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Het varkentje is gewassen 
Vrome katholieken willen nog wel eens de heiligenkalender gebruiken. Elke dag van het jaar kent zijn eigen 
heilige en aan die heilige worden bijzondere gaven en weldaden toegeschreven. Tot zo'n dertig jaar geleden 
noemden ouders hun kinderen naar een heilige, Piet kwam dan van Petrus en Jan van Johannes. Een heel 
populaire heilige in deze contreien was de heilige Antonius Abt, niet te verwarren met de heilige Antonius
met-het kindeke-Jezus. Veel kerken en kapel
len in het zuiden van Nederland zijn naar 
deze populaire volksheilige uit de 4e eeuw 
genoemd, zo ook de monumentale kerk van 
Hees aan de Dennenstraat Een kerk die nu 
nog meer dan ooit de moeite van een bezoek 
waard is : de restauratie van deze uit 1880 
stammende kerk is zo goed als voltooid en 
dat mag gezien worden! 
De heilige Antonius kun je niet missen in de 
kerk: een afbeelding is aangebracht links van 
het hoofdportaal aan de buitenkant van de 
kerk en in de kerk staan twee mooie beelden 
van de heilige. Steevast is de heilige Antoni
us vergezeld van een varken, in de volks
mond heet hij ook Antonius met het varken. 
Hij werd de patroon van de slagers en werd 
aangeroepen bij veeziektes. De werkplaats in 
Noord-Brabant waar Antoniusbeelden wor
den gemaakt, draaide vorigjaar tijdens de 
varkenspestepidemie nog overuren! 

Zes jaar geleden schreven we in de Stenen 
Bank het verhaal van de Antonius Abtkerk 
aan de Dennenstraat Ook spraken we toen 
met de heren Nijssen en Holleman over de 
plannen om de kerk grondig te restaureren. 
De heren kunnen tevreden zijn: de "nieuwe" 
kerk is een plaatje. 
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Raam uit het atelier Nicelas en Zonen, voorstellende Jezus in de Tempel 
Foto: Loek Janssen. 



~-------~~======~====~~----------------------------------------~. 

Dat gevoel straalden ze op zondag 2 september ook uit, toen de kerk officieel werd geopend met een plech
tige Eucharistieviering en een open middag voor de buurt en "belangstellenden. De koppen in De Gelderlan
der (Van somber hol tot parel van de Dennenstraat) en De Brug (Trotse parochianen terug in eigen kerk) 
spraken boekdelen en we kunnen het alleen maar beamen. Het is alleen al mooi om in de kerk te gaan zitten 
en om je heen te kijken. 

Naar de kleurrijke ramen bijvoorbeeld, voor het merendeel afkomstig uit het atelier van Nicolas en Zonen 
uit Roermond. Maar de aandacht gaat zeker ook uit naar het detail. Prachtig is de 16e eeuwse crucifix uit 
Kalkar, maar ook het Maria-altaar naast het koor met fraaie geschilderde panelen streelt het oog. Op het 
koor zelf, enigszins verstopt achter een pilaar, vinden we de loge van de barones. Zij kreeg als de schenkster 
van de benodigde grond voor deze kerk een eigen plaatsje nabij het altaar. En vlak daarbij de mooie com
muniebanken uit 1880 - je ziet jezelf nog knielen en de tong uitsteken om de hostie te ontvangen van me
neer pastoor. Rondom zien we de geschilderde kruiswegstaties van Dorus Arts, oorspronkelijk geplaatst in 
de kapel van Sancta Maria aan de Bredestraat Enzovoorts, enzovoorts. 

Jaarlijks is de kerk van Antonius Abt tijdens de Open Monumentendag in september te bezoeken en bezich
tigen. Maar misschien krijgt u al eerder de gelegenheid een bezoekje te brengen aan dit juweeltje in Hees. 
In de katholieke kerk wordt de naamdag van Antonius Abt gevierd op 17 september. En, zoals vaker, ook 
bij deze heilige hoort een weerspreuk: "Sint-Antoon en Sint-Sebastiaan (op 20 januari) komen met het 
hardst van de winter aan.'' Eens kijken of de spreuk klopt in januari; ons bezoek aan de kerk op 2 september 
was in ieder geval hartverwarmend. 

