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De titel zegt het al. De naam is nog niet gekozen , maar desalniettemin is op 24 november op een bijzonder druileri ge
zaterdag het park aan de Planetenstraat feestelijk geopend . Feestelijk was het zeker. Er waren ballonnen en er was een
tent waar koffie thee en chocolademelk geschonken werd. De nodige hoge gasten waren aanwezig, zoa ls een hoogwerker, wethouder Boelens en Sinterklaas.
Om twee uur 's middags startte Liesbeth Jansen , de gemeentelijke projectleidster voor dit park, de feestelijkheden.
Wethouder Boelens sprak vervo lgens de grote groep kinderen en volwassenen toe.
Met een kleine attentie en een bloemetje bedankte hij namens de gemeente de bewoners, die mee hebben gewerkt aan
de inrichting van dit park. De werkelijke opening werd verricht door kinderen van de twee scho len uit de buurt, De
Lanteeme en de Zonnewende.
Voor deze gelegenheid hadden de kinderen nestkastjes gemaakt, die zij met behu lp van de hoogwerker in de bomen
van het park ophingen.
Een aantal kinderen plantte ook op deze middag de laatste bomen van het park.

Dit alles gebeurde nadat André Jannink zijn toespraak had gehouden. André heeft meegewerkt aan de inrichting van
het park. Dit deed hij met twee petten op, namelijk die van buurtbewoner en met de pet van werkgroep Park West van
onze veremgmg.
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André zei in zijn toespraak dat dit een bijzondere opening is. Waarom bijzonder?
"Bijzonder is een andere relatie tussen gemeente en
ons buurtbewoners . Een aantal jaren ge leden lag namelijk het ontwerp van het parkdeel aa n de Kometenstraat al vast tijdens een informatieavond. Nu hebben
wij voor het nieuwe deel achter het zwembad een hele
reeks inspraakbijeenkomsten gehad.
Deze keer hebben we een gemeentelijke projectleidster, die bemiddelde tussen buurtbewoners en ontwerpers. De persoonlijke betrokkenheid van Liesbeth
verdient app laus.
Bijna altijd verandert groen in opdringende bebouwing. Bijzonder is dat beschikbare grond deze keer
een park is geworden, toegankelijk voor iedereen.
De inwoners in het stadsdebat en de VDH kiezen
vooral voor leefbaarheid . Hier geeft ook de gemeente
aa n leefbaarheid de voorkeur boven economische
motieven. Leefbaarheid kun je niet uitdrukken in ge ld.
Leefbaarheid is:
Een speelplaats buiten waar j e ze lf het spee ltui g
voor mocht uitzoeken.
Een bank om buiten op te zitten en kinderen te
zien spe len, onverwacht in gesprek komen met een
buurtbewoner.
Het mooie doorzicht, fijn kunnen wandelen.
De rust van de natuur na de drukte van de stad.
De verwondering over een insect, een plant, een
vogel ; het genieten va n kleurrijke vlinders; het
zien van egels en eekhoorns op een zomerse
avond.
Ook hee l bijzonder is dat de gemeente nu een oude
belofte weer in ere herstelt. Het behoud van de groene
ring om het oude karakteristieke dorp Hees. De bouw
van het zwembad en l 0 jaar geleden een crisiscentrum,
onderbraken de groene zone, toen de gemeente haar
belofte jammer genoeg was vergeten. Het is heel
bijzonder dat de gemeente zoiets nu weer wezen lijk
herstelt.
Bijzonder is dat de gemeente en de VDH zij aan zij
staan in een project voor leefbaarheid en welzijn.
Eerder ontmoetten gemeente en vereniging elkaar wel
eens bij de Hoge Raad.
We hopen dat dit niet het einde is van een project,
maar slechts het begin van de samenwerking aan de
ontwikkeling en onderhoud van Park West. Samenwerken aan een leefbare stad, uitwisselen van nieuwe
ideeën en deskundigheid -immers nieuwe tips uit de
wijk blijken nog steeds binnen te komen. We moeten
onze Ja ·achten bundelen, voor meer resultaat, soms
tegen minder kosten."

ook weer aan de slag. In eerste instantie met de ontwikke lingen van Park West aan de Wolfskuilseweg en
het terrein achter de tuinbouwschool. Hierover leest u
in onze volgende Stenen Bank meer. We zijn in elk
geva l in overleg met de gemeente hi erover. Daarnaast
hebben we als werkgroep de eer om een voorselectie te
maken van de te kiezen naam voor het nieuwe park.
De bus, die geplaatst was bij de opening van het park
bevat vele suggesties. Vanuit onze voorselectie bekijkt
de gemeente welke naam het meest geschikt is en via
een raadsbesluit za l deze keuze dan bevestigd worden.
Ook hierover in onze volgende Stenen Bank meer.
Rest mij nu nog iedereen veel wa ndel- en spee lplezier
in het nieuwe park te wensen .
Verderop in deze Stenen Bank treft u nog twee foto's
aa n van de opening van het park.
Eli a Scholten

