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We beginnen natuurlijk met een impressie van de dorpse gezelligheid rond de kerk op 1 september. 

jong en oud, nieuw en bekend, gezellig kletsend met een hapje en een drankje, een goed orkest op 

de achtergrond. De kinderen veilig spelend binnen handbereik. Elkjaardoen! hoorden we links 

en rechts. Verder in dit nummer: de Heese ondernemer, Heese links, nieuwe culturele agenda, 

Petruskerk 400 jaar en schilderde Vincent van Gogh in Hees? 

Feest in Hees! 
Ook Wethouder jan van der Meer was aanwezig bij ons dorpsfeest. 

Dit feest wordt mede mogelijk gemaakt doorsubsidievan de gemeente. Verder bed a n

ken wij onze sponsors 't Sfeerhuys De Looi molen, Bakker Bart Broerstraat en Thoonen 

Metaal bouw. Zie ook de ingezonden briefvan een van de 4 00 bezoekers (pag.16) 
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400 jaar protestants leven in Hees 
In het weekend van 6 en 7 oktoberviert de wijkgemeente rond de Petruskerk een feestje. Dan is het 

400 jaar geleden dat er voor het eerst sprake is van een protestantse gemeenschap in Nijmegen 

West. Wie dacht dat die calvinisten geen feest kunnen vieren heeft het mis. Het feestprogramma 

omvat een lezing, een historische wandeling door de wijk, een muziekavond, een historische uitgave 

én een bijzondere uitvoering van een Bach-cantate. 

Programma 
ZATERDAG 6 OKTOBER 

14.00 uur- Lezing 400 jaar protestants leven in een 

katholieke omgeving , door Loekjanssen over. Aansluitend 

is de presentatie van de speciaal voor deze gelegen-

heid geschreven jubileumuitgave 'Een kerk in Hees. 

Vierhonderd jaarprotestantse gemeenschap in het 

Schependom.' 

15.3 0 uur - wandeling langs historische plekken in de wijk 

Hees. Vertrek vanaf de Petrus kerk, Schependomlaan 85. 

20.00 uur - Rondleiding door 400 jaar (kerkelijke) muziek, 

onder andere metjetty Podt, de organiste van de St. 

Stevens kerk. 

ZONDAG 7 OKTOBER 

19.30 uur - Concert Bachca ntates: bijzondere uitvoering 

door koor, orkest en solisten van cantate g6 van j .S. Ba eh 

'Herr Christ, der einge Gottessohn', o.l.v. dirigent Wouter 

van Haaften. Met medewerking van Stefanie janssen 

(sopraan), Rosalie Sloof(alt), Geert Berghs (tenor) en Paul 

Triepels (bas). Concertmeester: Fans Plasschaert. Het 

publiek mag meezingen. 
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UNIEKJUBILEUMBOEKJE 

We schrijven hetjaar 1607 als predikant Reinerus ab 

Erbraet arriveert in Nijmegen. Zijn opdracht: een kleine 

schare protestanten in Neerbosch en Hees onder zijn 

hoede nemen. Inmiddels is het 2007 en viert de Petruskerk 

in Hees een jubileum: 400 jaar protestanten in het 

Schependom. De historicus Loekjanssen deed voor de 

gelegenheid onderzoek naar het kerkelijk leven in Hees. 

Zijn bevindingen verwerkte hij in een lezing over 400 jaar 

protestants leven in een katholieke omgeving. Hij onder

zocht hoe katholiek en protestant door de eeuwen heen 

samenleefden. 

Zijn lezing heeft ook een plaats gekregen in de jubileum

uitgave 'Een kerk in Hees. Vierhonderdjaar protestantse 

gemeenschap in het schependom.' Historicus jan Brauer 

en beheerder Piet Kosterverzamelden allerlei histori 

sche bijzonderheden over het kerkgebouw, dat teruggaat 

tot de dertiende eeuw. Voor het boekje zijn enkele oude 

bewoners van Hees geïnterviewd doorTjitske Veld kamp. 

Het voorwoord is van professor Nissen van de Radboud 

Universiteit Nijmegen. Hendriek Mulder uit Hees tekent 

voor de vormgeving. 

Het weekend wordt op zondagavond feestelijk afgeslo-

ten met een bijzondere uitvoering van Bach -cantate g6. 

Het wordt geen concert met toegangskaartjes voor een 

publiek dat passief komt zitten Iu isteren. Ook geen kerk

dienst waar alleen mensen met een bepaalde religieuze 

achtergrond zich thuis voelen. ledereen is welkom voor dit 

moment van pure inspiratie rondom de muziek van johann 

Sebastian Ba eh. Voorafgaand aan de uitvoering wordt 

tekst en uitleg gegeven, en wordt met alle aanwezigen het 

slotkoraal vierstemmig ingestudeerd, zodat iedereen dat 

aan het eind van de cantate kan meezingen. De Stichting 

CultuurCriterium tekende voorde organisatie. 

Voor meer informatie over het feestprogramma kunt u 

terecht bij Gerrit Hengeveld (377 40 10). Bel voor informatie 

over de uitvoering van de Bachcantates naar Bert Bloo van 

Stichting Cultuur Criterium (378 42 51). 

Leuk om weer in de Stenen Bank te 

kunnen schrijven; tweemaal eerder 

deed ik dat, steeds in de hoedanig

heid van Raadslid, afkomstig uit 

Hees. Samen met Bea van Zijll de jong 

Lodensteijn en met Pam van den Beid, 

vertegenwoordigde ik, met speciale 

aandacht natuurlijk, de wijk Hees 

in de Nijmeegse gemeenteraad. Bij 

de campagnebijeenkomsten voor

afgaand aan de raadsverkiezingen, 

georganiseerd door de Vereniging 

Dorpsbelang, ontmoetten we stee

vast, vanaflgg8, de mensen uit Hees, 

de leden van de Vereniging, voor een 

pittig debat. Veel stemmen haalde 

ik in Hees niet: de wijk is, op zijn 

zwakst uitgedrukt, niet zo in voor 

Groenlinks ... en de oprichtstervan de 

Vereniging, Bea, kaapte, en welver

diend, nogal wat stemmen weg. 

Ik ben in 2005 niet opnieuw gekozen 

als Raadslid. Dat vond ik vreselijk, het 

eerste halfjaar na de verkiezingen . Ik 

heb hettij echterdoen keren: lang

zamerhand heb ik een pakket aan 

bestuurswerk bijeen gesprokkeld, 

dat er niet om liegt. Dat me minimaal 

dezelfde hoeveelheid werk verschaft, 

als ik eerder als Raadslid had: zeer 

gevariëerd qua inhoud en buitenge

woon prettig, doelgericht en effectief 

werk. Dat kan ik nu beterdoen door 

mijn ervaring in de politiek. Ik bewan

del dus een beetje de omgedraaide 

routevan Bea.lk heb nu allereerst 

een halfjaar in de werkgroep Park 

West meegedraaid, om vervolgens, 

vandaaruit in het bestuurvan de 

Vereniging te worden gekozen. 

