kwartaalblad van de Vereniging Dorpsbelang Hees

I losse nummers €2,50 I jaargang 16 I Maart 2008

de
IN DEZE STENEN BANK •••

We vliegen over de daken van Hees, gaan naar HongKong met de boomkruiper. Duiken in de geschiedenis en diep in de oude Heeselandkaarten op het web. Pakken even ?.3. miljoen mee. Kortom : nieuwe
lente, nieuw geluid, ook vanuit een vernieuwde redactie. En donderdag 17 april kunnen we elkaar weer
ontmoeten : op de jaarvergadering, in de Petruskerk!
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Door: Henk Termeer

Hees, zijn bewoners, hun grond
en hun huizen sinds 1832
Sinds kort bevat de Historische @tlas van Nijmegen op

waren verhard, de rest bestond uit paden. We hebben

de site van het Regionaal Archief Nijmegen ook kaarten

het dan over de periode dat de meeste nu nog bestaande

waarop de grondeigendommen in het hele Schependom

oudere villa's zoals bijvoorbeeld de Witte Villa, Rivo Torto

te zien zijn en dus ook die in het dorpje Hees. Na maan-

en Beau Lieu nog gebouwçl moesten worden; die dateren

den invoerwerk door vrijwilligers van het archief en

immers voornamelijk uit de tweede helft van de 19e eeuw.

de Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek

Het mooie van deze site is datje niet alleen naar een histo -

Kwartier van Nijmegen is nu ook van elk stuk grond van

rische situatie kunt kijken, maar over de kaart van 1832 ook

het Schependom buiten de vroegere vesting Nijmegen de

een of meer andere kaarten (actueel of1930) of luchtfoto's

·begrenzing vastgesteld en ingetekend en is van elk per-

(193S of2oos) kunt projecteren. Op die manierwordt het

ceel de kadastrale naam digitaal vastgelegd (bijvoorbeeld

bijvoorbeeld mogelijk om van je eigen straat, je eigen huis

Neerbosch, Sectie B, nr. 239), de oppervlakte, de soort van

en tuin precies te bekijken wie die grond in 1832 in bezit

eigendom (huis, tuin/erf, bouwgrond, bos, weide, heide,

had en waarvoor die grond toen werd gebruikt. Verder kun

kerkhof, water) en de naam van de eigenaar. Het adres van

je vanuiteen bestaand pand op de actuele kadastrale kaart

de site is: http://www.nijmegen.nl/imap/?app=historie.

doorklikken naar het al langer open ba re digitale bouwa r-

Voor€7,so is er ook een grote papieren kaart te koop.

chiefvan de gemeente en krijg je vervolgens alle ooit bij

Zo komen we te weten dat het dorpje Hees- en dan net als

de gemeente Nijmegen ingediende bouwtekeningen van

toen ruim opgevat, namelijk: van de Hezelpoort tot aan de

dat pand voorgeschoteld. We hebben dat uitgeprobeerd

Dennenstraat - in 1832 niet veel meer dan sa huizen telde.

voor het oude postkantoor (Schependom laan 18) en kre-

Van die sa waren er tien à vijftien buitenhuizen, die toebe-

gen prompt de bouwtekening uit 1899 op het scherm (zie

hoorden aan lieden als 1e stadssecretaris e.c. Haverkamp,

afbeelding). Op de plek waar in 1899 dat nieuwe postkan-

'regterter instructie' E.F.J. van de Geijn en koopman H.P.G.

toor werd gebouwd (perceel Neerbosch B18), zo vonden

Quack; de rest behoorde toe aan kleine boeren, tuinders

we, bevonden zich in 1832 nog het huis en het akkerland

en ambachtslieden. Aan de vroegere Dorpsstraat, van de

van' landbouwer Peter Smits. We kunnen de Hesenaren

Dikke Boom tot aan de kerk (de huidige Schependom laan)

dan ook van harte aanbevelen om met deze rijkgevulde

stonden niet meerdan zeven huizen; voorde rest was alles

en informatieve site de voorgeschiedenis van hun eigen

nog struiken, weiden en akkerland. Alleen de hoofdwegen

woonplek te verkennen.
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Door: Trees van Hal

Afscheid zonder te vertrekken
Plattegrond uit 1832, zoek de verschillen!