Loek 1 anssen 

Redactioneel 

Het najaarsnummer van de Stenen Bank al weer. 
De zomervakantie lijkt weer lang geleden en met 
dit natte, koude weer is het ook meteen echt herfst. 
Herfst en bomen, zo'n voor de hand liggende asso
ciatie. Leuk dat Fransje Brakkee juist nu komt met 
een artikel over twee opvallende bomen is Hees; 
de eik en de beuk. Rode beuken tellen, zo kijkje 
weer met een nieuwe blik naar je omgeving. Een 
kwestie van uit de voordeur stappen en de meesten 
heb ik dan ook al geteld, dacht ik. Toch is het wat 
ingewikkelder. Wat zijn er veel van die statige 
reuzen in onze buurt! En wat is eigenlijk bruin? 
Voor "De Beuken" staat een bruine beuk, niet dan? 
Fiets ik verder langs het klooster; daar staat pas 
echt een bruine! Fransje, we hebben je nodig in de 
jury! Omdat we maar met een kleine redactie zijn, 
is zo'n artikelenserie van Fransje extra welkom. 
Aandacht voor de "Witte Villa" blijft nodig. Ook 
al regel je de bestemming van zo'n gebouw goed, 
dan nog is behoud niet zo maar verzekerd, dat 
blijkt hier maar weer. Hopelijk zet het bezoek van 
wethouder Depla zoden aan de dijk. 
Tot mijn schaamte moet ik bekennen dat ik alleen 
in het begin van de verbouwing een snelle blik in 
de Antonius Abtkerk heb geworpen. Het artikel 
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van Loek lanssen maakt wel weer duidelijk dat ik 
er zondag op een rustig moment even moet gaan 
kijken. 
Echt over vroeger gaat de curiositeiten met een 
oproep uit de Tweede Wereldoorlog. 
Kersverse geschiedenis: een kale vlakte waar over 
een paar maanden het Planetenpark verrezen zal 
ZIJn. 
Tot slot enkele mededelingen en dringende vragen 
vanuit de vereniging. We zijn nog steeds met een 
te kleine redactie en Eric Beumer heeft al een poos 
geleden aangegeven geen penningmeester meer te 
willen zijn. 

Trees van Hal 

Oproepen 

De redactie van de Stenen Bank telt momenteel 
drie leden. Met deze drie enthousiaste leden lukt 
het weliswaar nog om iedere keer een Stenen Bank 
te "vullen", maar wij zouden het erg prettig vinden 
als er meer redactieleden zouden zijn. Daarom dat 
we een ieder die een brede interesse heeft voor 
datgene dat in ons mooie Hees gebeurt en daarover 
op een vlotte manier kan schrijven, oproepen om 
onze redactie te komen versterken. Uw aanmelding 
kunt u sturen naar het secretariaat van de vereni-
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ging: Ananasstraat 19, 6543 ZH Nijmegen, of 
naar dorpsbelang.hees@comps.demon.nl 

Ingezonden mededeling 

Wethouder Depla bezoekt Witte Villa 

Het bestuur is dringend op zoek naar een nieuwe 
penningmeester. Ook daarvoor kunt u zich op bo
venstaande adressen aanmelden. 

In december 2000 luidden wij de noodklok voor de Witte Villa. Sindsdien is het niet stil gebleven. Avond 
aan avond togen wij, de bewoners van de Witte Villa, de wijk in om uw handtekening te vragen. En hoewel 
het een zeer tijdrovende actie was, is hij niet zonder resultaat gebleven. Maar liefst 775 buurtgenoten teken
den voor behoud en onderhoud van de Witte Villa. Slechts bij een enkele deur werd 'nee' verkocht. Nog
maals onze hartelijke dank voor deze overweldigende steun uit de wijk. 

