
kwartaalblad van de Vereniging Dorpsbelang Hees I jaargang 14 I juni 2005 

de 
IN DEZE STENEN BANK .•• 

Vorigjaarwerden er18 inbraken in Hees en Hesewijk gepleegd. Elke inbraak is er een teveel, 

maar op zo'n noo woningen is dat aantal vergeleken met andere stadswijken niet veel, zo meld

de wijkagent Nick Feldersop de jaarvergadering eind april. In dit nummer aandacht voor deze 

vergadering en de plannen van het bestuur. 

Verdertal van andere wetenswaardigheden over volkstuinders, (bijna) heiligen en schoolborden. 

Let vooral op het feestprogramma in september! 

Park West is open 
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Een vernieuwd volkstuinen

complex: het Achterveld 
door: Trees van Hal 

4 mei. Ook al ben ik niet zo oud, toch altijd een datum 

om even bij stil te staan en om te kijken ... en te hopen 

dat ik bij een generatie blijf horen die kan zeggen dat 

ze nog nooit een oorlog hebben hoeven meemaken. 

Maar 4 mei was ook gewoon een woensdag-vakantie

dag vlak voor Hemelvaart. En dus een goede dag om in 

een gezellig samenzijn en met een klein officiëel ver

toon hetgerenoveerde volkstuinencomplex aan de 

Bredestraat te openen. 

DE OPENING 

Daar stonden we met zo'n 50 mensen, buiten natuurlijk. Op 

een zeer modderig pad zelfs al was die ter plekke goed afge

dekt met staalplaten. Het weer zat niet helemaal mee maar 

het bleef droog. En iedereen kende wel een paar andere 

mensen dus een beetje gezellig werd het vanzelf ook wel. 

Wethouder Ton H i rdes verrichtte de opening met een toe

spraakje waarin hij diverse mensen van zowel de gemeente 

als van de werkgroep en de volkstuinvereniging bedankte 

voor hun inzet en samenwerking. Als ik me dat proces zo 

voorstel, met volkstuinders en buurt die ieder zo hun duide

lijke maar soms andere wensen hebben en een gemeente 

die wel wat wil maar ook heel zuinig wil zijn, ja, dan kom je 

alleen samen tot dit mooie resultaat met overleg en bereid

heid tot luisteren. 

Wie wilde heefteen naam kunnen bedenken voordit com

plex. Een jury heeft daaruit de heel eenvoudige naam 

"Achterveld" gekozen omdat hethier vroeger ook zo heette. 

De voorzittervan de vol kst u inverenigi ng, jennie Geurts, was 

een van de mensen die bedankt werden voor 

hun inzet voor complex en vereniging. Hij 

maakte dat ook deze dag weer waar 

door bij de juiste personen aan

dacht te vragen voor de modder

troep aan hun voeten. Met suc

ces of niet, dat moet nog blijken 

want er is toen wel verharding 

beloofd maareen paarweken 

later zag ik nog niks liggen I 

Tot slot was er eensapje en koek 

en fruit. Geleidelijk verspreidde 

iedereen zich over de tuinen . Want 

ja, 4 mei, dan moet alles toch zowat 

in de grond zitten dus er is veel werk 

aan de winkel. 
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Voor onze volgende generatie 
door: Fransje Brakl<ee 

Op 11 mei om 9 uur in de ochtend is in het noordelijk 

park-westgedeelte een oude traditie van vlechtheggen 

aanleggen in ere hersteld. (zie foto voorpagina) 

Een groep stoere jongemannen, leerlingen van Helicon, trok 

met schoppen en batsen gewapend door de druilregen naar 

de droge sloot langs de kas die via Bredestraat 94 te berei

ken is. O.l.v. hun docent, Wim jansen, groeven zij binnen een 

uur een langediepe greppel. De basisplanten voor de vlecht

heg werden langs hun werkgebied uitgelegd : meidoorn-, 

sleedoorn- en wilde rozen planten . De jonge struikjes wer

den zorgvuldig in de greppel gezet en aangeaard. Tegen 11 

uur was a lies netjes afgewerkt ,met een terecht applaus tot 

slot. Als er elders nog behoefte aan een vlechteg ontwaakt, 

dan staat de school zijn mannetje bij de aanleg. 

We moeten nu enkele jaren wachten voordat de st rui kendik 

genoeg zijn om ingekapt en omgelegd te kunnen worden . 

Pas daarna begint de groei van verticale takken dwars door 

de horizontale heen. Er kunnen zich nog zaailingen bv. van 

de es tussenin werken. Dan blijven we invlechten, onkruid 

weghalen en 1 x jaars snoeien. Over enige tientallen jaren 

kan dan de oudste generatie de jongste laten zien wat hier 

van een eeuw voor onzejaartelling toteind 19e eeuw in heel 

West-Europa en Engeland standaard gebruikt werd als erf

afscheiding, i.p.v. prikkeldraad. En hoe de vogeltjes daarin de 

insecten bestrijding v/h omliggende terrein verzorgden. 

