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Op naar de lente vooreen nieuw geluid! In dit nummer portretten van mensen uit de wijk, cultuur 

en historie in de kerk, oude en nieuwe zaken. En krijgen we hier straks natte voeten door de broei 

kas? Voor uw agenda alvast de Jaarvergadering op 12 april met speciale aandacht voor milieu in 

onze woonomgeving. Doe er uw voordeel mee! 

In het kadervan zij n kennismaking 

met de stad fietste burgemeester 

Th om de Graaf op vrijdag 2 maart 

door Neerbosch, Heseveld en Hees, 

moedig de maartse buien trotserend. 

'Vroeger was Hees al mooi, maar nu 

nog steeds', zo concludeerde hij. Er 

was gelegenheid om even handen te 

schudden met het bestuur van onze 

veren iging. jan Bra u er en Ton van 

Seters schetsten het bijzondere dorp

se en groene karaktervan Hees, dat 

de moeite is om te bewaren. Daartoe 

werkt de vereniging positief-kritisch 

met gemeente samen en dat levert 

ook resu ltaat op. Ook de bedreigingen 

werden kort aangestipt. Een prettige, 

open kennismaking, die een concreet 

vervolg krijgt in een overleg met de 

meefietsende wijkmanager. Met de 

ambtenaren in z'n kielzog, vervolgde 

de burgemeester de tocht naar het 

stadhuis. Thom: 'Hees is nog steeds mooi'' 

Th om de Graaffietst door Hees 

de bank I maart 2007 1 



2 

door: jan Brauer 

Afscheid Johan van der Werf, 
35)aarorganist Petruskerk 

Al op 10-jarige leeftijd begon Johan van der Werfmet 

orgelles in het Protestants Weeshuis in de Benedenstad, 

waar hij als zoon van weesvader en weesmoederVan 

der Werf opgroeide. 'Een begaafde weesjongen Dick Dekker 
heeft bij mij de liefde voor het orgel doen ontwaken', aldus 

Johan. Het heeft hem niet meer losgelaten, want in Drente, 

Gorcum en Beesd waar hij als onderwijzer werkte, bleef hij 

actiefaan de toetsen. In Nijmegen werd hij in Dukenberg 

organist van de Boerderij Kerk en daar richtte hij ook het 

Dukenburgkoor op. 

In 1969 verhuisde hij naar de Schependomlaan en werd 

in 1972 organist in de Petruskerl<. Dat deed hij naast zijn 

drukke baan als onderwijzer en school hoofd. Zo'n 35 jaar 

heeft hij onderverschillende dominees de diensten opge

luisterd. Begin februari was zijn laatste dienst en werd hij 

in het zonnetje gezet: 'Na zo'n veertigjaar als organist te 
hebben gewerkt, heb ik gemeend te moeten stoppen. Leeftijd 
en gezondheid spelen hiereen hartig woordje mee. in de hoop 
dat er een goede vervanger zal komen, neem ik afscheid: En 

hij voegt er aan toe: 'Mocht het nodig wezen om plotseling te 
moeten invallen, dan ben ik daartoe gaarne bereid.' 
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door: Bert jan Groenink, secr. Raad van Bestuurvan 
de Waalboog en Adri Borst, bewonervan het klooster. 

Een van de opvallendste gebouwen van Hees 
is hetjozefklooster. Er zijn enkele openbare 

activiteiten, zoals de kinderopvang in De 
Vlindertuin {het voormalige koetshuis) 

en de laatste tijd worden er door het 
Oecumenisch Citypastoraat van Nijmegen ook 

leerhuisavonden georganiseerd. Toch is het 
reilen en zeilen in het gebouw voor de meeste 

Hesenaren niet bekend. Een paar recente 
ontwikkelingen willen we u niet onthouden. 

De toekomst van het jozefklooster aan de Kerkstraat 
STEEDS MINDER KLOOSTERLINGEN 

Hetjozefklooster, in 1930 gebouwd 

als studiehuis voor de Priesters van 

het H. Hart {S.CJ .), dient sinds de 

70-er jaren als tehuis voor bejaarde 

religieuzen en heeft ook een formele 

status als kloosterverzorgingshuis. Op 

dit moment zijn 31 van de ongeveer 

50 verzorgingshuiskamers in gebruik. 

Het aantal kloosterlingen, zowel man

nen als vrouwen en afkomstig van 

verschillende orden en congregaties, 

neemt geleidelijk af. De congregatie 

van SCJ, die het klooster bestuurt, is 

in overleg gegaan met stichting De 

Waalboog om te bespreken of samen

werking mogelijk is. Doel daarvan 

is de leefbaarheid, het aanbod van 

zorg en de organisatorische basis 

van het Jozefklooster te verbeteren. 

De Waalboog is een organisatie voor 

ouderenzorg op de locaties Joachim 

en Anna, de Honinghoeve, Nijevelt en 

Villa Villandry en zij wil haar activitei 

ten in de wijk Hees uitbreiden, zodat 

de wijk meer voorzieningen krijgt. 

VERDERGAANDE SAMENWERKING 

Inmiddels zijn er een paar belangrijke 

stappen in de samenwerking gezet. 

Het Jozefklooster opent zijn de u ren 

ook voor niet- religieuzen, "leken", die 

een indicatie hebben voor opname in 

een verzorgingshuis. Het streven is 

om de komende maanden de eerste 

leken te verwelkomen. Als volgende 

stap op het gebied van zorg ligt een 

uitbreiding van de zorg in de plan 

ning, bijvoorbeeld in de vorm van een 

dagbehandeling of aanbod van fysio

therapie. Ook op het gebiedvan orga 

nisatie zijn er belangrijke wijzigingen. 

De Directeurvan De Waalboog is sinds 

augustus vorigjaar ook directeurvan 

stichting Dehon, die hetjozefklooster 

voor de congregatievan SCJ bestuurt. 

Ook de locatiemanager, Gertje van de 

Rijdt, is afkomstig van De Waal boog. 

Als de ontwikkelingen zo voorspoedig 

voortgaan als de afgelopen periode 

kan er per 1januari 2008 een formele 

fusie plaatsvinden. 

WAT ZOU DIT VOOR HEES KUNNEN 

BETEKENEN? 

Over de veranderingen in de zorg kan 

i I< zeggen dat de functiesin het ver

zorgingshuis juist ook voor inwoners 

van Hees word en opengesteld, om 

aldus mensen in hun sociale omge

ving te kunnen laten blijven. 

Uitbreiding van zorg is nog niet con 

creet aan de orde, op dit moment 

moet eerst de fusie tot stand worden 

gebracht. Doel van de fusie is wel uit

breiding van voorzieningen. Die kun 

nen dan ook ten goede komen aan de 

inwoners van de wijk. Of dan fysiothe 

rapie, of andere zorg, wordt aangebo

den is afhankelijk van de keuzes die 

de gefuseerde organisatie straks zal 

maken, van wensen en mogelijkhe

den van de andere "zorgaanbieders" 

en ook van ambtelijke goedkeuring. 