TROTS 

Ik ben er trots op voor Hees actief te 

kunnen zijn. Ik heb natuurlijk vanuit 

de werkgroep, vooral het Groen en 

de Natuur in mijn takenpakket. Maar 

verder, dat heeft u kunnen merken, 

ben ik heel erg geïnteresseerd in 

cultuur en activiteiten vooren met 

bewoners: om de (al goede) leefbaar

heid (rare term) van Hees nog beter te 

maken. 

De vraag is: Hoe kunnen we nog meer 

mensen uit Hees betrekken bij het 

leven in de wijle bij wonen, leren, 

werken en recreëren? Dus naast het 

ongelooflijk belangrijke milieu en 

omgevi ngskwa I iteits offensiefvan 

de vereniging, nodig omdat Hees zo 

wordt bedreigd doorden ie uwe stads

brug en het industriegebied, kijken 

hoe we het saamhorigheidsgevoel 

kunnen versterken en het dorpska rak

ter, althans het goede eraan, kunnen 

behouden. Dat is ook een vaak uitge

sproken wens van de Hesenaren. 

Daarom organiseert de Vereniging 

samen met Hesen aren, met de 

scholen en opleidingen in de wijk, 

met bedrijven en winkels en met 

buurtgroepen en bewonersorgani 

saties, tentoonsteil ingen, concerten, 

feesten en allerlei andere activi

teiten in de wijl<. Daarom wordt er 

aandacht besteed aan cultuur en 

geschiedenis, naast de urgente aan 

dacht voor Ruimtelijke Ordening en 

Omgevi ngskwa I i te it. 

Twee vragen aan u! 
1) Er komen weertwee middagen aan 

voor actief groen-onderhoud, van 

bewoners sa men met de beheer

ders van de gemeente, in Park 

West. De data zijn voorlopigvast

gesteld op zaterdag 6 oktober en 

op vrijdagmiddag 9 november (ook 

wethouder jan vd. Meer zal dan 

meewerken). Doet U mee? Want 

groen moetje doen! U kuntzich nu 

al opgeven. 

2) Zo'n 150 wijkbewoners waren te 

gast bij het volkstuinen concertje 

op14julijl. Hetwaseengrootsuc

ces. Het liefst zou ik, samen met 

wijkbewoners, die kunnen en wil 

len optreden volgende zomer, bin 

nenkort al beginnen met de organi 

satie van het concert in 2008!! 

Kent U wijkbewoners die klassieke 

muziek kunnen brengen of kunt U 

dat zelf en wilt U meewerken aan het 

concert: neemt U dan op korte termijn 

contact op met Mieke Welsehen tele

foon: 377 8164 en/of 

e-ma i I miekewelschen@tisca I i.nl. 

Volgend jaar wordt het dan net zo 

gezellig en kwalitatief beter, samen 

met U! 
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Tachys viert 40-jarig bestaan 

Op de foto is te zien hoe Wim van derVeen 40 jaar 
geleden de eerste bal sloeg op het gravel van tennis

vereniging Tachys in Hees. Op zaterdag 8 september 
werd het 40-jarig bestaan gevierd met een spette
rend feest in het cl u bh u is op Sportpark Schoonhorst 

aan Kerkstaat 

In april1967 begon Tachys op 2 gravelbanen. Al snel bleken 

deze banen in een grote behoefte te voorzien, zodat er in 

het voorjaarvan 1972 een uitbreiding naar 5 banen volgde. 

Sinds 1994 wordt er getennist op 6 kunstgrasbanen door 

zo'n 6oo leden, waarvan ongeveer125jeugdleden. "Qua 

ledenaantal zitten we al jarenlang aan ons maximum, we 

hebben zelfs een wachtlijst. Blijkbaar heeft Tachys iets 

speciaals, en daarmee bedoelen we de juiste mix tussen 

recreati e en prestatie. Een bloeiende vereniging die zijn 

40 jarig bestaan viert, daar zijn wij heel trots op" vertelt de 

voorzitter Reinier Ligten berg. 

Tachys is ook heel trots op het G-tennis binnen de vereni

ging. Als een van de weinige verenigingen in Nederland 

heeft Tachys een afdeling die zich speciaal bezighoudt 

met tennis voor kinderen en volwassenen met een ver

standelijke beperking. In 2003 organiseerde Tachys het 1e 

landelijkeG-tennistoernooi en won daarmee de sportprijs 

van de Gemeente Nijmegen. De G- tennissers worden 

ondersteund door ongeveer 12 vrijwilligers. Op het feest 

werd hieraan extra aandacht gegeven. Tachys is al jaren 

een belangrijk 'instituut' in Hees! 
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Bloemen en kunst 

15, 16 december: bloemen en kunst. 
Noteert u vast het voorlopig pro-

gram ma voor de volgende manifes-

tatie van Cultuurcriterium voor 15 en 

16 december 2007 in de Petruskerk. 

Deze Culturele Manifestatie wordt 

gecombineerd met workshops voor 

het maken van kunstige kerststukje 

en de expositie ervan. Ton en Ans 

Christ beiden wel bekend in de wijk 

zullen exposeren. Bovendien zal Ans 

Holleman e.a. kerstbloemstukken 

exposeren en workshops verzorgen. 

Vorigjaarwas dit een groot succes. 

Verder zijn kunstwerken van Cernelia 

Bruinewoud te zien. Muzikale optre-

densop het prgramma: Pa ui Keizers, 

bas en Vera Lenglet, piano; jolly 

Valstar,sopra an met klarinet en piano 

begeleiding 

Nadere informatie volgt ! Voor meer 

informatie: 

Bert Bloo, Stichting Cultuur Criterium 

(378 42 51) 

\YAYlciD mJ@® ~® mJ@ @@@[J [}={] ®®~~ 

De Kerkstra at, deel3 

Huize Pad u a wordt in 1892 ontworpen door de bekende 

Nijmeegse architect D. Semmelink. De opdrachtgever, 

pastoor Antonius (vandaar de naam Padua!) van Koolwijk, 

woont hier enkele decennia. Dagelijks celebreerde hij de 

heilige mis in huis, in aanwezigheid van zijn huishoudster 

en enkele buren. Sinds 1988 is huize Padua een gemeente

lijk monument. 

door: Loekjanssen 

Villa Stadwijk kent een oude geschiedenis. De oudste 

gegevens dateren van 1655. In 1924 komt de villa in het 

bezitvan Th. Burgers, steenfabrikant in Weurt. Laterwordt 

het hele goed verkocht en gesplitst: links van Stadwijk 

komen twee nieuwe villa's. De huidige eigenaars, sedert 

1996, hebben de villa weerveel van de oude glorie terug

gegeven. 

Helemaal aan het einde van de Kerkstraat ligt café De 

Witte Poort, of beter gezegd: lag. Want op dit moment 

In zijn beschrijvingvan Hees is dokter De Blécourt nu klaar. 

Wij echter nog niet! De Vereniging Dorpsbelang Hees 

rekent de Dennenstraat ook tot het verenigingsgebied, 

waarmee we ons verplichten om een volgende keer aan-

wordt er in het pand gewerkt aan een grondige opknap- dacht te besteden aan onder andere het Dominicuscollege, 

beurt. Ten behoeve van bewoning; en ten behoeve van een de kerk en het klooster aan de Dennenstraat en natuurlijk 

gezellig eethuis in Hees? De toekomst zal het uitwijzen. het Slotje van de baron.» 