Het is prachtig dat de opleiding Helicon voorde continuïteit 

kan zorgen die de ontwikkeling van een vlechtheg nodig 

heeft. 

Voorzitter jennie Geurts: de sfeer is gewel
dig; we zijn met twintig mannen en vrou
wen uit zeven culturen. Echt multiculti! 

door: Loekjanssen 

Pater Leo Dehon en Hees 
Gestorven in 'de geurvan heiligheid' staat er onder de statiefoto van deze beroemde 
Franse pater die zich een eeuw geleden inzette voor de sociaal zwakkeren. En inder
daad was hij onlangs bijna zalig verklaard in Rome door de paus. Een korte schets van 
zijn leven en de raakvlakken met Hees, waar aan de Dennenstraat Huize Pater Dehon 
verrees. 

Mijn vader werd geboren op 18 

augustus 1925, hij wordt ditjaar pre

cies 8o jaar. Zo ongeveer zijn hele 

leven lang, en nu nog steeds, is hij 

organistgeweest in Uden en 

(wijde) omgeving. Wij groeiden 

thuis op in een katholiek milieu, 

met z'n tienen. Het was bijvoor

beeld normaal, dat de jongens 

(zeven in het getal) misdienaar wer

den; ikzelfwas vanaf mijn zevende 

jaar tienjaarlang misdienaar in het 

Retraitehuis in Uden, bij de zusters van 

de Heilige Geest. De dienstdoende 

paterwas praktisch altijd een 

Kruisheer. In Uden maakte ik dus ook 

kennis met het kloosterleven. 

Inmiddels woon ik al weer ruim tien 

jaar in Hees. Ook Hees kende lange tijd 

een bloeiend kloosterleven. Opvallend 

daarin was hetjozefklooster van de 

Priesters van het Heilig Hart aan de 

Kerkstra at. De naam van de stichter 

van deze orde, Leo Dehon, kent u heel 

misschien ook van Huize Dehon, hele-

Hees zouden daarvoor naar Rome 

gaan. Vliegtuig geboekt, hotel gere

geld ... U kent de het vervolg wellicht: 

de paus overleed op 2 april en de nieu

we paus. Benedictus XVI, is nog niet 

toegekomen aan deze zaligverklaring. 

Die zallater zeker plaatsvinden. 

Wie eigenlijk was pater Dehon en wat 

heeft deze representant van het katho

licisme te maken met Hees? 

LOT VAN DE ZWAKKEREN 

Leo Dehon is geboren in het Noord

Franse stadje La Capelle. Hij komt uit 

een vermogend gezin en kan gaan stu-

maal bovenaan de Dennenstraat, vlak deren in Parijs. Daarstudeert hij af aan 

voor de Graafseweg. Pater Dehon stierf de universiteit in de rechten. Reeds op 

in 1925, een week voor de geboorte van 21-jarige leeftijd is hij advocaat, vol-

mijn vaderen op het hoogtepuntvan ledig naar de zin van zijn vader. Maar 

de katholiekeemancipatie in Neder- Leo wi I priester worden. Zijn vader laat 

land. hem een lange reis maken naar het 

Op 24 april van ditjaar zou (let op!) 

pater Leo Dehon zalig worden ver

klaard door paus Johannes Paulus 11. 

Enkele paters van hetjozefklooster in 

Midden-Oosten, in de hoop hem van 

gedachten te doen veranderen. Maar 

op de terugweg doetleo ook Rome 

aan. Hij gaat op audiëntie bij paus Pius 

d•stenenbank 1 juni 20 05 3 
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IX en die adviseert hem een studie aan 

het Frans Seminarie Santa Clara in 

Rome. Tot verdriet van zijn ouders 

kiest Leo deze weg, in 1868 wordt hij 

tot priester gewijd , in 1871 beëindigt 

hij zijn stud i es. Hij heeft er dan nog 

drie doctorstitels bij: filosofie, theolo

gie en kerkelijk recht. 

In een erg onrustige periode (de Frans

Duitse oorlog was nog bezig en de ker

kelijke staat in Italië werd belegerd 

door de troepen van hetjonge konink

rijk Italië) kiest Leo Dehon ervoor om 

kapelaan te worden in St.Quentin, een 

industriestad in Noord-Frankrijk. Deze 

stad kent enorm veel armoede. Dehon 

zet zich vooral in voor het lot van de 

talloze arbeiderskinderen in de stad. 