Woensdag 22 augustus was het dan zover. De wethouder van Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting en 
Cultuur, de heer Paul Depla, kwam persoonlijk naar de Witte Villa om poolshoogte te nemen en de handte
keningen in ontvangst te nemen. Na een rondleiding rond de Witte Villa kreeg Depla onder het genot van 
een hapje en een drankje van onze voorzitter Loek lanssen een schets van de perikelen rond de villa in de 
afgelopen jaren. 

Loek Janssen in gesprek met wethouder Pa ui Depla Foto: Frank ten Doesschate 

Mevrouw Baak nam het woord namens de directe buren en een van de bewoners van de vilia sprak haar 
hoop uit dat de gemeente alles in het werk zal stellen om te zorgen dat de Witte Villa en haar omgeving 
weer een veilige en aangename woonstede zullen worden en bood vervolgens de handtekeningen aan. De 
heer Depla heeft hierop gereageerd dat hij er persoonlijk op zal toezien dat de gemeente haar juridische 
stappen zorgvuldig zal zetten, maar zich daarnaast ook informeel zal inzetten door gesprekken met belang
hebbende partijen te organiseren. 
In ieder geval is duidelijk gemaakt dat dit niet langer zo kan. 
Natuurlijk is hiermee het laatste woord over de villa niet gezegd. We houden u op de hoogte. 

De bewoners van de Witte Villa. 
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Bomen in de Buurt 

Ons dorp Hees is rijk, rijk aan vele prachtige bomen, waar al vele generatie Hesenaren langs gewandeld, 
getramd of gefietst zijn, waar grote hoeveelheden koolzuur door zijn opgenomen, waarover gefantaseerd is 
en waaronder schaduw gevonden is, schuilplekjes en rust. Zij zijn onze stilstaande trouwe levensgezellen. 
Daarom starten we hier een bomenrubriek om zelf eens bij hen stil te staan. 

De stoet wordt geopend 
door de koning en de 
koningin van ons bo
menrijk: de rode BEUK 
en de zomerEIK op het 
gazon voor Huize St. 
Jozef aan de Kerkstraat 
Midden vorige eeuw 
legde de heer M.J. van 
Rijkevorsel daar een 
buitenplaats aan met 
een landhuis en een 
koetshuis (met zijn 
naam+ het jaartal 
1889) en een park. La
ter in de tijd van het 
klooster heeft broeder 
Amandus daar ook nog 
gestekt en gezaaid. Nu 
worden de planten en 
bomen al 20 jaar door 
de tuinman Piet Peters 
verzorgd. Trouwens al 
onze bomen hier zijn 
doormensenhanden 
geplant - door particu
lieren en door de ge
meente. 

Na de laatste ijstijd, 
/-:::;:;:. wel 12.000 jaar gele-
. den, stonden er in 

onze streken nog geen 
eiken en beuken, Er 
was toen alleen een 

· vrij kaal toendraland
schap, waar her en 
der een jeneverbes op 
begon te groeien. 
Pas 3000 jaar later, 
toen het klimaat wat 
milder was geworden, 
kwamen vanuit de 
Balkan de eiken zich 
hier vestigen. Deze 
worden vooral door 

••• eens ·een paar verge
ten. Daardoor kon er 
enkele meters verder
op later weer een ei
kenboom opkomen. 

Nog weer 4000 jaar na de eiken kwamen de groene beuken uit Macedonië, die wat hogere eisen aan hun 
ondergrond stellen. Hun verspreiding wordt door de eekhoorntjes ter poot genomen. 
Zo zijn hier mooie eiken- en beukenwouden ontstaan. Het hout van al deze bomen is grotendeels opgebruikt 
voor onze schepen en huizen, meubels en brandstof. Vandaar dat nu mensen de zorg voor .de bomen op zich 
moeten nemen. 

De bruine (ook wel de rode) beuk- naaste familie van de groene - dankt zijn kleur aan een dun laagje rood
bruine kleurstof, dat boven over het bladgroen vlak onder het bladoppervlak ligt. Ze hebben evenveel blad
groen in hun blad als de groene beuk. Hun oorsprong ligt ergens in Midden-Europa. Van daaruit is hij ver
der gekweekt en pas sinds enkele eeuwen in ons land in de mode gekomen. 
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De eik en de beuk horen allebei tot eenzelfde groep planten: de deftige familie van de napjesdragers, net als 
de hazelaar, de kastanje en de iep. Zij komen later aan de beurt. Het is eenvoudig enkele verschillen te zien 
tussen de eik en de beuk. 

