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Ook zo benieuwd hoe het begin van park West langs de Wolfkuilseweg er straks uit komt te zien? In dit nummer een
toelichting op inrichting en planten keuze. En we doen ook een gooi naar de 'grootste Heesenaar': is het een vrouw?
Ook aandacht voor de jaarvergadering op 22 april a.s. met speciale aandacht voor de veiligheid in en om ons huis.
U kunt uw opmerkingen overwaar de Vereniging zich druk over moet maken kwijt in een korte lezersenquete in dit
blad. Het verzoek aan u om dit in te vullen; het kost maar s minuten.
Verder: de historische wandelingvoortgezet en de vele oude Heese namen en families die te vinden zijn op internet.

door: Henk Termeer
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Met al die verkiezingen van de grootste Nederlander en de
grootste Nijmegenaarzou je je als bewonervan Hees kun nen gaan afvragen wie nu eigenlijk de titel 'grootste
Heesenaar' verdient. Van de niet-levenden springen er in elk
geval twee al meteen in het oog.
Dat is allereerst dr. J.J. de
Blécourt, de oprichtervan
de eerste versie van onze
Vereniging Dorpsbelang
Hees (opgericht in 1913) en
enthousiast pleitbezorger
van de Heese belangen (aanleg
tram , tracé Maas-Waalkanaal) . Maar oneindig veel bekender dan de Heese dokter uit het begin van de vorige eeuw · '
was een legendarische Heesedochter uit het einde van de
vijftiende eeuw. Daarbij gaat het helaas om een literaire
figuur die bekend geworden is als 'Mariken van
Nieumeghen', en die alleen al om die reden niet naardie titel
mag meedingen . Nadat ze in Antwerpen door toedoen van
de duivelse Moenen aan lager wal was geraakt, bracht ze
daar zeven jaren van zondig leven door. Als ze, terug in
Nijmegen, berouw krijgt van haar zonden, voert Moenen
haar hoog de lucht in en laat haar vallen. Maardie poging
zo'n veelbewogen CV kan De Blécourt natuurlijk niet op, laat

Mariken krijgt berouw over haar zondig leven en wil niet langer
met Moenen mee.l)~ze sleept haar daarop mee de lucht in.
[houtsnede uit de druk van Willem Vorsterman, Antwerpen, ca

staan nog levende Heesenaren.

1515]

om haar nek te breken, mislukt op wonderlijke wijze. Tegen
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Zoals we allemaal weten begint de Bredestraat bij de Voorstadslaan en eindigt
die op de hoek van Korte Bredestraat (voorheen de Dorpsstraat van Hees) en
Kerkstraat. Dr. de Blécourt bewandelt in 1912 de Bredestraat in twee etappes:
deel1 (zie blz. 4,5) is het stuk vanaf de kruising met de Korte Bredestraat tot
Qe kruising met de Kerkstraat (waar nu de Ste nen Bank staat), deel 2 is het
stuk tot de Voorstadslaan.ln die zin is de later aangebrachte tweedelingvan
de Bredestraat door de aanlegvan de Wolfskuilseweg bijna terecht te noemen!
In deze aflevering van 'Wandelend door Hees' dus deel1.

Wan e end door ! Hees:
1

door: Loekjanssen

tra at

deel1

(1872-1965) en zoon Charles Pi eter (1915-1991) Ham mes.

NONNEN EN BEJAARDEN

Christiaan vestigde zich in 1912 in dit huis, dat van zijn

De tuinmanswoning naast villa Madeleine heeft plaatsge-

schoonvader Wagner was, Charles werd er geboren. Charles

maakt voor een nieuwere. Het bouwjaar, 1935, is nog te zien

kennen we onder andere van hetTraianusbeeld aan het

aan de kopse kant van het huis. Villa Madeleine staat er nog

Traianusplein (samen met Ed van Teeseling gemaakt) en van

wel en is ook een gemeentelijk monument. Eentje, dat per-

het oorlogsmonument aan de zijkant van hotel Sionshof, op

manent onderhoud behoeft. Lange tijd maakte deze villa

de weg van Nijmegen naar Groesbeek. In een volgende

deel uit van het klooster-bejaardencomplex Sa ncta Ma ria .

Stenen Bank zal uitgebreider gesproken worden over deze

De zusters van Barmhartigheid kochten de villa in 1912 en

kunstzinnige familie.

voegden er binnen enkelejaren een vleugel en een kapel

Het hu is zelf dateert van 1865, toen de gebroeders Peters,

aan toe . Tot ver na de Tweede Wereldoorlog woonden hier

timmerlieden (wij zouden tegenwoordig aannemers zeg-

nonnen en bejaarden . Totdat strengere eisen voor

gen) uit Hees hetverkochten aan de gepensioneerde luite-

bejaardencentra de zusters deden besluiten het comple x te

na nt-kolonel van het Oost- I nd i se he leger, Johannes Cornel is

sluiten. Begin jaren go vertrokken de laatste bejaarden en al

Termijtelen . Daarna kwam het in bezit van Mej . G.L.T.R. van

snel ook de laatste nonnen . Vrijwel direct hierna nam de

Roer, na haar overlijden verkochten de erfgenamen het huis

Stichting Glorieux het stokje van zorg in dit complex over. Er

aan W.M .H. Dobbel man. In 1907 kocht de vermogende

kwam eenopvang voor dakloze en thuisloze jongeren .

(Belgische) fa mi Iie Moccand het voorhun dochter en haar

De Vereniging Dorpsbelang Hees maakt geregeld dankbaar

danken heeft. Voor de aanleg van het Maas-Waalkanaalliep

man, de al eerdergenoemde Wagner. Tot1992 is het huis

gebruik van het (onlangs opgeknapte) zaaltje Heeslust, I inks

er een lange dam van Hees naar Weurt.Aan deze dam lagen

sindsdien gesplitst geweest. In de ene helft woonden de

van het complex gelegen. In vroeger tijd fungeerde dit

de Nieuwe Laar en de Laar. En op de hoek met de

heer en mevrouw Wagner, in de andere helft hun dochter

gebouwtje ook al als ontmoetingsruimte, bijvoorbeeld met

Bredestraat lag dus Huize Laarhoek. Dit huis staat er nog

met Christiaan Ham mes. Na de dood van zijn vadertrok

carnaval.