In 191 2 verscheen het boek "Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld. Geschiedkundige en hedendaagsche
beschrijving van Hees, Neerbosch en Hatert", een uitgave van de Vereeniging ~o.rpsbelang ..
verzoek va.~ de v~or
zitter van "Dorpsbe1ang", dr. J.J. de Blécourt, leverden diverse Nijmeegse specialisten een biJdrage ~an de ontslu1~
ting" van dit voor vele Nijmegenaren relatief onbekende stukje Nijmegen b:titen de stadsgre~zen. D1e onbekendheld
was er niet voor niets. Tot ver in de 19e eeuw woonde de Nijmeegse bevolkmg grotendeels bmnen de stads muren. Om
strategische redenen mocht het geb ied direct buiten de stadsmuren niet bebouwd worden . Ver~~r weg lagen de dorpen
Hees, Neerbosch en Hatert, voor het gevoe l van de meeste Nijmegenaren (tenslotte voornameliJk aangewezen op het
reizen te voet) te ver weg.
Toen de muren in 1874 mochten worden afgebroken, vonden er al snel bouwactiviteiten
buiten de wallen plaats; met name aan de westkant kwam ook industrie op .Maar voordat e ~· sprake ~as van een doorlopende bebouwing van de stad naar Hees, Neerbosch en Hatert verstreken er nog enkele tientallen Jaren. Zo _b leef de
reis naar deze dorpen van het Schependom van Nijmegen een incidentele activiteit. Het boek van de "Vereemgmg
Dorpsbelang" wilde hier iets aan doen: stadgenoten laten ervaren dat het de moeit~ waard was om de dorp~n van het
Schependom te vereren met een bezoek. In het boek waren daartoe enkele wandelmgen opgenomen. En biJ d1e
wa ndelingen werd een uitgebreide beschrijving gegeven van hetgeen men onderweg kon aantreffen aan hutzen,
bedrijven, tuinen, maar ook markante personen uit het schependom .
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Redactioneel
Zo, dit keer ze lfs weer een dikke Stenen Bank!
Allereerst omdat er van alles gebeurt in de wijle Een
prachtig park erb ij , Sancta Maria vernieuwt zich en
met het verkeer in en om Hees staat van alles op
stapel. Vooral over dat verkeer, een eventuele tweede
Waalbrug en snelheidsremmers voor auto's, za l het
laatste woord nog lang niet gezegd zijn.
Naast de twee "lopende" serie artikelen over sport in
Hees en bomen in de buurt start onze voorzitter nog
zelfs een derde: "wandelen door Hees", met een
vergelijking naar het Hees van een eeuw terug!
Die bomen in de buurt hebben mij trouwens aardig
bezig gehouden. Ik wi lde natuurlijk alle rode beuken
tellen, zo nieuwsgierig ben ik wel. Ik dacht er mee
klaar te zijn door de deur uit te lopen en van daaraf te
tellen wat ik zag. Nou ben ik een bevoorrecht mens, ik
telde er meteen zeven stuks, maar dat bleek nog lang
niet all es. Opvallend is dat die rode beuken all emaa l
langs de Bredestraat, Kerkstraat en Dennenstraat staan.
En nog twee bij de Petruskerk, weggedrukt achter de
platanen. Wonderlijk dat er bomen zijn die onze
"koning van het bos" nog weg weten te drukken. Op
mijn werktafel prijken inmiddels een heleboel
ananasgallen. De bewoners van Kerkstraat 80 lieten
die zien, hun boom zit er vo l mee. Leuk, wat zo 'n
artikel allemaal losmaakt.
Trees van Hal

Na deze woorden konden de kinderen aan de slag met
hun werkzaamheden . De nestkastjes werden geplaatst,
bomen gep lant en Sinterklaas maakte en ronde door
het park. De werkgroep Park West van de VDH gaat
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Wandelen door Hees

Gezicht op Hees in 1904

We hebben de wande ling door Hees, vertrekkende vanaf het spoorwegv iaduct bij de Lange Hezelstraat, opnieuw
gemaakt. We vroegen ons af in hoeverre die wandeling uit 1912 nog steeds te maken is. Wat is er nog ~e herkennen?
Wat is daar dan de afgelopen honderd jaar mee gebeurd? Vanaf het eerste nummer van 2002 hopen WIJ u h1erover te
kunnen informeren. De opzet van deze artikelenreeks, onder de titel Wande len door Hees, is a~s vo l ~t, We nemen een
fragment uit het boek van 1912 letterlijk over en vervolgens bekijken we wat er nog terug t~ _vmden IS of wat er
gebeurd is sinds 1912. We beperken ons wel tot de fragmenten uit het boek, die daadwerkeliJk betre_kkmg_hebben op
de (herkenbare) omgeving. Beschrij vingen van personen en gebeurten issen, hoe interessant ook, bltjven bmnen: dit
bestek buiten beschouwing.
.
In een aantal afleveringen van De Stenen Bank willen we de gehele wandeling opnieuw maken. Maar zeer ~eker
zullen we niet volledig (kunnen) zijn . Lezers van De Stenen Bank kunnen ons misschien aan nuttige, extra 1nformat1e
helpen. A lle informatie is bijzonder welkom bij ondergetekende of bij de redactie va n de Stenen Bank.
Loek Janssen .
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Quick 1888

BP-STATION VAN WIJK

OP DE MOLENWEG

Q ui ck 1888 , de laa tste sportc lub in of om Hees in de
sc hijnwerpers. Ik vrees de dat dit onvermijd elijk een
saa i stu kj e mo es t worden. Na de aa ndacht di e all e
voetbalclubs in en om Hees a l gekregen hebben in de
vori ge arti kelen kon ik all een nog maar in herhaling
va llen. Dat blijkt toch een beetj e anders uit te paldcen:
al vanaf het mom ent dat ik het sportpark " de Dennen"
opfietste merkte ik dat dit bee ld zich in mijn hoofd had
genes teld va nwege mijn eigen onkund e. Ik was nog
nooit in het sportpark geweest en meteen al viel me op
hoe groot het was: veel parkeerruim te, een rij hokj es
voor kaa rtverkoop , rondom sportvelden . En dat er ook
voor de kan tin e nog getenni st werd en wa t was de
kantine g root! D e aanwez ighe id va n d e O.C. Hui sm anh a l had ik nooi t met Qui ck geass ociëerd .
Kortom : na al di e j aren dat ik in Hees woon drong het
nu pas tot me door dat er aa n de rand van ons dorp een
veelzijdig sportgebeuren hui st.

HET TANKSTATION BIJ UIN DE BUURT I
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,
TElfFOONKMRTEN, BLOEMEN, ZOETWAREN, KOPIEERAPP.,AUTO-ART. EN IJS.

WIJ STAAN 7 DAGEN PER WEEK VOOR UKLAAR I!

ORTHOPfDAGOGISCH ADVIESBUREAU
DRS. GfRJO PIETERS-MESTROM
ORTHOPEVACOCEICZ-PSYCHOlOOC
KORTEBRfVESTRAAT 59
6543 ZP NIJMEGEN
Tfl:024-3782314
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Ik wist dus niet dat Quick een brede sportvereni ging
is, waarin meerdere sporten beoefend worden. En dat
is Quick altijd gewees t. In 1888 is men va n start
gegaan met een gecombineerde cri cketvoetbalvereni ging (cri cket is een zomersport di e ook
op een groot grasve ld gespeeld wordt en als zodanig
heel goed te combineren met voetbal). Rond de vorige
eeuwwisse ling heeft men 20 j aar lang het cri cketspel
buiten de deur gezet. Maar verder kun j e zeggen dat de
combinatie voetbal en cri cket een constante is in de
ve le en wisselende sportcombinaties binnen Quick.
N a wat zwervende eerste j aren kon men in 19 16 het
landgoed met villa Le liëndaa l kopen aa n de
Hazenk:ampsweg. Dit werd moge lij k gemaa kt door een
legaat va n voorm alig voorzitter Schippers. Na de
oorlog wilde de gemeente er bouwen en in 1960
verhui sde de club naar de Dennenstraa t Toen op de
Hazenkamp en nu "bij ons" was en is Qui ck een
bloeiende en brede sportvereniging di e vee l te bieden
had. Het bouwen van de O.C.Huisman-sporthal past
helemaa l in dat bee ld. De hal is in 1989 geopend en
wordt gehee l door de vereni ging beheerd .
Kijken we eens naa r alle sporten die binnen Qui ck
beoefend konden of kunnen worden:
• voetbal: altijd een harde kern va n Quick geweest,
die op het moment met plm . 480 leden de helft va n
de vereni ging bes laa t. Er spelen 6 heren- en maa r
liefst 19 jeugdteams. Ook hi er erg veel interesse
bij de j eugd voor voetbal. Ook heeft men een team
va n gehandicapten. Naast Q uick trai nt ook NEC
overi gens op de velden van sportpark ' de Den nen';
• zaa lvoetbal: een mogelijkheid di e ontstaa n is door
de bouw van de sporthal. Deze tak heeft 40 leden.
Behalve 3 herenteams speelt er ook I damesteam. ;