j a, soms is het gewoon over, zonder datje nou prec ies kunt zeggen waarom .. ... Ik kon geen leuke
onderwerpen meer verz innen om over te schrijven. Blijkbaar is het tijd voor me om andere dingen te
gaan doen . In ieder geva I ben ik uit de redactie van de Stenen Bank gestapt. Als ik terugb lader zie ik
m ijn naam in 2000 voor het eerst achterop de Stenen Bank verschijnen. Ik herinner me nog het plezier dat ik voora l had toen ik mijn achterburen van de sportvelden ging interviewen . Een erg leuke
manier om kennis te maken met de achtergronden van al dat enthousiasme, d ie overvliegende bal len en dat geschreeuw aan de andere kant van de heg. Ook weet ik nog dat ik het dan wel een goed
idee vond om alle lezers van de Stenen Bank kenn is te laten maken met de ons omringende sportverenigingen, maar al die voetbalverenigingen vond ik wel wat veel van hetze lfde!
Ik heb met heel vee l plezier in de redact ie ge zeten. Heel leuk vooral om met m ijn neus m idden in het
nieuws, de actua liteiten, de actieve mensen en de gebeurtenissen van Hees en van de vereniging te
zitten. je praat nog eens met mensen die je anders niet tegenkomt, blijftvan alles op de hoogte. je
komtsamen een hoop aan de weeten anderen wijzen je weerop leuke dingen. En - stom dat ik dat
pas aan het einde zeg - het waren gewoon erg leuke en gemotiveerde mensen die ik tegen kwam! Ik
denk dan ook datikvast ooit een ander plekje ga zoeken in de verenig ing of in Hees om bezig te kun nen blijven met mijn eigen buurt. Want mijn eigen buurt, dat is toch wel een stukje van mijn eigen
nest! En anderen moeten de pen in het mooie blad de Stenen Bank maar oppakken, het is echt leuk
om te doen!
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Hees-HongKong
Ik heb vanaf mijn dertiende in Hees gewoond. Na de middelbare school, de SSGN, ben ik in Leiden Chinees gaan studeren. China was toen nog niet zo in beeld als het nu is. Zo
ben ik nu zo'n dertienjaargeleden met Liesbeth, mijn vrouw,
in Shanghai terechtgekomen. Vanuit een stage volgde een
baan. Vanuit Shanghai verhuisden we naar Seoul (Zuid
Korea) en Ho Chi Minh City (Vietnam). Sinds driejaar woon ik
nu in Hang Kong.
We hebben tweejongens vann drie en zes jaar. Wonen in
Hang Kong kan ook anders dan je op bijgaande foto ziet. Wij
hebben gekozen voor een woning in het zuiden van Hang
Kong Eiland, in een voormalig vissersdorpje, Stanley. Dat
doet ook een beetje meer aan Hees denken. Als Nederlander
- en dat geldt ook voor veel andere Europeanen in Hang Kong
- geven we er de voorkeur aan in een 'dorp' als Stanley de
hectiek van de miljoenenstad wat te mijden. En in Stanley
ben je maar een half uur verwijderd van het centrum van
Hang Kong. Eigenlijk lijkt het wel een beetje op Hees en
Nijmegen. Uiteraard op een wat andere schaal in een stad
met zeven miljoen inwoners! Ik ben elke keer weer verheugd
om een nieuw nummer van De Stenen Bank te ontvangen.
Zo blijfik mijn band met Hees op verre afstand toch houden.
Leuk dat ik de 'verste' abonnee ben.

Hell end vlak
je ziet ze steeds meer. Ook in Hees zijn
er al enkele gesignaleerd. Ik heb het
over zinken daken, een nieuwe trend
in de huizenbouw. Praktisch zijn die
zinken daken zeker, want je kunt er
in allerlei vormen mee bouwen en
ook al zijn ze duurderdan pannen of
leien, na de aanschaf kosten ze weinig aan onderhoud. Maar mooi vind
ik ze niet. Ze ogen somber en grauw
en doen koud aan als je ze vergelijkt
met pannen daken . Op nieuwe huizen
is de toepassing van zinken daken

Boris de Vroom en

natuurlijk heel acceptabel. Maar een
diep, halfrond zinken dak zoals dat
op een gerenoveerd oud pand pal
tegenover de kerk is toegepast,dat
nooit een halfrond dak heeft gehad
en dat midden in het historische centrum van Hees staat, is wat mij betreft
een stap te ver. Hier wordttoch het
monumentale karaktervan de historische kern van Hees aangetast.
Hoe kan de gemeentelijke commissie
Beeldkwaliteit dit hebben goedgevonden? Als dit al kan, zijn er dan nog wel
grenzen die aannemers bij de renovatie van historische panden in acht
moeten nemen? Wat vindt u daar nou

Door jan Brauer

Wat betreft architectuur is Hees een echte multiculti wijk.
Eeuwenoud (Petrus kerk) staat naast supermodern. We
hebben 1ge eeuwse villa's,jaren -30 stijl, wederopbouw
architectuur,jaren-70 doorzon,jaren-8o woonerven, oude
en nieuwe kloosters als katholieke burchten. En hier en
daar een lelijke loods of groente kas. Al met al een wonderlijke mengelmoes met een positiefsaldo voor het woongenot. De beeldkwaliteit wordt alom hoog geschat. Als woon wijk geliefd en door makelaars op waarde geschat. En ook
de gemeente loopt er mee te pronken . En hoe houd je dat
allemaal op peil? Het meest bedreigend zijn activiteiten
van projectontwikkelaars, maar onderschat ook niet de
destructieve bijdrage van de bewoners zelf!

van?
Henk Termeer

4

destenen bank I maart 2008

restaureren. Zo blijft hier het historische beeld van Sancta
Maria behouden, maar daarvoor zullen we wel nieuwbouw moeten accepteren in het bosje achter het klooster.
Wat kun je huiseigenaren eigenlijk voorschrijven? Zie hier
zomaar enkele constateringen in het centrum van Hees.
Als de witte camper of sleurhut permanent op de oprit
staat, wat doet dat met de beeldkwaliteit? En pervoordeur
permanent drie auto's op de stoep? Kunststofkozijnen zijn
erg goedkoop en praktisch, maar passen ze in een klassiek
pand? En bij de oude dorpssmederij wordt het karakteristieke, gesmede booghek weggehaald omdat het in de weg
staat. Overigens schiet het kleurgebruik ook wel eens door.
Kun je daar überhaupt iets aan doen? Met pijn in de ogen

CAMPERS, SCHOTELS EN GRINDTEGELTUINEN

zag ik een seniore Heesenaar al het groen uit zijn voor-

Er zijn tal van dilemma's. Ik noem er een aantal die je

tuin halen en de grond bekleden met frisse betonklinkers.

