vragen de suggesties, die wij in die brief doen voor een 
aanpak (niet: dé oplossing!) van de verkeersproblemen, mee te 
nemen in uw discussies. Ik ben altijd bereid een en ander nader 
toe te lichten. Ook hieromtrent verneem ik graag uw reactie. 

4. Tenslotte het verhaal van de Witte Villa (ofwitte villa zo u wilt) Ik 
gaf afgelopen dinsdag aan blij te zijn, met het feit dat de gemeente 
het dorpskarakter van Hees onderkent. Diverse raadsleden 
bevestigden dat in allerlei bewoordingen. Ik vroeg toen ook of de 
gemeenteraad later zou kunnen zeggen: "met de nieuwbouw bij de 
Witte Villa is iets toegevoegd aan het unieke karakter van Hees!". 
Mijns inziens past hier wel nieuwbouw, maar geen hoogbouw. Het 
kaartje (zie bijlage) geeft al aan dat de geplande bouw niet past in 
de dorpsstructuur alhier en zeker niet wanneer het zo'n 12 meter 
hoog wordt. Dit aspectwerd door de wethouder niet aan de orde 
gesteld, wel de eventuele schadeclaim en de eventuele oudere 
afspraken. Het mag toch niet zo zijn, dat een beslissing over een 
bestemmingsplan waarvan de uitgangspunten zo breed gedragen 
worden, op één telrein overboord worden gezet om redenen die 
juist niet samenhangen met beleid! Overal waar nieuwbouw in 
Hees is gepland, praat men over grondgebonden, lage woningen. 
Waarom hier dan niet? Ik wil u dan ook met klem verzoeken het 
bestemmingsplan op dit onderdeel, om principiële redenen te 
herzien. 

Met vriendelijke groet, 
L.W.P. lanssen 

Zeer benieuwd waren we vervolgens naar de besluiten van de 
raadsvergadering van 2 februari. 
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Ten aanzien van de vier in de brief genoemde punten zijn de 
volgende resultaten bereikt. 

Ten aanzien van het bestemmingsplan voor het noordelijke 
gedeelte van Hees is uitgesproken dat er een plan komt. Een 
duidelijk tijdpad is nog niet gegeven. Dit behoeft dus 
blijvende aandacht. 
Ten aanzien van Park West was reeds op de vergadering van 
de raadscommissie medegedeeld dat de communicatie ten 
aanzien van Park West op korte termijn zou worden 
opgepakt. En deze uitspraak is reeds in daden omgezet. 
Woensdag 1 maart is er een bijeenkomst in zwembad West 
aan de Planetenstraat, waarbij iedereen, die ongeveer 
anderhalf jaar geleden heeft aangegeven betrokken te willen 
zijn bij de realisering van Park West, is uitgenodigd. 
Prioriteit krijgt op dit moment de omgeving van het 
zwembad. 

- Verkeersveiligheid. Tijdens de raadsvergadering is een 
amendement aanvaard waarin is besloten dat: 
1. Het college een plan op zal stellen om de 

verkeersveiligheid van de wegen en kruispunten rondom 
het plangebied van Hees-Heseveld te verbeteren. 

2. Bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan 
expliciet aandacht geschonken wordt aan wenselijke 
ontwikkelingen m.b.t. de verkeersveiligheid, onder meer 
door in de toelichting van het bestemmingsplan daarover 
een paragraaf op te nemen. 

- Een amendement aangaande de Witte Villa genaamd" 
eindelijk rust rond de witte villa" werd aanvaard. In dit 
amendement werd verwoord dat: 
a de etagebouw niet zal plaatsvinden vanwege de botsing 

met het dorpskarakter van Hees. 
b. In plaats daarvan zullen er aan de Schependomlaan en 

aan de Uranusstraat grondgebonden woningen met een 
goothoogte van 6 meter en een nokhoogte van 9 meter 
gebouwd worden, waarbij de afstand tot de bungalows, 
de villa en de openbare weg 8 meter is. 

c. De Witte Villa zal als karakteristiek pand behouden 
blijven. 

Mooie resultaten. Een positief begin van het jaar 2000, waarin 
we hopen deze samenwerking tussen Vereniging en gemeente 
verder te kunnen uitbouwen. Het is goed te weten dat we een 
stem hebben, die gehoord wordt. 

E. s. 
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Twee jaar geleden verruilde Be a van Zijl/ de Jong
Lodenstein haar voorzitterschap van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees voor een zetel in de gemeenteraad van 
Nijmegen. we denken dat we veellezers van de Stenen Bank 
een plezier doen met onderstaande terugblik. 
De redactie. 

Twee jaar in de gemeenteraad 

Die avond in het voorjaar van 1998 staat voor altijd in mijn 
geheugen gegrift. Het liep al tegen half twaalf en alle 
uitslagen leken binnen. En toen kwam er toch nog een 
mededeling: "Met voorkeurstemmen is gekozen in de 
gemeenteraad: Bea van Zijl! de Jong - Lodenstein." Groot 
mijn vreugde! 