Eik Beuk 
Schors duidelijke groeven glad 

Bladrand Gelobd bijna glad, jong blad licht gewimperd 

Vrucht 1 eikel in rond napje 4 driekantige nootjes in 4-slippig kroezig napje 

Bladknoppen afgerond, in onregelmatige langwerpig, spits, op onregelmatige afstanden met 
groepJes goudbruine knopschubben die afvallen 

Licht onder de boom er komt licht door het bla- Geen licht (en geen ondergroei) op de bodem door 
derdek op de grond totale bladbedekking 

.) Vrt><<vJ:jJ.· ~ 
·: /'.,<L0 J'0"'1.(_ 

be...k.cl'7"'"tJ~s .. 

~~~ 

Eerder hebben we de boom aan de Kerkstraat Zomereik genoemd. Deze heeft hele korte bladsteeltjes (de 
z.g. pijpjes). Bij de veel minder voorkomende wintereik is dat juist andersom. Er zijn nog vele andere soor
ten eiken, zoals de Amerikaanse eik, met de gepunte bladlobben en de vurige herfstkleuren. Er staan er en
kele tussen de zomereiken door aan de Schependomlaan achteraan. Het is heel grappig om in de herfst op de 
onderkanten van het afgevallen blad te zoeken naar de eikengalletjes: dit zijn verdikkingen die de galwespen 
daar hebben veroorzaakt om hun eitjes in te leggen. Er zijn dikke, ronde houtige galappeltjes, maar er zijn 
ook kleine "drukknoopjes gallen" te vinden en platte linzengalletjes en zelden een ananasgal (evt. vondst 
graag aanmelden bij de redactie) . 
Bomen hebben ook ieder een andere uitstraling: van de beuk wordt wel gezegd dat hij streng is en geen con
cunentie gedoogt; ook eerbiedwaardig, steungevend en oerbetrouwbaar. 
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Tegen een grote eik zegt men majesteit, ze is grillig in haar vorm en sterk inspirerend; dat laatste is zij zeker 
voor de oude Keltische priesters, de druïden (in vertaling: mensen met kennis van de eik) en genezend (vaak 
als lapjesboom gebruikt- als het een "heilige eik" was- om een stukje kleding van een zieke aan vast te 
knopen), zoals bij de eik van de St. Walriekruïne in de Hatertse vennen. 

Vraag aan de lezers: hoeveel grote rode beuken staan er in Hees? Vermeld ook de plaatsen. Antwoorden, 
vragen of andere reacties sturen aan de redactie met naam en adres. 

Fransje Brakkee 

Curiositeiten 

Het was een heel erg moeilijke Curiositeiten, de vorige keer. We ontvingen een suggestie, van mevr. Tax, 
dat het zou kunnen gaan om het pad, dat liep richting het huidige kanaal vanaf waar nu de Stenen Bank 
staat. We gaan hier achteraan. 

Deze keer in onze rubriek een oproep uit Nieuw-Zeeland over een neergestort vliegtuig in de buurt van de 
Petruskerk, aan het begin van 1944. Nick Lambrechtsen, opgegroeid aan de Kerkstraat in Hees, schreef in 
juni een e-mail naar Het Archief van_ Nijmegen en medewerkers van het archief verzochten ons op hun beurt 
weer om medewerking. Het verzoek van Nick Lambrechtsen betreft de naam van de Engelse piloot van het 
neergestorte vliegtuig. Deze kwam daarbij om het leven, maar redde door een allerlaatste manoeuvre wel 
het leven van de bewoners van het huis aan de Kerkstraat, de familie van Nick Lambrechtsen. Wie was die 
Engelsman of hoe kunnen we achter zijn naam komen? We drukken hierna de tekst van de e-mail uit 
Nieuw-Zeeland af en hopen, dat iemand ons op weg kan helpen. Alle informatie over het gebeuren is wel