Het komende jaar zal daarover meer 

duidelijk worden. Als dan duidelijk 

is welke extra functies het gebouw 

krijgt, naast de huidige die gewoon 

blijven, komt de vraag aan de orde of 

er bouwkundige veranderingen nodig 

zijn . Wordt vervolgd! 

Vergeleken met de rest van Nijmegen 

ligt Hees nogal laag. Terwijl de 

Graafseweg op circa 22 m. boven NAP 

ligt, het Keizer Karelplein op 30 m. en 

de Kopse Hofzelfs op 6o m. boven NAP, 

hangt Hees bijna helemaal onderaan 

de helling die naar het westen afloopt. 

Daarbij rijstdevraagofHees metzijn 

10 meter boven NAP en zo dicht bij 

de brede Waalstroom en het Maas

Waalkanaal wel hoog genoeg ligt om 

de voeten altijd droog te houden. Het 

onwinterse weer en de vele natte 

dagen van de laatste maanden heb

ben de discussie over de opwarming 

van het klimaat duidelijk aangewak

kerd. Geeft de befaamde steen in de 

muurvan de Petruskerk niet aan dat 

in 1799 het water daar maar liefst 

145 centimeter hoog stond? Maar 

daarbij moetje wèl weten dat het 

toen om een overstroming van de 

Maas ging. Die was het gevolg van 

eend ijkdoorbraak bij Overasselt en 

werd veroorzaakt doorkrui end ijs in 

de toen nog vrij stromende Maas. En 

voor ijsgang op de rivieren hoeven we 

door de opwarming van het klimaat 

gelukkig niet meer te vrezen. Maar de 

natte winters en het hoge watervan 

1994 en 1995 hebben ons wel geleerd 

dat de aanvoervan veel water in een 

korte periode hoge waterstanden ver

oorzaakt. Dat kan leiden tottijdelijke 

afvoerproblemen en natte kelders. 

Zeker als het waterpeil van het Maas

Waalkanaal overenkelejaren een 

halve meter hoger komt te staan. 

Henk Termeer 
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Een selectie van de activiteiten van 
bestuur en werkgroepen 

Nieuwe burgemeesterThom de Graaf is verwelkomd en 

kreeg een uitnodiging voor eengezamenlijke fietstocht 

door onze mooie wijk. Hij kwam al op 2 maart even langs 

om alvast Park West te bekijken! 

MILIEU 

DAR: De nieuwe puinbrekerwil de DAR plaatsen aan 

de Ambachtweg, naast Sappi . DAR heeft hetterrein al 

gekocht. DAR heeft volgende toezeggingen gedaan: 

a) verhoging muren, die als keerwand fungeren 

b) puinbreker komt in een gebouw te staan 

c) transportbanden met overkappingen om het puin over 

het t errein te verplaatsen 

d) transport voor aanvoer zal per vrachtwagen gebeu

ren en de afvoer zal zoveel mogelijk per schip gebeuren. 

Afvoer naar Dura Vermeer gaat per vrachtwagen en de 

puinbreker bij Dura Vermeer zal verdwijnen. 

e) Het puin zal regelmatig besproeid worden 

f) Er komt een info avond voor de bewoners van Hees 

In principe zijn wij nog steeds tegen deze locatie gezien 

de algehele milieudruk op onze woonwijk. en wij gaan 

mogelijktegen de nieuwe vergunning in beroep. 

• Electrabel: Nieuwe milieuvergunning is bijna rond. 

• APN/Dura Vermeer: Er komt een nieuwe revisievergun

ning waarop wij commentaar zullen leveren. 
( 

de bank I maart 2007 

RuiMTELIJKE ORDENING 

• De Stadsbrug: Op 7 februari heeft de gemeenteraad een 

"Go"besl i ss i ng voor Koers-West" genomen. De nieuwe 

Stadsbrug komt er dus aan en dat betekent voor onze 

werkgroepen alle hens aan dek. Wij ondersteunen het 

"Platform 2de Waal brug", dat door Leefmilieu is opge

richt. 

• ROC: Met directeur ROC Schutte, omwonenden en VDH 

is overlegd. VDH is ervan overtuigd dat de nadruk van de 

nieuwe activiteiten op opleidinggebied liggen en niet op 

bedrijfsactiviteiten. Wel dient de overlast voor de buurt 

geminimaliseerd te worden. Met de buurtbewoners zijn 

over allerlei punten afspraken gemaakt, die op papier 

zijn vastgelegd. 

De Beuken: VDH vertegenwoordigers hebben informa

tieavond voor de buurtbewoners bezocht waarin de 

projectontwikkelaar de plannen voor ongeveer 20 appar

tementen heeft toegelicht. Er is werkgroepje van buurt

bewoners geformeerd 

Sancta-Maria: Heeft een nieuwe directeur. De activitei

ten worden verder uitgebreid. VDH gaat binnenkort een 

gesprek aan met de nieuwe directeur 

Terrein Rosa de Lima: Nieuwbouwplannen zijn gepresen

teerd aan omwonenden. 

Diverse Nieuwbouwplannen: 

Witte Poort Er komt beneden een eetcafé en boven 4 

wooneenheden. 

Voorma lige kwekerij Kerkstraat. De buurtbewoners zijn 

in overleg met de gemeente en de projectontwikkelaar. 

Agenda: 
1. Opening 

2. Mededelingen 

Oudste plek in 
door: jan Brauer 

In een vorige nummer kon u de oudst bekende tekst van Hees lezen; 
nu aandacht voor de oudste plek ! Althans dat denken we. En die plek 
ligt, hoe kan het anders, onder de Petruskerk. Een plaatje uit het archief 
moet het bewijs leveren. 

De oudste tekst gaat terug tot 1375 

en ligt te Keulen, van de oudste plek 

vinden we stenen restanten onder 

de Petruskerk en diegaan terug tot 

maar liefst 1250. Daarvoor moeten we 

dan wel eerst de vloer van het koor 

van de Petruskerk openbreken. Want 

daaronder liggen die resten van ste

nen fundamenten van een kapel die 

op deze plek heeft gestaan voordat 

de huidige kerk werd gebouwd. De 

Nijmeegse architect A. van der Kloot 

heeft datkunnen constateren tijdens 

de restauratie van kerk na de Tweede 

Wereldoorlog. In 1942 werd het mid 

denstuk van de kerk door oorlogsge

weld verwoest. Men wilde gelijk de 

· schade herstellen, maar dat mocht 

niet van het Gemeentebestuur, daar 

vond men het zenden van arbeiders 

naar Duitsland voor de Arbeitsdienst 

meer prioriteit hebben. Na de bevrij

ding kon men aan de slag. Architect 

Van der Kloot werd belast met het 

herstel. Hij had in zijn plannen ook 

aandacht voor de gewenste uitbrei 

ding van het middenschip van de kerk 

en voor een activiteiten ruimte. De 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 

sprak een hartig woordje mee en zo is 

de huidige vorm van het middenschip 

ontstaan . In 1950 was de restauratie 

klaar. 