Het is wel duidelijk waaraan Huize Laarhoek haar naam te
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steeds en is een gemeentelijk monument. Links van dit

Charles Hammes in bij zijn moederen werd het rechterdeel

fraaie pand kun je nog een klein stukje lopen van de oude

van het huis verhuurd . Toen zijn moeder kwam te overlijden

THÉ VAN PIT VAN HALE jAN

Laarsedam, de straatnaam staat zelfs nog aangegeven op

besloot Charles het rechterdeelvan hethuis te verkopen aan

Het 'gengske' is er nog steeds, een laatste restant in

het huis; vroeger liep langs deze dam een sloot, de Laar,

een echtpaar, waarmee het wel zou klikken. Dat was wel

Nijmegen van de bekende kerkpaden; om de kerkgangers

waarop met mooi weer gek a nood werd . Maar het is echt

nodig, want het huis was erg gehorig en Charles dacht ook al

van het platteland de kortste weg naar de kerkte kunnen

maareen klein stukje: na enkele meters loopt de Laarsedam

aan het feit, dat hij daar alleen leefde en ouder werd. De hui-

bieden. In delen van Twente en de Achterhoek zijn fraaie

dood op de eerste bedrijven in de omgeving van de

dige bewoners kochten dit deel in 1975, na de doodvan

wandelingen overdeze historische paden uitgezet.

Energieweg. Feitelijk kwam er al in 1920 een einde aan deze

Charles Hammes kochten zij het hele huis en werd de schei-

Nieuwbouw en oudbouw wisselen elkaar sterk af in dit deel

typi sc he Heese dam, toen er werd begonnen met de aanleg

ding tussen de twee delen afgebroken. Di reet na het overlij -

van de Bredestraat. Oude boerderijen tellen we hier nog

van het Maas-WaalkanaaL

den van Hammes kwam het huis op de gemeentelijke

twee. Een klein boerderijtje, tot een jaar of vijf De Stenen

Hui ze Laarhoek is voor ons met name ookinteressant a Is het

monumentenlijst te staan. De gemeente wilde dat al veel

Bank geheten, van de voormalige groenteboer Peeters is in

woonhuis van twee zeer bekende Heese kun stenaars en

langer heel graag, Charles Hammes had daar nooit iets in

gebruik als stal voor geitjes.

ijveraars voor Heese belangen , vader Christiaan Hendrik

gezien.

GroenteboerTheG Peeters (Thé van Pit van Hale jan) ver-

d•stenen banl<
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1912 villa

Madeleine wordt sancta Maria

Sancta Maria ca. 1920
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« foto's: Ann e-Marie j anse n

karakteri stieke boerderij, maar ook enigszin s onderkomen .
De eerste geluiden doen vermoeden , dat de ni euwe eige naar de boerderij wil restaureren .
Huize Beaulieu bestaat sind s het begin van de 2oe eeuw uit
twee woningen , een heeft de ingang aan de Bredestraat (op
nr. 201), de and er aan de Korte Bredestraat (nr. 62). Ook
Beauli eu is een gemeentelijk monument. Hetgedeelte aan
de Brede straat werd na de Tweede Wereldoorlog bezit van
hui sde in 192gvanuitde Bredestraat(bij Blokland) naardit

bewoont de fraaie bungalow ernaast , w aar eerst de boerde-

hui sde hij de bakkerij naar de Generaal Smutsstraat. Deze

bakkerVan Kuijk. Hij begon hier in 1953 in een kl eine ruimte

boerderijtj e, dat bewoond werd en eigendom was van het

rij van jan Otten stond .

ba kkerij werd begin jaren go overgenomen doorVan

de verkoop van ij s. Niet lan g heeft hij dat ged aan; de ver-

kinderlo ze echtpaar Piet en Miet Geurts. In het huis woonde

Enkele huizen verder aan dezelfde kant zatjarenlang de

lj zendoorn, die inmiddels zijn stek heeft aan de Molenweg.

koop werd in 1962 weer beëindigd . De ouders van de huidige

nog een ouderechtpaar en hier groeiden de kinderen van

koper-, lood-, zinkwerkeren pompenmaker, R. Poort. Het

In 1969 kwam Sjefvan Kuijk te overlijden en werd het hui s

eigena ar kochten het in 1968. Het gedeelte aan de Korte

Theo Peeters en zijn vrouw jo Nu ij op: Annie, jan, Piet en

bedrijfwas er-gevestigd tot 1928, daarna kwam hier bakker

aan de Bredestraat verkochtaan lij stenmaker en houtdraai -

Bredestraat werd tot 1972 bewoond door de he er en

Theo. Moeder Peeters verkocht groenten aan het huis, vader

Sjefvan Kuijk, die in zijn zaak ook kruidenierswaren ver-

er Benda. De huidige bewoners zitten er sinds 1980 en heb-

mevrouw Tromp, die ook een deel van hun hui s verhuurden

ging langs de deur in het Waterkwartier. Hij deed dit tot

kocht. Hij verkocht in de winkel , maar ging ook de deuren

ben het hui s omgebouwd tot woonhui s.

aan kamerbewoners. Oo k de huidige eigenaar verhuurt

1977, eenjaar voor zijn dood.

langs, onder andere in Hees en in de bovenstad . Tin ie van

Tegenover dit huis sta at de oude boerderij van de enkele

kamers. De opvallende serre aan de Korte Bredestraat werd

Theo jr. is nu de eigenaarvan het boerderijtje, hijzelf

Kuijk nam de zaak overvan zijn vader in 1957, in 1968 ver-

jaren geleden overleden jan Hermanussen. Het is een heel

gebouwd toen Beaulieu in twee delen werd gesplitst.