Hij wordt een voorvechtervan het 

zogenaamde sociaalkatholicisme en 

zallatereen verdedigerworden van de 

pauselijke encycliekvan Leo XIII, 

Rerum Novarum (1891), waarin de 

paus om aandacht vraagt voor het lot 

van de arbeiders. 

Dehon's echte belangstelling ligt ech

ter in het kloosterleven . Hij ervaart dat 

als biechtvadervan de zusters 

Dienaressen van het Heilig Hart in St. 

Quenti n. Hier wordthijdiep getroffen 

door de waarachtige liefde voor jezus. 

Wan neer besloten wordt tot de 

oprichtingvan een katholiek college in 

St. Quenti n stelt Leo Dehon voor een 

nieuwe congregatie te stichten, die dit 

college zal leiden. In 1877 begint hij 

zijn noviciaat, in 1878legt Dehon zijn 

eerste geloften af. De congregatie 

destenenbank I ju ni 2005 

groeit snel, met name ook qoor het 

goede werk dat de paters verrichten. 

De paters zetten zich vooral in voor 

het lot van de zwakkeren en de moge

lijkheden voor hen, vooral ook de jonge 

mannen, om hun lot te verbeteren . 

Wanneer pater Dehon op 12 augustus 

1925 in Brussel overlijdt, telt de con

gregatie van het Heilig Hart 690 leden, 

215 ervan wonen en werken in 

Nederland of elders (o.a. in Finland, 

Congo, Brazilië en Indonesië) . Leo 

Dehon is begraven in St. Quentin. 

Het eerste contact met Nederland 

wordt gelegd in 1882. De congregatie 

koopt een huis in Sittard. Dit huis krijgt 

een internationale bezetting. In 1900 

opent de congregatie een eerste echt 

Nederlandse vestiging: een oplei

dingshuis (juvenaat) in Bergen op 

Zoom, latergevolgd doorvele andere 

werkkringen, zoalsjeugdwerk in de 

grote steden, colleges in Amsterdam 

en Den Haag en parochiewerk. En het 

is natuurlijk volmaakt logisch, dat de 

paters een klooster betrekken in 

Nijmegen wanneer hier in 1923 de 

Katholieke Universiteit geopend 

wordt. Hiermee begint de geschiede

nis van hetjozefklooster aan de 

Kerkstraat Maardaarover meerwan

neer we onze wandeling door Hees 

voortzetten. We gaan nu weerterug 

naar pater Leo Dehon, of I i everHui ze 

Pater Dehon aan de Dennenstraat 

Voor de exacte locatie laten we eerst 

even Dr. De Blécourt aan het woord. 

"De oude Graafsche weg heeft nu verder 
nog, links, eene oude tuinmanswoning, 
behoorende bij het Sanatorium, waar 
de tuinman Th ijs Schamp, die reeds 
jaren deze betrekking op Berkenoord (de 
naam van het sanatorium; oudere 
Heesenaren herinneren zich dit fraaie 
pand nog wel-ij) vervult, woont. Aan 
den rechterkant op den hoek van den 0. 

Graafschen weg met de Dennestraat, 
vindt men een kleine heerenbehuizing 
en voor ons ligt nu het schoongelegen 
buiten "de Hooge Hof" van Dr. Wiardi 
Beckmann, de eerst-aanwezende 
geneesheer-directeur van Berkenoord, 
die door zijn organiseerend talent deze 
inrichting heeft weten tot stand te 
brengen. 
De Hooge Hof strekt, evenals de 
Zonnekamp, deze schoone omgeving tot 
sieraad! Een gezicht van deze hoogte op 
de dorpen Hees en Neerbosch verveelt 
nooit en is zoowel des winters als des 
zomers vol afwisseling. Hoe menigmaal 
lagen wij als jagers ter plaatse van de 
Hooge Hof of een eindje verder tegen de 
helling aan uit te rusten om meteen 
onze welgevulde weitasch aan te spre
ken! Welk een genot bood ons niet dat 
rustig kijken naar het voor ons liggend 
landschap! Wat voor plannen hebben 
we wel niet in ruwe trekken en nog 
meer bij wijze van aardigheid voor deze 
hoogte met de omliggende landerijen 
uitgewerkt'" 

(Uit Het Schependom, blz. 170-171) 

Een korte voetnoot hierbij. 
Waarschijnlijk bedoelde J.J. de Blécourt 
hier met zijn laatste zin iets totaais 
anders dan waar hij nu, anno 2005, mee 
geconfronteerd zou worden. 
De Hooge Hofwordt later Field View, Field 
View is nu Huize Pater Dehon. Lange tijd is 
Huize Pater Dehon een observatiehuis, 
opgezet en begeleid door Priesters van 
het Heilig Hart van de Dennenstraat, in 
zekere zin dus de erfgenamen van pater 
Leo Dehon. 