\A

V/ACNOSTISCH ONVfRZOfK EN BfGflEIVINC VAN lEER-OF ST{f[)ffPROBlEMEN EN DAARMEE MOCfl/JK
SAMfNHANCENVE SOCIAAl-fMOTIONflE PROBLEMEN.
KOWURENVE THfRAP/f.
OPVOfTJ/NCSONVfRSTfUNINC.
SCHOOlKfUZf-AVV/fS.
HUISWERK-OF ST{f[)ffBfGflf!V/NC.

Hia van R aaij
E n ergieweg 27
6541 CW Nijmegen

Handgemaak te decoraties/sculpturen voor binnen en/of buiten
Vxijdag en zaterdagmiddag na telefonische afspmal< 024.3771412
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cricket: er cricketen zo ' n 130 leden in 5 teams.
Van all es wat: een damestea m, een j eugdtea m, een
studententeam . . . Cricket wordt in Qui ck op zeer
hoog ni veau gespee ld : de dames zijn landelijk
kampioen, de heren horen tot de top binnen de
hoofdkl asse;
atletiek: in 1895 al heeft men de atl eti eksport binnengehaa ld, tege lij k met het (naar later bleek tijdelijk) afstoten van het cri cket. Tot 1978 was bet een
bloeiende tak va n sport in de vereniging. Zo bloeiend dat er dringend behoefte was aa n een sintelbaan en aan andere voorzieningen waa rvoor op het
comp lex aan de Dennenstraat geen plaa ts was. Op
Braldcenstein werd di e ruimte we l gevo nden en de
Atletiekvereniging Nijmegen splitste zich af van
Quick. Nu nog li ggen er wat betonpl aten (kogelstoten) en een za ndbak voor verspringen hlssen de
banen van het sportpark. Als herinn eri ng aan deze
sport is er H.U. K. (houdt u kwiek): een groep van
op dit moment zo' n 45 voora l oudere mensen di e
in de sporthal fitn essen;
hockey: voor de oorlog al van start gegaan en
daarn a meegenomen naar de Dennenstraat Ook
hier weer een verhaal van een groot succes en mede daardoor een te krappe behuizing. Het sportpark was te klein voor de groei di e het hockey nodi g had en in 1966 scheidde de hockeyvereni ging
Quick zich af en kreeg haa r eigen ve lden aan de
Energ ieweg, waar nu Kraa ij enhof voetbalt;
tenni s: een vee l j ongere tak van sport bilmen
Quick: in 1983 werden de eerste 2 banen aangelegd op plekken die eerst voor atletiek in gebruik
waren. ZOW-tennis werd geadopteerd, dat was
een club di e naast het vroegere Domini cusco ll ege
zat maar daar weg moest va nwege wonin gbouw en
men groe ide naar 5 banen. Op dit moment gebrui ken zo' n 200 leden 3 tenni sbanen. De banen
worden ni et zo hee l intensief gebruikt. Er is dan
ook geen wachtlij st voor ni euwe leden: j e kun t j e
opgeven en meteen een ball etj e slaa n!!
badmi nton: sinds 1990 kun j e een paa r keer per
week een pluimpje wegs laa n in de sporthal;
bowls: de j ongste tak va n sport aan de
vereni g ings loot Opgericht in 199 1 door een aantal
seni oren als een tot dan toe onbekende sport met
Enge land als bakermat. Men spee lt het in de
sporthal op brede groene matten ter lengte va n de
hele hal. Op het eerste gezicht lij kt het op j eu-deboul es met hele grote ball en maar bow ls heeft zijn
eigen compl exe rege ls. De ballen waarm ee
gegoo id wordt vond ik het meest op k lein e kaasj es
lij ken. M ini-edamm ertjes met een wat pl atte
boven- en onderka nt. Omdat ze ni et rond zijn
beschrij ven de ball en geen rechte baa n, dat ziet er
wond erlij k en moei lijk ui t. De interesse voor
bow ls groeit, er zijn bij na l 00 beoefenaars.
5

Het niveau waarop sommigen spelen is zeer hoog.

ik begon deze artikelenserie met de vraag hoe
sportiefwij hier in Hees zijn en ik denk dat we
best mogen concluderen dat we met zijn allen
behoorlijk wat balletjes mee slaan, -gooien of trappen in het Nijmeegse!!!
Dit was de laatste sportclub in de schijnwerpers, niet
het laatste artikel over sport in Hees. Die eer valt te
beurt aan een !mots van een sportaccommodatie
midden in Hees: het zwembad natuurlijk. Daarover
meer in het lentenununer.

Bij de Oost-Nederlandse kampioenschappen waren
van de 6 teams die wonnen er maar liefst 5 van
Quick!!

Trees van Hal

Aanbieding!!
In 1912 verscheen het standaardwerk over Hees,
Neerbosch en Hatert, uitgegeven door de Vereniging
Dorpsbelang, voorloper van de huidige Vereniging
Dorpsbelang Hees. Inspirator van dit fraaie boekwerk
was de ons bekende dr. J.J. de Blécomt.