Tijdens het werk kwam Van der Kloot 

erachter dat zo'n so cm binnen de 

keermuren van het achterstuk, het 

koor, nog de fundamenten liggen van 

een oudere kapel. DoorVan der Kloot 

zijn die gedateerd rond 1250, ten tijde 

van Rudolfvan Heze.ln 1425 werd er 

tins geschonken voor de bouw van de 

kerk, het koor is gedateerd rond 1500 

en de toren kwam rond 1550 

gereed. Op de plattegrond zien we 

de contouren van de oude kapel. Is 

dat dan de oudste plek van Hees? Wie 

biedt meer? 

bron : Collectie Van de Kloot, Regionaal Archief Nijmegen 

dienen zich uiterlijk zeven dagen voor de vergadering 

schriftelijk te melden bij de secretaris. 

7- Toelichting te voeren beleid en plannen 2007 

3. Goedkeuring Verslag Algemene jaarvergadering 20 

april2oo6 

8. Rondvraag 

9. Pauze (omstreeks 20-45 uur) 

4. jaarverslag 2006 

s. jaarverslag penningmeester 

a. exploitatie overzicht en balans 2006 

b. verslag kascommissie, decharge penningmeester 

c. benoeming nieuwe kascommissie 2007 

d. concept begroting 2007 

6. Benoeming nieuw bestuurslid 

Maria van der Mortel treedt af als bestuurslid. Het 

bestuur stelt voor om Mieke Welsehen te benoemen 

als nieuw bestuurslid. Eventuele tegenkandidaten 

10. Presentatie "Luchtvervuiling/Stadsbrug" door Marga 

jacobs, voorzitter"Leefmilieu" 

Na afloop is er gelegenheid voor een informeel samenzijn 

De jaarstukken nr 3, 4, sa, sd liggen voor de aanvang van 

de vergadering ter inzage. Wie eerder een kopie wil ont

vangen kan contact opnemen met de secretaris per e-mail 

(dorpsbelanghees@planet.nl) of telefonisch 3770765. U 

krijgt de stukkendan per e-mail of per posttoegestuurd. 
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Het regent. Nee geen pijpenstelen. 

Veel erger. Ik zet mijn fiets tegen de 

winkelpui van 'Foto Plus', de foto 

zaak aan de Molenweg, tegenover 

Albert Heijn. Gelukkig ligt de winkel 

van fotograafTim ldema onder een 

gaanderij. Sta ik even droog bij het 

uitschudden van mijn regenjas. Het is 

twee minuten voor halfzes. Tim helpt 

de laatste klantvan die dag. "Kom 

zitten", zegt hij, "ik ga koffie zetten", 

nadat hij de winkeldeur heeft afge

sloten. 

VOORGESCH IEDEN IS 

Nee, ik heb niet op de foto -vakschool 

gezeten. Ik heb bouwkunde gedaan 

op de MTS. Toen ik klaarwas met 

mijn opleiding in 1982 was er geen 

baan te vinden op mijn vakgebied. 

Toen lukte het me aan de slag te gaan 

bij Filmpost in de stad. Ik stond wis

selend op Plein 44 en hier in de zaak. 

In 1987werd ik hier de beheerder. 

Vijftien jaar later ging Filmpost fail 

liet. Ik stond op straat. Heb toen wat 

dest enenbank 1 maart 2007 

Begin j anuari interviewd e ik de eigenaa r van de 

fotozaak op de Molenweg, Tim ldema. Eind februari 

besloot de fotograafzijn zaa k op korte termijn te 

sluite n. Het eerste interview in een reeks over midden

standers in Hees is hiermee meteen ook een exit-inter

view. Midden maart wordt de fotozaak die si nds 1960 

bestond, opgeheven. Dat het niet meevalt om als klein 

bedrijftussen de giganten overeind te blijven leest u 

ook in het interview. Van een sluiting van de zaa k was 

begin januari nog geen sprake. Daarom leest u in het 

onderstaande interview niets over een naderende 

opheffing. Maar de boodschap lijkt duidelijk. We moe

ten zu inig zijn op de kleine middenstand in Hees. Een 

beetje in ons eigen dorp blijven winkelen. 

}. de V 

fotograaf 

met banken gepraat en met cijfer

tjes gegoocheld en besloot toen als 

kleine ze lfstandige de zaak voort te 

zetten. Nee, het is niet zo dat ik van 

jongs af altijd met foto's bezig was. 

Ik heb altijd veel belangstelling voor 

architectuur gehad. Heb ik nog. Ik 

vind het leuk om in een stad rond te 

lopen en naar gebouwen te kijken . En 

als ik de kans krijg, fotografeer ik die 

ook. Zo ben ik pas nog naar Den Bosch 

geweest. Achter het station hebben 

ze daar een complete nieuwe wijk 

gebouwd, een heel moderne wijk. 

Zoiets vind ik hartstikke leuk om te 

bekijken. 

D IGITALISERING 

Toen ik in 2002 zelfstandig begon, was 

dat ook zo'n beetje de doorbraak van 

de digitalisering. Nou dat zet geen 

zoden aan de dijk. Technisch gezien 

is de digitalisering een vooruitgang. 

Maarvoorde handel is het niet een

voudig. De mensen komen niet meer. 

Vroegerwas het rolletje kopen, ro l-

letje brengen, rolletje halen. Dat heb 

je nu niet meer. Dat probeer ik dan 

een beetje te compenseren. Twee 

jaar terug heb ik hier een foto -studio 

gebouwd. En lijsten, dat is ook wel 

iets. Ik heb mijn assortiment lijsten 

flink uitgebreid en een passe-partout

machine aangeschaft. Als de lijst niet 

past, maakje hem passend meteen 

passe-pa rtout. 

KLEIN EN ZELFSTANDIG 

Nee, die digitalisering, dat is niet best 

voor ons. Het valt niet mee als kleine 

ze lfstandige. Ik zit wel onder de para 

plu van Foto Plus. Die maken reclame 

voor je. lederemaand krijgen we een 

reclame-poster die we dan buiten in 

die borden zetten. je koopt bij hen 

in maar je moet het wel zelf maken. 

Valt niet altijd mee. Ik heb een gezin, 

meisje van dertien, jongen van tien. 