VOOGDIJ-JONGENS TER OBSERVATIE 

De congregatie koopt op 30 mei 1947 

Field View. Daarvoor is het huis een 

bankgebouw van de bankier Pierson. 

In het, te verbouwen, huis zal een 

observatiehuis worden ingericht voor 

voogdij-jongens. De eerste directeur 

wordt pater B. Reerink, bijgestaan 

door de paters W. van Schaijk en 

A. Kolk. De laatste wordt, wegens ziek

te, spoedigvervangen door pater B. 

Veldhoven. De villa alleen is niet groot 

genoeg en de paters kopen het boer

derijtje met tuin en boomgaard 

direct naast het pand. In 1950 wordt 

hier begonnen met nieuwbouw, archi 

tect is de bekende Nijmegenaar Emile 

Estou rgie. Op 14 november 1951 wordt 

de nieuwbouw plechtig geopend, in de 

stromende regen. In het complex was 

ook een bescheiden kapel onderge

bracht en er was een lagere school, de 

jongensschool Pater Dehon. Deze 

school wordt in 1956 een BLO-school, 

dievanaf 1960 wordt ondergebracht in 

een volledig nieuw gebouw. Hiervoor 

is een stuk grond aangekocht van de 

buurman. Nog later, beginjaren 

tachtig, komen aan de rand van het 

terrein woonhuizen . 

In Huize Pater Dehon is plaats voor 

maxi ma a I 50 jongens, in de leeftijd 

van zeven tot vijftien jaar. Het is de 

bedoeling, dat elkejongen gedurende 

ongeveerdrie maanden geobserveerd 

wordt, waarna een advies wordt opge

steld over het vervo lg van de opvoe

ding. Door hettekort aan observatie 

huizen in Nederland komen de 

inwonende jongens uit a I Ie delenvan 

het land en is er bijna voortdurend een 

wachtlijst. Een meisjesequivalent is er 

in Mook, in Huize Dominicus. 

Vanafhet begin van de jaren 70 van de 

20e eeuw slaat de bureaucratisering 

toe- in dit geva l gaat het om de exacte 

organisatie van de verantwoordelijk

heden in Huize Pater Dehon en de 

financieringvan het kinderbescher

mingswerk. Het lijkt wel of het daad

werkelijke werk watnaar de achter

grond verschuift. Dit alles leidt ertoe, 

dat het observatiehuis Huize Pater 

Dehon gaat verdwijnen. In 1974 valt 

die beslissing, mede gestimuleerd 

door de gemeentelijke plannen om het 

tracé van de Graafseweg te verande

ren: deels zal de nieuwe weg over het 

terrein van Huize Pater Dehon gaan 

lopen. 

De BLO-school, inmiddels officieel 

aangeduid als ZMOK-school, blijft. In 

1975 wordt het complex verkochtaan 

de stichting "jeugd en Gezin". Op 14 

november 1975 verlaten de laatste 

paters Huize Pater Dehon. Bijna dertig 

jaar lang hebben zij hier hun werk ver

richt geheel in hettekenvan de 

oprichtervan hun congregatie, pater 

Leo Dehon. 

EN HOE ZIT HET NU MET HUIZE PATER 

DEHON? 

Op dit moment (juni 2005) worden de 

villa en het aangebouwde gedeelte uit 

de jaren vijftig opgeknapt ten behoeve 

van kamerbewoning. De ZMOK-school 

't Driespan (va naf1991 onder de ver

antwoordelijkheid van de Rosa-stich

ting) verhuist in juli naar Linden holt. 

Inmiddels valt de school (sinds 2003) 

onder de wet op de Expertisecentra. In 

't Driespan verzorgt men de opvang 

van kinderen metgedragsstoornissen 

en psychiatrische problemen. Op de 

plek van de school worden nieuwe 

huizen gebouwd. 

Bij het schrijven van dit artikel heb il< bijzonder veel ondersteuning ontvangen van 
pater Adri Borst, woonachtig in hetjozefldooster. Daarvoor mijn dan I<. 

destenen bank I juni 2005 s 
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Vereniging Dorpsbelang Hees 2005-2006 

Speerpunten in beleid 
Op de jaarvergadering 2005 schetste voorzitter Johan van der Mee op welke belang
rijke thema's de vereniging zich komende tijd vooral zal richten. Ook deed hij een 
oproep om de gelederen van de werkgroepen te versterken, want er komen redelijk 
wat bedreigingen richting ons mooie Hees. Hiervolgt een overzicht. 
Het verslagvan de jaarvergadering kunt u lezen op onze website. 