;

Beschrijuing uan Hees ~9~2
Links afslaande vindt men een drietal
heerenhuisjes, waarop volgt huize
Laarhoek uan den Welede/gestrengen
Heer eh. Wagner. gep. kapt. u. d. inf h.t.
/..Dit huis is gelegen op den hoek uan
Breedestraat en Laarzendam. Oe
Laarzendam is een niet verharde landweg, waaraan hier en daar verspreid
een achttal boerenbehuizingen zijn gelegen. Men vindt er links o.a. de Nieuwe
Laar en ongeveer soa meter uan de
Breedestraat af, de Oude Laar, beide
ouderwetsche boerenwoningen.
Op huize Laarhoek volgt de tuinmanswoning met koetshuis en het groote
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voorterrein uan uil/a Madeleine uan wijlen den heer C. F Morbotter, die het huis
een twaalftaljaren achtereen bewoonde. Het zal nu dezer dagen vermoedelijk
in andere handen overgaan. Vroeger
werd deze uil/a Kemeddjing genoemd en
woonde er de heer H. Oetgens uan
Woueren Pancros Clifford met zijn talrijk en urooiijk gezin, dat niet weinig tot
de gezelligheid uan ons dorp bijdroeg.
Op den weg vóór deze uil/a heeft men
ter weerszijden prachtige bruine beuken, die onzen Heeschen dorpsbrink zeer
mooi stofferen. Staat men aan de
Noordzijde uan dezen brink. - b.u. ter

hoogte uan huize Laarhoek, - dan heeft
men een alleraardigst kijkje op het kerkje met toren aan het Dorpsplein. Dit kijkje is meermalen door schilders en photografen genomen. Zoo hangt op Laarhoek
o.a. een welgeslaagd schilderij in olieverf, waarvan de schets uan de
Noordzijde is genomen door den schilder Chr. Hammes.
Op de, destijds bij het leven uan den heer
Morbotter goed onderhouden, uil/a
Madeleine- vooral wat het voorterrein
betreft, - volgt het vroegere Sa/atiga,
destijds eveneens uan de familie
Clifford, thans omgedoopt in uil/a

Gertrude, en nu uan den heer uan
Riemsdijk. Deze eigenaar heeft aan huis
en tuin vele grondige verbeteringen
laten aanbrengen. zoodat alles er keurig
in orde is.
Schuins tegenover Gertrude loopt een
voetpad, dat de Breedestraat met het
Dorpsplein verbindt, d.i. het "gengske':
uitkomende links naast het hotel
Hees lust.
Nu ua/gen nog eenige boerenwoningen.
links en rechts uan den weg, totdat men
de koperslagerij uan den heer Poort aan
den linkerkant passeert om dan op den
hoek uan Breedestraat en Dorpsstraat

een dubbel heerenhuis aan te treffen
uan den heer H. Vink. Vroeger behoorde
dit huis aan den heer 0. uan Haaren,
rentmeester uit Beek en voor 25jaren
was daar nog de meisjesschool uan de
dam es Hoek en Gelderman Het front
uan de eene helft uan dit hoekhuis ziet
op de Breedestraat uit. Waar de
Breedestraat eindigt, is ook het einde
uan de Dorpsstraat en begint de
Kerkstraat, die tot huize "de Witte
Poort" loopt om dan te eindigen bij de
Dennenstraat
Oe tramlijn maakt bij de samenkomst
uan bovengenoemde drie wegen eene

kromming en nu ligt achter dit punt de
groote rozen-kwekerij uan den heer
Koldenhoff. Hij is een vriendelijke man,
die gaarne zijne rozengaarde aan
belangstellenden laat zien en de bezoeker zelfzal geen spijt hebben zijne
schreden naar dit ruim uan allerlei
rozen voorziene plekje gronds te hebben
gericht. De heer K. is bovendien een zeer
bekwaamkweekeren snoeier uan
uruchtboomen.
uit: Het Schependom van Nijmegen in
woord en beeld, e en uitgave van de
Vereniging 'Dorpsbe lang', 1912, bl z. 156157
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Hees op internet lil:

Stamboom onderzoek
naarvroegere bewoners
door: Henk Termeer

Op 1 februari 2005 heeft het Parochiebestuur Hees op een informatieavond voor
belangstellenden het besluit wereldkundig gemaakt dat het parochiehuis aan de
Dennenstraat zal worden afgestoten. Wat is het vervolg?
behoud van het pand en herbestemming het eerste doel

aantal motieven. Het gebouw is dringend aan onderhoud

zijn . Geïnteresseerden kunnen contact opnemen pater K.

toe en het parochiebestuur heeft daar het ge ld niet voor.

van Gorp s.c.j.

Doorgaan met het parochiehuis kostdan ook meerdan het

kaart Hees 1822

opbrengt, het pand wordt te weinig gebruikt en het exploi -

Een mogelijke redding zou wellicht het initiatiefvan

teren van parochiehuis is niet langer een primaire taak van

Heesenaar Bert Blo kunnen zijn. Hij woont in de Dr. de

het bestuur.

Blécourtstraat en is in 2004 gestart met het project "Kerk en

Het bestuur heeft de afgelopen periode met een groot aan -

Evenement", waarbij kerkgebouwen wellicht in de toekomst

tal partijen overleg gevoerd; onder andere met wethouder

structureel aangewend kunnen worden voor kleinschal ige

Dept a. Aanwijzing van het gebouw als monument zit er niet

exposities en pod iumoptredens. Het project beoogt een bij-

in en dat betekent dat het aanwijzen van het pand voor her-

drage te leveren aan het behoud van het kerkgebouwenerf-

bestemming van gebouw/perceel; tot de mogelijkheden

goed en daarmee tevens een platform voor kunstenaars te

gaat behoren. De gemeente heeft het parochiebestuur

scheppen . Bij UMC- research en KASKIIoopt op dit moment

geadviseerd het gebouw in de vrije verkoop aan te bieden.

een onderzoek naar de haalbaarheid van dit project. De heer
Blo zou graag met mede geïnteresseerden overleggen over

Van Maasakker, Van Munster, Otten, Pe{e)ters, Remmers,

In samenwerking met het Diocesaan Bouwbureau van het

mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het behoud

Van Sambeek, Sanders, See len, Schamp, Verm eer, Wellen,

bisdom 's-Hertogenbosch wordt een tweesporenbeleid

van het authentiekeparochiehuis voor Hees.