Het was overigens eerst wel een vreemde gewaarwording om 
in Metterswane, het gebouw waar ik in mijn "Hees-tijd" 
ongetwijfeld nogal eens met de nodige argwaan bekeken zal 
zijn, om nu in dat gebouw te lopen en daar alleen maar 
vriendelijke en bereidwillige ambtenaren aan te treffen die 
mij alle raad en informatie geven die ik nodig heb om mijn 
werk te kunnen doen. 

Ook bij mijn mede-raadsleden en het college van B&W 
ondervind ik een prettige, collegiale sfeer. In de 
raadsvergadering is die sfeer soms best wel te snijden, vooral 
als er heikele politieke kwesties aan de orde zijn. Maar als de 
politieke druk van de ketel is gaan we heel ongedwongen en 
vriendschappelijk met elkaar om. 

U zult intussen al wel van onze naamsverandering gehoord 
hebben. De Groenen hebben plaats gemaakt voor de 
Stadspartij Leefbaar Nijmegen. Veel mensen bleven ons 
verwarren met GroenLinks en dat ging ten koste van de eigen 
identiteit, want lang niet altijd lopen onze ideeën parallel met 
die van GroenLinks. 

Het raadswerk begint iedere maand met een dik pakket papier 
voor de raadsvergadering en de diverse raadscommissies. 
Voor mij zijn dat de Commissie Ruimtelijke Ordening en 
Cultuur, Commissie Milieu en Verkeer, Commissie 
Financiën, Commissie Waalsprong en Commissie Algemene 
Zaken. Veellezen dus. 

Al snel bleek me hoe belangrijk de gemeentelijke financiën 
zijn. Maar ook hoe ondoorzichtig. Mijn (overigens eerste) 
raadsmotie aan het College van B&W om de raad meer 
inzicht in de geldstromen te geven, haalde het niet. Maar had 
toch wel effect, want er wordt inmiddels aan een verbeterd 
systeem gewerkt. 

Mijn vragen aan het College over de financiën van de 
Schouwburg en de Vereeniging - 100% eigendom van de 
gemeente - hadden verstrekkende gevolgen: er kwam een 
miljoenenverlies uit, het bestuur trad af, en de gemeenteraad, 
die zichjarenlang veel te afzijdig had gehouden, moest nu de 
beurs wijd openen om een faillissement te voorkomen. 
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Hoe belangrijk geld is bleek mij telkens weer als ik bijv. het 
Stadspark West of de verhuizing van transportbedrijf 
Comelissen aan de Wolfskuilseweg aan de orde stelde. (Nog) 
geen geld, was het antwoord. Maar ik kan u inmiddels 
melden: voor Stadspark West is onlangs 10 miljoen 
vrijgemaakt en Comelissen is eindelijk verhuisd. 

Waar langzaamaan in de raad ook meer aandacht voor komt 
is onze cultuurhistorie. Mijn motie om een plan van aanpak 
op te stellen voor het herstel van onze mooie 
binnenstadsparken en onze historische Benedenstad is 
onlangs raadsbreed gesteund. 

Het verkeer daarentegen blijft een probleem. Er wordt veel 
beloofd, maar weinig waargemaakt, al vele jaren trouwens. 
Steeds meer raadsleden vinden dit niet acceptabel. Het is dan 
ook te hopen dat nu ook de collegepartijen het benodigde 
geld willen vrijmaken om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Daartegenover staat weer het recente besluit van de 
meerderheid in de raad om een bus door de Dennenstraat te 
laten rijden. Wij hebben daar als Stadspartij tegen gestemd 
omdat het geen meerwaarde oplevert en de veiligheid juist 
aantast, zowel op de Energieweg als in de smalle 
Dennenstraat 

Naast mijn raadswerk maak ik sinds vorigjaar deel uit van de 
fractie van Leefbaar Gelderland/De Groenen, die vorig jaar 
voor het eerst met de provinciale verkiezingen meedeed en 
een zetel haalde. Ik zit in de Commissie Milieu en de 
Commissie Ruimtelijke Ordening en doe ook dat met veel 
plezier. Mijn opgebouwde kennis en ervaring komen mij ook 
daar goed van pas en het directe contact met de 
gedeputeerden en de provinciale ambtenaren levert nog wel 
eens wat op. 

Vaak heb ik namens onze Vereniging bij de Rechtbank en de 
Raad van State gestaan. V oor het laatst vorig jaar, waarbij de 
milieuvergunning en bouwvergunning van Boesewinkel 
vernietigd werden. Maar wel heel bijzonder was mijn 
allerlaatste optreden vorigjaar april. Voor het Europese Hof 
in Luxemburg heb ik ons beroep tegen het stoken van 
afvalhout door de Epon-centrale verdedigd. Een mooiere 
afsluiting had ik mij niet kunnen voorstellen. Bovendien zien 
de resultaten er goed uit. Er is nog geen definitieve uitspraak, 
maar de Epon gaat toch alvast een MER-procedure starten. 