Ook ditjaar zal de leefbaarheid in Hees onze volle aandacht 

krijgen. Die leefbaarheid kan uitgesplitst worden in ruimte

lijke ordening (bouwaspecten/verkeersontwikkelingen/ 

groen- voorziening), veiligheid leefomgeving en milieu in 

de meest brede zin. Om met dit laatste punt te beginnen 

komt er een grote bed re iging op ons af na aan na me door de 

gemeenteraad van het plan KOERS WEST, met als kern

onderdelen: 

• Stadsbrug: 40.000 tot 50.000 motorvoertui gen per etmaal 

over de Energieweg 

• Revitalisering industriegebied:verfraaiing, her(in)schik

king en komst nieuwe industrie 

• Waalfront: minimaal2.ooo woningen erbij en 6o.ooom2 

ruimte voor bijzondere functies (kantoren, winkels, bedrij

vigheid) 

Daarmee wordt er een enorme wissel getrokken -direct of 

indirect- op veranderingen in het leefmilieu in grote delen 

van Nijmegen-West; dus niet alleen Hees. 

Hoewel wij geen milieugroepering zijn, voelen wij ons 

genoodzaakt zeer kritisch te zijn over alles wat zich aan 

nieuwe plannen voor extra verkeersactiviteiten, productie

verhogingen bij de industrie of vestiging van nieuwe 

industrie in onze omgevingaandient of wordt aangeno

men. lmmers deze activiteiten veroorzaken extra (fijn) stof, 

geur en geluid in dit gebied terwijl het toch a I mi lieutech

nisch zwaarwordt belast wordt. Altijd is dit al een fijnstof

probleemgebied geweest, dat net of net niet tegen toege

stane wettelijke normen aanligt. 

De gedachten van beleidsmakers om tijdelijk (iets) meer 

milieubelasting in dit westelijk gebied van Nijmegen toe te 

staan om het later weer terug te dra a i en, vinden wij om 

gezondheidsredenenonbespreekbaar en politiek zeer 

gevaarlijk. Denk maar aan eens aan het kwartje van Kok! 

Het idee van de huidige gemeenteraad om niet meer lucht

en lawaaivervuiling toe te staan, dan nu al het geval is (de 

zgn.stolpgedachten) is voor ons eveneensonbespreekbaar 

en vinden wij een te makkelijk gekozen weg. Het fijnstof in 

deze buurt moet eindelijk een s gewoon omlaag, vinden wij 

de stenenbank I juni 2oos 

als Vereniging Dorpsbelang Hees. Wij verwachten van de 

gemeente Nijmegen dan ook meer daadkracht voor dit pro

bleem dan tot nu toe is getoond. Het zal u dan ook niet ver

bazen dat de stadsbrug in haar huidige concept op gespan

nen voet staat met onze rechten op en ideeën over schonere 

lucht. Wij denken hierbij ook aan de Europese regels betref

fende Besluit Luchtkwaliteit 

In deze problematiek zijn het met name de actieve milieu

groeperingen die ons adviseren en bijstaan in deze moeilijke 

materie evenals dat zij processen tegen bedrijven aanslin

geren. Wij waarderen dat zeer. Wij verwachten dat wij ook 

in het komendejaarvan hun diensten gebruik zullen moe

ten gaan maken. Eveneens zullen wij de al bestaande 

samenwerking voor watmilieuaspecten met de wijk 

Waterkwartier zeker voortzetten. 

Door deelname aan overheidsadviesorga nen zoals Koers 

West (deelaspect stadsbrug) Kronenburger Forum (milieu 

Nijmegen West/Weurt) en Ganzenheuveloverleg (meer 

algemene en procedurele milieu aspecten) hopen wij 

invloed te kunnen uitoefenen op de besluitvorming door 

middel van adviezen aan gemeenten en provincie en infor

matie te verkrijgen overvoorons relevante zaken. 

Speerpunten 
Voor 2005/2006 zijn voor de Vereniging de speerpunten : 

* bestrijdingvan vervuiling leefomgeving 

*kritisch volgen van projecten ruimtelijke ordening 

*het volgenvangroenvoorziening (beheer en inrichting) 

Om dit te realiseren is een aantal werkgroepen geformeerd, 

waarvan kort wordt aangegeven waarop zij zich vooral zul

len gaan richten. 

M ILIEU 

De werkgroep wil zich in overleg met het bestuur door 

gebrek aan mankracht meer laten leiden door advies en 

begeleiding door diverse milieugroeperingen die daarbijdan 

ook het voortouw zullen nemen. 

Er lopen al en er zullen voor 2005 eveneens een aantal 

bezwaarprocedures tegen bedrijven gaan lopen waaraan 

we zekergaan deelnemen. 