Willems. Allemaal namen van voornamelijk katholieke

gevolgd om potentieel geïnteresseerden de gelegenheid te

GEÏNTERESSEERDEN KUNNEN CONTACT OPNEMEN MET BERT BLO

families (alleen de familie Ciaosterman was gereformeerd)

bieden zichtte melden meteen plan waarin voorlopig

(E-MAIL: MARIPOS@WXS.NL).

die steeds terugkomen en waarvan de gezins leden generaties lang ter plekke bleven en huwden met partners die
hooguit enke le kilometers verderop woonden. De meeste
echtgenoten komen van vlakbij: uit Neerbosch, Weurt,
Hatert, St. Anna, Wijchen en Nijmegen. Soms komen ze van
wat verderweg: uit Malden, Oosterhout, Lent, Ooijen Ewijk.
En slechts ze lden trouwt men met partners die verder dan

10 km . uit de buurt vandaan kwamen.

> de stamboom van de familie Hopman op
www.gennet.nl/hopman/frame3.htm
>van de familie Broekman op
www.gennet.nl/brocl<man/frame3.htm

Nederlands-Indië (bijvoorbeeld de families Van Blarcom en
Morrees) . Deze welgestelden vestigden zich in het lomm errijke Hees en bouwden er de talrijke fraaie villa's, waarvan
er thans nogenkele over zijn geb leven.

>van de families Sanders en Schamp op gennet.nl/wijchen.htm .

Zo blijken de typeringen "echte Heesenaar" in tegenstelling
tot "import", en "autoc htoon " in tegenstelt in g tot "alloch-

Vanwege die eeuwenlange honkvastheid spreekt het van-

AUTOCHTOON OF IMPORT?

toon" of"nieuwkomer" maar heel betrekkelijk en kortzichtig

ze lf dat als je eenmaal één gepubl iceerde stamboom met

Als we ook de nieuwkomers vanaf ongeveer 1850 op een rij

te zijn. Na 1850 zijn er steeds weer andere golven nieuwko-

stevige Heese wortels hebt gevonden, je al snel met de

proberen te zetten, wordt het allemaal veel in gewikkelder.

mers in Hees gearriveerd . En vanzelfsprekend is ook Hees

meeste andere, onderling verwortelde Heese families ken -

De achternamen die we tegenkomen zijn veel gevarieerder,

ze lf met en door zijn wisselende inwoners van ka rakter ver-

Wi e naar vroegere bewoners van Hees op zoek gaat, komt al

nis maakt. Zo zijn de volgende acht stambome n voor de

de dragers ervan komen uit alle delen van het land en zijn

anderd: van een 'primitief agrarisch dorpje' via een 'I ustoord

sne l ee n heel ei nd op weg door eenvoud igweg met Google

Heese ge nealogie heel waardevol:

bovendien meestal niet katho liek. Uit de beroepen van de

voor welgestelden in het groen' naar een 'groene stadswijk

of een andere zoekmach ine te zoeken op bijvoorbeeld de

>die van de familie Cloosterman; zie daarvoor

betrokkenen blijkt verder dat het om de vooraanstaande en

met dorpse trekken'.

zoekwoorden "te Hees" (al dan niet samen met "stamboom",

http://home.hccnet.nl/eim.fleuren/diversen/clooster-

gegoede families gaat. Het waren militairen, waaronder

"geboren" of"overleden"). Als je even blijft doorzoeken en

man/fleuren.htm

veel van het KNIL {Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger;

Wie zich in genea logie wil verdiepen, kan op de volgende

het Korps Ko loni ale Reserve was sinds 1890 in Nijmegen

websites terecht:

nauwgezet familienamen en jaartallen noteert, dan ontstaat er alras een beperkte serie van steeds terugkerende

>die van de familie Derks (en andere schrijfwijzen) op
http://mem berSl.chello.nl/cfsm it2/aries.htm

gevestigd; zie http://home.wish.net/-mmann/fotosl.htm ),

www.nedgen.com

oude Heese familienamen van voor 1850, toen Hees nog

>die van de familie Otten op www.gennet.nl/otten.htm

hoge ambtenaren (bijvoorbeeld WF.A. Beijerinck, rijkswa -

l<wartiervannijmegen.ngv.nl

puur ee n agrarisch dorp was: Aa lbers, Van Alphen, Ariëns,

>de stamboom van de familie Grotaers op

terstaatingenieur en F.A. de lon gh, directeurvan een electri-

http://genealogie.pagina.nl/

sche vlasfabriek), kunstschilders {Christiaan en zoon

http://www.genea logie.hccnet.n 1/

Arnts, Cloo sterman, Cornelissen, Da{a)men, Derks ofDirickx,
Evers, Gerrits, Geurts, Gijssen, De Groodt, Grotaers of
Grootaarts, Van Heumen, Hopman,janssen, Looij schelder,
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a roe 1e uis zoel<t een redder
Voor dit opmerkelijke besluit heeft het Parochiebestuur een