Ik ben achtenveertig. Als je nog wat 

anders wilt, dan ben je eigenlijk al te 

oud voor de maatschappij. Ach ik ben 

niet zo'n type die allerlei uitdagingen 

door: Jacques de Vroom en 

De waarheid ligt in het midden 
een rubriek ouer middenstanders in Hees 

aangaat. Van dat ga ik wel eens even hier en dan claimt ze je ook helemaal. 

opzetten. Als ik hiervijfenzestig kan Dat is soms best wel een beetje lastig. 

worden, dan word ik dat en dan ben ik je kunt niet ve rder en dat beklemt je 

daartevreden mee. dan.Aisjetijd hebt is hetwel leuk. 

Tonnie Gommers, mijn buurman, die 

van Maters ja, die kon het niet meer 

bijbenen. Hij heeft bij de Hanos geluk

kig wel een baan gevonden. Ik kon het 

goed met hem vinden . Hij had goede 

spullen. Mijn vrouw belde vaak even 

voor zessen. Kun je dat of dat nog 

even meebrengen. Ik kwam dan met 

een fietstas vol spullen thuis. ja, het 

ging bij Tonnie allemaal achteruit. Hij 

had op een gegeven moment de moed 

en de energie en het geld niet meer 

voor vernieuwingen. De koelbank 

stond op springen. Dan ga je naden-

ken. Gaat het nog wel. 

ja opboksen tegen die grote zaken, 

ketens als Media-markt e.d . Dan moet 

je service verlenen en vriendelijk zijn . 

Zorgen dat de klant bediend wordt. 

Sommige mensen komen bewust naar 

zo'n kleine zelfstandige als ik. Voor 

mijn gevoel zijn dat toch de meer soci

ale mensen. Die gunnen je dit. 

SOCIAAL WE RKER? 

Soms heb je ook een beetje het gevoel 

datje hier sociaal werker bent. Krijg 

je hier mensen die het moeilijk heb

ben in het leven. Ik heb er hier eentje 

die in de bijstand zit, heeft het niet 

breed, zit ook met ziektes. Die komt 

Maar die mensen verwachten datje 

tijd voor hen hebt en dat is niet altijd 

even gemakkelijk. Maar ja, dan denk 

ik, als je mensen daareen plezier mee 

kunt doen? Dan komt er bijvoorbeeld 

zo iemand voor nieuwjaarskaarten, 

maar die heeft dan helemaal geen 

geld en dan zeg ik, ach neem maar 

mee, of ik doe het voor de helftvan de 

prijs. Dat sociale dat komt ook omdat 

je hier in een buurtzaak zit. Er komt 

hier ook altijd een jongen, ja volgens 

mij heeft hij een strafblad, maartoch 

op de een of andere manier, krijgt 

die jongen het voor elkaar dat ik hem 

af en toe toch wat geld geef. Ik kan 

het niet uitleggen maar ik heb toch 

het gevoel dat er wat goeds zit in die 

jongen en dan probeer ik hem maar 

een beetje te helpen. ja, het lastige 

is altijd, dat als je dat één keer doet, 

dan komen ze terug. Dus je moet er 

ook een beetje mee oppassen. Dat zit 

ook allemaal in het winkelgebeuren 

en zeker in zo'n buurtzaak als hier. 

Vanmiddag had ik ook iemand, voor 

een pasfoto, had geen geld bij zich. 

Nou, dan zeg ik, neem maar mee die 

pasfoto. je hoopt dan dat dat monde

ling verder gaat en datje er weer !dan

ten voor terugkrijgt. 

TOEKOMST 

Als ik eerlijk ben, zie ik die niet al te 

rooskleurig. Kleine ondernemers heb

ben het per definitie moeilijk. En bij de 

fotografie zorgt met de digitalisering 

nog eens voor een extra klap. Of dat in 

de toekomst op te vangen is weetik 

niet. Het za l niet makkelijk zijn om het 

vol te houden tot mijn vijfenzestig. Er 

is zovee l concurrentie bijgekomen. 

Bijvoorbeeld vijftienjaargeleden zat 

in Beuningen niks. Vroeger kreeg je 

mensen van Beuningen. Die gingen 

naar hun werk en kwamen dan hier 

langs. Dan was hetgewoon rolletje 

brengen en rolletje halen. Maar nou 

kunnen ze ook in Beuningen terecht. 

Misschien moetje vernieuwen, maar 

hoe? Er valt eigen lijk niet zoveel te 

vernieuwen. Dat is het probleem. En 

dan kun je de zaak ook niet opkrikken. 

Een één -uur-service, dan zou mis

schien kunnen. Maar dan moetje een 

printmachine aanschaffen. Dat is een 

enorme investering. 

De koffie is op en het verhaal is ver

teld. Tim draait de sleutel om van de 

winkeldeur.lk zie dat het niet meer 

regent. We kunnen allebei droog 

thuiskomen. Ik maak nog een afspraak 

voor een foto. "Graag buiten, vóór 

jouw zaak", zeg ik. Foto's van een foto

graaf, die lukken uiteraard. Maar dat 

had u al gezien. 
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door: Henk Termeer 

WANDELKAART 
VUlt 

NLIMEGENen OM STREK EN. 
Scl.t~3 l I à 50.000 . 
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Op zoek naar Hees in de nieuwe 

Nijmeegse stadsgeschiedenis 

In drie kloeke delen verscheen in hetjubileumjaar 2005 (2ooo jaar 
Nijmegen) een nieuwe geschiedenis van Nijmegen onder de titel 
Nijmegen, Geschiedenis van de oudste stad van Nederland. Als lid van de werk
groep Historie Hees ging ik in die 1500 pagina's op zoek naar informatie 
over de geschiedenis van Hees, waarover we in 2012 een eigen boek wil
len uitbrengen. 

De eerste grote tegenvaller was dat 

er alleen maar een persoonsnamen

register in staat. je kunt dus niet 

op Hees of Bra kkenstei n zoeken, 

niet op straat- ofwijknamen, niet 

op Vereniging Dorpsbelang Hees 

of 'dikke boom', alleen maar op 

namen van personen. Maar zelfs al 

bij de naam van de bekendste Heese 

persoonlijkheid, huisarts dr. j.J. de 

Blécourt, geeft het register helaas 

niet thuis. Dan maar snel over naar de 

zeer uitgebreide inhoudsopgave om 

een hoofdstuk of pa ragraaf over het 

kerkdorp Hees te vinden . Na ijverig en 
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herhaald zoeken blij kt zo'n hoofdstuk 

of pa ragraaf echter niet te bestaan. 