St. jozefklooster, een kloosterverzor

gingshuis op Kerkstraat 65, biedt in 

een kleinschalige woonvorm huis

vesting, verzorging en begeleiding 

aan, aan mannelijke en vrouwelijke 

religieuzen. In de samenwerking met 

Stichting De Waalboog zijn er ook 

enige woonzorgplaatsen gerealiseerd 

voor niet-religieuzen. Tevens zijn er 

enkele appartementen met zorg voor 

tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld na een 

ziekenhuisoperatie. Zaterdag 20 okto

ber kunt u het kloostervan dichtbij 

bek ij ken en informatie krijgen over de 

nieuwbouwplannen van een eigen 

tijds woonzorgcentrum. 

OPEN HUIS 10.00-16.00 

Om 10.00 uur start het Open Huis 

met een presentatie over de plannen 

van hetjozefklooster door directeur 

mevrouw drs. E. janssen- Sengers. 

Dit wordt herhaald om 14.00 en 15.00 

uur. In een rondleiding kunt u enkele 

appartementen bezichtigen, de histo

rische bibliotheek, de prachtige tuin 

en de verschillende activiteiten zien . 

BEWONERS VAN HET ST. jOZEFKLOOSTER 

Het St. jozefklooster in Nijmegen 

was vanaf3 oktober 1927 een 

Grootseminarievan de Nederlandse 

SCJ provincie. Na 1975 werd het 

gebouw bestemd voor oudere klaas-

terlingen die terugkeerden van 

hun missiewerk binnen en buiten 

Nederland. Na een renovatie van het 

gebouw en nieuwbouw eind jaren 

tachtig, voldeed het gebouw aan de 

modernste eisen, zodat er ongeveer 

zestig religieu zen van de SCJ -congre

gatie hun intrek konden nemen. 

Later zijn de zusters "in ruste" van 'de 

Zusters onder de bogen' er ook gaan 

wonen. Sinds kort wonen er ook enke

le niet religieuzen . 
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Beschrijuing uan Hees uit ~9~2 
(uit: Het Schependom uan Nijmegen in woord en beeld, een uit
gave uan de Vereeniging "Dorpsbelang'; 1912, blz.175-179) 

Tegenover Andelshof (naast 
josephklooster, alleen het koesthuis 
staat er nog, red.) ligt nog een zeer aardi
ge en reeds sedertjaren zeer productieve 
appelboomgaard, eveneens uanjhr. R. u. 
V. en daaraan grenst het woonhuis met 
de bloemisterij "de Schoon horst" uan den 
heeren Kas en uan Ommen. 
Behalve op een aantal soorten bloemen 
legt de firma zich vooral toe op het 
kweeken uan varens, waarin zij het zeer 
uer gebracht heeft en reeds daarom 
alleen in en buiten ons land een goeden 
naam geniet. Het is haar zelfs gelukt 
om in de varens tien nieuwe soorten 
te kwee ken, die thans als uaste soort
variëteiten in den handel zijn gebracht; 
daaronder o.a. Pteris Schoonhorstii, 
Pteris Nouiomagensis en Adyanthum 
Schoonhorstii. Een kijkje in hunne kassen 
wordt met de meeste welwillendheid 
toegestaan en den bezoeker zooveel 
mogelijk uitlegging gegeven omtrent 
alles wat hem belang inboezemt. 
Overigens uolgt de firma trouw de 
teekenen des tijds en weet hare bakens 
tijdig te verzetten bij de een of andere 
wijziging of opvatting in de praktijk uan 
haar uak. 
Op de bloemisterij "de Schoon horst" 
uo/gt de daartegenover liggende uil/a 
"Oranjestein'; waarin juist onlangs 
de nieuwe eigenaar, de heer Veld man, 
met zijn huisgezin is komen wonen. 
Oranjestein werdjaren achtereen door 
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uier gebroeders, de heeren Triebe/s, 
bewoond en 't was toen een zeer ouder
wetsch huis uan één verdieping, met een 
tal uan kamers. De heerenT leefden daar 
zeereendrachtelijk en men zag uan dit 
uiertal steeds drie gebroeders wande
lingen maken. De oudste deed aan deze 
uitstapjes niet mee en volgde zijn oude 
gewoonten evenals toen hij nog zaken 
te Nijmegen dreef Hij was destijds een 
zeergoed schakeren één uan de beste 
Nederlandsche schaakprobleem-oplos
sers. Men kon hem dan ook in de veran
da, aan den Noordkant uan het huis, 
uaak gedoken zien zitten, turende op het 
uoor hem geplaatste schaakbord. De, 
vooral op Maandag, voorbijtrekkende 
boertjes uan Hees en Neerbosch, die met 
zijne broers uee/ in aanraking kwamen, 
-doordien de heeren Triebels ueellande
rijen in de omgeving hadden liggen en 
bovendien door hunne vriendelijkheid 
en hulpvaardigheid in hoog aanzien bij 
de landbouwende bevolking stonden -, 
terwijl zij zoo goed als nooit den schaker 
spraken, zagen hem niet uoor uol aan. 
Daar zij uan het schaakspel niet het min
ste begrip hadden, nog minder begrepen, 
waarom iemand zoo tijden lang op zoo'n 
bord kon zitten turen zondereens op te 
kijken, had de meening bij hen postge
vat: "dat dieën oudsten heer maar wat 
on neuzel waar, want hij speu/de in zien 
eenigheid met de pupkes': In dit geval 
was hunne opvatting al te nuchter. 

Want deze man was, bij al zijn eenvoud, 
begaafd met een zeer goed stel hersens. 
Oranjestein ging, na den dood uan den 
laatsten der gebroeders, ouer in handen 
uan Mr. Verheyen, ontvanger uan het 
polderdistrict "het Rijk uan Nijmegen'; 
die het huis verbeterde en weer verkocht 
aan den heer Mulder uit Rotterdam, die 
op zijn beurt een grootevertimmering 
liet aanbrengen, maar door zijn spoedig 
afsterven niet lang genot uan deze ver
betering heeft mogen genieten. De vol
gende eigenaar was de heer P uan 0/den, 
die huize Oranjestein aan den achter
kant liet optrekken en het in 1911 aan den 
tegenwoordigeneigenaar verkocht. 
Nu uolgt een der oudste huizen uan Hees, 
uan 1736, door Mr. uan S. nog aange
haald, daar hier vroeger de kundige bloe
mist en hoogst bekwame plantenkenner 
Burger woonde, volgens Mr. u.S. destijds 
de eenige bloemist uan Nijmegen. 
Aan den rechterkant ua/gen nu eene 
kleine heerenbehuizing het Heufke, uan 
mej. Thoonen, een heerenhuis zonder 
naam, gebouwd uoor een paar jaar door 
me u rouw de wed. uan der Waarden 
en thans bewoond door den heer uan 
Koo/wijk, ueruolgens uil/a Eikenhofvan 
de dames Poort, uil/a Mathi/da uan 
mejuffrouw de wed. Geurts-Thoonen en 
op den hoek huize Padua, bewoond door 
den weleerwaarden heer pastoor uan 
Kool wijk, die hier zijn otium cum digni
tate geniet, na uele jaren in West-Indië 