lopend door de wijk tegenkomt. Is het 100 jaar oude post-

Chapeau? Wel zo praktisch voor de oude baas, want hij kon

kantoor - verhaspeld tot KNVB-kantoor- nog wel beeld-

z'n tuin niet bijhouden. Maar een grindtegel-voortuin past

bepalend en de moeite waard om te behouden? Trouwens,

toch ook niet in groen Hees? En in de dorpskern is de ver-

achter dat gebouw verstopt, ligt nog een authentieke

maledijde TV-schotel ook al aan de gevels verschenen, de

Gelderse boerderij. Sancta Maria dan; we zijn in principe

paters Kruisheren willen immers ook door het heelal com-

bi ij dat de kloosterorde, die eigenaar is, het gebouw wil

municeren. Wie houdt het tegen?
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ZINK OF DAKPANNEN

Als j e vervol gens in Hees bouw t of verbouwt, w at is dan

re ren is niet all es, blijkt ook uit de Valkhof-d iscuss ie. De

gew enst? Over schoonh eid valt ni et te t w iste n. Of t och

'd ader', architect van der Lo oi , legt graag ui t hoe hij op

w el? Kijk ee ns naar de fot o; het mo derne zin ke n dak doet

deze pl ek t ot zijn on t w erp kw am. Ge lukki g hebb en w e

zij n in t rede. j e hoort uitges proken po siti eve en net zovee l

de Commi ss ie Bee ldkw ali te it van de Geme ente, di e all e

uitges proken negatieve react ies. De oud e bakkerswinkel

bouwpl ann en beoo rdee lt. Over mooi en lelijk valt ni et te

va n Las heeft ee n ni euwe t op en daarmee ee n spre kend e

t wi ste n, w el over kwalite it . Daarom is m ul t icul ti van goede

gevel, dat is posit ief. Historisc h bouwen ofterugresta u-

kw ali te it van blijvend e w aarde voor Hees.

'Laat mij maar knokken',
Annemarie Verberne (1963-2008)
Door: Loekjanssen

Annemarie en Arno kwamen in 1997 in de Ananasstraat
wonen . Op nr.19. Ikzelfwerd snel daarna de voorzitter
van de Vereniging Dorpsbelang Hees en de vereniging had
op dat moment geen secretaris. Het was juni, mooi weer,
en onder de carportvan nr. 2 vond de jaarlijkse straatbarbecue plaats. Daar leerde ikAnnemarie en Arno kennen.
Het werd een gezellige avond en dat smaakte naar meer.
En misschien wilden Annemarie en Arno wel iets doen
voor de Vereniging Dorpsbelang Hees - we zochten nog
een secret aris en bij De Stenen Bank was al t ijd een plekje
vrij . Arno sloot zich aan bij de redactie van De Stenen
Bank, Annemarie werd de secretaris van de Vereniging
Dorpsbelang Hees. En wat voor een! Ik ga achteraf niet
zeggen , dat ikAnnemarie op zo'n manier heb benaderd,
dat ze geen nee kon zeggen. Ook zal ik nooit toegeven,
da t het voor mij als voorzitter heel erg handig was om de
secretaris in de straat te hebben. Maar voor de veren iging was Annemarie de juiste keu ze. Binnen een jaar had
Annemarie het secretariaat op orde, was voortdurend in de
weer met ve renigingswerk en behield het overzicht - hieraan herkent men de ware secretaris!
Door: Van de Loo i en j aco bs Architecte n

We wisten datAnnemarie lichamelijk niet sterk was.
Wi e nu doo r de Korte Bre de st raat

is geëige nd voor deze ge boge n vo rm.

van li cht dat ze lfs t ot op de bega ne

rijd t, ziet dat de straat ee n 'cupol a'

Er is ee n eige nzinni gheid ontstaa n

grond doo rd rin gt. M et deze verbou -

formuleren, een jasje af. Maar Hees, de vereniging, de

rij ker is. " Waarom ee n ge bogen dak"

en het woonhui s heeft meer 'b ody'

win g is ertusse n de bega ne grond en

Ananasstraat bleven haar warme aandacht houden. Nu

is de vraag van de bewoners van de

gekregen. Hiermee kan er een samen-

eerst verdiep in g mee r ee nhe id ont-

nog denk ik, dat ik dat rode auto-tj e bij m ij om de hoek

Korte Bredestraat en omgeving. De

spel ontstaa n met ee n aa nta l an dere

staa n. Doorvi suele re laties te legge n

hoor ra zen; op weg naar een nieuwe klus : brieven ve r-

bewon ers van het pand wil de n graag

karaktervoll e pande n in de na bij e

zij n ruim te lij k gezien de woonl agen

spreiden, Stenen Banken afleveren . Elia en ik werden

meer ruimte op de eerste verdiep in g.

omgevi ng.

meer bij elkaar betro kke n geraa kt.

vrienden van Annemarie en Arno. lnjanuari waren we nog

Ook mo est het dak wo rden ver-
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Na elke terugval ging er, zoals Arno zo treffend wist te

Omwon ende n zull en moge lij k moe-

op bezoek in hun nieuwe woning aan de Sterreschansweg.

ni euwd. Na vele j are n verkee rd e het

MATTE GEBOGEN HUID

te n w enn en aa n de ni euwe vo rm van

Annemarie was toen al enkelejaren niet meerde secretaris

in slec hte staat Er w as geen moge lijk-

Wat is er nog meer gebeu rd ? M et de

het hu is op numm er 28 in de Ko rte

van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Nog diezelfde maand

heid t ot ui t bre idi ng op de eerste ver-

aa npass in g van het dak, is de ind elin g

Bre destraat. M aar oo k het hui s heeft

kregen we een telefoontje van Arno : Annemarie was over-

dieping als de vo rm van het oorspron-

van de ge hele eerste verd iep in g voll e-

nog w el even t ij d nodig om zich in de

leden. Enkele dagen later ontvingen we de kaart: " Wij

ke lij k dak beh oud en bl eef. M et ee n

dig vera nderd. Ook de opgang naar de

buu rt te vormen. Dit ge ldt ook voor

verlie zen in Annemarie een moedige, opgewekte en onge-

ge bogen da k zagen wij kans om met

eerste verd ieping is herzien en aange-

het materiaa l van het dak. Pas na

lofelijk levenslustige vrouw." De Ve renigin g Dorpsbelan g

hetze lfde oppervl ak meer bru ikbare

past. Verder is er ee n nieuwe toega ng,

verstrijken van enige t ij d za l het zich

Hees heeftjarenl ang mogen meegenieten van deze vrouw,

ru imte te creëre n.

van binn enuit, naar het oude gew elf-

van zij n 'bli kkerigheid' ontd oen en

van Annemarie.