Overigens zijn er die ook niet over 

Hatert, Neerbosch, St. Anna of een van 

de andere dorpen en buurtschappen 

waaruit de stad Nijmegen toch voor 

het grootste deel bestaat sinds het 

afbreken van de vestingwallen rond 

1875 en de daaropvolgende uitleg van 

de stad. Zelfs over het schependom 

van Nijmegen, de bestuurlijke eenheid 

waarvan Hees eeuwenlang deel uit

maakte, is geen afzonderlijk gedeelte 

opgenomen. 

De enige manier om informatie over 

de geschiedenis van Hees te vinden, is 

dus om de drie delen van kaft tot kaft 

door te lezen of langzaam door te bla

deren in de hoop zo alinea's of passa 

ges over Hees op het spoor te komen . 

In het eerste deel over Prehistorie 

en Oudheidvalt op dat er wél volop 

aandacht wordt besteed aan de oud 

ste woonkernen, ook die buiten het 

latere centrum van Nijmegen. Naast 

de diverse Romeinse legerkampen op 

Hunnerberg en Kops Plateau in Oost 

komt aldus ook de burgerlijke neder

zetting Ulpia Noviomagus Batavorum 

uitgebreid aan bod . Die enige echte 

\ 
}[ 

<Wandelkaart circa 1900 

Romeinse stad in Nederland lag 

van circa 100 tot ongeveer 250 na 

C. aan de Waaloever in het latere 

schependom) aan de orde is geweest. gesloopte wallen en de nieuwe singels 

Van een samenhangende behandeling is en blijft het middelpunt; de opge-

is dus geen sprake en de lezerwordt slokte buitengebieden komen slechts 

Waterkwartier in West, telde 5 à 6ooo voortdurend in de tijd heen en weer aan de orde als het niet anders kan. 

Waarom is er vrijwel niets te vinden 

over de historische watersnoden van 

1799 en 1927? Waarom komt de toe

ristische ontwikkeling aan de west

kant van de stad niet aan de orde? En 

waarom blijft het bij die ene alinea die 

opp. 291gewijd wordt aan de aanleg 

van het Maas-Waalkanaal (geopend 

inwoners en werd begrensd door een 

uitgebreid en rijk grafveld in de drie

hoektussen Waterstraat, Marialaan 

en Voorstadslaan. Omdat er op de plek 

van het huidige Hees uit deze peri 

ode (nog) geen resten zijn gevonden, 

neemt men aan dat zich daar geen 

bebouwing of bewoning bevond. Met 

dat eerste deel zijn we dus voor Hees 

snel klaar. 

In hettweede deel over 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd komt 

het dorpje Hees voor het eerst uit

drukkelijkvoor.AI met al bevatdit 

deel behoorlijkwatfeitelijke infor

matie. Maar wat opvalt is dat die 

informatie uit een periode van meer 

dan duizend jaar (500 tot 18oo) veelal 

.bestaat uit losse snippers en zich uit

spreidt over het hele deel. Dat komt 

onder meer. door elk tijdsdeelvan dat 

hoofdstuk (middeleeuwen en nieuwe 

tijd) is onderverdeeld in een ruimte

lijk-demografisch, een economisch

sociaal, een cultureel en een politiek

bestuurlijk gedeelte. Aldus wordt de 

behandeling van de periode 500-1800 

al bij voorbaat opgesplitst in acht 

stukken die bovendien lang niet altijd 

op elkaar aansluiten. De vroegste 

feiten uit de geschiedenis van Hees 

komen bijvoorbeeld pas aan de orde 

nadat de ontwikkeling van de bevol 

king(1422:31gezinnen in hethele 

gesmeten. 

Opmerkelijk is trouwens de grote 

betekenis die het omliggende plat

teland in het schependom de eeuwen 

door voor de stad Nijmegen blij kt 

te hebben gehad. Het zeer overwe

gend katholieke platteland diende 

als reservoirvan arbeidskrachten en 

van landbouw- en veeteeltproduc

ten . Maar het leverde ook nieuwe 

bewoners voor de ongezonde stad 

en diverse bestuurders (o.a. uit het 

geslachtVan Hees). Verderwaren 

het met stokken gewapende boeren 

o.a. uit Hees die in 1566 en 1795 het 

zittende stadsbestuur verjoegen. En 

tenslotte diende het omringende 

platteland voor het aanleggen van 

vestingwerken, als schootsveld, als 

plek voorschuil kerken, als vestigings

gebied voor de buitenverblijven van 

welgestelden (vanaf ongeveer 1700), 

als uitvalsbasis voor belegeringen van 

de stad, en na ontmanteling en uitleg 

natuurlijk ook als bouwterrein voor 

de naar oost, west en zuid uitdijende 

stad Nijmegen. 

STIEFMOEDERLIJK 

Ook in het laatste deel over de 19e 

en 2oe eeuw is de aandacht die de 

door de stad geannexeerde vroegere 

buitengebieden krijgen marginaal. 

Hetstedelijke kerngebied binnen de 

in 1927)? Uit niets blijkt dat dit een 

van de meest cruciale ingrepen in de 

ruimtelijke ordening van de stad was, 

die de rest van die eeuw en daarna 

bepalend was voor de plaats van de 

havens, de industrie en de aanleg van 

woonwijken, wegen en bruggen. 

Het is een wonderlijke stadsge

schiedenis waarin wél aparte en ook 

mooie paragrafen worden gewijd 

aan de geschiedenis van bedrijven als 

Dobbelmann, ASW en Philips, maar 

waarin geen aparte plek is ingeruimd 

voor een behandeling van de ontwik

keling van de historische woonkernen 

van het huidige Nijmegen buiten het 

stadscentrum. De voormalige dorpen 

en woonkernen van het schepen

dom verdienen meer dan deze stief

moederlijke Nijmegen-centrische 

geschiedschrijving. Er is kortom werk 

aan de winkel voor de geschiedschrij 

vers van de Nijmeegse wijken en met 

name ook voor de werkgroep Historie 

Hees. 
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Cultuur in de Petruskerk 
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Voor 2007 heeft de Stichting Cu ltuur 

Criterium in de Petruskerk diverse cu lture le 

manifestaties gep land: 

ÄPRIL: ALLE WEEKENDEN ÉN DE WOENSDAGM IDDAG 

Een bijzondere cu lt urele manifestatie rond 

het thema Kerkinterieur en Kerkexterieur. 
De exposanten zijn : Harrie Gerritz, grafiek en 

sculpturen; Hen k Terwal, aquarellen van kerkin 

terieurs; Li a Hoes, fotografie; Bauke van Hamel, 

gedichten. Gratis toega ng. 

TWEEDE PAASDAG, MAANDAG 9 APRIL Concert 

bla zersensemb le HetSilva Kwintet. HetSilua 
Kwintet repeteert in de Bos kapel. Ontstaa n in 

een bos, waar de wind met het hout speelt, wil 

het kwintet de klassieke blazersm uziek tot klin

ken brengen. Zij brengen o.a. muziek van Ludwig 

van Beethoven en Gustav Holst ten gehore. 