als pater-missionaris op Curaçao, Aruba 
en Bonaire en in Suriname werkzaam te 
zijn geweest. 
Vóór huize Pad u a buigt de stoomtramlijn 
naar Neerbosch• zich naar rechts, om 
langs de Dennenstraat en Dorpsstraat 
uan Neerbosch haar eindpunt te berei
ken. 
Aan den linkerkant uan de Kerkstraat, 
naast de voormalige bloemisterij uan 
Burger, ligt nog Stadwijk, reeds meerdan 
20 jaar bewoond door den heer uan Gent 
uit Schiedam, vroeger het eigendom 
uan den heer Th. de Groot te Nijmegen, 
destijds brouwer in de voormalige bier
brouwerij "de Leeuw·; een ouderwet
sche zaak, waar bouengistingsbieren 
werden gebrouwen, die in den omtrek 
ruim aftrek vonden. Ook de uader uan 
den heer de G. had deze zaak reeds met 
het daaraan verbonden, beklante café, 
gelegen op den hoek uan Kerkstraat en 
Dennenstraat Brouwerij en café gingen 
in 1887 ouer in handen uan den heer }os. 
Nieuwenhuys en tenslotte aan den heer 
uan Straten te Beuningen, die de brou
werij ophief In het café woont thans de 
heer uan Gemert, die tevens met zijner 
twee zoneneene zeer drukke broodbak
kerij in dit perceel uitoefent. Wanneer 
men onder de veranda uan dit café, 
bij de samenkomst uan de twee reeds 
genoemde wegen, is gezeten, heeft men 
daareen aardig zitje, waarvan dan ook 
ruim gebruik wordt gemaakt. 

Midsummer-night concert 

in ParkWest 
De Vierdaagsefeesten zouden de volgende dag met veel geweld losbarsten, 

maar al op 14 juli was het in Hees kleinschalig en rustig genieten van het unie

ke Midsummer-night concert in Park West op het grasveld voor de volkstuinen . 

Het motto was: stoelen zelf meenemen, voor de rest wordt gezorgd door onze 

vereniging. Bijna 150 man hebben het concert bezocht. Een trio bestaande 

uit viool Rein i Brouwer, piano lrene Gootjes en fluitArionne de Koeyer, en een 

solist op piano Giel Smeets, speelden werken van o.a. Mendelssohn, Brahms, 

Haydn en Beethoven. Gezellig en voor herhaling vatbaar! 
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Thoonen: fiets & fitness 
Waar zullen we gaan zitten? Binnen 
of buiten? Ik ben op bezoek bij Arthur 

Kroon, eigenaarvan 'Thoonen: fiets 

& fitness' aan de Dennenstraat. Een 

augustusavond waarop de zomer 

weer eens aarzelt. Ik kies toch maar 

voor buiten. We zitten bij Arthurthuis 

op het terras van zijn huis aan de 

Korte Bredestraat. Naast Arthur zit 

Miriam, zijn vrouw. Arthur vertelt. Af 

en toen vult Miriam aan. 

GESCHIEDEN IS 

De oorsprong van het bedrijfligt in 
Hees, in de de Dr. de Biecourtstraat 
In 1897 begon daar smederij Thoonen. 
Later ging de smid ook fietsen verko
pen. in 1962 is het bedrijfgesplitst in 
een metaalbedrijf en een fietsen handel. 
jan Thoonen, oom van Miriam, ging 
verder in de fietsen. Haar vader zette 
het metaalbedrijf voort. ik kwam in de 
zaak omdat ik bevriend was met een 
zoon vanjan Thoonen. Samen zaten 
we op de HTS in Tilburg. Ik heb eerst 
een tijdje in Rotterdam gewerkt bij een 
bedrijf voor brandweerapparatuur. 
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Maar Rotterdam lag me niet en ik zat 
ook niet graag de hele dag op kantoor. 
Toen de vader van mijn vriend iemand 
zocht om hem op te volgen, leek me dat 
wel wat. Miriam heb ik daarna leren 
kennen. 

BEDRIJFSVOER ING 

We verkopen nieuwe fietsen en we heb
ben ook een werkplaats voor rij wie/re
paratie. Ik werk samen met een mon
teur die ook verkoopt .In een kleine zaak 
moetje eigenlijk alles kunnen. En je mag 
blij zijn als je een geschikt iemand kunt 
vinden die meer dan één ding kan. Dat 
geluk heb ik gehad. Mijn medewerker 

toch bij de verkoop van nieuwe fietsen . 
Om de winst van een verkochte fiets 
te halen moetje heel wat uurtjes repa
reren. Maar zonder werkplaats kun je 
de zaak onmogelijk draaiend houden. 
Mensen moeten terug kunnen komen 
voor onderhoud en reparaties. 
We krijgen tegenwoordig mindertwee
dehands fietsen aangeboden dan een 
jaar of tien geleden. De meeste vraag 
gaat uit naar tweedehands fietsen van 
40, so, 6o euro. Daar valt weinig aan 
te verdienen. Voor het duurdere seg
ment, de echte handel, ben je helemaal 
afhankelijk van watje binnen krijgt. 
We kopen niet op. Als je daaraan begint 

kan prima zelfstandig draaien. Behalve weetje bijna zeker dat het gejat spul is. 
fietsen en accessoires verkoop ik ook fit- f(opers van tegenwoordig zijn minder 
ness-apparatuur. Vooral hometrainers, zaakgebonden. Ze letten op de prijs en 
soms ook een roeitrainer, cross-trainer kopen daar waar ze het minste geld 
of steptrainer. Ook wel heel eenvoudige moeten uitgeven. je probeert ze te 
dingen voor bejaarden die willen bewe- binden met je service, zoals een leen-
gen. Electronisch gestuurd materiaal fiets. je helpt ze ook sneller als het om 
voor mensen die vooral conditioneel 
bezig willen zijn, wordt meestal aan 
jongeren verkocht. 
Het zwaartepunt van mijn bedrijf ligt 

reparaties gaat. je maakt ook mee dat 
iemand elders een fiets koopt en dan bij 
jou langs komt om het zadel hoger te 
zetten. We doen dat wel maar ik vraag 

door: Jacques de Vroom en 

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

me ook af of we dat in de toekomst toch half uur vertrekken ze zonder iets te 
niet in rekening moeten gaan brengen. kopen. Misschien kopen ze daarna op 
Mensen vinden het plezierig als ze een internet. 
fietsenzaak in de buurt hebben. Maar 
als ze dat prettig vinden, waarom MANNEN EN VROUWEN 

kopen ze dan hun nieuwe fiets ergens ja, dat maakt wel verschil uit. Mannen 
anders? kun je het beste binnen hebben zonder 

vrouw erbij. Mannen beslissen gewoon 
CONCURRENTIE wat gemakkelijker. Een vrouw kijkt 
Grote bedrijven als concurrenten, dat anders naar een fiets dan een man. Als 
valt in deze branche nog wel mee. Een een man op een fiets stapt die lekker 
grotere bedreiging voor ons is de inter- rijdt en er welleuk uitziet, dan is hij 
netuerkoop. Grote bedrijven verkopen tevreden en koopt gemakkelijk. Een 
niet alleen in de winkel maar ook via vrouw gaat naar kleurtjes kijken. Zegt 
internet. Daarbij kunnen die bedrijven 
aantrekkelijke kortingen bieden. je 
kunt dat alleen doen als je ruime voor
raden hebt. Hoe groter je inkoop, hoe 
meer je met de prijs kunt doen. Bij ver
koop via internet ben je ook niet aan je 
normale marktgebied, gebonden. ik kan 
niet via internet verkopen omdat mijn 
voorraad daarvoor te klein is. ik heb er 
simpelweg de ruimte ook niet voor. 