Stamboomonderzoek (genealogie) is zo'n activiteit die tegenwoordig nogal wat mensen bezighoudt. De meesten doen dat voornamelijk in hun
vrije tijd en dan vooral als ze wat op leeftijd
komen en zich gaan afvragen waar hun wortels
liggen en wie hun voorouders waren. Op zoek
naar Heese namen en families.
Dankzij internet kan dat speuren naar het eigen
voorgeslacht heel wat eenvoudiger en goedkoper
gebeuren dan vroeger, toen je echt op reis moest
om bij de diverse archiefbewaarp laatsen na te
gaan wat ze in huis hadden. Zo zijn er momenteel
al veel archiefbewaarplaatsen die hun bronnen
digitaal ontsluiten. Dat betekent datje via internet al te weten kunt komen wat voor soort bronnenmateriaal een archiefbewaarplaats beheert
en of daar iets van je gading bij is. Het raadplegen
van dat opgespoorde archiefmateriaal moet
meestal nog wel ter plekke gebeuren. Maar soms
hoeft ook dát niet meer. Zo zijn de geboorteakten
van Middelburgvan 1811 tot 1902 rechtstreeks te
raadplegen via www.database.zeeuwsarchief.nl Het
Nijmeegse gemeentearchief, sinds enigejaren
getooid met de weinig praktische naam 'het
Archief, centrum voor stads- en streekh istorie',
biedt vanaf maart haar cata logi (lijsten met bronnenmateriaal) via internet aan.

door: Arno Schlösser
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http://ho me.hccnet.n 1/m.v.d.a l<l<e r/grotaers.htm I
>de stamboom van de familieHendriksop
www.gennet.nl/thoons.htm

Charles Ha mmes), artsen (dr. J.J. de Blécou rt vanaf circa

home.wxs.ni/-Kees.Leseman/nijmegen.html {Genealogisch

1885) en, zoals wel bekend, veel gepensioneerden uit

onderzoek in Nijmegen e.o.)
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Mijn Hees, in foto's!
door:Loekjanssen

Bij de eerste Stenen Bank van ditjaar
1

treft u weer de jaarlijkse acceptgiro

n septembervan dit jaar viert de VerenigingDorpsbelang

Vrijd ag 22 april a.s. za l de Algemene j aarvergade rin g
van de Vereniging Dorps belang Hees plaatsvin de n in

Hees ha ar derde lustrum . Er vinden dan diverse activiteiten
pl aa t s, een aantal daarvan sluiten aan op de fe stiviteiten

aan. U zult hem ditjaar aantreffen in
een envelop. We hebben dit gedaan in

rondom Nijmegen 2000. Elders in Oe Stenen Bank en op onze

de hoop zo het aantal wanbetalers te

website leest u daar meer over. Een van de activiteiten

De Parochiezaal
Dennenstraat 108

vormt een fotowedstrijd en daarover gaat deze oproep.
De organi satie van het lu strum wil in september een foto-

voor het betalen van uw contributie

foto: jan Brau er

minimaliseren. Dit was vorigjaar
schrikbarend hoog. Er gaat ieder jaar
weer onnodig veel tijd, energie en geld

tentoon stelling inrichten rond het thema Mijn Hees!

zitten in het herinneren van leden aan

ledereen mag meedoen, van jong tot oud en iedereen mag
ma ximaal drie foto's in zenden . Een deskundigejury zal de

Inzendingen dienen te worden afgeleverd bij Loekjanssen,

foto 's beoordelen en om dat zo objectiefmogelijk te kunnen

Ananasstraat1, 6543 ZH in Nijmegen-Hees. Bij elke inzen-

doen , moeten alle foto's afgedrukt worden aangeleverd op

ding worden naam, adres en (wanneer de inzender jonger is

het formaat van 10 bij 15 cm . Foto's die in aanmerking kun -

dan 18 jaar) de leeftijd vermeld . Inzenden kan tot 1 augustu s

nen komen voor de tentoonstelling zijn recent gemaakt, dus

2005. Tijdens het lustrum worden foto's tentoongesteld en

Zaalopen

hun betaling, en omdat het vorigjaar

Aanvang vergadergedeelte

gemeend op deze manier extra aan-

het wel heel erg was hebben we
dacht te moeten vestigen op het beta-

PAUZE

len van de jaarlijkse contributie.

Wijl<agent (dhr. Ni cl< Felders) over
veiligheid in de buurt

geen oude ansichten of kiekjes uit de oude doos. Verder hoe-

zal de jury de prij swinnaars bekendmaken. Met deze foto-

De minimale contributie bedraagt

ven de foto 's alleen maar aan de voorwaarde te voldoen , dat

tentoonstelling hopen wij een document van Hee s voor

€7,= . We hebben het bedrag nog niet

de foto een beeld geeftvan Hees nu .

later te kunnen presenteren. Dus stuur uw mooistefoto's in!

ingevuld, want u mag natuurlijk ook
meer geven. Wilt u a.u.b. binnen drie

informeel samenzijn met een dranl<je

e

n elu

ro

weken betalen? Willen leden die per
computer betalen altijd hun naam en
adres met postcode vermelden ?Wij

U wordt als lid uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

door: Treesvan Hal

kunnen anders niet zien van wie het
afkomstig is en wij kunnen uw betaling

Hetjaar 2005 ... Voor de Vereniging betekent dat alweer haar

Aan leden die buiten ons bezorggebied

3de Lustrum. En daargaan we natuurlijk een paardagen

Ik kon ze in onze oprit niet vinden . Tot iemand vertelde dat

feest van maken. In de komende nummers gaan we daar

on ze oprit helemaal nog niet zo oud is. ja,je moet het maar

Agenda:

nog uitgebreider op in . Nu vragen we even uw aandacht

weten .....

1. Opening

posttoegestuurd krijgen, vragen wij

2. Mededelingen

weerom het lidmaatschapsgeld vrij-

3. Goedkeuring Verslag Algemenejaarvergadering

willig te verhogen (per nummer dat wij

voor een stuk voorbereiding op dit feest.
0

MI-

Hees zou Hees niet zijn als we niet ook iets leuks gingen

Redactie en bestuurvragenjullie om mee te helpen iets

doen met ons vele groen. Het vorige Lu strum hebben we de

leuks te maken van het lustrum . Daarom vragen we :

4 april 2004

wonen en die De Stenen Bank per

moeten opsturen kost het ons €2,=)

4. j aarverslag 2004

mooi ste tuin van Hees uitgezocht, nu willen we meer onze

heeft u oude foto,s of wetenswaardigheden overtuinen

nieuwsgierigheid achterna . Want heeft u dat ook, dat u wel

vroeger?? Stuur ze ons. Als u veel heeft te vertellen, willen

a. exploitatie overzicht 2004

een s wilt weten wat er achter die heggen verscholen zit?