De oorspronke lij ke verschij nin gs-

ke lde r gem aa kt. Do or de verbouwin g

vera ndere n in een matte hui d die zich

vorm van het w oonhui s w as door zij n

zijn er lu cht ige ru im tes ontstaa n. De

om het ge boge n dak hee n spant en
ontfermt.

f ormaat en te ru gspri ngende voorge -

versc hill endes nedes in het dak, t w ee

velrooi lijn, zeer besche iden en in ge-

op oog hoogte en éé n in de nok, rich-

toge n. De keuze voor een meta len dak

t ing de heme l, zorgen voor een zee

destenen banl<
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Wat is een punder?
Een huis met inboedel in Hees

Pi eter Wiegand uit Nijmegen voor jan van Eijkelen en zijn

de hele inboedel beschreven. Het huis telde twaalfvertrek-

echtgenote de overdracht plaats van een huis met hof en

ken met een zolder en een deel, waar twee paarden, een

land, vijfentachtig roeden groot, bij de kerk in Hees, voor

melkkoe en de huifkargestald waren .

de prijs van f650,-.
Op 28 augustus 1833 overlijdt zijn echtgenotejoanna te

Tja en een chiffonnière dan? Het product staat evenals een punder* op een boedellijst uit
1838. De lijst van de notaris gaat over een huis dat stond op de plek van Beaulieu, hoek
Bredestraat-Korte Bredestraat. Henny Fransen zocht er naar z'n roots en kwam de lijst
tegen. En de prijzen van toen staan er bij.

Door: Henny Fransen

HUISRAAD

Hees. Ze is bijna 63jaar oud geworden. Weduwnaar jan

Het wordt een hele Iijstvan vele kantjes. In het kader ziet

van Eijkelen hertrouwtop 8juni 1836 in Nijmegen met

u een selectie uit deze huisraad Meubilaire en verdere

de 37-jarige Everdina Stevens, afkomstig uit Frasselt bij

gereede goederen van de keuken en de goeie kamer.

Kranen burg. De bruidegom is dan al66 jaar. Hun huwelijk

Opgeteld voor het hele huis gaat het om 1595.35 gulden en

is echter geen lang leven beschoren, want terwijl Everdina

aan contant geld nog 283 gulden

in verwachting is van hun eerste kind, sterftjan op 10

Tot slot werden de boeken geteld. Het waren er eenen-

december 1837 in zijn woning. Op 11 april1838 maakt nota-

twintig in folioformaat. Deels in losse

ris Willem Cato van Elsbroek in het sterfhuis de inventaris

bladen en deels in karton genaaid of ingebonden. Verder

voor de nalatenschap op. Van negen uur in de ochtend tot

nog een aantallosse vellen met aantekeningen vanafl8o2

zes uur in de avond wordt in het bijzijn van kantoorbedien -

betreffende het beroep van wijlen jan van Eijkelen. Als

de Hendrikus van Essen en zadelmaker Jacobus Bouwman

stille getuigen van een werkzaam en bewogen leven .

BOEDELBESCHRIJVING NALATENSCHAP VAN JOHANNES VAN El] KELEN

te Hees 11 april1838 not. W.C. van Elsbroel<1838 boel<282 akte 921
In eenen zijkamer aan de linkerhand van den ingang