KLANTEN 

Of ik wel eens lastige klanten heb? ja, 
die zitten er wel eens tussen. iemand 
die voor ieder piep je of geluidje langs 
komt. Ook als er eigenlijk niks aan de 
hand is. Dan moet er toch weer iets ver
vangen worden, terwijl we die fiets niet 
zelf verkocht hebben. !(/anten zijn heel 
verschillend. Bij dezelfde behandeling 
klaagt de een en is de ander dik tevre
den. Het is plezierig dat klanten ver
schillend zijn. Dat maakt het werk toch 
minder saai. Het wordt moeilijker maar 
ook leuker. Soms loopt er iemand bin
nen en dan denk je hartstikke moeilijk 
type om een fiets aan te verkopen. En 
dan kan het zijn dat vijfminuten later 
de nieuwe fiets besteld is. Maarook 
het omgekeerde gebeurt. Denk je dat 
is geen moeilijke klant. je hebt echt een 
heelleuk gesprek gehad. En na ander-

bijvoorbeeld "Ik vind dat grijs en blauw 
niet mooi bij elkaar." Als een man met 
zijn vrouw komt, beslist zo'n man ook 
moeilijker. Maar zestig procent van 
onze verkochte fietsen zijn wel dames
fietsen. Er zijn meer oudere vrouwen 
dan mannen en vrouwen rijden ook nog 
altijd wat minder auto. 

D IEFSTAL 

Diefstal geeft meestal niet zoveel pro
blemen omdat de meeste fietsen toch 
verzekerd zijn. Maar als er niet zoveel 
gestolen werd, zouden mensen wel 
gemakkelijker een dure fiets kopen. Of 
in plaats van een tweedehandse een 
nieuwe fiets. En Nijmegen is qua fiet
sendiefstal zo'n beetje koploper. Als ze 
voor reparatie met een gestolen fiets 
bij je komen, dan repareer ik die ook 
gewoon. Wat moetje anders? Ik heb de 
politie er wel eens bijgehaald maar die 
doen er niks aan. Bij diefstal wordt het 
frame nummererafgehaald en het slot 
vervangen. Als ik zie dat er op een fiets 
geen origineel slot zit, ga ik er vanuit 
dat het een gestolen fiets is. Als ik door 
de stad loop kan ik links en rechts de 
gestolen fietsen zo aanwijzen. je ziet 
het soms ook aan kleine beschadigin
gen bij het doorslijpen van de sloten. 
Op internet kun je de gestolen fietsen 

er ook zo uithalen. Mensen zetten bij 
een aangeboden fiets bijvoorbeeld 
'vanwege overcompleet: Als je dan de 
advertenties van de betreffende per
soon opzoekt, zie je dat hij meerdere 
fietsen in de aanbieding heeft. Met 
wisselende verhaaltjes. Bijvoorbeeld 
'vanwege aanschaf auto: De politie zit 
waarschijnlijk met een capaciteits
probleem omdat ze al die filmrolletjes 
in die kasten moeten vervangen. Een 
enkele keer wordt er ook wel eens een 
fiets gestolen waarbij iemand van een 
proefritje niet meer terugkomt. ik heb 
daar ooit aangifte van gedaan bij de 
politie. Werd me gevraagd of ik er wel 
duidelijk bij had gezegd dat ze die fiets 
weer moesten terugbrengen. Nee, het 
was geen diefstal, zeiden ze. Alleen 
maar verduistering. 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

Ik verwacht in de nabije toekomst een 
flinke ontwikkeling op het gebied van 
electrische fietsen. Er moeten wat dit 
betreft ook wat modellen komen waar
door jongeren wat meer aangesproken 
worden. De electrische fiets heeft nu 
nog een heel oubollig imago. Er zal ook 
een grotere verscheidenheid in prijs
k/asses gaan ontstaan. De gewone mer
ken zijn nu nogal duur. je hebt de afge
lopen tijd ook een verschuiving gehad 
van 3 naar 7 versnellingen. Nieuw is 
ook de vering van fietsen . Zo'n fiets met 
vering stuurt wel wat anders, kost ook 
extra energie en is kwetsbaarder. Maar 
de commercie duwt het erdoor. Voor 
het gros van de mensen hoeft het alle
maal niet. Maar als je geen vering wilt, 
is de keuze gewoon heel beperkt. Men 
probeert ook steeds meer markt te ver
oueren met aparte modellen. Dat werkt 
in de ene plaats beter dan in de andere. 
Echt aparte modellen, nee, dat werkt in 
Nijmegen niet. 
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Een echte Vincent van Gogh uit Hees? 
Door: jan Bra u er 

HetAmsterdamse Van Gogh Museum vroeg de werkgroep Historie van onze vereniging 
onlangs om inlichtingen over een aantal geschilderde landelijke tafereeltjes. Ze zijn toe
geschrevenaan Vincent van Gogh. Maar er bestaat al ruim so jaar discussie over of het wel 
echte Van Goghs zijn. Ze komen uit een Bredase boedel. In het kort volgt hier het mysterie 
van oude Bredase kisten waarvan enkele sporen naar Hees leiden. 

Het is een wonderlijk verhaal. Het begint als Vincent van DE HUISHOUDSTER ONTHULT 

Gogh in novemben885 vanuit het Brabantse Nuenen En hoe komt men er nu achterdat haarwerken in de col-

definitiefrichting Frankrijk vertrekt. Hij laat in het schuur- leetieVan Gogh zijn terecht gekomen? In 1952 is erin 

tje- z'n atelier- achter het huis van z'n ouders stapels Kunstzaal Den De ijl in Breda een tentoonstelling met een 

schilderijen, schetsen en gravures achter. Z'n vader is 

gestorven en moederVan Gogh verhuist later naar Breda. 

De verzameling komt daar ook terecht. Maar als ze daar 

keuze uit de aangedikte collectie volgens de aankondiging 

'afkomstig uit een Bredase boedel, vermoedelijk daterend 

uit het einde der negentiende eeuw, waarvan een gedeelte 

weer vertrekt, blijft vrijwel het hele Nederlandse oeuvre is gesigneerd: Vincent.' 

van Van Gogh op zolder in kisten achter en verdwijnt onder 

een dikke laag stof. jaren later komt het in handen van een 

opkoperdie losse stukken voor een appel en ei verkoopt, 

deels op straat of in de kroeg. Van Gogh heeft dan nog geen 

faam. Het voert te ver hier alle details te geven over de ver

wikkelingen rond de verzameling. Dat staat in een dik boek 

van het Bredase museum, waarin het grondig onderzocht 

is1. Eén spoor leidt naar Hees en dat willen we u niet ont

houden. 