Tenslotte: 10 jaar lang heb ik samen met anderen in Hees 
gestreden tegen de hoogbouwplannen naast de witte villa aan 
de Schependomlaan. Dankzij telkens gewonnen procedures 
wisten we het plan vooruit te schuiven. Maar vorige maand 
(februari) was het erop of eronder. Het bestemmingsplan 
kwam toen opnieuw in de Raad. En opnieuw wilde het 
College hoogbouw. Maar deze keer ging de Raad niet mee. 
Een door mij ingediend amendement ten gunste van 
laagbouw kreeg, m.u.v. de VVD, de steun van alle fracties . 
Zo is ook dit project op een voor mij wel heel bijzondere 
manier afgesloten. 
Dit zijn zo een paar dingen die mij op dit moment te binnen 
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schieten. U ziet, ik beweeg mij door de hele stad en dat maakt 
mijn werk zo boeiend. Maar toch blijft Hees een speciaal 
plekje houden en ik hoop nog eens met een wethouder door 
een bomen- en bloemrijk Stadspark West te kunnen wandelen 
en daar de karekiet te kunnen horen, zoals de folders over het 
park ons beloofd hebben. Pas dan zal ik mijn "missie" als 
echt geslaagd beschouwen. 

Bea van Zijl! de Jong - Lodenstein 

Bekende Hesenaren ... 

Veel van de lezers van De Stenen Bank kennen Hees al langer. 
Sommigen wonen hier al tientallen jaren en zijn hier misschien 
geboren en getogen. Zij herinneren zich misschien nog welke 
"bekende Nederlander(s)" hier hebben gewoond of gewerkt. 
Ter opluistering van ons lustrum in september willen wij graag 
de namen van die bekende Heese Nederlanders te weten 
komen. Indien u zo iemand kent, verzoeken wij u dat door te 
geven aan het secretariaat van de Vereniging Dorpsbelang 
Hees. Het adres vindt u op de achterzijde van deze Stenen 
Bank. Alvast bedankt! 

Loek Janssen 

Belangstelling?? 

De Vereniging Dorpsbelang Hees bestaat ditjaar tien jaar. We 
vieren dat vooral in de maand september: op 17 september 
vindt een feestelijke receptie plaats in Heeslust (noteer de 
datum alvast in uw agenda!), het weekeinde ervoor doen we 
mee met de Open Monumentendag. Het exacte programma 
leest u in een volgende Stenen Bank, maar van een onderdeel 
moeten wij nu al melding maken. 
We hebben in het weekeinde van de Open Monumentendag, 
op 9 en 10 september, de gelegenheid een expositie in te 
richten in de Petruskerk, in het hart van ons dorp. De kerk 
opent dan gastvrij haar deuren voor de bezoekers van de 
monumentendag en wil ook kunstzinnige Hesenaren in de 
gelegenheid stellen werk tentoon te stellen voor 
belangstellenden. We denken op dit moment aan ongeveer vijf 
exposanten, maar dat zal mede afhankelijk zijn van de 
kwaliteit en van het aanbod. Wilt u werk exposeren of kent u 
iemand, die dat zeker zou moeten doen, dan vragen wij u 
contact op te nemen met de secretaris van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees, mevrouw Annemarie Verbeme. Uiterlijk 
eind april willen wij een lijstje samenstellen en contact 
opnemen met mogelijke exposanten. Vooraf stellen we slechts 
twee eisen: het werk moet voor een breder publiek de moeite 
waard zijn en de exposant moet afkomstig zijn uit Hees. 
We hopen in september ongekend Hees talent te kunnen 
tonen! 

Loek Janssen 
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V oortuinenwedstrijd 
Zoals u in de vorige Stenen Bank heeft kunnen lezen 
organiseert de lustrumcommissie van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees een voortuinenwedstrijd, vanwege het 10 
jarig bestaan van de vereniging. 
U kreeg tot 15 februari de tijd om uw eigen of andermans tuin 
hier voor op te geven. 
De uiteindelijk geselecteerde tuinen zullen twee keer bekeken 
worden. 

De eerste keer is dat in de 2e helft van de maand april , en de 
tweede keer is vóór 17 september. 

De volgende 19 tuinen zijn door de lustrumcommissie 
geselecteerd en zullen door de docenten van Helicon bekeken 
worden. 