In de keuken

des huizes

Een bank

0.75
1.00

Twee paar glasgordijntjes

0.50

Een oud karpet

Drie schortgordijnen

6.00

Een tafel

Een spiegel met bruine lijst

4.00

Twee haardkettingen

0.75
1.00

Acht stuks schilderijen met vergulde lijsten

8.00

Haard gereedschap

0.50

Een chiffoniëre
Een likeur keldertje

Twee blikken lampen

0.50

2.00

Een koperen dito met nachtblaker

1.00

13.00

Mijn grootmoedervan moederszijde, Gerarda Petronelia

moest beschermen. Maar hij zou deze borgbriefniet nodig

Zes kopjes en schoteltjes

1.50

Een koperen waterketel

1.00

van Son, werd op 8 augustus 1888 in Hees geboren als

hebben. Op 21 oktober 1805 kochtenJan van Eij kelen en

Een rood verlakte tabaksdoos

0.50

Een vuilnis blik

0.30

dochtervan de metselaar Hendrikus van Son en Maria

joanna Ebben voor de schepenen van Nijmegen hun eerste

Twee beelden

2.00

Een kantoorstoof

1.50

Ad ria na jansen. Haarvader stamde uit een metselaars-

woning. Een huis met hof en bouwland, zeventig roeden

Een theekistje

0.50

Twee tinnen kandelaars

1.50

geslacht. Want overgrootvader jan van Son (Nederasselt

groot, gelegen onder Hees op het Roth bij de kerk. Daarbij

Vier porceleine borden

OAO

Een ijzeren pot

1798 - Hees 1859), kwam al met dit vak in aanraking toen

nog een stuk bouwland van vijfentachtig roeden op de Laar

Een gips beeld, defect

0.25

Vijf stelsel kommen

1.50
1.00

hij Magdalena (Helena) van Eijkelen leerde kennen, een

onder Hees. Voor het geheel betaalden zij

Twee verlakte glaasjes

0.50

Twee koperen koffijkannen

0.50

dochtervan de meester-metselaar jan van Eijkelen uit

f3.367,50. Volgens een door Hans Giesbertz vervaardigde

Twaalf differente wijnglazen

1.20

Eenig defectaardewerk

0.50

Hees. Toen jan van Son op 24 oktober 1824 in Nijmegen

kaart van Hees met adressen en eigenaren in 1812 en

Twaalf differente bierglazen

1.00

Eenige potten en pannen en flesschen

0.50

0.20

Een houten emmer

0.75
OAO

met Magdalena (Hees 1806 -1878) trouwde, was hij in een

1832lag het huis nr. 56 aan de Bredestraat, hoek Korte

Een porceleine fruitmandje

welvarende schoonfamilie terecht gekomen. immers, zijn

Bredestraat-Kerkstraat, daar waar nu het monumentale

Vierdefecte schaaltjes

OAO

Een tinnen schotel

schoonpapa bezat naast een royaal ingerichte boerenwo-

pand Beau Lieu staat.

Een porceleine schotel

0.25

Een aks

1.50

ning in de dorpskom van Hees nog diverse landbouwgron -

Op 13 december 1806 verkreeg jan van Eijkelen het burger-

Lampetkan in schotel

0.60

Een oud tapijt

5.00

den in het schependom : op de Laar, de Pulsenberg en de

recht van Nijmegen. Op 30 septemben816 koopt hij voor f

Zeven borden

0.60

Een vleeschhaak, vlegel en spade

0.25

Roode Leeuw. En zoals gebruikelijk in die tijd combineerde

120,- een loods aan de Nijmeegse Waalwal voor zijn bedrijf

Een boterpotje

0.20

Een punder

2.00

Een ronde tafel

8.00

Twee ledige zakken

0.50

schoonvader jan van Eijkelen zijn ambacht met het boerenbedrijf.
Kort na zijn huwelijk ontvingjan van Eijkelen- die al

en bij een veiling op 8 februari 1817 krijgt hij voorts een
perceel bouwland onder Hees in handen van één bunder

Een uittrektafel

12.00

Drie stoelen

0.50

en zeven en twintig roeden, het Ooievaarsnest genaamd,

Dertien differente stoelen met trijpen zittingen

10.00

Een kagchel met toebehoren

7.00

voor de prijs van f1520,- Op 2S januari 1821 wordt hij voor f

Schaal en balans

1.00
2.00
0-40

vanaf1794 in het Nijmeegs schependom woonde - de acte

900,- eigenaarvan een perceel bouwland van vijfentachtig

Aschbak

van indemniteit uit zijn geboorteplaats Elten, gedateerd

roeden, gelegen in de Pulsenberg onder Hees, de Roode

Een zeeft

6 april1801, die hem tegen een eventuele armoedeval

Leeuw genaamd . Op 11 oktober 1824 vindt voor notaris
(*PUNDER: WEEGINSTRUM ENT)
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Een 100-jarige in 1932
Door: Jos Hekking

Ook in de vorige eeuw kon je al goed oud worden in Hees.

ÄANVU LLENDE GEGEVENS

Uit de Gelderlandervan 25juli 1932 haalde jas Hekking bij -

Wilhelmina Lubeek overleed te Nijmegen, 14-12-1932

gevoegd bericht en vulde het aan met persoonlijke gege -

(geboren te Bergharen, 25-07-183 2)

ven s. Vier ma anden na de feestelijkheden zou de eeuwe-

In het adresboek van 1932 vinden we: Wed. P.J. janssen -

lin g overlijden ..

Bouwmeester, geb. W. van Lu beek, Broekstraat 57
(de Broekstraat looptvan de N ieuwstadsweg, richting
gemeente Beuningen)

HULDIGING DOOR HEES-NEERBOSCH
Mej . de weduwe W. Janssen-Bouwmeester geb.
Lubeek, die heden haar honderdsten ve1j aardag vierde, mocht zich op haar bijzonderen verjaardag in een
sympathie en waardeering van heel Hees-Neerbosch
verheugen.
De vereeniging Dorpsbelang en meerdere organisaties met haar hadden zich er voor gespannen den
honderdsten velj aardag van de oudste inwoonster der
gemeente Nijmegen tot een onvergetelijke te maken.
Vanmorgen werd in de St Antoniuskerk te Neerbosch
een plechtige H . Mi s van dank opgedragen en bijna
heel Neerbosch vergezelde de jubilaresse op haar
gang naar de kerk.
Heel het vereenigingsleven van Hees-Neerbosch gaf
blijk van bel angstelling bij deze heugelijke verjaardag
en defileerde in den loop van den morgen in enthousiasten optocht langs den jubilaresse, die in heel den
buitenwijk Hees-Neerbosch zeer gezien en bemind
bleek te zijn.
De buurtschap had het huis van de jubilaresse en de
omgeving fees telijk getooid , op vele plaatsen hing
het dun- doek uit.
Des middags tusschen half twee en half drie was er
receptie ten huize van de jubilaresse, die nog eens werd
gehuldigd door de bewoners en Hees en Neerbosch.
Het bestuur van de vereeniging Dorpsbelang verscheen bijna volledig ter receptie . Het was een
zeer gewaardeerde receptie van het Nijmeegsche
Gemeentebestuur, toe de loco-burgemeester , de heer
G . Bussermet wethouders de jubilaresse persoonlijk
kwamen gelu kwenschen.
Wij hopen op dezen heugelijken feestdag nog terug
te komen

U IT HET GEMEENTE LIJ KE BODEBOEKJE

1932:

Het bestuurvan de vereeniging Dorpsbelang bestond uit
de heren P.H. Lam ers, president, Dorpsstraat 103, tel1185
(overleden te Nijmegen 21-01-1941, 71jaar oud), J, van
Sambeek, vice -voorzitter,J .P. Kellendonk, penningmeester(voorzitteren oprichtervan de Boerenleenbank Hees
en Neerbosch, overleden te Neerbosch, 19-11-1935, op 82
jarige leeftijd) en R. Schuringa, secretaris. Pastoorvan de St
Antonius kerk was pastoor B. Verhey, kapelaans waren D.