kom bij ondergetekende of bij de redactie van De Stenen Bank. 

Overigens heeft Hees wel meer last gehad tijdens de Tweede Wereldoorlog, met name van een verwoesten
de bom eveneens in de buurt van de Petruskerk op 22 juli 1942. Paul Eijkhout schreef daar een boekje over 
en de hierbij afgebeelde foto heeft betrekking op dat bombardement. 

Loek J anssen 
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Tekst van de e
mail van Nick 
Lambrechtsen uit 
Nieuw-Zeeland 

Geachte Heer/ Mevrouw 

U zult wel een beetje 
verbaasd zijn een E
mail van NZ te krij
gen maar ik zou 
graag uw hulp ont
vangen bij het op
sporen van een En
gelse piloot die in het 
begin van 1944 
neergeschoten werd 
en bij het NH kerkje 
in Hees bij Nijmegen 
verongelukte. Als hij 
niet op het laatste 
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moment de koers van zijn vliegtuig (een Spitfire?) had gewijzigct zou hij op ons (toenmalige) huis in Kerkstraat 14/ 
Hees bij Nijmegen neergeploft zijn. En ik zou deze brief heus niet schrijven. Mijn moeder en ik stonden bij een ach
terraam en konden hem zien. Maar omdat ik het overleefd heb/ dankzij zijn opoffering/ wil ik nu proberen uit te vin
den wie hij was. 

Om hem op te sporen bij de Commonwealth War Graves Commission heb ik tenminste zijn naam en initialen nodig/ 
en bij voorkeur nog wat meer informatie. 
( .. .) 
Zijn naam zal vast wel niet in de krant gestaan hebben want het ongeval gebeurde voor de Bevrijding. 
( . .) 
Uw hulp en advies zal ik zeer op prijs stellen. 

Hoogachtenct 
Nick Lambrechtsen 

Planeten park? 

U hebt het vast al gemerkt. Het onderdeel van Park West, naast het zwembad, begint definitiefvorm te krij 
gen. 
In nauwe samenwerking met een werkgroep uit de buurt is de inrichting bepaald. Hierbij heeft men getracht 
rekening te houden met alle mogelijke meningen. De een houdt van een open ruimte, de ander van dichte 
begroeiing. De een let vooral op het ecologische aspect, terwijl de ander de voorkeur geeft aan een mooi op 
kleur aangelegd tuinpark De groep heeft gezorgd dat er voor elk wat wils is, waarbij ook zeker aan speelge
legenheden gedacht is . 

Half november moet de aanleg volgens de planning klaar zijn. Rond die tijd zal het park officieel geopend 
worden. Bij de activiteiten rond deze opening zijn ook twee scholen uit de buurt betrokken, de Zonnewende 
en De Lanteerne. Zij verrichten activiteiten als bijvoorbeeld het planten van bomen en ophangen van nest
kastjes. 

Binnenkort verleden tijd Foto: Loek Janssen 
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Het Planetenpark, zoals de werknaam luidt, loopt over in het Kometenpark Het leek de werkgroep en de 
gemeente leuk om één naam voor beide parken te gaan hanteren. Die naam is er echter nog niet. Hiervoor 
wordt een prijsvraag uitgeschreven. Als u dus een leuke naam weet voor beide parken tezamen, stuur deze 
dan voor 15 oktober 2001 naar het redactieadres van de Stenen Bank. Het adres kunt u achter op dit blad 
vinden. Wij zorgen ervoor dat alle inzendingen terechtkomen bij de werkgroep "Planetenpark". 
De inzender van de gekozen naam zal een leuke attentie ontvangen. 

De ontwikkelingen omtrent het totale Park West worden door een werkgroep van de Vereniging Dorpsbe