Kerkpad 51 (Rivo Torto) 
Pornonastraat 27 
Korte Bredestraat 93 
Meloenstraat 7 
Kerkpad3 
Kerkpad 5 
Kerkpad 30 
Bredestraat 70 
Bredestraat 37 
Dr. De Blécourtstraat 5 
Dr. De Blécourtstraat 38 
Dennenstraat 14 
Lievekamphof 5 
Perzikstraat 8 
Schependomlaan 78 
Wolfskuilseweg 199 
Geulstraat 26 
Prinsenlaan 2 
Prinsenlaan 26 

De winnende tuin zal bekendgemaakt worden tijdens de 
receptie die op 17 september gehouden wordt in Sancta maria, 
Heeslust 

Annemarie Verbeme. 
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Brief van de Vereniging Dorpsbelang Hees aan: 

Marsleiding Vierdaagse 
K.N.B.L.O. 
Postbus 61533 
2506 AM 's Gravenhage 

Datum: 5 februari 2000 

Onderwerp: Route V ierdaagse 2000 

Geachte dames en heren, 

Ongetwijfeld hebt u de Vierdaagse van Nijmegen een aantal 
keren meegelopen. En dan zult ook u zich de meer sfeervolle 
plaatsen in het parcours herinneren. Een ervan is, althans naar 
de opvatting van vele wandelaars en de vele toeschouwers, het 
traject vanaf het Kinderdorp Neerbosch tot aan de tunnel in 
Nijmegen. De wandelaars passeren dan een uitgelaten dorp 
Hees en een bijzonder gezellige Tweede Oude Heselaan. Uit 
de pers hebben wij begrepen dat dit vanaf het jaar 2000 
voorbij is. En dat betreuren wij ten zeerste. 

Wij denken, dat veellopers de drukte op bepaalde delen van 
de route wel accepteren: tenslotte ligt zo ongeveer heel 
Nijmegen op zijn gat gedurende de Vierdaagse in juli en zijn 
er op de routes van de Vierdaagse wel meer knelpunten aan te 
wijzen. Maar wij denken ook, dat u de lopers en de 
toeschouwers geen plezier doet door het feestelijke Hees uit de 
route te schrappen. 

Graag vragen wij u namens de leden van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees deze omleiding opnieuw te overwegen. 

Namens het bestuur van 
Vereniging Dorpsbelang Hees, 

L. Janssen, 

voorzitter 

De Stenen Bank De Stenen Bank 7 
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De Heese Stemmen 

De Heese Stemmen hebben al eerder van zich laten horen in 
de Stenen Bank. We willen ons echter met plezier opnieuw 
aan de wijk voorstellen. 
We zijn inmiddels het derde koor in Hees dat met trots deze 
naam draagt. Volgens onze informatie hebben in de jaren 
twintig en de jaren vijftig al eerder gelijknamige koren 
bestaan. Wellicht zijn er nog heuse, Heese bewoners die hier 
over kunnen vertellen via de Stenen Bank. Mogelijk is zelfs 
het repertoire te achterhalen. We zijn daar zeker benieuwd 
naar. 

Foto tijdens eerste optreden ln wijkcentrum Heseweide, 1997 

Wil ma Beek en Marijke Sampers hebben, al weer 3 1/2 jaar 
geleden, het initiatief genomen om in hun eigen omgeving op 
zoek te gaan naar mensen die graag zingen. Rond de 
vijfentwintig mensen waren al snel bij elkaar gebracht. De 
Heese Stemmen repeteren drie dinsdagavonden per maand in 
het wijkcentrum Heseweide. De vaste dirigent is Jurriaan 
Schoffelen. Het repertoire bestaat voornamelijk uit oude 
muziek (15de, 16de en 17de eeuw); Afrikaanse en Russische 
liederen, maar ook de moderne klassieker van Jacques Brei: 
'Amsterdam' ontbreekt niet.. 

De meeste koorleden zingen in eerste instantie om een avond 
te ontspannen. Dit neemt niet weg dat er gestreefd wordt naar 
kwaliteit. De opkomst is zonder meer goed. Een keer niet mee 
kunnen zingen wordt als een gemis ervaren. Tijdens het 
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repeteren wordt er echt gewerkt. Na afloop blijven de meeste 
koorleden nog even na om samen iets te drinken en bij te 
praten. 

Het koor bestaat op dit moment uit 28 leden: 18 vrouwen en 
10 mannen. Voor alten is momenteel een wachtlijst. We zijn 
nog op zoek naar enkele bassen en tenoren en een hoge 
sopraan is ook van harte welkom. 

Op 4 juni treden de Heese Stemmen op tijdens de open dag 
van het wijkcentrum Heseweide. 

Verder zijn er nog twee optredens gepland: 
9 september, tijdens de open monumenten-dag in de sfeervolle 
Petruskerk en 
10 september, tijdens de viering van het 10 jarig bestaan van 
Dorpsbelang Hees. 
U bent natuurlijk van harte uitgenodigd deze optredens bij te 
wonen. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Marijke Sampers: 
024-3782602 
Wilma Beek: 
024- 3234001 

De Stenen Bank 
• 

t 
f 

ALGEMENE JAARVERGADERING 2000 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 

Dinsdag 4 april a.s. zal de Algemene jaarvergadering van de 

Vereniging Dorpsbelang Hees 

Plaatsvinden in 

'Heeslust' Sancta Maria 

Bredestraat 170 

Aanvang 20.00 uur 

U wordt als lid uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

Opening 
Mededelingen 

Agenda: 

Goedkeuring V erslag Algemene jaarvergadering 30 maart 1999 
Jaarverslag 1999 
Jaarverslag penningmeester 
a. exploitatie overzicht 1999 
b. verslag kascommissie, decharge penningmeester 
c. benoeming nieuwe kascommissie 2000 
d. begroting 2000 
Toelichting gevoerd beleid en plannen 2000 
Rondvraag 

Na de pauze zal de avond op informele wijze worden voortgezet. 