ECHT OF VALS? 

Er is veel onduidelijkheid overwat nu een echteVan Gogh 

is en wat niet. In de jaren dertig is het fenomeen Van Gogh 

al erkend en ook de waarde van z'n werken schiet dan 

omhoog. Grote delen uit de Bredase kisten komen in de 

jaren 20 en 30 in handen van verschillende kunstvrienden, 

vooreen deel heel deskundig, sommigen echteronkun 

dig afregelrechte sjacheraars. En dus groeit de collectie 

gestaag omdat tussentijds allerlei werk wordt toegevoegd. 

Ook wordt er gesjoemeld met de ondertekening Vincent. 

En juist op dat punt komen we in ons Hees terecht. Want 

Deze tentoonsteil i ng wordt bezocht door de dan 72-jarige 

Anna Marie Smak, die van 1916 tot 1922 huishoudsterwas 

in huize Vincent te Hees, omdat de krankzinnig gewor

den oude heer Vincent verzorging nodig had. Op de ten

toonsteil ing in Breda wijst zij 'zonder aarzelen', aldus de 

krant, 27 van de 29 werken aan a Is zijnde van de handvan 

Willemina Vincent. Een fikse tegenvaller voor de eigena 

ren. De kranten smullen van deze onthulling, zeker als 

blijkt dat van een aantal werken de W. bij de onderteke

ning is overgeschilderd ofweggekrast. Manipulatie, list 

en bedrog maken het lastig om de echte Van Goghs eruit 

te halen. Ook de deskundigen aarzelen, zeker omdat ze 

ook al stijltechnische vraagtekens hebben geplaatst. Nu 

blijkt de 'Man met rode kiel' een 'echte Van Gogh' uit Hees 

te zijn, van Willemina dus, terwijl dit portretjarenlang aan 

Vincent was toeges eh reven. 

En zo blijven er nog veel vraagtekens rond de bonte verza

meling uit de Bredase kisten, tot op de dag van vandaag. 

Voor het duiden van een aantal werken is onlangs nog onze 

daarwoont Willemina Vincent, van 1914 tot 1922. Zij is de Vereniging Dorpsbelang benaderd. Men legde ons een aan -

dochtervan Johannes Marianus Vincent, die in 1914 na een tal dorpse tafereeltjes voor met de vraag of deze in Hees 

39-jarige ambtsperiode als burgemeestervan Doetinchem en omgeving te plaatsen zijn, wat dan zou wijzen richting 

met pensioen gaat en zich in Hees vestigt in de fraaie villa Willemina Vincent. We moesten ontkennend antwoorden, 

Adyton aan de Dikke Boomweg (en niet zoals de onderzoe- waardoor het mysterie dus nog even blijft voortbestaan. 

kers aangeven in de villa Klambir Lima). Dochter Willemina 

heeft in 1901 aan de academie voor beeldende kunsten 

in Den Haag gestudeerd en schildert uit liefhebberij in de 

trant van de Haagse School. Zij ondertekent haar werken 

met 'W.Vi ncent'. In 1922 sterft zij aan een nierziekte. 
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En sommigen worden er zelfs een beetje gek van, zo con 

cluderen ook de onderzoekers van het Bredase museum: 

'Kunstexperts, verzamelaars, voddenboeren en vervalsers, 

bij alle betrokkenen veroorzaakte de mogelijkheid een 

echte Van Gogh te bezitten, telkens weer gevoelens van 

opwinding en spanning. Allemaal werdenze-soms zelfs 

in letterlijke zin- gek van Van Gogh.' Maar wij in Hees hou

den het bij Willemina Vincent en laten ons niet gek maken! 

1 Catalogus: Vincent uan Gogh, Verloren vondsten Het mysterie uan de 

Bredase kisten, Breda 2003 

goa lure d u l.llbl eau u• S4 
(l 8S5). 

1naturo du tablea u n• 333 
' (~887) . 

Slgoa tu re du ta:h lcau n• 31J9. 

{tpoqus de Pnh, 18Só-18SS.) 

nature du tablu u n• .379 
{1887). 

nature du ta bleau n• "63 
. (1888). 

Sigoature du ta bleau n• ~50. 
(~qua de Puh, l~l&SS.) 

Slgn~tu re du tableau n• .SH. 
(~poque do Paril, l "ssö.IMS.) 

Slgnalure du tabl eau n• '35 
(1888). 

Slgnaturo du tableau n• 50i 
(1880). 

Sigoa\ure tl u table11u n• 'HL 
(tpoque dl Puil, 11186-)858.) 

Slgnaturc du lablrau n• 357 
• . (1881). 

Slgnature du tableau n• .f.OO 
lt 888). 

Slgnalure du tableau n• U3 
(i888). 

Slgnaturo du tablea u n• ~ 

(tpoqot d'Arlu , 1858- ISS9.J 

ZIENSW IJ ZE ONTWERP BESTEMMINGSPLAN TWEEDE 5TADSBRUG: 

De Vereniging Dorpsbelang Hees heeft op 10 juli haar 

zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan tweede 

Stadsbrug ingediend bij de gemeente Nijmegen. 

ROC EN BEDRIJFSACTIVITEITEN 

Zienswijze inzake ontwerpbesluit vrijstelling artikel19 lid 

3 WRO d.d.18 juli 2007 "Energieweg 25; gebruiksvrijstel-

li ng, voor het vestigen van ondergeschikte bedrijfsactivi

teiten in het pand". Daarin vragen wij het ontwerpbesluit 

in te trekken. Redenen zijn onder meer: van de zijde van 

het ROC is onvoldoende moeite gedaan om met omwonen

den en de Vereniging Dorpsbelang Hees overeenstemming 

te bereiken. Bovendien wijkt het ontwerpbesluit af van 

eerder door de Gemeente in het overleg met ROC, bewo

ners en de Vereniging ingenomen standpunten en toezeg

gingen. 

De volledige documenten staan op 

www.dorpsbelanghees.nl 
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door: Fransje Brakkee 

Bomen in de buurt: Nootjes bij Noten 

Na een week had ik nog 2 bruine 

duimen. Maar ja, de schillen van de 

okkernoot of walnoot bevatten dan 

ook een zeer donker kleurende verf

stof, die voor houtbeits en haren (don 

kerbruin), en wol (geel-bruin) gebruikt 

kan worden. Ik hadjuist de groene 

vlezig schil van zo'n noot afgepeld om 

te zien of deze wel gezond was, want 

de boom waar hij van afkwam zag er 1 

half augustus al erg arrpetierig u ie 

Volgen s onze bomenkennerT. Van 

Eeten kan dat gebeuren.; er zijn meer 

notenbomen ditjaar niet zo goed 

doorgekomen: heet voorjaar en natte 

zomer. Meestal kdm~ het een jaar 

later weer goed; r,naar het wegharken 

(en verbranden) van het oude blad, 

het losmaken van de bodem (voor

zichtig met zijn vlezige wortels), en 

wat voedselrijke lemige grond toe

voegen draagt zeker bij aan de verbe

tering. De notenbomeo p het landje 

van Lap lijken alle in goede condit ie, 

wellicht door de g tt en. 