we ook graag langs komen om het op te schrijven!!

b. verslag kascommissie, decharge penningmeester

s. jaarverslag penningmeester

Wat er geworden is van de tuin waar al die stenen voor op

durft u uw tuin open te stellen, alleen voor le zers van de

c. benoeming nieuwe kascommissie 2005

straat lagen ? Of er nog wel tuin is overgebleven na zo'n

Stenen Bank ?? Niet omdat ie supermooi moet zijn , of heel

d. beg roting 2005

grote uitbouw? Hoe die achtertuin bij die vrolijke voortuin

apart. Maaromdat u plezier in de tuin heeft, mensen graag

6. Toe Iichti ng te voeren beleid en plannen 2005;

er uit zou zien? En kent u dat ook, dat als je voor het eerst in

dit verstopte stukje Hees laat zien, vanuit uw tuin zo'n

7. Rondvraag

iemand s achtertuintje loopt, datje dan ineens zo'n verras-

mooie doorkijk is op de kerk, u merkt dat mensen wel een s

8. Pau ze

sende blik kunt werpen op een heel stuk achterkant van

stil blijven staan om over de heg te gluren, je in de tuin nog

Hartelijk dank,

Annemarie Verberne, secretaris

Wilt u op niet-commerciële wijze spullen of diensten aanbieden, vragen of

Hees ? Ook wel eens gesurfd op de web-sites over Hees die

kunt zien hoe het vroeger was ..... Op 3 september tussen 11

De jaarstukken stukken nrs. 3, 4, sa, sb en sd li ggen voor aanvan g van de vergade-

ruilen? Een briefje met naam, telefoon-

Henk Termeer on s steeds aanreikt en daar ontdekt dat er

en 5 uur willen we dit feest voor nieuwsgierigen plaats

ring ter in zage.

nummer en het verzoek inleveren bij
de redactie (zie achterpagina)

nog veel meertuinen (en zwem badjes) verscholen liggen

laten vinden. Ik zal in ieder geval mijn tuin open stellen

Wie eerder een kopie wil ontvangen kan contact opnemen met de secretari s tel :

dan je al dacht?

(spannend!!) en ik beloof dat ik hem van te voren niet spe -

378 6o 68. U kunt de stukken ook per e- mail opvragen. Dit heeft zelfs de voorkeur:

En dan hebben we het alleen nog maar over het heden . Hoe

ciaal mooi ga maken.

Dorpsbela ng.Hees@com ps.demon .n I.
U krij gt de stukken dan per e-mail toegestuurd.

het vroeger geweest moet zijn, daar kan je nog veel meer
vragen over hebben . En wat er nu nog te zien is van vroeger.
Mijn twee buren hebben nog re stanten van dammetjes lig-

8

dan dus niet registreren.

gen. Die overbrugden het slootje dat langs de Kerkstraat liep.

de

bank
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REAcTIES OAAAC NAAR ONS MAILADRB 1 OF tELEFOON 3]310

V!IN HAL), OF EEN

IliJ IN

US OP f XS't

T6o.

3 (TRil S

>2jonge witte bessenstruiken en 1jonge
walnoot (2 jaar). Op Kerkstraat 6o,
tel. 37310 63. Vrijdag of zaterdag.

Distel

Zangkoorde

</P rl< West

zoekt versterking

door: Fra nsje Brakkee

Waarom vond il< dit pari< in eens zo mooi, toen
onlangs all e struil<en gerooid w aren? Het leel< een
omgep loegd land met bomen eromheen, dat il<
nog nooit gezien had. Waa rom niet? Fietsend
langs de Wolfsl<uil sew eg gaf de groene rand
steeds de indrul< van een langgerel<t dressoirvan
gesnoeid e struil<en met sc hemerlampen van
halve boompjes. Stral<s ziet het er heel ande rs uit!

SA SpaanseAak (±16)

4

div. soorten Rozen (750)

Qr kleine Zomere iken (9)

6

Spirea voor hagen (300)

BK Berk (1)

7

Prachtriet (1,5 m.) (500)

9

Geran iums (laag) (1400)

BESTAANDE BOMEN

NIEUWE BEPlANTING

H

Hon ingboom (2)

1

T

Tulpenboom (1)

2

Beukjes voor hagen (10.ooo)

P

Populi er(2)

3

Cateneaster d. (±10.ooo)

En nu ineen s staan daareen rij spaanseaakjes afgew isse ld

E

met kleine eiken. De spaanseaken (een soort esdoorn met

Rp (Robina-pseudo)Acacia (1)

'neu sjes'), vormen een boog aan de kant van de

M

Meidoorn (1)

Schependom laan. Om de hoek langs het Oscar Carrépad

G

Gin kgo(1)

halverwege zijn twee populieren omhooggeschoten; verder-

Ml Sierappel (Malus) (1)

op staat er een sierappe ltj e, een 'aca cia', een kleine ginkgo,

Es (2)

10

Taxus (±10oo st. tot 8o cm.)

. .

Hydrangea Anabella (36)
0

Maagdenpalm (250)
11

Rododendron (8ocm.) (130)

Bh Boomhazelaar(4)

een es en een meidoorn. Dichtbij de Molenweg twee
prachtige honingbomen en één tulpenboom, die in de
zomerexotisch gekleurde bloemen draagt. Langs de stoep
van de Molenweg staan nog vier boom hazelaars. met
kroesharige vruchten en eetbare nootjes.

Overtwee van deze bomen werd mij iets wonderlijks verteld:
de boom hazelaar en de ginkgo voelen in de winter warm aan,
warm erdan de andere bomen. Wie vertelt mij hoe dat kan?