De jaarstukken jaarstukken nrs. 3-4-Sa-Sb en .5d liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage. 
Wie eerder een copie wil ontvangen kan contact opnemen met de secretaris tel: 3786068 
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Werkgroep verkeer 
Na lang aandringen heeft de werkgroep verkeer op 23 
september 1999 een gesprek gehad met wethouder Verdijk en 
ambtenaar P. van den Anker. Wij hebben naar aanleiding van 
dat gesprek op 9 december 1999 een lijst met concrete punten 
aan P. van den Anker aangeleverd. 
Op 3 februari 2000 hadden wij een gesprek met Hans 
Crans(beleidsmedewerker directie grondgebied, openbare 
ruimte, buro stadsontwikkeling), Rob van de Wetering 
( stadsdeelbeheerder Nijmegen-West) en Oer van Hagen 
(stadsdeelmanager Nijmegen-West). 

Hieronder volgt een verslag van dit overleg aan de hand van 
een notitie die door Hans Crans is opgesteld. 

In de brief d.d. 9 december 1999 geeft de Vereniging 
Dorpsbelang Hees een aantal onderwerpen, vooral betrekking 
hebbende op verkeerssituaties, waar men in het overleg van 3 
februari met de vertegenwoordigers van de gemeenteover wil 
praten. 
Hieronder een overzicht van de betreffende onderwerpen I 
punten en cursief een reactie van de ambtenaren hierop. 

Dorpsbelang Hees stelt 3 categorieën voor: 
1. Op korte termijn te realiseren en geen al te grote investerin
gen nodig 
2. Zaken die overleg behoeven, maar betrekkelijk goedkoop en 
snel te realiseren zijn 
3. Zaken waar zij een visie van de gemeente verwachten en die 
binnen een redelijke termijn realiseerbaar zijn 

1.1 Permanente snelheidscontrole op de Wolfskuilseweg 

In het kader van het grootschalige verkeershandhavingspro
ject van de Politie Regio Nijmegen, zullen er op diverse 
wegen binnen Nijmegen komende vier jaar intensieve 
verkeerscontroles gaan plaats vinden, waarbij "snelheid", 
een van de speerpunten is. Omdat de Wolfskuilseweg niet 
scoort wat betreft "black spot" of verkeersgevaarlijk wegvak, 
zal er geen permanente waarnemingspost worden ingericht. 
Dit betekent niet dat geen snelheidscontroles zullen worden 
gehouden. Maar dit zal slechts op beperkte schaal plaats 
vinden. 

1.2. De verkeerslichten op de kruisingen Energieweg
Wolfskuilseweg en Energieweg- dr. de Biecourtstraat 
aanpassen, zodat fietsers beter zien wanneer voor hun het 
licht op groen springt. 

In de discussie over dit punt werd duidelijk dat de ambtenaren 
niet begrepen wat er bedoeld werd. In een wandeling door de 
wijk op 18 februari hebben we het probleem in de praktijk la
ten zien. 

1.3 Optreden tegen dubbelparkeren bij geldautomaten en 
winkels langs de Molenweg. 

Dit soort excessen komt op meer plaatsen van het wegennet 
van Nijmegen voor. Oplossing kan alleen gevonden worden 
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via handhaving door de politie. Dit kan echter niet permanent 
plaatsvinden en heeft bij de politie geen hoge prioriteit. 

1.4 In het hellende stuk van de Wolfskuilseweg tussen Graaf
seweg en Aoraweg; op de hoek Tweede Oude Heselaan -
Molenweg; langs de voormalige trambaan in de 
Kerkstraat 

De kuilen in de wg zijn uitvoerig besproken, ook tijdens de 
wandeling door de wijk. We hebben de toezegging dat indien 
nodig op korte termijn herstelwerkzaamheden worden uitge
voerd. voor alle drie de wegen geldt dat er rekonstructies,in 
het meerjarenplan zijn opgenomen (binnen 3 jaar?) 

2.1 Op de rotonde Industrieplein en Marialaan de 
voorrangssituatie omkeren, zodat fietsers voorrang 
krijgen. 

Bij de invoering van de tweede fase (na 2002) van" 
Duurzaam Veilig" komen de voorrangsregelingen op de 
rotondes aan bod. Dit zal waarschijnlijk gepaard gaan met 
subsidies van de Rijksoverheid. Veranderen van de rotonde 
industrieplein is duur. Op termijn wordt de voorrangssituatie 
omgekeerd. 

2.2 De knik ter plaatse van de middengeleider in de 
Wolfskuilseweg ter hoogte van de Satumesstraat zodanig 
veranderen, zodat fietsers niet meer in de knel komen. 