RUIMTELIJKE ORDENING (RO) 
Deze groep richt zich op (nieuwe) bouwprojecten, verkeers 

ontwi kkel i ngen en meer algemene groenvoorzieningen in 

en rond Hees. Bij gebrek aan voldoende werk voor de werk

groep Stadsbrug/verkeer (komt straks wel) lij kt het ons als 

bestuur praktiser om deze werkgroep toe te voegen aan 

ruimtelijke ordening. Er zijn en er komen veel nieuwe bouw

activiteiten aan, over de kwaliteit van de plannen kan 

getwist worden. Er zijn natuurlijk verschillend belangen 

mee gemoeid; hoe het bestuur zich opsteltkunt u lezen in 

het kader op pag. 8. 

PARKWEST 

Zoals iedereen kan zien is de realisering van het middendeel 

van Park West, vanaf de Molenweg tot achter Helicon, in 

volle gang. Het bestuur denkt en hoopt dat het heel mooi zal 

worden en straks vol bruisend leven zal zijn. De werkgroep 

bi ij ft actief en richt zich op hetontwikkelen van een visie 

over bestaand en toekomstig groen. Verder blijven we zoe

ken naar openingen om invloed uit te oefenen op de 

gemeente. Het bestuur is van plan om, wat betreft het kas

sencomplex van "Van der Water", vast te houden aan het 

geaccordeerde bestemmingsplan van 1999. 

HISTORIE 

Deze groep richt zich op het verzamelen van allerlei histori

sche informatie over Hees. Bijvoorbeeld wil men systema

tisch de herinneringen van (oud) bewoners vastleggen en 

fotomateriaal archiveren. Er wordt samengewerkt met het 

gemeentearchief. Leden van de werkgroep schrijven in de 

Stenen Bank en organiseren thema bijeenkomsten. Zie ook 

lustrumactiviteiten in september, elders in dit nummer. 

De uitslag van deledenenquête geeftaan dat veelleden 

veel interesse hebben voor de geschiedenis van Hees. 

VEILIGHEID 

Het bestuur heeft signalen ontvangen over de behoefte aan 

een werkgroep "Veiligheid Leefomgeving". Het bestuur kan 

niet goed beoordelen of dit breed gedragen wordt en roept 

de leden dan ook zich te melden als ze dit een zinnige werk

groep vinden. 

STENEN BANK/WEBSITE 

Beide zijn pas vernieuwd en/of in een nieuw jasje gestoken 

en worden volgens de uitslag van enquete erg positief 

beoordeeld qua inhoud en vormgeving. Voorlopig willen wij 

als bestuurervaring opdoen metons huidige aanbod. 

Leerzaam, gezellig en nuttig: 

doe actief mee! 

Wij kijken de komende tijd h0e wij het beste onze krachten 

efficiënt en effectief kunnen inzetten. Wij doen bij deze een 

oproep aan een ieder om toe te treden tot een van deze 

werkgroepen: het is leerzaam, gezellig en nuttig I 

Versterking hierin kunnen we goed gebruiken. 

Het bestuur Vereniging Dorpsbelang Hees 

April2oos 

Tijdens onze laatste bestuursvergadering meldde de pen

ningmeester, dat een behoorlijk grote groep leden de contri 

butie al had betaald. Waarschijnlijk heeft de extra aandacht 

die we op de acceptgiro gevestigd hebben, door deze apart 

in een envelop te doen, gewerkt. Daar zijn we natuurlijk heel 

blij mee. Maar u begrijpt het al : ook een groep nog niet! Deze 

groep telt ongeveer 40 leden. 

Natuurlijk is het mogelijk dat u het gewoon vergeten bent of 

dat u de acceptgiro bent kwijtgeraakt. Maarwij willen u niet 

kwijt als lid. We willen zelfs meer leden om onze onderhan

delingspositie bij de gemeente te versterken. Wij willen u 

daarom vragen om eens na te kijken of u al betaald heeft en 

dat, mocht dat nog niet het geval zijn , alsnog te doen. 

(Maar kijkt u wel goed zodat wij geen dubbele betaling van 

u ontvangen.) 

Het gaat om een bedrag van minimaal €7,00 (meer mag 

natuurlijk altijd), nog steeds niet veel vinden wij . U kunt nog 

steeds de acceptgiro gebruiken, maar u kunt het ook over

maken op gironummer 349955 t.n.v. de Vereniging 

Dorpsbelang Hees. 

Wilt u als u per computer betaald wel uw volledige naam, 

adres, inclusief postcode (en evt. lidnummer) bij vermelden. 

Wij kunnen anders niet zien van wie het afkomstig is, en 

kunnen uw betaling dan niet registeren. 

Alvast bedankt! 

Annemarie Verberne 
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Uitslag enquête: 
aa nd ac ht voo r ve rl ede n é n hede n 

Ruim 50 leze rs stuurden de enquête in en gaven 

de redact ie vee l prakti sche tips over nieuwe 

onderwerpen en invalshoeken. Dank daa rvoor. 