HET SCHEPENDOM
VAN NIJMEGEN
Enkele bowlers in actie

Foto: Trees van Hal

IN WOORD EN BEELO

Quick 1888 is dus een grote sportvereniging, dat
betekent dat alles ook groter aangepakt moet worden
dan bij veel andere clubs. Zo heeft de club maar liefst
6 mensen in dienst met een LD.-baan. Samen met zeer
veel vrijwilligers onderhouden ze het gehele complex,
alle banen en velden, kleedkamers en vergaderruimten
en ook de sporthal. De kantine is een zelfstandige onderneming. Dat geeft ook weer nieuwe mogelijld1eden.
Zo is er een optreden geweest van de Achterhoekse
groep NormaaLZoiets kan ook door de nogal geïsoleerde ligging van het terrein. Weliswaar liggen er
rondom woningen maar die staan allemaal op afstand
door tussenliggende wegen of parkeervoorzieningen.
Het besturen van zo'n geheel doe je er niet zomaar
even bij in een paar uurtjes. Alle ochtenden zijn er
bestuursleden aanwezig om hun eigen werk te doen en
dat van anderen in goede banen te leiden.
Als je er zoals ik geen verstand van hebt ben je geneigd te denken dat het bestuur van Quick op één front
geen zorgen zal hebben en dat is dat de club te klein
wordt. Dat blijkt dus niet te kloppen! Niet dat men er
wakker van ligt, maar ook Quick kampt met een afnemend ledental. En ook hier kan het sportpark alleen
onderhouden en verzorgd worden als er voldoende
leden zijn die er voor betalen en als vrijwilliger meewerken . Ook Quick moet aan de toekomst blijven
timmeren en een van de mogelijkheden kan zijn om
met anderen te fuseren. Met de andere sportverenigin-
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gen in west en de gemeente is men bovendien in
overleg over de toekomst van de sportverenigingen in
west. Dat kwam in een vorig artikel al even ter sprake:
op initiatiefvan de Nijmeegse sportraad, de KNVB en
de gemeente werkt men gezamenlijk aan het probleem
dat er in Nijmegen-West relatiefveel
sportverenigingen zitten en dat er ook een aantal
noodlijdend zijn dan wel in de toekomst te klein zullen
zijn. Quick doet daar actief in mee, geeft daarbij wel
steeds aan dat ze een multi-sportvereniging zijn en dat
voetbal daarin wel belangrijk maar niet overheersend
is. Die identiteit wil Quick ook behouden .

GESCHIEDKUNDIGE
EN HEDENDAAGSCHE BESCHRIJVING VAN
HEES, NEERBOSCH EN HATERT

MET WANDELKAART

UITGEGEVEN DOOR OE VEREENIC ING •• DORPSBE LANG'"
EEN HERU ITGAVE
VAN HET GEMEENTEARCHIEP NIJ MEGEN
1986

Tot slot, waar komen de meeste leden vandaan? In het
adressenbestand beeft de meerderheid een postcode
6543, komt dus hier uit de buurt. De rest komt
verspreid uit heel Nijmegen en ook uit de omgeving.
Ook bij de eerder geïnterviewde sportverenigingen
bleek dat een groot aantalleden uit Hees en de rest van
Nijmegen-West kwam. Al met al komen de leden van
alle sportverenigingen hier voor een belangrijk deel uit
de buurt. Daar kun je verschillende conclusies uit
trekken:
de gemeente vindt dan wel dat er hier relatief veel
sportvelden liggen maar misschien is dat wel
terecht omdat we zoveel sporten hier in west??
het zou kunnen zijn dat mensen meer gaan sporten
als ze sportverenigingen naast de deur hebben;

In 1986 verscheen een heruitgave van dit, inmiddels
tot collectors itern geworden, boek. In zeer korte tijd
was de heruitgave uitverkocht. Wij hebben echter de
hand weten te leggen op acht, (laatste?), exemplaren.
Belangstellenden kunnen een exemplaar verkrijgen
(tegen kostprijs, zijnde vijftien gulden) bij de
voorzitter van de Vereniging Dorpsbelang Hees, Loek
Janssen; Ananasstraat 1. Op is op!

Loek Janssen
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Bomen in de buurt 11
In November is het eindelijk gaan herfsten ; het afgevallen blad kleeft in de straatgoten. We zijn weer
overgoten met prachtige kleuren; onze stoepen werden
schilderijen . Ik vind het ook altijd boeiend om te zien
hoe de bomen er nu bijstaan. Ze tonen allemaal hun
eigen karakter, per soort en zelfs per individu. We zien
nu langs alle oprijlanen naar ons heerlijke dorp een
erewacht van lindebomen met hun sierlijke zwarte
taldeenprofiel: langs de Wolfskuilseweg, de Tweede
Oude Heselaan en de Voorstadslaan tot de rotonde.
De eiken langs de Schependomlaan , de hazelaars
vooraan langs de Molenweg, de goudiepen langs de
Korte Bredestraat zijn nog niet helemaal uitgebladerd;
leuk om later zelf eens te kijken wat ze willen uitdrukken .
Toch worden niet alle bomen kaal ; bijna de hele familie van de naaldbomen blijft groen in de winter. Wij
richten onze aandacht dit keer op een opvallende boom
met blauwgroene naaldjes: de ceder.
Bij de omstreden Witte Villa staat een prachtige blauwe Atlasceder, die de vingers van zijn grote uitstekelige takken aan het einde iets omhoog buigt. Van dichtbij kunnen we op de langere takjes alleenstaande
naaldjes zien zitten, maar op de bobbeltjes (" korte
loten") een heel kransje van naaldjes. Ze bloeien ook,
vrij onzichtbaar in de herfst met manlijke stuifbloempjes aan langwerpige katjes, die nu volop op de stoep
liggen (ca.6 cm .). De vrouwlijlee bloeisels hebben de
vorm van kleine tonvormige kegeltjes, die na 3 jaar
rijp zijn en dan zo aan de boom al hun zaadjes laten
vallen. De dennenbomen in onze bossen laten duidelijke denappels vallen met zaad en al. Maar kijk eens
goed, deze dennenbomen, met de bekende dennenappels, hebben dubbele naalden ; maar onze kerstdennenbomen zijn eigenlijk sparrenbomen, met enkele oftewel solonaaldjes die in onze warme, droge huiskamers
bij bosjes de vloeren zullen versieren .
Die atlasceder komt van oorsprong uit het atlasgebergte in Noord-Afrika; men rekent deze tegenwoordig
onder de libanonceders, die eigenlijk in het MiddenOosten thuis horen. De bijbel vertelt al dat Salomon ze
uit de bergen van Libanon liet halen om er o.a. de
tempel mee te bouwen ; het hout was ook heel geschikt
voor schepen. De ceder wordt in diverse mythologische verhalen gezien als wereldboom" (Gilgameshepos). "Wie zo ' n boom omzaagt kan een hele cultuur
vernietigen ." Dat is ook letterlijk gebeurd met de Sumerische cultuur (ongeveer op de plek van Mesapotamië), waar ter wille van het bouwen van een belangrijke stad , grote gebieden werden ontbost. Met als
gvolg: erosie, en verzilting van de landbouwgebieden
en rampen voor de oogst, de
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bewoners en heel hun beschaving. Dat was 4000 jaar
geleden. Maar ook nu is het nog niet afgelopen.
In Libanon zijn nu helaas nauwelijks meer ceders te
vinden; er is veel ontbost voor allerlei doeleinden
(bouw, brandstof) en de oorlog heeft er ook geen goed
aan gedaan. Nog maar ongeveer 5% is bebost, terwijl
dat 73% zou moeten zijn. Dit is het oppervlak aan
bergen. Er is een internetpagina hierover te vinden bij
www.google.com onder de titel "cedrus libani" of "Al
Mashriq" met buitengewoon boeiende informatie. De
herbeplanting daar zou bevorderd moeten worden. Dat
is hard nodig om de luchtvervuiling terug te dringen;
om de erosie in bet bergland tegen te gaan; om meer
water beschikbaar te krijgen (nu loopt nog 20% zo de
zee in), om het land weer van bewerkbaar hout en
brandstof te voorzien en om het hele ecosysteem in
evenwicht te brengen met alle planten en dieren, die
daarin met en van elkaar kunnen leven.