Toegang 5 Euro. 

ZoNDAG 22 APRIL vertolken Jacques de Vroom en 

en Corvan Wageningen samen de "Biblische 
Sonaten'~ De Vroom en vertelt verha I en en de 

sonates worden doorVan Wageningen uitge

voerd op het orgel. De verhalen zijn wel bekend: 

alles over de Petruskerk 

Koning David met zijn sterke en zwakke 

momenten als strijder en overspelig minnaar, 

de bedrieger j acob die ze lf bij de neus wordt 

genomen door zijn schoonvader. Of de w aanzin

n ig geword en koning Sa ui, voo r wie op de harp 

gespee ld moet worden. De muzikale weergave 

van componist Kuhnau belicht verborgen emo

tione le dimensies. 

Verder gepland (nadere informatie volgt) 

CULTUUR CRITERIUM 2 EN 3 JUNI 

CULTUUR CRITERIUM 8 EN 9 SEPTEMBER 

400 JAAR PETRUSKERK, 6 EN 7 OKTOBER 2007 

CULTUUR CRITERIUM 15 EN 16 DECEMBER 

Voor alle informatie over de Stichting en de 

manifestaties kun t u contact op nemen met 

Bert Bloo, projectleider, tel 024 373 38 25, 

email cultuurcriterium@planet.nl 

Dit najaar is het vierhonderd jaar geleden dat voor het 

eerst niet langer een pastoor, maar een dominee voor

ging in de Petruskerk; de Petruskerk was protestant 

geworden. 

Deze tot nu toe w at onderbelicht gebleven gebeurte-

nis verdient aandacht, vindt een aantal mensen in de 

Petrus kerk. Daarom is er een werkgroep aa n de slag 

gegaan die in het weekend van 6 en 7 oktober 2007 onder 

andere een lezing en een expositie organiseert. Ook za l 

er een klein geschiedkundig boekje verschijnen over de 

rol van de protestantse Petrus-enclave in een verder 

vooral rooms-katholieke omgeving. 

De werkgroep is nu op zoek naar materiaal voor de expo

sitie. Hebt u schilderijen, etsen of andere afbeeldingen 

van de Petruskerk, van de kloosters in de wijk of van het 

katholieke en protestantse leven in Hees, en wilt u die tij 

delijk afstaan voor de expositie, neemt u dan contact met 

ons op. Ook zijn we op zoek naar mensen die verhalen, 

liederen of gedichten kennen die verband houden met de 

protestantse gemeente in Hees en die deze op de avond 

van de lezing willen vertellen, zingen of voorlezen. 
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Klim op uw vliering, neus door uw boekenkast en meld 

uw vondsten bij Tj itske Veldkamp, 378 49 02, 

tjitske.veldkamp@zonnet.n l. 

door: Fransje Brakkee 

Nieuwe bomen bij de dorpskerk 
Op een mooie najaarsochtend begin november 2006, reden we naar Cuyk. 

In gedachten stilletjes bij de rode reuzenbeuken die een grote lege ruimte 

naast de Petruskerk hebben achtergelaten. 

Bij een van de vele taken van de wijkbeheerdervan Hees, 

Rob van de Wetering, hoort de zorg voor het terrein tussen 

Kerk, Schependomlaan en Korte Bredestraat, omdat dit 

gemeentegrond is. Om de communicatie met ons dorp nog 

verder te verbreden, nodigde hij 2leden van de werkgroep 

Park West, Arie Kooy en mij- tevens Petrusgemeenteleden 

- uit om samen metSander janssen, onze wijkopzichter, 

plaatsvervangers uitte gaan zoeken bij de firma Ebben in 

Cuyk. Hij had circa 30.000 euro's via de gemeente kunnen 

reserveren voor de hele operatie van het rooien van de 

zieke en het plaatsen van nieuwe bomen. 

Al een halfjaar hadden we gewikt en gewogen wat de 

beste keus zou zijn op die schaduwrijke plaats. Opnieuw 

een beuk zou nietgaan vanwege de sporen van de ton 

derzwam die ter plaatse nog in de grond zitten . Wat dan 

onwaarschijnlijk paradijs zijn opgegaan, als niet de zom 

pige zavelgrond ons met beide benen op de grond gezogen 

had gehouden. 

Rob liet het oog vallen op een jonge schoonheid van 15 

jaar, de zoetste honingboom, voor op de stoep op de 

hoek van de Schependomlaan en Sander pakte een pit

tige zwarte kers van 12jaar mee, die op mag kijken naar 

de Petrustoren. Deze draagt donkerrode blaadjes, die ons 

heimwee naar de rode beuken enigs~ins zullen verzachten. 

MET BANDEN GETUID 

Er werden degelijke afspraken gemaakt voor het planten 

(14 dec.o6) en voor het onderhoud van de eerste drie jaren. 

Dat bleek direct al noodzakelijk want de stormen van 

wel? Niet de moeraseik, niet de zilverlinde, niet de zwarte januari hadden de vleugelnoot al uit het lood gewaaid, 

noot, maar de vleugelnoot kreeg onze voorkeur. Een sterke ondanks het feit dat de wortelkluit met schroeven van 

boom, die van oorsprong uit de Kaukasus komt, niet gevoe- 1. 50 m. diep de grond waren ingeboord en onderling met 

lig is voor de tonderzwam, breed uit groeit en grappige 

gevleugelde vruchtsliertjes draagt. 

VLEUGELNOOT 

Arie en ik hebben het mooiste en dikste exemplaar uit

gezocht, dat al bijna 25jaargestadig gegroeid is op het 

perceel "Hermanussen", in een natuurgebied tussen Haps 

en Beers. De zon tintelde dwars door het gele, bronzen 

en rode herfstblad heen. We zouden lichtelijk high in dit 

horizontale banden ondergronds extra gezekerd waren. 

Waarschijnlijk was de ondergrond toch te doorweekt 

geraakt door de langdurige regen. Fa. Ebben heeft eerst 

een voorlopige correctie aangebracht en eind februari met 

vier banden de boom vanuit de stam getuid. 