Mijn ontzag voor de interts eve krach 

ten van de noot was gewek . Het blijkt 

ook een geneeskrach t ige plantte zijn : 
1 

aftreksels van het bl ad werden "ooit 
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gebruikt als bloedzuiverend middel, 

bij maagdarmreinigingen, nu nog bij 

bepaalde huidafwijkingen. Bij boerde

rijen worden ze vaak bij de mestvaalt 

geplant omdat de oliën een geurver

spreiden waar o.a. vooral die lastige 

mug'gen een hekel aan hebbèn. 
r I 

In het Lat'jn hee deze soortJug!ans, 

ontstaan wit' cl e wo rden "Jovis glans': 

hetgeen eigenlijk eikel van de god 

Jupiter betekent. De boom werd daar

om gezien als de brengervan vrucht

baa heid, maar ook als zinnebeeld van 

wijsheid. ./ 

De naam w I noot heefit te maken met 

"walsh", een oud -engeis woord voor 

vreemdeling. Van oorsprong komt hij 

voor inZ.Europa tot en met gematigd 

Azië. Uit stuifmeelonderzoek is geble

ken dat ze hier al ya n voor de ijstijden 

voorkwamen; dus toch een beetje 

inheems. 

Ook in de grieksemythologie speelt 

Karya (verwant me okker) een rol: 

zij is door Dionysos veranderd in een 

notenboom; karyatiden, van oor-

sprong vrouwenbeelden van noten

hout die als kolommen een tempel 

van Artemis ondersteunden. In de 

middeleeuws christelijke cultuur 

kreeg de noot een negatieve bijklank 

· omdat er niets onder groeit en deze 

slechte geesten zou aantrekken 

Een notenboom kan wel 20 m hoog 

worden en de kruin 10m breed. Met 

hun geveerde blad en afgeronde 

deelblaadjes hebben ze iets speels. 

Meestal merken we de bloeiwijze 

niet op; de manlijke en vrouwelijke 

katjes komen vlak na het uitlopen 

te voorschijn. De vruchten zijn over

bekend. Toch vind ik het nog steeds 

wonderbaarlijk hoe snel de buitenste 

groen vlezige schil tot een donkervel 

letje slinkt en de houten tweedelige 

notendop vrijlaat. Het binnenste deel 

heeft de vorm van hersenen en werd 

daarom wel als geneesmiddel tegen 

ziekten van het hoofd toegepast. Het 

is ·maar hoe je tegen genezen aankijkt. 

lkvind .bij nadere kennismaking de 

Noot een sterke persoonlijkheid . 

De Keltische boomkalender noemt 

hem een gepassioneerde zoeker, 

voortdurend bezig met de diepste 

levensvragen. Als de meest werkzame 

periode noemen ze 21-30 april en 24 

oktober-u november. Jan Wolkers en 

Dostojewski passen qua geboorte-
~ 

datum en karaktergoed in dat beeld. 

Laatje niet afleiden door deze beeld

vormingen, maar ontmoet zelf een 

notenboom. l 

door: Henk Termeer 

Werk mee aan de geschiedenis van Hees! 

Plan 
Binnen onze vereniging is een werkgroep doende met het 

voorbereiden van een geschiedenis van Hees. De groep 

bestaat uit Loek Jansen, Jan Bra u er, Lidy Ma hier, Ank van 

Mierlo, Anne Marie Janssen en ondergetekende. De bedoe

ling is om de eerste echte boek over de geschiedenis van 

Hees uitte brengen in hetjaar waarin we de 1ooste ver

jaardag gedenken van de oprichtingvan de vroegste versie 

van onze Vereniging Dorpsbelang Hees (1912). Dat lijkt 

ons een mooi moment om eens wat uitvoeriger terug te 

kijken naar wat er in de loop van de eeuwen met Hees is 

gebeurd en wat bijvoorbeeld de verschillen waren tussen 

de doelstellingen van de beide verenigingen Dorpsbelang 

Hees, de oude van 1912 en de nieuwe: opgericht in 1991. 

Het verschijnen van de nieuwe Nijmeegse stadsgeschiede

nis heeft, zoals u eerder hier kon lezen, voor de geschied 

schrijving van Hees of de andere dorpen en woonkernen 

van het Schependom weinig opgeleverd . Ook dat is voor 

onze werkgroep een extra stimulans om het eigene van 

Hees door de eeuwen heen eens scherp voor het voetlicht 

te plaatsen. 

Foto's, prenten, kaarten ..... 
Om een degelijk en ook aantrekkelijk geïllustreerd boek 

te maken heeft de werkgroep al wat voorwerk verricht 

door materialen te verzamelen en door het schrijven van 

historische artikelen in De Stenen Bank. Maar om tot een 

afgerond en veelzijdig beeld te komen van Hees door de 

eeuwen heen is uiteraard de steun van de leden nodig en 

dan vooral van de ouderen onder hen. 

We roepen dan ook alle leden op om het de werkgroep 

te laten weten als zij beschikken over bronnenmateriaal 

dat voor de geschiedschrijving van Hees belangrijk kan 

zijn. Dat belangrijke materiaal kan eigenlijk van alles zijn: 

oude krantenberichten, foto's, ansichtkaarten en prenten, 

feestbundels, liedjes en gedichten bij bruiloften en jubi

lea, plattegronden, tekeningen, films en geluidsopnamen, 

maar ook verhalen over vroeger, herinneringen die soms al 

zijn opgeschreven of misschien nog moeten worden vast

gelegd. 

Wie dat soort informatie heeft over het Hees van Vroeger: 

in de kast, op zolder, in fotoalbums of enkel nog als her

innering, vragen we om contact op te nemen met Lidy 

Mahlervan onze werkgroep 377 85 40, mahlers@hetnet.nl. 

Zij komt dan bij u langs om te zien of u het materiaal wilt 

afstaan of uitlenen, of we er kopieën van mogen maken of 

om een interview met u te houden. Als u dat wenst kunnen 

we er ook voor zorgen dat het materiaal in het stadsarchief 

wordt opgeborgen. Het motto is dus: Werk mee aan de 

geschiedenisvan Hees! 