DENNENSTRAAT 69
6543 JP NIJMEGEN
TfL· 024-3770006
FAX: 024-3733358

i/ETStf ï/TNESS

TANK, WAl EN KART MET PlEZIER ~

Administratie- & Belastingadviesbureau

Tak van een ceder metjonge kegels

l(orte Bredestraat 61 Nijmegen

De Stenen Bank, December 2001

Foto: Trees van Hal

Er bestaat ook een Himalayaceder, waarbij de taleken
meer afhangen naar beneden. Bij de Atlasceder gaan
de grootste zijtakken in een scherpe hoek mee omhoog. De ondersoort met de blauwgroene naaldjes
wordt bij ons het meest aangeplant. Er staat tegenover
onze voorbeeldceder nog een kleinere op de Schepen-

Telefoon: 024-3792266
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dom laan; en ook een schitterende ceder aan de Bredestraat 75.
Vreemd is dat bij stormen altijd de hele tak tot aan de
hoofdstam afbreekt (daarom bij storm nooit de auto
onder een ceder parkeren) . Het heeft te maken met een
speciale manier van aftakken van het houtgedeelte
naar de zijtakken ; hierover een andere keer meer. Ik
ben benieuwd of onze lezers nog andere ceders ontdekken in Hees. Graag insturen naar de redactie met
de naam van de vindplaats. Let wel: er zijn ook jonkies
bij de ceders.
Nog enkele bijzonderheden tot slot:
Er is toch een naaldboom, die in de winter zijn
zachte naaldjes verliest: "de Lariks". Je ziet hem
met wijdgespreide armen staan achter de huizen
van de Korte Bredestraat.(nr.46) Als hij er tenminste begin december nog staat; want er is een rooivergunning voor. Heel goed te begrijpen want hij
zuipt water ten koste van veel ander leven. Ook in
de Hatertse vennen wordt zijn groei beperkt ter
wille van een hogere waterspiegel in de vennen.
Ook de Ginkgo hoort bij de naaldbomen. Maar
deze heeft een soort driehoekig blad, waar we nog
wel een platgeslagen naald in kunnen zien. Er is
nog 1 exemplaar van te vinden in ons nieuwe parkje aan de Venusstraat kant; vroeger stonden er
twee. We blijken er I cadeau gedaan te hebben aan
het centrum, op de hoek van de Burchtstraat en de
Marikenstraat. Maar we hebben nu wel een mooi
park als compensatie gekregen. Ook deze "naaldboom" verliest zijn bladnaalden. De groenblijvers
doen dat ook wel , maar zonder dat we bet merken,
steeds een klein beetje, zoals onze haren.
Er zijn nog heel veel andere soorten groenblijvers
in Hees te vinden. Sommigen hebben geen naalden
maar kleine over elkaar heen liggende schubjes.
Ze worden vaak "coniferen"genoemd, maar dat
klopt niet helemaal, want dat woord betekent dragers van kegels, en dat zijn onze ceders en dennenbomen ook. Wie daar meer van wil weten,
moet maar eens een bomengidsje (bv. van uitg. Tirion) op het verlanglijstje zetten . Het is de moeite
waard, want we hebben in Hees een rijke verzameling,
Nu nog een correctie: vorige keer is er 1 regel weggevallen bij het onderscheid tussen zomer- en wintereiken: de zomereiken hebben een heel kort bladsteeltje,
maar een lange steel aan de vruchten (onze pijpjes).
Bij de wintereik is dat precies andersom. (Op de
Mookse hei staat er een) De dikste zomereik (780cm
omtrek) staat in het Gelderse Laren op het landgoed
Verwolde; de oudste op de Fleringer Es in Overijssel
(ongeveer 500 jaar oud) en de hoogste met 40 meter in
Voorburg. Wie meet de dikste eik in Hees?
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De dikste Libanonceder met 550cm omtrek staat aan de
Laan van Klarenbeek in Arnhem. Hoever komen wij?
Veel plezier met alle winterbomen, met de knoppen die
al klaar staan voor de lente.
Fransje Brakkee.

Van de voorzitter
De Gelderlander van 31 oktober bewaar ik nog even.
Onder de titel "Op weg naar 2030" verscheen een verhaal van Rob Jaspers met als kop "Keizerstad Nijmegen zoekt nieuwe kansen". Het artikel werd op de
voorpagina van dezelfde Gelderlander al aangekondigd:"Kanaalhavens in bee ld voor wonen".
En inderdaad, het staat er echt:
"De Oostkanaalhaven is nu nog een gebied met veel
vervuilende industrieën. Door bedrijven te verplaatsen
zou op termijn een uniek woongebied rond water gecreëerd kunnen worden. Stedenbouwers wijzen erop
dat eerder in Maastricht, Zaanstad en Dordrecht soortge lijke bedrijventerreinen tot aantrekkelijke woongebieden zijn getransformeerd."
Volgens De Gelderlander van zaterdag 17 november,
ook een bewaarverhaal, zijn Hesenaren zeer tevreden
over hun woonomgeving. Zo'n 78% van de inwoners
van Hees zegt gehecht te zijn aan de buurt. Een beetje
onbescheiden durfik toch te stellen, dat onze (en uw)
vereniging daar haar steentje aan heeft bijgedragen de
laatste elf jaren. En dat wil blijven doen!
Een week later, op 24 november, opent Sinterklaas
ze lf een nieuw park in Hees, aangelegd na uitgebreid
overleg met de buurt en de vereniging. Voor ons een
stimulans om door te gaan met Park West.
En op het moment, dat ik dit woord van de voorzitter
schrijf, denk ik na over onze bijdrage aan een discussie
over de stadsbrug, die in De Gelderlander plaatsvindt.
De werkgroep verkeer en het bestuur zijn tegen, maar
wil niet buitenspel gezet worden. Mocht de politiek
onverhoopt voor zijn, dan willen we wel als een serieus genomen partner meepraten!
In maart 2002 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen
plaats. Natuurlijk organiseren we weer een verkiezingsavond . Onderwerpen genoeg! Houd u de berichtgeving over deze avond in de gaten, bijvoorbeeld via
onze (bijna) professionele website
www.do rpsbelanghees.n l