De Stenen Bank krijgt overwegend goed tot zee r 

goed al s beoorde ling, zowel voor inhoud als 

vo rmgeving. De website www.dorpsbelang

hees. nl wo rdt ook goed beoordeeld . De teneur is 

dat de vereniging zich moet ri chten zowel op 

hi storisc h te rre in, du s aa nd acht voor het verl e

den va n Hees en het behoud van al het mooie 

wat er n o~ is, maa r zich ook druk moet maken 

voo r actu ele za ken (verkeer, mili eu) . Men vindt 

dat het bestuu r op de goede weg is en er is alom 

waa rd ering voor de inzet: ga zo door! 

In de vorige Stenen bank kondigden we het al aan: tijdens het 
lustrum in september zou het leuk zijn wanneer er een paar 
tuinen in Hees voor lezers van de Stenen bank te bekijken zou
den zijn. We kunnenjullie al een stukje kijk op de achterkant 
van Oud-Hees bieden, het geliefde biotoopje van een biologe, 
mijn eigen verrukkelijke grote en rommelige paradijs ..• 
Nou, wie wil en durft haar/zijn liefde voor een eigen stukje bui
tenwereld met anderen te delen? 
Op 3 september, tussen 11.00 u. en 16.oo u. 

We zoeken niet naar mooie show-tuinen. maar naar plekjes waar het fijn is 

om te zijn en waar met plezier aan gewerkt is, of waar een leuk stukje Hees 

te zien is. 

Aanpak en strategie voor bouw- en verkeersplannen in Hees 

UIT(ANCSPUNT 

De Vereniging Dorpsbelang Hees beseftdat Hees niet sta 

tisch is en derhalve geleidelijk zal veranderen . Wij willen 

bewaken dat die veranderingen bijdragen aan de kwa liteit 

van de woonomgeving en geen aantasting vormen voor het 

karakter en leefmil ieu dat de wijk nu heeft. 

VDH zet zich in waar moge lijk het dorpse en groene karak

tervan Hees te handhaven, zodat we een prettige en gezon

de woonomgeving voor de toekomst ve il ig stellen. 

Bedreigingen daarvan komen door milieu- ofverkeersdruk 

van buiten of binnen de wijk. Of door bouw- en ruimtelijke 

orden ingsprojecten binnen de wijk door gemeente of parti

culieren. Wij hechten dan ook veel waarde aan het bestem

mingsplan, waarin de gemeente uitgangspunten voo r leef

en woonkwaliteit heeft vastgelegd . VDH zal elke wijziging in 

het bestemmingplan kritisch bekijken en zal in de geëigen

de procedures de gemeente erop wijzen dat de u itgangs

punten gehandhaafd blijven . We hebben actiefmeegewerkt 

aan het pilotproject Buurteigen in 2004, waarin de karakte

ristieke beeld kwal iteit van onze wijk is geïnventariseerd en 

vastgelegd; wij willen dit in het vergunningenbeleid en de 

ingeschakeld bij de planvorm ing. zodat we kunnen mee

denken. Wij zullen daarin een constructieve positief-kriti

sche opstelling kiezen. 

Overleg Regulier overleg met gemeentebestuur en ambte

lijk apparaat en deelname in allerlei overlegplatforms 

(Kronenburgerforu m, Koers West etc.) 

Advisering Advisering naar initiatiefnemers en direct 

omwonenden 

Bezwaarprocedure bestemmingsp lanwijzig ingen 

Waar mogelijk bijsturen. tegenhouden van negatieve effec

ten 

juridische stappen Tegenhouden van negatieve plannen 

met grote gevo lgen voor woon- en leefklimaat 

Politieke druk Beïnvloeden gemeenteraadsleden en frac 

ties om plannen tegen te houden of aan te passen 

Publicitaire actie Via media publiek opinie beïnvloeden 

om druk op politiek en instanties uit te oefenen, zodat nega

tieve plannen worden tegengehouden of aangepast 

PER GEVAL BEOORDELEN 

VDH bestuur zal per geval afwegen welk stappen worden 

ruimtelijk plannen van de Gemeente terugzien . Een gezet en welke middelen worden ingezet. Wij zullen dat 

Werkgroep Ruimtelijke ordening van de verenging volgt alle naar de leden communiceren. Bestuur realiseert zich dat er 

ontwikkelingen in onze wijk. belangentegenstellingen kunnen ontstaan tussen individu 

ele leden, direct omwonenden en andere betrokkenen. 

AANPAK Per geval zal een gemotiveerde keuze worden gemaakt. Als 

Welke mogelijkheden en middelen heeft de Vereniging om 

de processen te beïnvloeden? 