Door de plaats van bomen en lichtmasten is de betreffende 
geleider ingepast met minimalematen wat betreft de 
uitbuiging.Bij hantering van deze krappe maatvoering in 
relatie tot de fimctie van de weg en de grotere voertuigen, 
komenfietsers in de knel. Aanpassing is mogelijk indien één 
boom gerooid wordt en lichtmasten worden verplaatst. 
Kostbare ingreep, echter noodzakelijk. 
Betreffend verzoek op knelpuntenlijst plaatsen. 

2.3 In een aantal woonstraten wordt regelmatig met (te) hoge 
snelheid gereden. Overleg welke maatregelen wenselijk en 
mogelijk zijn in: Bredestraat, Rivierstraat, 
KorteBredestraat, Schependomlaan,Kerkstraat; 
snelheidsremmers? Knippen? Tegengesteld 
eenrichtingsverkeer? 

Dit probleem speelt haast in alle woonstraten in Nijmegen die 
nog niet zijn ingericht als 30 km/u zone. Ge1wemde 
woonstraten komen in principe in aanmerking om als 30 km/u 
zone te worden ingericht. Hees scoort wat betreft 
verkeersonveiligheid laag. Dit betekent dat de aanpak pas na 
2002 tot 2005 zal plaatsvinden. 

2.4 De Voorstadslaan fungeert (te) veel als sluiproute naar de 
Molenweg- Wolfskuilseweg. Omwille van de veiligheid 
een verkeersplateau aanleggen op de kruising met de 
Bredestraat- Prinsenlaan. Bovendien de voorrangssituatie 
Voorstadslaan I Meerkolstraat terugdraaien. 

Ook hier geldt dat dit gebied in principe in aanmerking komt 
voor een zonering met 30 km/u met alle benodigde 
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infrastructurele aanpassingen. 
Ook dit gebied scoort relatief laag in verkeersonveiligheid en 
zal pas na 2002 in aamnerking komen om aangepakt te 
worden. Bij de inrichting als 30 km/u zone van het hele 
gebied geldt het principe: verkeer van rechts heeft voorrang. 
Voor die tijd is het niet verstandig de voorrangssituatie bij De 
Meerkolstraat te wijzigen, omdat deze juist is ingesteld ter 
verbetering van de verkeersveiligheid 

2.5 De kortgestrate verkeersdrempels in de Uranusstraat 
opnieuw en fietsvriendelijk aanleggen, zodat fietsers de 
(autoluwe) straat normaal kunnen gebruiken. 

Kortgestrate verkeersdrempels zijn goedkoop en effectief 
genoeg om de snelheid afte remmen. Zij zijn echter 
fietsonvriendelijk, zeker indien deze over volledige 
straatbreedte worden aangelegd. 
Worden voornamelijk in woonstraten toegepast en bij 
voorkeur niet in fietsroutes. 
Voor de Uranusstraat nog bezien of hier aanpassingen 
(zijkanten inkorten, zodat fietsers langs drempel kunnen 
rijden) noodzakelijk zijn. 
Tijdens het rondje door de wijk werd toegezegd dat er wat aan 
gedaan kon worden (A.L.) 

3 .1 Afstelling van de verkeerslichten zodanig aanpassen dat in 
stille uren alle lichten op rood staan, waarbij pas 
groenlicht gegeven wordt indien er een voertuig (snel- of 
langzaam verkeer) wordtgedetecteerd. Op deze manier 
blijven verkeerslichten fungeren als snelheidsremmer. De 
mate van snelheidsremming hangt samen met de 
(instelbare) reactietijd van dedetectie. 

Verkeerslichten zijn niet aangelegd met als doel om de 
snelheid te remmen. 
Met wachtstand rood is meer detectie 1wdig en wachtstand 
roord is zeer kostbaar om op dit punt te realiseren 

3.2 De oversteek van de Wolfskuilseweg lbij de Bredestraat 
zodanig aanpassen dat deze minder gevaarlijk wordt: 
fietsstroken fysiek van de rijweg scheiden, waardoor de 
rijweg versmald wordt? Middengeleider op de 
Wolfskuilseweg aanbrengen? 

De situatie is niet optimaal, maar lin objectieve zin ook niet 
onveilig. Een nadere analyse van de verkeersbewegingen hier 
is gewenst alvorens een uitspraak te doen over de noodzaak. 
Indien verbetering noodzakelijk is, is het aanbrengen van een 
middengeleider de beste oplossing. Echter net zoals probleem 
bij Saturnusstraat (fietsers door scherpe knik in de knel) 
moeilijk inpasbaar en aanleg ingrijpend. 
Betreffend verzoek zo nodig op knelpuntenlijst plaatsen. 

V oor de zomer hebben we weer een gesprek, we houden u op 
de hoogte. 