Een nieuwe start voor Sancta Maria
Al twee keer eerder is in de Stenen bank aandacht besteed aan Sancta Maria, haar ontstaan en haar doel stel lingen. Op vrijdag 19 oktober werden we uitgenodigd
voor een feestelijke opening. Het stmtschot werd gegeven voor de stichting vrienden van Sancta Maria. Bulllt,
pers en het comité van aanbeveling (waaronder en aantal
politici op gemeentelijk, landelijk en europees niveau)
waren biervoor uitgenodigd.
Kort nog even de geschiedenis van Sancta Maria.
Tot eindjaren tachtig was Sancta Maria een bejaardencentrum dat werd gerund door de congregatie Zusters
van Barmhattigheid. Het pand voldeed uiteindelijk niet
meer aan de steeds strengere eisen, die aan bejaardenhuizen gesteld werden. In 1992 verlieten dan ook de
laatste bejaarden het huis.
In 1993 ontstond een, particulier, initiatief om in Sancta
Maria een opvanghuis voor dak- en thuislozen te beginnen. Ten behoeve van dit project werd een stichting in
het leven geroepen , de Stichting GI01·ieux genaamd. Het
pand werd door de Congregatie der Zusters van Barmhartigheid in bruikleen gegeven aan de stichting Glori eux In het bestuur zitten zusters en mensen aangezocht
door de inwonende medewerkers van het project. Uit de
doelstel lingen van Sancta Maria het volgende.
"Onze visie op de opvang proberen we uit te voeren door
de verbinding van wonen, werken en leren. Sancta Maria
biedt de uitdaging om een cenh·um te zijn waar mensen
met elkaar leren, wonen en werken.
Het uiteindelijke doel is dat bewoners in de opvang hun
eigen weg gaan, in staat zijn om zelfstandig te leven.
Tegelijk beseffen we dat een aantal van hen dit doel niet
kunnen bereiken. Voor hen kan Sancta Maria een tijdelijke of langdurige plek zijn waar ze in een beschutte
omgeving positieve ervaringen opdoen die ze elders niet
vinden".
Zonder overheidssubsidie is dit alles ontstaan. Gelden
werden geworven uit particuliere, religieuze en diaconale fondsen . De kosten zijn echter niet meer op te brengen. Medio 2000 moest Sancta Maria terug van 40 naar
12 plaatsen. Dat in een tijd , waarin het aantal aanvragen
om onderdak alleen maar toeneemt, vettelt Bart van der
Steen, directeur van Sancta Maria. We hebben 100 vragen per jaar om onderdak voorjon geren van 15 tot en
met 23 jaar.
Sancta Maria kan niet meer alleen op vrijwi llige basis
verder. Samen met de andere 15 sociale pensions voor
dakloze jongeren staan we op de politieke agenda in Den
Haag en komen we in aanmerking voor overheidssubsidies.

De kosten op echter bedragen op jaarbas is 1,5 miljoen gulden. Veel geld dat njet alleen met overheidssubsidies kan
worden opgebracht. Daarom hebben de versebillende fondsen , die bijdroegen aan de financiering, zich nu gebundeld in de
Stichting Vrienden van Sancta Maria. Om dit te vieren werd op vrijdag 19 oktober letterlijk en figuurlijk het stattschot
gegeven voor een nieuw Sancta Maria. De stichting vrienden van Sancta Maria is opgericht om het werk te ondersteunen
Naast de overheidssubsidies blijft er een belangrijke geldstroom van pattietdieren nodig om het werk te financieren.
Tijdens deze middag vertelde Bart van der Steen over de inhoud van het werk bij Sancta Mari~ ,
.
. ..
Sancta Maria heeft een werkbare vorm gevonden van wonen leren en werken voor dak- en thUisloze JOngeren. Dtt bltjkt
uit het feit dat 70 % van de bewoners pos itief weggaat. Ze hebben hun doelstellingen, die ze in het begin van hun verblijf
geformuleerd hebben op gebied van wonen , werken en leren gehaald.

i van
Meivin met de bal passeren om het startschot te
geven voor de Sichting Vrienden van Sancta Maria
Foto: Loek Janssen

Via de stichting Vrienden van Sancta Maria kan iedere patticulier bijdragen aan het werk van SAM. Om deze reden
drukken wij de bon om Sancta Maria te ondersteunen hieronder af. Door deze bon in te vullen en op te sturen, kunt u
meewerken aan een betere toekomst voor vele jongeren.
Elia Scholten
Ik w il het werk van Sancta Maria steunen
Ik wil op de hoogte worden gehouden van het werk van Sancta Maria en ik machtig hierbij de Stichting Vrienden van Sancta Maria om
eenmalig
per maand
per kwartaal
per half jaar
per jaar

€ ... ... (euro) van mijn (post)bankrekening ..... ...... ...... .... af te schrijven.
Naam:
Adres:
PC en woonplaats:
Email:
Telefoon:
Plaats en datum:

Opsturen naar:

Loek lanssen ·
· NB
:

Handtekening:

Stichting Vrienden van Sancta Maria
Postbus 40055
6504 AB Nijmegen

Mocht ik het niet eens zijn met een incasso, dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving- zonder
opgaaf van redenen- bij mijn (post)bank terug te vorderen .
____________________________________________________ _

-- --- ------ ------ --- ----- ---- ----------------- ------ ------- --- ------ -- ----------- ----
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De onderstaande briefis vanuit de Vereniging Dorpsbelang Hees naar de Gelderlander ges tuurd als bijdrage aan de
discussie rond de stadsbrug.