Onze bezorgers in weer en wind

de Wit en S. Lemeer.
Nadat de Heese meiden Myra en Roos een aantal jaren
heel netjes de Stenen Bank hebben be zorgd, maar dit door
andere prioriteiten (studie en verhuizing) moesten opge-

Srie, srie, kosteninwoning

ven, is het stokje inmiddels overgedragen aan Si bren Nass
en Youri Zondag. Ze zijn al een beetje ingewerkt en we

Door: Inekeen Cor Sikkens

stellen ze graag even voor. Beiden wonen is Hees en zijn
dit schooljaar gestart als "brugpiepers" op het NSG. On ze

Sinds een aantaljaren liggen er nieuwe dakpannen op ons

ke rs verschaffen voor de jongen . Het is een druk komen en

wijk vinden ze wel leuk, veel speelruimte en het buurtfeest

huis, Oude Graafseweg 198. De pannen op de rand hebben

gaan van on ze boomkruipers. Na ca. drie weken maken de

bijvoorbeeld. De aanleiding voor dit baantje was een vraag

een ruimte en tot onze vreugde maakt sinds enkelejaren

jongen steeds meer lawaai, duidelijk te horen op het terras

van dichtbij. Of ze daartrek in hadden. Dit leek ze beiden

een paartje boomkruipers dankbaar gebruik van deze ope-

en de zolder, de ouders vliegen af en aan met voedsel. En

wel leuk, een beetje lopen door de wijk, maar zeker ook

ningen. In het voorjaar komen ze terug naar hun stekje en

dan ineens is het stil ... ze zijn uitgevlogen en laten zich ook

de verdiensten spraken zeertot de verbeelding. Er moet

we horen dan hun schel srie, srie geluid. Voorons hetteken

niet mee r zien . Misschien zijn ze naar het Goffertpark, een

namelijkgespaard worden, waarbij een laptop en een

van weerzien met de boomkruipers. Als we op het terras

mooie en rustige plek met veel voedsel in de stad.

nieuw mobieltje zeer herkenbare items zijn.

en omgeving; een luid en schel meesachtig hoog srie,srie

Vorigjaar hebben kunnen genieten van een herhaling

Het sorteren op loopvolgorde vinden ze best ingewik-

laat zich horen en even later zien we de kruipertegen de

van bovenstaand tafereel, twee nestjes met twee of drie

keld . Maar ook de brievenbussen met NEE/NE E en NE E/JA

achtergevel omhoog klimmen. Het lijkt een kleine specht

jongen denken we, zijn uitgevlogen . We hebben tegen een

stickers, nummers met een A of B, het ve rspringen van

met puntige snavel en bruinachtige flanken en onderbuik,

beukenboom aan de straatkant een nestkastje speciaal

de nummers in sommige straten en adressen met twee

het klimt alleen omhoog. Het broedsei zoen is begonnen,

voor de boomkruiper of - klever opgehangen, de ingang

brievenbussen ..... het is best wennen in het begin. Beiden

een nieuw nest is in de maak.

zit aan de zijkant, maar hier maakt vaak een koolmees

hadden nog geen be zorgervaring, maar leren gezien hun

gebruik van, typisch hoor! De kruipers hebben een ander

leeftijd en slimheid natuu rlijk heel snel. Als ze niet aan het

Dat duurt zo een tijdje en dan is het rustiger, afwisselend

idee waar zij willen broeden dan wij, blijkt hieruit.

bezorgen zijn, moeten ze huiswerk maken, voetballen of

gaat het vrouwtje of mannetje op het nest. Degene die

Bij de vogelteil i ng in januari jl zagen we naast de vele

compute ren. Er wordt ook getennist en buiten gespeeld.

op het nest zit wordt verwelkomd met het hoge tsie,tsie

kool - en pimpelmezen, een zwarte mees, twee sijsj es en

De vereniging meent dat de bezorging voor de komende

geluid. Er staat een grote berk vlakbij het terras, deze zit

een keep. Regel matig scheert de sperwer over. De ze zat

j aren weer goed is ondergebracht. En mocht u klachten

vol met snuitkevertjes, een delicatesse voor de ouders; het

een keerindetuin met een prooi, hij of zij jaagt op vogels

hebben, u weet nu wie het zijn en kunt ze er op aanspre -

lijkt wel een bed en breakfast. Aan de overkant van ons

en moet op de ze manier aan eten komen.

ken .

zitten, vliegen ze boven ons hoofd met strootjes uit de tuin

huis ligt een bos met beuken en eiken die het nodige lek-
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< advertenties >

SANCTA MARIA

Het klooster is nog steeds eigendom van de zusters,

Algemene jaarvergadering 2008

en is nu een opvang voor jongere dak- en thuislozen.