We hopen dat deze nieuwelingen snel ingeburgerd zullen 

raken en blijven getuigen van de toenemende openheid in 

de communicatie tussen gemeente, kerkgemeenschap en 

dorpsbewoners. 
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door: Loekj anssen 

De Kerkstra at, deel1 

Het lijkt zo gemakkelijk, de Kerkstraat. Een kaarsrechte 

straat van enkele honderden meters, met I in ks en rechts 

veel groen en een aantal vrijstaande woningen, de ene nog 

groter dan de andere. En wanneer je de beschrijving van 

dokter De Blécourt uit1912leest ben je in hetjaar2007 op 

'toog snel klaar. Hij noemt zijn eigen huis (Rusthof; in deze 

rubriek al eerder beschreven), de Koepel - tegenwoordig 

De Beuken - de villa's Insulinde en Heeswijk: de ene is weg, 

op de plaats van de andere staat tegenwoordig Nieuw 

Heeswijk. Verder noemt hij Andelshof, waarvan enkel nog 

het koetshuis als peuterspeelzaal De Vlindertuin behouden 

is gebleven. Ongeveer op de plaats van de Andelshof staat 

nu het Sintjozefklooster. Dan krijgen we Oranjestein (later 

Sonnaville, nu herkenbaar aan de steen jonkerbos aan de 

straatkant) en ook Hutting wordt genoemd. Deze bloemist 

van Hees heeft ruim een jaar geleden de zaak gesloten; 

vanaf1930 heeft de firma hier haar bedrijf gehad. Op het 

terrein van de appelboomgaard staan nu vier kapitale vil 

la's, alle bewoond door Nijmegenaren, die hun sporen in 

het bedrijfsleven hebben verdiend. Het voormalige woon

huis, een gemeentelijk monument, van tuiniersbedrijf de 

Schoon horst staat er nog steeds (links van de toegangsweg 

naar het sportterrein Schoon horst, waar de voetba !clubs 

Blauw-Wit -opgericht in 1914- en Krayenhoff -opgericht 

in 1937- en de tennisvereniging Tachys - in 1967 voortgeko

men uit de roemruchte hockeyvereniging Quick- hun stek 

hebbe. De boerderij uit 1736 I igt er nog steeds prachtig bij 

(in ons boekje over de Paardentram wordt deze boerderij 

van het Gelderse type uitgebreider beschreven), evenals de 

drie villa's aan de overkant: villa Eiken hof, villa Mathilda 

en Huize Padua. Stadwijk, op de hoek met de Florence 

Nightingalestraat, is in zeerfraaie stijl hersteld en waar 

vaderen zoonsVan Gemerteen bakkerij hadden, is nog te 

lezen dat hier café De Witte Poort was. Met enig voorstel

lingsvermogen kan de wandeling uit 1912 zo weer gemaakt 

worden. Maar helaas is het voor de schrijver dezes niet zo 

eenvoudig! Veel van de geschiedenis van Hees komt samen 

in de Kerkstraat (en dan heb ik het nog niet eens over de 

naam, die verwijst naar de kerkelijke geschiedenis- pro

testants èn katholiek -van Hees of over het trammetje 

datjarenlang rechts van de straat koerste tot de eindhalte 

Witte Poort: het tuindersdorp Hees, de villa's voor wel ge-

huize Witte Poort, links het nog bestaande café Kerkstraat 1736 
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stelden - dan niet uit de Oost afkomstig -een klooster uit 

de tijd van de katholieke emancipatie en niet te vergeten 

de vele vormen van jeugdzorg die er in Hees georganiseerd 

waren. Elk van die vier onderwerpen verdient een langere 

behandeling dan kan binnen het kadervan deze rubriek. U 

zult het deze aflevering moeten doen met de krenten, voor 

een diepgaandere beschrijving doet zich de noodzaak van 

een boek voelen. 

DE BEUKEN 

Huize De Beuken wordtgebouwd in 1912. De dan negenja 

rige zoon van de heer en mevrouw Noë-Fikkert plaatst in 

datjaar de eerste steen. De functie van De Beuken tijdens 

de Tweede Wereldoorlog is ons niet bekend, na de oorlog 

doet het huis tijdelijk dienst als sanatorium voorTBC

patiënten uit de omgeving. De meeste Heesenaren kennen 

De Beuken nog als een opvangtehuis voor jonge kinderen, 

opgezet door de zusters van Bethanië. Na een grondige 

opknapbeurt van het pand trekken er in 1954 de eerste kin 

deren in. De zusters zelfvestigen zich dan in Huize Rusthof, 

Beschrijuing uan Hees uit ~9~2 
(u it: Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld, een uit
gave van de Vereeniging "Oorpsbe/ang·; 1912, biZ.lJS-176)) 

datals klooster de naam Driekoningen krijgt. In de jaren 

zeventig wordt Rusthof gesloopt, op deze plek wordt een 

nieuw kloostergebouw neergezet. Inmiddels al meer dan 

tien jaren wordt dit huis bewoond door de nieuwe eige

naar, die zijn huis toepasselijk De Blécourt heeft genoemd; 

naar de bekende Heese arts, die hiertot vlak voor zijn 

dood heeft gewoond. Het gebouw tussen Driekon in gen 

en De Beuken in wordt op dit moment bewoond door een 

architect. In de tijd van de zusters is hier onder andere een 

schooltje en de keuken ondergebracht. Huize De Beuken 

heeft dan gemiddeld zo'n sokinderen in huis, vaak nog 

hele jonge. De kinderen worden er in de regel tijdelijk 

opgevangen (maximaal zes maanden), maar heel vaak 

blijven ze langer, omdat er elders (en meestal thuis zeker 

niet) geen plek is. In 1984 verhuist de kinderopvang naar de 

stichting Miehiel in Alverna. Het pand wordt verkocht aan 

uitgever Bri nkman. Hij heeft hier zijn kantoor tot oktober 

2006. De toekomst van De Beuken - en dan vooral van het 

groen achter de villa - is op dit moment onzeker: moeten 

er ook hier appartementen komen? 

Oe Koepel, waar nu de Beuken ligt 
De Breedestraat tot aan de samen
komst van Dorpsstraat, Breedestraat 
en Kerkstraat afwandelende, ligt de 
Kerkstraat recht voor ons, op het einde 
daarvan huize de "Witte Poort': 

luit. u. h. reg. grenadiers en jagers, thans 
te Velp. Vooreen twintigjaren woonde 
in "de Koepel" de emeritus-predikant meereen Engelsehen aanleg. De liefh eb

bers van veel zon, mooie grasbloemen en 
heesterparken kunnen hier genieten. 