Wie w eet er bijvoorbee ld meer over di t 
heuse Heese toneelstuk? 
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< advertenties > 

Heese banken 

Vakanties in het buitenland kunnen behalve 

leuk ook heelleerzaam zijn . Mij is ditjaar 

eigenlijk pas goed opgevallen dat er in de ste

den en dorpen daarveel meer banken staan 

dan in Nederland, Nijmegen en Hees en dan 

bedoel ik banken om op te zitten. Hees mag dan 

een Stenen Bank hebben, een zitbank rondom 

de nieuwe Dikke Boom en wat bankjes in het 

nieuwe Park West, maar daarmee is het al 

bijn a op. In hetfraai opgeknapte Kometenpark, 

sorry dorpspark Hees, het grootste park van 

Nijmegen-West, staan er alleen achter het 

zwembad een stuk of tien bij elkaar; maar in 

het oudere stuk blijft het bij vijf en dan heb je 

ze echt allemaal gehad. Als het mooi weer is, 

zijn die vijftien banken binnen de kortste keren 

allemaal bezet. In Frankrijk, Italië, Duitsland 

en de VS doen ze dat anders. Daar staan op veel 

meer plekken veel banken: in de stadsparken, 

langs de boulevards, langs landelijke wegen en 

op uitzichtpunten. En ze worden druk gebruikt, 

door oud en jong en heus niet alleen als de zon 

schijnt. Eerst dacht ik dat het met het klimaat 

te maken had en dat er alleen in Zuid-Europa 

meer banken staan. Maar dat is dus echt niet 

zo. Ook in Düsseldorf en Berlijn, in Poznan, Riga, 

Helsinki en Stockholm is het bankenaanbod 

veel royalerdan hier en kun je dus metvelen 

tegelijk aangenaam verpozen als het weer 

daartoe uitnodigt. Daarom : meer banken voor 

Hees; Nijmegen: city ofbenches! 

Henk Termeer 

INSTALLATIE BUREAU WELLEN 

Gas, Water, CV, Elektra, Zonne-energie 

De nne nstraat 114 

6543 jW Nijmege n 

te l 024 378 28 95 

fa x 024 378 53 66 

e-ma il info@we ll e n.net 
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Schol a 
Prakt ijk voor supervis ie e.a . begele idingsvormen 

C.J.W. van der Donk 
Kometenstraat 30 
6543 XJ Nijmegen 
tel. 024-378 26 02 
e-mail info@schola.nu 

www.schola.nu 

_I 

GEVESTiGD: 

psychologenpraktijk Bernts & Bloo 

Mw. Drs S.J.H. BERNTS 

Mw. Drs R.J.I<. BLOO 

Dr. de Blécou rtstraat 38 

6541 DJ Nijmegen 

Mobiel: o6 410 65111 

• 

'Uw bestuurslid 

. weet ook veel 
• I 

over energ1e . 

Het Shell Vrijwilligersfonds 
Opvrijw ill igers kun j e bouwen. Hun inspanningen voo r ve reni

gingen, instellingen en sti chtingen zijn goud waard. Eén van 

uw vrijw ill igers werkt bij Shell in Nederl and. Dat waa rdeert 

Shell zeer. Want 

ju ist maatschappelij ke en soc iale inzet maakt onze medewer

kers completer en meer betrokken. Het Shell Vrijw illigersfonds 

doet donaties aan instellingen waar medewerkers van Shell 

als vrijw illiger actief zij n. 

Ook u helpen wij graag! 

lnvest in Social Energy 
www.shell .n l/socialinvestment 

Gelegen onder de molen in het Florapa rk kunt u 

Dineren en Feesten in huiskamersfeer. 

Ons rest a u ra nt is donderdag vanaf17.00 uur 

en zondagvanafw.oo uur geopend. 

De overige dagen zijn er diverse mogelijkheden 

voor groepen van 20 tot 130 personen om uw 

gelegenheid pe rsoonlijk te vieren. 

U bentvan ha rtewelkom in'tSfeerhuys 

Wel even reserveren! 

Debby & Dennis 

't Sfeerhuys de Looimolen 
Looimolenweg 15 Nijmegen 

- - • • 024 379 06 76 
www.sfeerhuys.nl 

postkantoor 

bruntl 
Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen 

>Makkelijk bereikbaar 

>Volop gratis parkeergelegenheid 

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

>U itgebreid dienstenpakket in het postkant oor 

>Winkel en postkantoor reeds om o8.oo u open 

(ma t/m vr) 

>U bent van harte welkom 

winkel (024) 388 6g 76 

postkantoor (024) 378 58 10 

Fax (024) 373 28 27 

< advertenties > 

TANK, WAl EN KART MET PlEZIER 

Fiets & fitness 

Dennenstraat Gg 

6S43JP Nijmegen 
te l (024) 377 oo o6 

fax (024) 373 33 ss 
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De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft naar het 
behoud van het groene en dorpse karakter van Hees. 

Het bestuurvan de Vereniging Dorpsbelang Hees 

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

Toon Zondag (penningmeester), tel 378 28 76 

jan Brauer, tel 378 56 82 

M ieke Welschen, tel 377 8164 

Ton van 5eters, secretaris, tel377 07 65 

Secretariaat 

Tonvan Seters, tel377 07 65 

Schependomlaan 14 

e-mail : dorpsbelanghees@planet.nl 

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

Ledenadministratie 

ledenadmin@dorpsbelanghees.nl 

Redactieadres van de Stenen Bank 

Kerkstraat 6o, 6543 KL Nijmegen tel373 10 63 

e-mail dorpsbelanghees@planet.nl 

Redactieleden 

Trees van Hal, Henk Termeer, jan Brauer, Jacques de Vroomen 

vormgeving: Hendriek Mulder, advertenties: Toon Zondag 

Dank 

In Hees wordt op straat veel gezwaaid en gedag geroepen. 

Maar even later slaat de twijfel toe : "Wie is hij ook weer". 

En: "Waar woont zij eigenlijk?' 

Ooit heeft men mij verteld dat in Hees de gordijnen vroeg 

worden dichtgeschoven. 

Niet omdat men bang is voor de boze buitenwereld, maar 

het koesteren van de eigen geborgenheid en de nestwarm

te heeft wel prioriteit. 

Het kan ook anders: 1 september 2007. Dromen, 's nachts 

van ongekende vitaliteit, spette ren's morgens uiteen en 

verdwijnen in een onbegrepen niets. Mijmeringen overd ag 

zijn per definitie niet altijd te verwezenlijken. 

Maar, dan komt 1 september 2007. Het bestuur van de 

Vereniging en initiatiefnemers hebben geprobeerd iets 

16 destenenbank I september 2007 

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 

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen 

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

WERKGROEP HISTORIE: Loekjanssen, tel. 373 48 oo · 

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

WERKGROEP MILIEU: Ton van Seters, tel377 07 65 

Let op! 

Kooii i.oJe.\Leren voor 25 november 012 het redactieadres. 

unieks van de grond te tillen; en ze zijn geslaagd. 

Rondom de Petruskerk was het die zaterdag een prettig 

sociaal zoemen. Handen en kussen tekort om eendrachtig 

samen even het gevoel te hebben bijH EES te behoren.Het 

opgezette pl an sloeg geweldig aan : aangenaan orende 

muziek, bladen met hap en drank, zeerwelkom zo omtrent 

s of6 uur in de middag, spell etjes voorde kinderen, aange

naam weer anno zomer 2007.Voorwaarden om een dorps

feest geslaagd te kunnen noemen en dus dankbaar te zijn. 

Het bestuur heeft de gok gewaagd, is niet tel eurgesteld en 

heeft het gevoel overgehouden niet vrijblijvend bezig te 

zijn zich druk te maken voor Hees en zijn bewoners.Hulde. 

C.).Ooms, Schependomlaan 