NIEUWE BOMEN

De HeeseStemmen is een zangkoor uit deze wijk. Dat ver-

Ac Rode esdoorn (11)

klaart onze naam en heeft dus niets te maken met de kwa -

Rp (robina-pseudo) Acac ia(?)

liteit van onze stemmen. Het koor viert volgend jaar haar

Qc Moseik (9)
Qp Moeras eik (9)

tienjarig bestaan . Wat eens begon als wijkinitiatiefis nu uit-

0

gegroeid tot een enthousiast koor met 26leden uit geheel
ÛP DE STOEPEN

Nijmegen en omgeving. Ons koor heeft nog plaats voor

Langs Oscar Ca rréstr. en Schependoml aa n: grote oud e Zo mereike n

enkele sopranen . Bassen en tenoren zijn ook wel kom. Alleen

Langs Wolfskuilseweg: Essen en kleine Eiken

bij de alten hebben wij een wachtlijst.

GROENE LONG

Van oudsher hoorden dezestadsmoestuin en tot een heel

0

Onder leiding van dirigent jurriaan Schoffelen zingen voor
ons plezier en ter ontspanning. Daarnaast streven wij

groot overgangsgebied tussen Nijmegen en Hees. Het reikte
tot over de huid ige Energieweg, Rivierstaat en Maria laan .

Met subs idie uit Bru sse l wordt nu de achterstand een beetje

ernaar om onszelfvoortdurend te verbeteren en tijdens een

Voor de groe ntete lers wa s er een veiling, eerst aan de

ingehaald. De gemeente laat er een spannend groengebied

optreden een goede presentatie te geven. De sfeer is gezel I ig

Graafseweg, later.aan de Maria laan . In de jaren 50 werd dit

van maken met allerlei hoekjes, hagen, kronke lpaden, een

en na afloop van de repetities blijven veel koorleden nog wat

het groengebied van Fokkinga genoemd, die het als groene

hoogtalud met stapstene n. spee l plekken voor jong en oud

drinken en praten.

long wilde opnemen in de stadsuitbreiding, als compensatie

en heel veel nieuwe bomen bij de oude, die allemaal

voorde indu strie die hier langs het kanaal gevestigd zou

gespaard worden .

..

worden . Sinds het vertrek van deze stedebouwkundige, 40

We wensen ons dat het verbindingen in de wijk za l bevorde-

Ons repertoire is afwisselend en bestaat onder andere uit

j aar ge leden, is dat plan in het vergeetboek geraakt.

ren. Al het groen za l daar zeker aan bijdragen . Bravo voor

oude muziek, Russische, Afrikaanse. Slavische en

Het braakliggende terrein aan de 'D iste lstraat' moest wor-

deze bliksemactie van de huidige gemee nteambtenaren. die

Nederlands- en Engelstalige liederen, maar ook moderne

den omgetoverd tot een 'multifunctionele' ruimte: dat bete-

pas een jaar geleden konden beginnen met het uitdenken

liederen ontbreken niet.

kende dat hetgeëgaliseerd moest worden en van een gra-

van en uitwisselen over Park West- plannen. die einde lijk op

slaag voorzien a Is speel- en recreatieveld voor de jeugd en

tafel werden gelegd .

de arbe id er. Op de hoek Molenweg/Wolfskuilseweg werd

In volgende afleveringen gaan we uitvoeriger in op de vol-

Wij repeteren drie keer per maand van 20.15-22.15 uur in

een bestrating gemaakt met bloembakken en een zitmuur.

ge nde delenvan Park West: het deel met de volkst u i nen, en

wijkcentrum ' De Heseweide', Daniëlsplein 3- Verdertreden

Vanwege de voetballen die over de weg vlogen moest er een

het deel met wat meer verwilderde natuur ten noordwesten

wij ongeveer drie keer per jaar op bij verschillende gelegen -

groenstrook worden aangelegd met veel dicht stru ikgewas.

van de Bredestraat

heden.

Uit dat budget wi st de plantsoenendien st nog enkele grote
bomen aan de andere kant te planten (H,H,T,G) Zie de bomen lij st bij de plattegrond . De laatste tijd ken ik het 'park'

Met dank aan mevr. G.Po l, hr.T.van Eeten, oud-hoofd plantsoenendienst, hr.en mevr. Kersten, hr. Peters, Schependom laan,
hr.j.v.Offeren en de hr. P. Eijl<hout voor hun boeiende bijdragen.

vooral als een hondenpoepveld .
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< advertenties >

< advertenties >

BP-station van Wijl<

bp

op de Molenweg

INSTALLATIE BUREAU WELLEN
Gas, Water, CV, Elel<tra, Zon ne -e ne rgie

Dennenstraat 114
6543JW Nijmegen

Het tanl<station bij u in de buurt!

te l 0 24 378 28 95
fax 0 24 378 53 66
e-mail info@wellen.net

Schola
Praktijk voor supervisie e.a.
begeleidingsvormen

Kom eens langs en spaar razendsnel voor artikelen
bij Kijkshop en Free Record shop.
In onze ruime shop vindt u o.a. tabak, frisdranken,
weekbladen, telefoonkaarten, bloemen, zoetwaren,
kopieerapparaat, auto-artikelen en ijs.

C.J.W. van der Donk
Kometenstraat 30
6543 XJ Nijmegen
tel. 024-378 26 02
mobiel 06-280 29 197
e-mail info @schol a.nu
www. schol a. nu

Van Diggelen
Makelaardij

ORTHOPWAGOG/SCH ADVIESBUREAU
DRS. GERJO PIUERS-MESTROM
ORTHOPEVAGOGE/GZ-PSYCHOlOOG
KO~E BRfDESTRMT 59

Riek van Diggelen

6543 ZP NIJMtcfN

makelaar I taxateur o.g.

TE~024.378l3f4

Voorstadslaan 355
6542 TE Nijmegen

RVT

makelaar @vandiggelen.info

.,__VM

tel. 024-373 17 75
fax 024-373 61 16
mobiel 06-53 93 42 45

lllmllnaV.t.lrllOIIID~

llPa-·MJII'DRIDal

Taxaties -Aankoop - Verkoop - Hypotheken

1:1
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• DIAGNOSTISCH ONDfRZOfK EN BfCElEID/NC VAN lEfR-OF STlJD/fPROBlfMEN EN DAARMEE MOCfliJK
SAMENHANGENDE SOCIAAl-EMOTIONElE PROBLEMEN.
• KORTVI/RENDETHERAPIE.
• OPVOfDINGSONDfRSTEUNINC.
• SCHOOlKEUZf-ADVIES.
• HUISWERK-OF STUDIEBfCElfiDING.

d•stenenbanl<
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< adverte nties >

Leden: laat uw stem horen!