lang Hees op de voet gevolgd. Wij houden u op de hoogte. Het "Planetenpark" krijgt nu in ieder geval snel 
vorm. De moeite waard om eens te gaan kijken . 

Ella Scholten 

Vernieuwde website 

Als u gebruik maakt van internet heeft u wellicht de 
webs ite van de vereniging we l eens bezocht. Op dit 
moment zijn wij druk bezig met het opzetten van de 
nieuwe site van de vereniging. Vanafbegin septem
ber 2001 is de nieuwe site is operationeel. Welis
waar nog niet volledig, maar er wordt hard aan ge
werkt om de site te laten voldoen aan onze strenge 
normen. U zult dan ook zien dat er voortdurend 
aanpassingen verschijnen . Tot het tijdstip dat de 
nieuwe site volledig voorzien is van alle informatie, 
blijft de oude site nog beschikbaar. 
Het adres van de nieuwe site is: 
www .dorpsbelanghees.nl 
Uw reacties en opmerkingen zijn zeer we lkom. U 
kunt deze mai len naar eric@dorpsbelanghees .nl 

Oude Stenen Banken 

Het Archief van de gemeente Nijmegen wil graag 
haar co llectie Stenen Banken volledig maken. De 
laatste jaren ontvangt het archief steevast ons vere
nigingsblad, maar met name van de eerste jaargan
gen ontbreken nogal wat nummers. En misschien 
was u juist van plan toch maar afstand te doen van 
die stapel Stenen Banken, d ie al jaren in een kast 
ligt: zonde om ze bij het oud papier te leggen (in
derdaad!), maar echt lezen doet u ze ook niet meer. 
Ons kunt u er een groot plezier mee doen, want ook 
het verenigingsarchief heeft nog wat leemtes. U 
kunt de oude Stenen Banken kwijt bij de secretaris 
van de vereniging, Annemarie Verberne. Haar adres 
vindt u, zoals gebruikelijk, op de achterzijde van 
deze Stenen Bank vermeld. 

Loek Janssen 
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Oplossing puzzel 

In de vorige Stenen Bank hebben wij een kruis
woordpuzzel afgedrukt. Achteraf is ons gebleken dat 
de puzzel niet volledig was in te vullen, omdat een 
omschrijving ontbrak. Wij bieden u hiervoor onze 
excuses aan . De antwoorden luiden als volgt. 

Horizontaal Verticaal 
1. Stenenbank 1. Schependom 
8. cel 2. teer 
9. Nijl 3. elegie 
10. Hees 4. en 
11 . Moene 5. Nijmegen 
14. erg 6. blote 
15. Petrus 7. koest 
16. ge 12. er 
17. even 13 . nu 
19. in 18. nee 
21 . nieuw 19. ie 
23. doden 20. nul 
27 . la 22. Waal 
28 . oma 24. oma 
29. ka 25 . dar 
31. markt 26. net 
32. Tiel 30. ai 

Ingezonden mededeling 

Van 28 november tot 2 1 december heeft Dens 
Husman een kersttentoonstelling van wandkleden en 
aquarellen in het gemeentehuis van Beuningen. De 
tentoonstelling is te bezichtigen op werkdagen van 
8.30 tot 12.30 uur. 
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BP-STATION VAN WIJK OP DE MOlENWEG 

HET TANKSTATION BIJ U IN DE BUURT! 
KOM EENS LANGS EN SPMR RAZENDSNEl VOOR ARTIKELEN BIJ KIJKSHOP 
EN FREE RECORD SHOP. 
IN ONZE RUIME SHOP VINDT U O.A. TABAK, FRISDRANKEN, WEEKBLADEN, 
TELHOONKAARTEN, BLOEMEN, ZOETWAREN, KOPIEERAPP.,AUTO-ART. EN IJS. 

WIJ STAAN 7 DAGEN PER WEEK VOOR U KLAAR!! 

ORTHOPEDAGOGISCH ADVIESBUREAU 
DRS. GfRJO PIETERS-MESTROM 
ORTHOPEDAGOGEIGZ-PSYCHOLOOG 
KOT(Tf BRfDfSTRAAT 59 
6543ZP NIJMEGEN 
TfL·024-378l3f4 

0 
\A 

• DIA~NOSTISCH ONVfRZOfK EN BfGflfiVIN~ VAN lEER-Of STlJT)ffPROBlEMEN fN DAARMEE MOGELIJK 