Vereniging Dorpsbelang Hees

Het viel onder Arcuris en werd grotendeels gerund
door vrijwilligers. Doorfusies valt het sinds 2006 onder
lrisZorg.lrisZorg is een professionele organisatie die

Donderdag 17 ap ril 2008 aanvang 2o.oo uur
Petruskerk (open vanaf19.30uur)

meer kansen wil bieden aan jongeren. Iriszorgwil

METAALBOUW
SINDS 1897

nu op het terrein achter het klooster 2 nieuwe woonpaviljoens (61eefeenheden) bouwen voor 53 opvang-

TH IJIJ NEN

Agenda:

plaatsen. In één paviljoen komt een 'Opvang- en observatieafdeling' en in hetandere paviljoen wonen de

1.

Opening

deelnemers van het 'Leerwerkhuis'. Het huidige klooster

2.

Mededelingen

wordt opgeknapt tot leerwerkhuis, de voorgevel geres-

3.

Goedkeuring Verslag Alg. jaarvergadering 12 april2007

taureerd en de houten aanbouw zal verdwijnen. Er is

4.

Jaarverslag 2007

een klankbordgroep geformeerd van omwonenden,

s.

Jaarverslag penningmeester

waarin 'Vereniging Dorpsbelang Hees' participeert. De

a.

exploitatie overzicht en balans 2007

directie van 'Sancta Maria' verwacht in 2010 te kunnen

b.

verslag kascommissie, decharge penningmeester

gaan (ver)bouwen, maar alle bouwplannen moeten nog

c.

benoeming nieuwe kascommissie 2008

door de 'inspraak- en vergunningen molen'.
PLAN PARK WEST FASE

6.

3

Benoeming nieuwe bestuursleden

Johan van der Mee treedt af als voorzitterenjan Brauer
treedt af als bestuurslid. Het bestuur is nog op zoek naar
nieuwe bestuursleden. Eventuele kandidaten kunnen
zich tot uiterlijk zeven dagen voor de vergadering schriftelijk melden bij de secretaris {Schependom/aan 14, 6542
RM Nijmegen of dorpsbelanghees@planet.nf).
De nieuwe bestuursleden en voorzitter worden tijdens
de vergadering gekozen.

De gemeente Nijmegen heeft een plan ontwikkeld voor
verdere invulling van Park West. Op 18 December jl. vergaderde onze werkgroep met een aantal ambtenaren
waarbij het plan Park West fase lil aan de orde kwam.
Volgens onze werkgroep dient 2/3 van alle plannen
niet va na uit het budget voor Park West (groen) gerealiseerd te worden, maar met geld uit ander potjes. De
Werkgroep 'Park West' schreef hierover met de 'Groen

7.

Groep' van de wijk Waterkwartiereen briefnaar de

8.

Concept begroting 2008

gemeente. Op 22 februari jl. volgde intensief overleg

g.

Voorstel statutenwijziging

met alle betrokken partijen. Het volgende overleg is

10. Rondvraag

eind maart.
MILIEUVERGUNNING ASFALTCENTRALE 0URA VERMEER

Toelichting te voeren beleid en plannen 2008

11. Pauze (omstreeks 20-45 uur)
12. Discussie:

Hees een modern do

De Vereniging heeft bij de Raad van State maart 2007
beroep aangetekend tegen een wijziging in de milieu vergunningvan de asfaltcentrale van Dura Vermeer.
Daarbij zijn we in november2007 gedeeltelijk in het
gelijk gesteld, n.l. op het punt van de te ruime stanknor-

Na afloop is er gelegenheid voor een informeel samenzijn

METALEN RAMEN
[AUTOMATISCHE] DEUREN
FIJN STAALWERK

WINKELPUIEN
REPARATIES METALEN PUIEN

mering. Een nieuwe ontwerp- milieuvergunning van
Dura Vermeer is eind 2007 door de Provincie Gelderland

De stukken behorend bij agendapunten 3, 4, sa, 8 en 9

afgewezen .

worden gepubliceerd op de website van de vereniging en

D E STADSBRUG

De gemeente werkt hard aan het ontwerp -bestem mingsplan. Ook wordt er o.a. opnieuw onderzoek

kan contact opnemen met de secreta ris (tel377 07 65 of per

gedaan naar het geluid. Verwacht wordt dat de

e-mail : dorpsbelanghees@planet.nl). U krijgt de stukken

gemeenteraad het plan in april of mei zal aannemen.

dan toegestuurd.

De reactie op on ze zienswijze is overigens nog niet bin nen .
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liggen bovendien voor de aanvang van de vergadering ter
inzage. Wie vóór de vergadering een kopie wil ontvangen
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BEDR IJFSWEG 9, 654 1 DC NIJMEGEN
T +31 [0] 24- 377 09 77
E INFO@THOO NEN .EU
F +3 1 [0]24- 377 28 48
W WWW.THOONEN .EU

BIJ KON I NKLIJKE BE SC HIKK I NG
H O FLEVER A N C IER

< adverten ti es >

< advertenties >

INSTALLATIE BUREAU WELLEN

Sc hol a

Gas, Water, CV, Ele ktra, Zon ne-energi e

Praktijk voor supervis ie e. a . bege le idingsvormen

Dennenstraat 114

C.J .W. van der Donk
Kometenstraat 30
6543 XJ Nijmegen
tel. 024-378 26 02

654 3 jW Nijm egen

t e l 0 24 378 28 95

Gelegen onder de molen in het Flora pari< kunt u
Dineren en Feesten in huiskamersfeer.

fax 0 24 378 53 66

e- mail info@schola.nu

Ons restaurant is donderdagvanaf17.00 uur

e-mail info@wellen.net

www .schola.nu

en zondag vanaf10.00 uur geopend.
De overige dagen zijn er diverse mogelijkheden
voor groepen van 20 tot 130 personen om uw
gelegenheid persoonlijk te vieren.