PE51EIITEI
Mevrouw Drs. Jopie Beenakkers

0

Goed voor lichaam en geest:
klassieke en sportmassage;
lymfe-en bindweefselmassage;
filosofische gesprekken/consulten
filosofiecursussen.
AANGESLOTEN BIJ NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR
SPORTMASSAGE EN DE VERENIGING VOOR FILOSOFISCHE
PRAKTIJK

~

Enkele jaren geleden was er op zondagmorgen voor de
kinderen de televisieserie Zeeuws Meisje. In de serie
werd het voorgesteld alsof er in geheel Nederland geen
enkele verkeersbeweging meer was; het hele land
stond in de fil e. Alleen Zeeuws Meisje, een variant op
Superman, kon hulp bieden in nood. Het was een vermakelijk jeugdprogramma, maar een beetje waarheid
school er wel achter, dacht je toen. Luister nu ' s morgens en 's avonds (en 's nachts) maar eens naar de fileberichten!
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Voor afspraken en info:
Florence Nightingalestraat 85
6543 KV Nijmegen
Tel/Fax. (024) 378 78 52

Plannen, standpunten en beleid

(DE GROENE BOERDERIJ)

•
•

•

SPECIAliTEITEN:
RAAR5EIICtJUECTIE
Ç/AS-EN RJ<ISTAIWB?r
HtJ/IlENSPUfÇ(JEP
PtJRCEIEIA'/MRPEif'B!f
EJ'C/1/SIU
HtJ//TSNI/Mlót'
C4/JEAII-ARTIDZEH

De Vereniging Dorpsbelang Hees is een belangenvereniging. Wij komen op voor de belangen van de bewoners van Hees, een oud kerkdorp in het schependom
van Nijmegen . De uitstraling van Hees is er een van
rust en groen. Dat willen we graag zo houden .
Voor de vereniging is in de hele discussie over de
stadsbrug maar één zaak interessant: wat betekent die
stadsbrug voor het leefklimaat in onze buurt. En dat
belooft niet veel goeds. De rust in Hees wordt al
behoorlijk onder druk gezet door de toename van het
autoverkeer op straten die door en langs Hees lopen.
Ook de stank en het lawaai nemen de laatste jaren toe.
We denken , dat dit met de stadsbrug in ieder geval niet
minder wordt.
De onvrede die we voelen wanneer we het over de
stadsbrug hebben, wordt flink versterkt door de manier
waarop de discussie wordt gevoerd. Hoe gaat dat?
Er wordt gepraat over de noodzaak een extra verkeersverbinding aan te leggen over de Waal nabij Nijmegen. Een aanleiding is er altijd wel, of het nu gaat om
de bereikbaarheid van de Waalsprong, de
(on)wenselijkheid van een MTC bij Valburg of de
dichtslibbende singelring rond de binnenstad. De plannetjes huppelen wat op en neer en steeds meer betrokkenen -ambtenaren, belangenverenigingen, journalisten , politieke partijen, wethouders - doen hun zegje
over het onderwerp. Uiteindelijk komt er een officieel
standpunt van de gemeenteraad en dan wordt het tijd
om te kijken naar de randvoorwaarden. Het aanvaarde
plan moet tenslotte ook verkocht worden! Er wordt
rekening gehouden met oppositie, maar het plan moet
aanvaardbaar worden gemaakt. Met een aantal, in
inspraakrondes toegezegde, randvoorwaarden komt de
nieuwe brug er, al dan niet met vertraging en al dan
niet voor de begrote kosten. Als de brug er eenmaal
ligt, blijken de meeste randvoorwaarden toch boterzacht te zijn . Dat lijkt ook niet meer zo belangrijk: er
zijn ook nog altijd de belangen van het bedrijfsleven
en de werkgelegenheid en de ni euwe brug lost een

ADVERTEREN
IN DEZE RUIMTE?
Schola
Praktijk voor supervisie en andere
opleidingsvormen
Cor van der Donk
Kometenstraat 30
6543 XJ Nijmegen
tel. 024- 3782602
mobiel: 06-28029197
email Cor.vanderDonk@edu.han.nl
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aantal andere problemen wel op. Met een beetje geluk
komen er na lange tijd toch nog enkele verzachtende
maatregelen, zoals flitspal en om de snelheid in te
dammen.
De Vereniging Dorpsbelang Hees heeft behoefte aan
een fundamentele discussie over het verkeers- en vervaersbeleid in Nijmegen en de regio. Waar willen wij
heen, want wij willen meepraten. Wij vragen om
standpunten, niet om ad hoc beleid.
Kiezen we voor het openbaar vervoer en de fiets, dan
moeten de plannen worden ontwikkeld die ruimte voor
het openbaar vervoer en veilige routes voor de fietsers
absolute voorrang geven. Alleen met concrete maatregelen krijg je de mensen uit hun auto's.
Kiezen we voor de auto, dan moeten we niet ook nog
kiezen voor de andere vervoersmogelijkheden, want je
accepteert dat iedereen in de auto zit. Opvallend aan
het tot nu toe gevoerde beleid is, dat er geen keuze
wordt gemaakt, met alle gevolgen van dien voor het
verkeer in Nijmegen.
Het lijkt er op, dat alle verkeersproblemen van Nijmegen en de regio een oplossing vinden in de stadsbrug.
Wij missen iedere duidelijke argumentatie waarom
juist die stadsbrug de beste oplossing is voor een nationaal probleem: op een beperkte ruimte willen teveel
mensen (het liefst alleen) in een auto zitten. Misschien
spelen de kosten en de verkoopbaarheid wel een grotere rol dan wij denken. Maar wat wanneer de gemeente
daadwerkelijk kiest voor woningbouw op het terrein
van Electrabel (voorheen EPON) en aan de kanaalhavens, zoals onlangs in het "kansenboek"(!) van de
gemeente Nijmegen voor de periode tot 2030 geopperd
is?
Er wordt gepraat over een brug, die er over 100 jaar
nog ligt. Over een project, dat grote gevolgen heeft
voor het woon- en leefklimaat van duizenden bewoners in Hees en het Waterkwartier. Het gaat om miljoenen guldens en dat zal goed merkbaar zijn in het
huishoudboekje van de gemeente Nijmegen. Kortom,
de consequenties van deze stadsbrug zijn te ingrijpend
om er gemakkelijk over te doen . Verkeersproblemen
elders in de stad en in de regio worden wel erg gemakkelijk afgewenteld op dichtbevolkte woonwijken aan
de rand van Nijmegen. En daarom is de Vereniging
Dorpsbelang Hees tegen!
Loek Janssen, voorzitter van de Vereniging
Dorpsbelang Hees
Ad Bi emans, voorzitter van de werkgroep verkeer
Hees.
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Curiositeiten

V erkeersperikelen
De perikelen rond verkeerszaken in en om Hees worden met de tijd beslist niet kleiner. Veel heeft te maken
met communicatie van de gemeente met haar inwoners.