Namens de werkgroep verkeer, 

A.L. 
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Boesewinkel 
De asfaltcentrale Boesewinkel aan de Energieweg is al vanaf 
het begin van de bouw tot het in bedrijf stellen, voor veel aan
en omwonenden een bron van ergernis. Niet alleen onze 
vereniging maar ook Leefmilieu en ondergetekende hebben 
vele zittingen op het Provinciehuis, rechtbank en Raad van 
State bijgewoond. 
Door allerlei gegoochel van de provincie, die de vergunningen 
verstrekt, staat en draait dit bedrijf al enige jaren met de 
nodige stank, stof en lawaaioverlast. Echter zonder de 
benodigde vergunningen, het wordt n.l. gedoogd. Ook de 
klachten blijven. Na de laatste vernietiging van de 
vergunningaanvraag bij de raad van State is er een patstelling 
ontstaan. Geen van belangen schieten hier natuurlijk iets mee 
op. De Provincie heeft het initiatief genomen om tot een 
overlegstructuur te komen met ons, Leefmilieu, directe 
omwonenden en Boesewinkel. 

Na een verkennend eerste gesprek bij Boesewinkel, werd de 
historie en toekomst uiteengezet. Verder heeft er ook een 
excursie plaatsgevonden. Tot slot kon er enerzijds 
geconcludeerd worden dat het bedrijf er staat en verder moet, 
anderzijds is de overlast voor de omwonenden. 
Er zijn nu concrete afspraken gemaakt over een 
geuronderzoek, beperking van het lawaai en stof overlast. Na 
dit onderzoek, wat toch een periode van enkele maanden in 
beslag zal nemen, komen we weer bij elkaar om te zien wat er 
verder moet gaan gebeuren. Het bedrijf heeft van nu af een 
gedoogvergunning gekregen van de Provincie om verder te 
kunnen draaien. Deze vergunning is tijdelijk, zo lang het 
onderzoek duurt en de eventuele oplossingen zijn gevonden 
om het acceptabel te maken voor eenieder in de directe 
omgeving. 
Daar de komende maanden Boesewinkel veel zal draaien, ook 
in de nachtelijke uren en de weekeinden, willen we vragen dit 
kritisch te volgen wat betreft de overlast. 
Boesewinkel is bereid om de leden van onze vereniging over 
haar komende activiteiten op de hoogte te stellen middels een 
schrijven. Dit zal worden gedistribueerd via onze 
ledenadministratie vanwege het niet afstaan van onze 
adressenbestanden. 
Echter sinds 23 februari draait de asfaltproduktie weer. 

Indien u hinder ondervindt van de asfaltcentrale dan adviseren 
wij om contact op te nemen met de milieuklachtenlijn van de 
Provincie Gelderland. 
Het telefoonnummer is: 026-359 99 99 24 uur per dag. 

Hotze Bleeker 
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Schola 

Praktijk voor supervisie en andere opleidings
vormen. 

I Maart 2000 was het zo ver. Na 24 jaar werken 
binnen het (speciaal) onderwijs is de overstap naar 
een eigen praktijk een feit. 

Cor van der Donk (45), heeft 9 jaar op de ZMOK -
school ' t Driespan gewerkt en de laatste 14 jaar op 
de V. S.O. Werkenrode te Groesbeek. 
Afscheid nemen van de jongeren en collega ' s is niet 
over één nacht ijs gegaan. 
" Vanaf april 1999 heb ik geprobeerd het lesgeven 
te combineren met het opzetten van een eigen 
praktijk . Het aanbod was echter al snel zo 
interessant, dat het avontuur eerder kon beginnen: 
Een eigen onderneming was geboren!" 

De brochure Sc/wla & supervisie 2000 vermeldt: 
' Schol a richt zich met name op beroepskrachten uit 
het (speciaal) onderwijs, het sociaal-agogisch 
werkveld, de sociale dienstverlening en de 
gezondheidszorg. Zowel op leidinggevenden als 
uitvoerende werkers.' 

Supervisie kan ingezet worden voor de beroeps
beoefenaar die start, ervaren is, maar in een nieuwe 
functie . stapt; herintreedt; toe is aan opfrissen; 
profes-s1oneel handelen wil uitdiepen; behoefte 
hee~ aan (tijdelijke) ondersteuning; met 
(dre1gende) burn-out te maken heeft; na een 
(langdurige) ziekte reïntegreert en voor mensen die 
zichzelf de zorg gunnen, die ze beroepshalve aan 
fmderen geven. 

Als ervaren leerkracht benadrukt Cor het cursief 
gedrukte gedee lte. Werken met mensen , al dan niet 
binnen het onderwijs, is intensief. Het is uitdagend, 
~aar soms ook heel zwaar. Je bent als persoon 
1mmers het belangrijkste instrument voor succes. 
Een succes dat niet a ltijd die waardering krijgt die 
gepast zou zijn. Een st i I en teruggetrokken kind tot 
stralen brengen haalt nog steedsniet de krant. 