SAMENHANCENVE SOCIAAl-fMOTIONElE PROBLEMEN. 

• KORTDl/RENVE THERAPIE. 
• OPVOfD/NCSONVfRSTfUNINC. 
• SCHOOlKfUZf-AVV/fS. 
• HUISWERK-Of STlJT)/fBfGflfiVIN~. 

~ 
Mia van Raaij 

Energieweg 27 
6541 cw Nijmegen 

Handgemaakte decoraties/sculpturen voor binnen en/of buiten 

Vrijdag en zaterdagm.iddag na telcfoniscbe afspraalz 024.3771412 

V 
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VENNENSTRAAT 69 
6543 JP NIJMEGEN 
TEl: 024-3770006 
FAX: 024-3733358 

FlUS tf 1'/T/IESS 

TA/Il WAl Eli NART MET PUliEl ~ 

Administratie- & Belastingadviesbureau 

Korte Bredestraat 61 Nijmegen Telefoon: 024-3 792266 
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Instituut voor Massage en FilosOfie 

Q 
Mevrouw Drs. Jopie Beenakkers · 

Goed voor lichaam en geest: 
klassieke en sportmassa ge; 
lymfe-en bindweefselmassage; 
filosofische gesprekken/consulten 
filosofiecursussen. 

AANGESLOTEN BIJ NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR 
SPORTMASSAGE EN DE VERENIGING VOOR FILOSOFISCHE 
PRAKTIJK 

Voor afspraken en info: 
Florence Nightingalestraat 85 
6543 KV Nijmegen 
Tel/Fax. (024) 378 78 52 

Schola 

Praktijk voor supervisie en andere 
opleidingsvormen 

Cor van der Donk 
Kometenstraat 30 
6543 XJ Nijmegen 
tel. 024 - 3 782602 
mobiel: 06-28029197 
email Cor.vanderDonk@edu.han.nl 
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ADVERTEREN 
IN DEZE RUIMTE? 

NEEMT U CONTACT 
OP MET HET 
REDACTIEADRES. 
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De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. 
Deze vereniging streeft naar het behoud van het landelijke karakter van het voormalige kerkdorp Hees. 

Het bestuur van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees: 
Loek Janssen (voorzitter) 
Tel. 024-3734800 

Annemarie Verberne (secretaris) 
Tel. 024-3786068 

Eric Beumer (penningmeester) 
Tel. 024-3774047 

Hotze Bleeker (bestuurslid) 
Tel. 024-3741300 

Mark Christiaansen (bestuurslid) 
024-3786826 

Toon Zondag 
024-3782876 

Secretariaat van de vereniging: 

Redactieadres van de 
Stenen Ban!<: 
Kerkstraat 60 
6543 KL Nijmegen 
Tel. 024-3782979 
Email: 
Dorpsbelang.Hees@comps.demon.nl 

Redactieleden 
Trees van Hal 
Elia Scholten 
Arno Schlösser 

Werkgroepen en contactpersonen 
Werkgroep verkeer: 
Ad Biemans, tel 3782979 
Werkgroep Park West: 
Elia Scholten, tel. 3734800 

Lid worden? 
U kunt lid worden door contact op 
te nemen met het secretariaat van de 
vereniging. 

De Vereniging Dorpsbelang Hees 
op Internet: 
http ://www.dorpsbelanghees.nl 

Milieuklachtenlijn: 026-3599999 
Bel- en herstellijn: 024-329 2 329 

Ananasstraat 19 
6543 ZH Nijmegen 
Tel. 024-3786068 

Het lidmaatschap kost f 12,50 per 
jaar. Dit bedrag dient u over te maken 

Let op: 
Kopij inleveren voor 
26 november 2001 
op het redactieadres. 

Email: 
Dorpsbelang.Hees@comps.demon.nl 

Bloemisterij 

Bloembinderij 

Kerkstraat 187 Nijmegen 
Tel:024-3 770336 
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op gironummer 349955. 
Dankzij het grote ledental heeft de 
vereniging de afgelopenjaren al veel 
kunnen bereiken. 

Hutt1ng 
Bloemisten sinds 1930 
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