Huize Rusthot gedeeltelijk ook aan de 
Kerkstraat gelegen, is reeds genoemd. 
Let alleen nog even op het mooie, zware 
geboomte,- op deze zijde van het huis 
gelegen en den sierlijken over het water 
hangenden treurbeu i -, waarna huize "de 
Koepel" volgt, thans bewoond door den 

van de Vriezenueensche gemeente te 
Petersburg, ds. We/ter, daarna ging het 
over in handen van Mr A. van Be rekel, 
kantonrechterte Nijm egen, die eenige 
veranderingen aan huis en tuin liet aan
brengen, terwijl diens opvolge r; de heer 
G. van 0/den, èn aan het huis èn aan den 
tuin veelliet veranderen en verbeteren. 
De heer M.jurgens liet ten slotte aan den 

Oe Koepel moet vroeger één geheel 
geweest zijn met het daaraangrenzende 
Rusthot wat ook duidelijk uit het hooge 
geboomte van denzelfden leeftijd, op 
beide buitens staande, is op te maken. 
In een uerkoopacte van 1846 staat o.a.: 

"dat de boamen bij de nieuw te maken 
heer Maxjurgens en in eigendom toebe- achtertuin veel veranderen en maakte scheiding en in de scheidingslijn ua /lende 
hoorende aan den heer G. van 0 /den, gep. van den voorheen zoo belommerden tuin zullen gerooid moeten worden': 
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< advertenties > 

Door: jan Brauer 

Tram ramt vrachtauto! 
Tja, dat was een harde klap. In de bocht van de Korte 

Bredestraat ter hoogte van het Kerkpad ramde de elek

trische tram het gammele vrachtautootje. Het gebeurde 

ergens rond 1930, schuin voor de deur van de familie 

Lamers en getuigen zijn natuurlijk nu nog moeilijk te ach

terhalen. En watdoet die paardenkardaar midden op de 

weg? Het is een van de foto -juweeltjes uit het gemeente

archief. Die heeft nu de hele fotocollectie gedigitaliseerd 

en toegankelijk gemaakt op internet. je kan bijvoorbeeld 

op straat, jaarta I of trefwoord zoeken en zo ben je terug in 

het oude Hees, toen alles nog zwart-wit was. 

Ontdek het zelf op: 

www2.nijmegen.nl/wonen!geschiedenis_archeologie/Archief/zoeken 

Gelegen onder de molen in het Florapark kunt u 

Dineren en Feesten in huiskamersfeer. 

Onsrestaurant is donderdag va naf17.00 uur 

en zondag vanafw.oo uur geopend. 

De overige dagen zijn er diverse mogelijkheden 

voor groepen van 20 tot 130 personen om uw 

gelegenheid persoonlijk te vieren . 

U bent van harte welkom in 't Sfeerhuys 

Wel even reserveren! 

Debby & Dennis 

't Sfeerhuys de Looimolen 
Looimolenweg 15 Nijmegen 

. . .. 024 379 06 76 

www.sfeerhuys.nl 
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GEVESTiGD: 

psychologenpral<tijl< Bernts & Bloo 

Mw. Drs S.J.H. BERNTS 

Mw. Drs R.J.K. BLOO 

Dr. de Blécourtstraat 38 

6541 DJ Nijmegen 

Mobiel: o6 410 65111 

• 

'Uw bestuurslid 

. weet ook veel 
• I 

over energ1e . 

Het Shell Vrijwilligersfonds 
Op vrijwilligers kun je bouwen. Hun inspanningen 

voor verenigingen, instellingen en stichtingen zijn 

goud waard. Eén van uw vrijwilligers werkt bij Shell in 

Nederland. Dat waardeert Shell zeer. Want 

juist maatschappelijke en sociale inzet maakt onze 

medewerkers completer en meer betrokken. Het Shell 

Vrijwi lligersfonds doet donaties aan instellingen waar 

medewerkers van Shell als vrijwi lliger actief zijn. 

Ook u helpen wij graag! 

lnvest in Social Energy 
www.shell.ni!socialinvestment 

Schol a 

INSTALLATIE BUREAU WELLEN 

Gas, Water, CV, Elel<tra, Zon ne-ene rgie 

Dennenstraat 114 

6543JW Nijmegen 

tel 024 378 28 95 

fax 024 378 53 66 

e-mail info@wellen.net 

Praktijk voor supervisie e.a. begeleidingsvormen 

C.J.W. van der Donk 
Kometenstraat 30 

6543 XJ Nijmegen 

tel. 024-378 26 02 

e-mail info@schola.nu 

www.schola.nu 

postkantoor 

bruno 
Molenweg 4b Nijmegen 

>Makkelijk bereikbaar 

>Volop gratis parkeergelegenheid 

>Leuk assortiment in de winkel (o.a. Diddl) 

>Uitgebreid dienstenpakket in het postkantoor 

>Winkel en postkantoor reeds om o8.oo u open 

(ma t/m vr) 

>U bentvan hartewelkom 

w inkel (024) 388 69 76 

postkantoor (024) 378 5810 

Fax (024) 373 28 27 

< advertenties > 

TANK, WAliN KAlT MET 1llllll 

Fiets & fitness 

Dennenstraat 69 
6S43JP Nijmegen 
te l (024) 377 oo o6 
fax (024) 373 33 sS 
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De Stenen Ban I< is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft naar het 
behoud van het landelijl<e l<aral<tervan hetvoormalige l<erl<dorp Hees. 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees 

Johan van der Mee (voorzitter), tel 377 42 62 

Toon Zondag (penningmeester). tel 378 28 76 

Maria van de Mortel, tel 323 68 o8 

jan Brauer, tel 378 56 82 

Ton van Seters, secretaris, tel377 07 65 

Secretariaat 

Ton van Seters, te l 377 07 65 

Sc hependom laan 14 

e-ma il : dorpsbelanghees@planet.nl 

www.dorpsbelanghees.nl 

giro: 349955 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Hees 

Ledenadministratie 

led enadmin@dorpsbe langhees.nl 

Redactieadres van de Stenen Bank 

Kerkstraat 6o, 6543 KL Nijmegen 

tel37310 63 

e-mail dorpsbelanghees@planet.ni 

Redactieleden 

Trees van Hal, Henk Termeer, jan Brauer, Jacques de Vroom en 

vormgeving: Hendriek Mulder 

advertenties: Toon Zondag 
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Lid worden? 

U kunt lid worden door contact op te nemen met het secretariaat 

van de vereniging. Het lidmaatschap kost 10 euro per jaar. Hiervoor 

ontvangt u een acceptgiro. 

Indien u elektronisch betaalt, verzoeken wij u om uw adres met 

postcode te vermelden. e-mail financien@dorpsbelanghees.nl 

Dankzij het grote ledental heeft de vereniging de afgelopen jaren al 

veel kunnen bereiken. 

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen 

WERKGROEP PARI< WEST: Toon van den Berg, tel. 377 7417 

WERKGROEP HISTORIE: loekjanssen, tel. 373 48 00 

WERKGROEP RUIMTELIJKE ORDENING: Johan van der Mee, tel. 377 42 62 

WERKGROEP MILIEU: Ton van Seters, tel377 07 65 

WERKGROEP VERKEER/STADSBRUG: Marcel Schm idt, tel. 378 05 02 

MILIEUI<LACHTENLI]N: 026-359 99 99 

BEL- EN HERSTELLIJN: 024-329 23 29 

Let op! 

Kopij inleveren voor 9 juni 2007 op het redactieadres. 