Reflecteren op het eigen (professioneel) handelen 
en de durf ontwikkelen om met nieuw gedrag te ex-

perimenteren zijn sleutelbegrippen bij supervisie. 
In de brochure Sclwla & het opleidingsaanbod 
2000: leren en werken, is deze grondgedachte ook 
terug te vinden. Er is ontzettend veel kwaliteit die 
nog onvoldoende tot schitteren komt. Vaste 
patronen en gewoontes houden mensen op de 
plaats. Om te kunnen leren is het belangrijk zeker
heden achter je te laten. Het heeft veel te maken 
met d~rf. Daarnaast is een goede samenwerking van 
essent1eel belang. Hoe zie je jezelf als professional 
e~. ho~ ziet de ander jou? Welke kwaliteiten van jou 
~IJn Zichtbaar en waar zijn je valkuilen? Vind je dat 
Je alles moet kunnen of mag een ander jou 
aanvullen? 

S~pervisie, intervisie, coaching en andere oplei 
dmgsvormen zijn echter geen wondermiddelen. Het 
zijn ins~·umenten die ingezet kunnen worden bij 
verbetermg, verandering en ontwikkeling. Het 
vraagt tegelijkertijd een kritische houding m.b.t. de 
manier waarop organisatiedoelen georganiseerd 
worden. Een parafi·ase op Chesterton is hier op zijn 
plaats: 
'Verander wat veranderbaar is, accepteer wat 
onveranderbaar is en ontwikkel de wijsheid het 
verschil tussen die twee te ontdekken.' 

Supervisie wordt op dit moment nog op het 
woonadres gegeven. De meeste supervisanten 
ervaren de werkkamer als een prettige en veilige 
plek om te leren . Toch is Cor op zoek naar een 
andere praktijkruimte in de buurt. Opleidingen en 
trainingen worden overigens meestal op locatie 
gegeven. Coach ing vindt plaats op de werkplek 
zelf. 

Tenslotte nog even over de naam en het logo. 
Sclwla is afgeleid van het Romeinse woord voor 
school. Een van de betekenissen is "een plaats waar 
mensen bij elkaar komen om voordrachten te geven 
en naar elkaar te luisteren". Verhaalbewerking is 
een belangrijk onderdeel van de methodiek. 
Het logo is ' la Bocca della Verita' (de mond van 
de waarheid) . Het verhaal veitelt dat je hand 
afgebeten wordt als je niet de waarheid vertelt. Een 
luguber verhaal? " Ik kom weinig mensen tegen die 
op deze manier een hand verloren, dus zal er wel 
iets aan de hand zijn met de waarheid. Van belang 
is dat je leert wat jouw waarheid is en welke 
betekenis je er aan geeft ". 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Schola: 
Cor van der Donk 
P/a Kometenstraat 30 
6543 XJ Nijmegen 
tel. 024 - 3782602 
mobiel: 06 - 28029197 
E-mail : Cor. vanderDonk@edu.han .nl 
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DENNENSTRAAT 69 
6543 JP NIJMEGEN 
Tfl: 024-3770006 
FAX: 024-3733358 

I/US tf ï/TIIESS 

HET MOOISTE VOOR BUITEN, BEKIJK JE EERST BINNEN! 

DECORATIEVE ONTWERPEN 
voor zowel binnen als buiten 

Bel voor een afspraak dagelijks 
tussen 18.30 en 19.30 uur 
Tel: 024-3771412 

Mia van Raaij 
Energieweg 27 
6541 cw 
Nijmegen 

TINN, Wil EN NART MET PLEZIER ~ 
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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 Jandelijk karakter van het voormalige kerkdorp Hees 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees: 

Loek lanssen (Voorzitter) 
Ananasstraat I 
6543ZH 
Tel. 3734800 

Annemarie Verbeme (Secretaris) 
Ananasstraat 19 
6543 ZH 
Tel. 3786068 
E-Mail: Dorpsbelang.Hees@comps.demon.nl 

Eric Beumer (Penningmeester) 
Ananasstraat 3 
6543ZH 
Tel. 3774047 

Ruud van Raaij (Bestuurslid) 
Rivierstraat 228 
6542SE 
Tel. 3778099 

Hotze Bleeker (Bestuurslid) 
Energieweg 19 
6541 cw 
Tel. 3773765 
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Bloemisterij 

Bloembinderij 

Kerkstraat 187 Nijmegen 
Tel:024-3 770336 

Redactie-adres: De Vereniging Dorpsbelang Hees 
op Internet: 

Ananasstraat 3 
6543 ZH Nijmegen 
Tel. 3774047 
E-mail: 

http: // come. tol dorpsbelanghees 

emg. beumer@planet.nl 

Redactieleden: 

E.M. Beumer 
T. van Hal 
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. 

Hutttng 
Bloemisten sinds 1930 

Let op: 
Kopij inleveren voor 
S juni 2000 op het 
redactieadres: 
Ananasstraat 3 
6S43 ZH Nijmegen. 
eindjuni 
verschijnt het 
volgende nummer. 

De Stenen Bank 
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