GEVESTiGD:

psychologenpraktijk Bernts &
Mw. Drs S.J.H. BERNTS
Mw. Drs R.J.K. BLOO
RENOVATI E

Dr. de Blécourtstraat 38

O N D ERH OUD

6541 DJ Nijmegen

WAND A FWERKIN G

Mobiel : o6 410 65 111

Lotto jackpot van 7.3oo.ooo bij Bruna
Op zaterdag 2 februari werd bij Bruna Molenweg (het

Bloo

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

postkantoor

officiële adres is overigens Fuchsiastraat 22-24) een lotto

bruno

lot verkocht waarop 's avonds de jackpot zou vallen. Deze
jackpot bedroeg maar liefst 7,3 miljoen euro. Helaas(?)
moet de gelukkige prijswinnaar zijn prijs met een andere
lottospeler delen, maar ook met 3,65 miljoen euro kun je

TINK, WAl El KIRT MET 1Ul/EI

Fuchsiastraat 22/ 24 Nijmegen

ver komen . De winnaar heeft ervoor gekozen om .anoniem
te blijven en daarom kwam het hele lottocircus op maan dag 11 februari naar de Bruna. PresentatorSander Janson

>Makkelijk bereikbaar

kwam met een cameraploeg en een hele grote taart naar

>Volop gratis parkeerge legenheid

Nijmegen. De opnamen waren zaterdag 23 februari uitge-

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

breid op televisie te zien.

>Uitgebreid dienstenpakket in het postkantoor
>Winkel en postkantoor reeds om o8.oo u open

Het gaat goed met de prijzen bij Bruna. Nog niet zo lang
geleden won een klant een bedrag van 1o.ooo euro op 1/5

(ma t/m vr)
>U bentvan hartewelkom

lot van de Staatsloterij. Zo zie je datje met een kleine inleg

Fiets & fitness

(vanaf1,25) een groot bedrag kunt winnen . Naast de lotto
en de Staatsloterij kun je bij Bru na nog voor veel meer
zaken terecht. De openingstijden zijn van o8.oo tot 18.oo,
op donderdag tot 20.00 en zaterdag tot 17.00. Het postkantoor is geopend van ma t/m vrij van o8.oo tot 17.30 en op
zaterdag van og.oo tot 16.30.
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w inkel
postkantoor
Fax

(024) 388 69 76
(024) 378 5810
(024) 373 28 27

De nn enstr aa t 69
6S43 JP Nijmege n
te l (024) 377 oo o6
fax (024) 373 33 58
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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

Lid worden?

Johan van der Mee (voorzitter), tel 024 377 42 62

U kunt lid worden via e-mail met de ledenadministratie ofteie-

Toon Zondag (penningmeester), tel 024 378 28 76

fonisch via het secretariaat van de vereniging. Het lidmaatschap

jan Bra u er, tel 024 378 56 82

kost € 10,- per jaar. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart. Indien

Mieke Welschen, tel 024 377 8164

u elektronisch betaalt verzoeken wij u om tevens uw adres en post-

Ton van Seters, secretaris, tel 024 377 07 65

code te vermelden.

Secretariaat

e-mail penningmeester: financien@dorpsbelanghees.nl

Ton van Seters, tel 024 377 07 65
Schependomlaan 14,6542 RM Nijmegen

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen

e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl

Park West: Toon van den Berg, tel. 024 377 7417

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

Historie: jan Bra u er a.i., tel. 024 378 56 82

Ledenadministratie

Ruimtelijke Ordening: Johan van der Mee, tel. 024 377 42 62

ledenadmin@dorpsbelanghees.nl

Milieu: Ton van Seters, tel 024 377 07 65

Redactieadres van de Stenen Bank

Sociaal: Mieke Welsehen a.i., tel. 024 377 8164

Schependomlaan 14,6542 RM Nijmegen, tel 024 377 07 65
e-mail dorpsbelanghees@planet.nl

Let op!

Redactieleden

Kopij inleveren voor 8 juni op het redactieadres.

jan Bra u er, Henk Termeer, Jacques de Vroomen, joop van den
Bogaard, Ernest Verhees, Wil ma van Seters.
vormgeving: Hendriek Mulder, advertenties: Toon Zondag

Kleine aanpassing statuten nodig
Recentelijk is de vereniging bij een bezwaarschrift niet

Het bestuur stelt daarom voor om bij Artikel3 van de hui-

ontvankelijk verklaard door de Gemeente Nijmegen.

dige statuten een extra punt 4 toe te voegen : 4. In voorkomende gevallen kan de vereniging ook opkomen voor de
belangen van haar individuele leden.

Hierbij werd de volgende argumentatie gebruikt:

De Vereniging Dorpsbelang Hees heeft in haar statuten staan
als doel te hebben het versterken, dan wel behouden van het
dorpskarakter van Hees, alsmede het beuorderen dan wel
behouden van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in
Hees en alle facetten, met speciale aandacht voor ruimtelijke, ecologische, historische, uerkeerstechnische en sociale
ueiligheidsaspecten. (. ..)Echter de Vereniging Dorpsbelang
Hees heeft niet in haar statuten opgenomen dat zij opkomt
voor de belangen van haar individuele leden. Ook is geen van
de collectieve belangen waarvoor de vereniging opkomt in
het geding. De bezwaren van de vereniging zijn dan ook niet
ontvankelijk.
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Het bestuur wil de statutenwijziging in 2008 door de leden
laten goedkeuren. Dat kan op de jaarlijkse algemene
ledenvergadering op 17 april. Voor een statutenwijziging
moet tweederde van de leden aanwezig zijn. Mocht dit
op 17 april niet hetgeval zijn, dan wordt een extra algemene ledenvergadering gehouden op 22 mei om 20.00
u. in de Petruskerk, waarbij bij meerderheid (tweederde)
van stemmen van de aanwezigen een besluit kan worden
genomen .