Helaas, helaas. Ondanks allerlei naspeuringen kunnen we nog niets melden over de piloot of piloten van het neergestorte vliegtuig nabij de Petmskerk in het vo01jaar van 1944. We zoeken dapper door en wie weet, dat een lid toch
nog met een tip komt.
Voor ons gevoel is bijgaande afbeelding in De Stenen Bank niet zo moeilijk. Maar toch willen we deze als een kleine
puzzel op u loslaten . Welke plek in Hees is op deze tekening te zien en, vooral, wanneer zal deze tekening ongeveer
gemaakt zijn?
Reacties graag naar het redactieadres van De Stenen Bart!<.

We denken aan een volstrekt gebrek aan communicatie
van de gemeente met Hees waar het gaat over het o zo
belangrijke onderwerp stadsbmg. Als die brug er zou
komen, in het verlengde van de Energieweg, zou j e
toch mogen verwachten dat wij daar als directe belanghebbenden van zouden horen . Niets van dat alles.
Al wat we erover weten lezen we uit de luant, net zoals u . Dat versterkt het vertrouwen in de gemeentelijke
overheid niet.
(Zie ook het artikel van Loek Janssen en ondergetekende elders in deze Stenen Bank, dat op 3 december
in de Gelderlander is gepubliceerd .)

Loek Janssen

En als we nu het gevoel zouden hijgen dat de gemeente de belangen van de wijk altijd scherp in het
vizier heeft .. ..
Maar zie, de plannen voor de inrichting van de 30kilometer-zone zijn vorige week gepresenteerd. Wat
gaat er gebeuren? De wijk wordt dichtgegooid met de
alom in Nijmegen aanwezige korte hobbeltjes. We
vinden het een goede keuze om de snelheid terug te
dringen door snelheidsrenuners aan te brengen. Het
zijn immers vaak de eigen wijkbewoners die zich niet
aan de maximumsnelheid houden. Maar we vinden het
ook een gemiste kans dat de standaard-drempels die
we kennen uit de rest van Nijmegen nu ook in Hees
toegepast moeten gaan worden. Er had ook een keuze
kunnen worden gemaakt voor een andere soort snelheidsremmers, die het bijzondere karakter van de wijk
versterken en die bijvoorbeeld ook vriendelijker zijn
voor fietsers.
Nu denkt de gemeente over het onderwerp fietsers
gelukkig wel na, want op de drukste fietsroute door de
wijk, Blecourtstraat, Kerkstraat, Korte Bredestraat,
Schependomlaan komen speciale fietsvriendelijke
drempels . Dat is vomuitgang tegenover de plannen die
de klankbordgroep een paar weken eerder te zien heeft
gekregen.
Eens zien of de inspraalueacties die er nog komen na
de inspraakavond van 29 november de gemeente brengen tot meer aanpassingen. We hopen van harte van
wel, maar dat hangt dus ook af van de moeite di e u als
wijkbewoners heeft genomen, door de gemeente uw
mening over de voorstellen te laten weten.

HEES.

André Jannink houdt bij de opening van het park namens bewoners en
de Vereniging Dorpsbelang Hees zijn toespraak
Foto: Loek Janssen
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Sinterklaas kijkt bij de opening van het park of de het daarboven in die
boom we l goed gaat
Foto: Loek Janssen
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het bes luit had gepubliceerd in De Brug. De hoül·zitting over dit onderwerp is heel zinvol geweest, de mening van de bewoners en oo k de motivatie achter de
bezwaren is heel goed duidelij k geworden. Nu moeten
vve afwachten of de gemeente de wij sheid kan opbrengen om alsnog te ki ezen voor een busbaan over de
N eerbosscheweg. Het gaat dus uiteindelijk over de
hoeveelheid ge ld die de gemeente voor dit probleem
over heeft.
Dat is anders bij het laa tste onderwerp in dit stukje , het
CBR. Veel bewoners zal het intussen we l zijn opgevallen dat er de laatste maanden extreem veellesauto 's de
wijk doorkrui sen. Rij examens , jawe l. We hebben dan
weli swaar afs praken weten te maken dat de uitrit van
de examens via de Energieweg zou gaan en ni et via de
Biecourtstraat Maar de routes waarlangs de kandidaten hun rij vaa rdi gheid moeten bewij zen lopen wel
vaak door Hees. En als de Energieweg straks de aanvoerroute va n de stadsbru g zou worden, hoe moet het
dan met die exa mens?
Regeren is vooruitzien en dat is nu precies wat we
vaa k missen in de plannen. We horen graag uw mening over de onderwerpen di e op dit moment spelen,
wan t daardoor kunnen we uw stem nog beter laten
horen.
N amens de verkeerswerkgroep, Ad Biemans

Uitnodiging
Sinds 29 november exposeett Dens B usman in het
gemeentehu is van Beuningen door haar gemaakte
wandldeden en aquarell en. De tentoonstelling dumt tot
en met 21 december, bij het verschijnen van dit nummer
va n de Stenen Bank heeft u dus nog een week de tijd.
Het gemeentehuis van Beuningen is op werkdagen
geopend van 8.3 0 tot 16.00 uur. Op donderdag en
vrijdag van 8.3 0 tot 12.30 uur.
U vindt het gem eentehuis aan de Van Heemstraweg 46
in Beuningen.

We zijn overigens niet bang dat u uw mond houdt,
want kijk eens naar de bussluis die de gemeente wil
gaan maken van Energieweg naar Biecourtstraat Meer
dan 50 bezwaren zijn er verstuurd nadat de gemeente
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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 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. 024-3741350
Mark Christiaansen (bestuurslid)
024-3786826
Toon Zondag
024-3 782876

Secretariaat van de vereniging:
Ananasstraat 19
6543 ZH Nijmegen
Tel. 024-3786068
Email:
Dorpsbelang.hees@comps.demon.nl
De Vereniging Dorpsbelang Hees
op Internet:
http ://www.dorpsbelanghees.nl

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

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen
Werkgro ep verkeer:
Ad Biemans, tel 3782979
Werkgroep Park West:
Elia Scholten, tel. 3734800
Dossier milieu:
Maria van de Mortel , tel. 3236808

Redactieleden
Trees van Hal
Ella Scholten
Arno Schlösser

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

Lid worden?
U kunt lid worden door contact op
te nemen met het secretariaat van de
vereniging.
Het lidmaatschap kost f 12,5 0 per
jaar. Dit bedrag dient u over te maken
op gironummer 349955.
Dankzij het grote ledental heeft de
vereniging de afgelopen jaren al veel
kunnen bereiken.

Bloemisterij
Bloembinderij

Let op:
Kopij inleveren voor
3 maart 2002
op het redactieadres.

Hutttng
Bloemisten sinds 1930

Kerkstraat 187 Nijmegen
Tel:024-3 770336
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