DENNENSTRAAT 69

U bent als leze r van de Ste nen Ba nk ee n gew aardee rd lid van de Vereniging
Dorpsbe lang. Het bestuu r wil graag w ete n w at er zoa ll eeft onde r de ci rca soo
leden. Hoe beoo rde len de lede n bijvoo rbee ld de info rm atie van de vereniging en de
activite ite n? Wij horen oo i<graag uw w ense n, w ant daa r kan het bestuu r in de activite ite nplann en rekening mee houde n. Deze pl ann en voo r de komende j aren w orden op de j aa rvergade rin g gep rese ntee rd .

6543 JPNIJMEGEN

TEl: 024-3770006
FAX: 024-3733358

U helpt ons zee r als u de bijgevo egde enqu ête (S minute n) invult. U kun t dat ooi<
doe n vi a de w ebsite www.dorp sbelanghees.nl

Enquete onder leden van Verenging
Dorpsbelang Hees, maart 2005

ACT IVITEITEN

8 De vereniging moet aandacht besteden aan :
onbelangrijk -mi nd er belangrijk - ne utraa l - onbelangrij k -zeer belangrijk

*Graag hetjuiste antwoord omcirkelen of aankruisen

a Behoud dorp skarakter

0

0

0

0

0

b Behoud Groen

0

0

0

0

0

INFORMATIE

c Verkeersproblematiek

0

0

0

0

0

1 Ik lees De Stenen Bank 0 soms/altijd *

d Veiligheid

0

0

0

0

0

0 weinig /gedeeltelijk/ helemaa l
2 Ik geef a Is waardering voor De Stenen Bank:

e Milieuaspecten

0

0

0

0

0

f Geschiedenis Hees

0

0

0

0

0

g Bouwplannen ,

0

0

0

0

0

inhoud: slecht/ matig/ voldoende/ goed/ uitstekend
vormgeving: slecht/ matig/voldoend e/goed/uitstekend

flOS I fiTNESS

ruimtelijke ordening
h Gezellige bijeenkom sten 0
Kinderactiviteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

j Anders nl

3 Ik waardeer vooral de artikelen over:

Ik mis artikelen over:
g. Heeft u nog opmerkingen richting bestuur, dan kunt u die
hier kwijt

4 Ik heb internet

0 ja

0 nee

Zo ja, ik bezoek de website van de vereniging
0 noo it

0 we inig

10.

Mijn postcode is :

0 vaak

Ik geef a Is waardering voor de web site:

inhoud: slecht/ matig/voldoende/goed/uitstekend

Graag inleveren voono april.

vormgeving: slecht/ matig/voldoende/goed/ui tstekend

De uitkomst komt aan bod op de jaarvergadering op 22 april.

5 Ik be zoek de bijeenkom sten van de dorp sverenigin g
0 nooit

0 som s

0 vaak

Als u de vragen niet op de website maar op deze pagina
invult, kunt u de pagina eruit knippen en inleveren bij de

6 De informatievoorzienin g vanuit de Vereni gin g vind ik
0 te weinig 0 voldoende 0 goed

redactie van De Stenen Bank, Kerkstraat 6o of
Verenigingsecretariaat Ananasstraat 19, of opsturen naar:
Redactie Stenen Bank, Kerkstraat 6o 6543 KL Nijmegen

7 Het bestuur is toegankelijk

ü matig

() redelijk

() goed

Hartelijk dank voor uw medewerking!

1111, Wil EN 1111 MET PUliER ~

Het bestuur

destenen bank

1

maart2oos

destenen bank

1

maart 2005

15

De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft naar het
behoud van het landelijke karakter van het voormalige kerkdorp Hees.
Het bestuurvan de Vereniging Dorpsbelang Hees

Lid worden?

Johan van der Mee (voorzitter ad interim). tel. 377 42 62

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

Annemarie Verberne (secretaris), tel. 378 6o 68

de vereniging. Het lidmaatschap kost 7 euro per jaar. Hiervoor ont-

Toon Zondag (penningmeester), tel. 378 28 76

vangt u een acceptgiro.

Maria van de Mortel, tel. 323 68 o8

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

René van der Heijden. tel. 3733401

code te vermelden

jan Bra u er, tel. 378 56 82
Dankzij het grote ledental heeft de vereniging de afgelopen jaren al

Secretariaat van de vereniging

veel kunnen bereiken .

Ananasstraat 19
6543 ZH Nijmegen

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen

tel. 378 6o 68

WERKGROEP PARK WEST: Elia Scho lten, tel. 373 48 oo

'

e-mail: Dorpsbelang.hees@comps.demon .nl

WERKGROEP HISTORIE: Loekjanssen, tel. 373 48 oo

www.dorpsbelanghees.nl

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

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

WERKGROEP MILIEU: René van der Heijden tel. 373 34 01
WERKGROEP VERKEER/STADSBRUG: Marcel Schmidt, tel. 378 05 02

Redactieadres van de Stenen Bank

MILIEUKLACHTENLIJN:

Kerkstraat 6o

BEL- EN HERSTELLijN: 024-329 23 29

026-359 99 99

6543 KL Nijmegen
tel. 37310 63

Let op!

e-maii:Dorpsbelang.hees@comps.demon.nl

Kopij inleveren voornjuni 2005 op het redactieadres.

Redactieleden
Trees van Hal, Henk Termeer, Arno Schlösser, jan Brauer
vormgeving: Hendriek Mulder

bloemisterij
bloembinderij
Kerkstraat 187- 6543 KJ
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Nijmegen- tel. 024-377 03 36