Dialoog Wij willen graag door betrokken partijen worden 
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een geval als een Verenigingszaak wordt 

beschouwd, zullen alle reacties en procedures vanuit het 

Bestuur van de vereniging worden gestuurd. 

F eestp rogram ma 3- 11 september 2oos 
In septe mber bestaat onze Ve reniging vijft ien jaa r, reden voor feest ! Bovendien 
past dit ooi< nog mooi in het feestjaar van Nijmege n 2000. De activite iten staa n 
hie ronder met a ls hoogtepunt het opt reden van het Nijm eegs 
Amusementsorl<est, voortgekomen ui t de oude Heese ha rmonie Ons Genoegen. 
Ook is e r een sa menwerkingproject met basisschool De La nteerne ove r de 
geschiedenis van de wijk. Er zullen specia le artikelen in de Stenen Ban I< verschij
nen en de vereniging wil twee bijzonde re boe l<j es uitgeven overtuine n en monu 
menten. Wilt u meewerken aa n de voorbere iding? Graag. 

Programma lustrum Vereniging Dorpsbelang Hees 

ZATERDAG 3 SEPTEMBER OPEN TUINEN IN HEES 

Bewoners van Hees laten hun tuin zien aan buurtgenoten: 

11.00-16.00 uur 

Er verschijnt ook een speciaal boekje met aandacht voor groen in Hees in 

heden en verleden. 

ZATERDAG 10 SEPTEMBER MONUMENTENDAG IN HEES 

Bezoek de monumenten in Hees, zoals de Petrus kerk. Antonius Abt kerk. 

Sancta Maria, de kloosters aan Kerkstraat en Dennenstraat Dat kan met 

een leuk tochtje in de paardentram. 

Er komt een speciaal boekje over enkele markante gebouwen waar de tram 

langskomt. 
De paardentram vertrek vanafSancta Maria om 

11.00, 12.15,13.30 en 14.30 uur 

FOTOTENTOONSTELLING IN PETRUSKERK: 

Alle inzendingen van de fotowedstrijd 'Mijn Hees' zijn te zien, 

inclusief de foto-inzendingen van de leerlingen van De Lanteerne. 

Prijswinnaars worden bekend gemaakt 

ZONDAG 11 SEPTEMBER GROOT TUINFEEST IN EN ROND SANCTA MARIA 

l __ _ 

12.00 Lunchconcert Nijmeegs Amusementsorkest NAO 

13.00 Toneel: Mariken van Nieumeghen, door leerlingen van De 

Lanteerne 

14.00 MuziekNijmeegs Amusementsorkest 

15.00 Receptie en borrel (met muzikale omlijsting) 

17.00 Afsluiting 

de fotowedstrijd ! 
Foto'svan vroeger doen je soms water

tanden . Een fa mil ie portret uit de jaren 

vijftig brengt je weer helemaal terug 

naar die "goe ie oude tijd". Een kijkje in 

je straat in de jaren zestig, met mis

schien maardrie auto's in zicht, doetje 

realiseren, dat er in veertig jaar tijd 

toch we l een hoop veranderd is. Ook in 

Hees. 

De Vereniging Dorpsbelang Hees wil 

graag een fotocollectie opbouwen van 

het Hees van nu, van 2005. Zodat we 

over pakweg vijftig jaar opnieuw kun

nen genieten van de plaatjes van 

vroeger. Maar daarvoor moet u wel de 

foto's schieten : maximaal drie per per

soon, formaat 10 x 15 cm .• en inleveren 

bij Loekjanssen,Ananasstraat1, 

6543 ZH Nijmegen, voon augustus. 

Op 10 septemberwillen we de beste 

foto's exposeren in de Petruskerk. 

De allermooiste foto's worden beloond. 

Veel Heesenaren maken graag foto's 

NIJMEGEN 2000 IN NIJMEGEN-WEST van hun directe omgeving, drie daar-

In het kadervan Nijmegen 2000 zullen er in deze week tu ssen 3 en 11 september van willen we graag gebruiken. Doen 

in Nijmegen West wijkactivite iten en t al van kind eractiviteiten word en georga ni - dus: laat ons genieten van uw drie 

seerd. mooiste of meest karakteristieke foto's 

Zie voorde vo lledige agenda De Brug en de mededelingen van Nijmegen 2000. van Hees anno 2005! ledereen kan 

meedoen, van jong tot oud . 

Loekjanssen 
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door: jan Brauer 

Novum 
een showroom voor schoolmiddelen aan de Schependomlaan 

In een vorig nummer schreven we over de limonadegroothandel Moons aan de 
Schependomlaan. Nog meer bedrijvigheid zien we in de jaren vijftig verschijnen, 
schuin tegenover op nummer 18, beter bekend als het KNVB-gebouw. Voordat de 
voetbalbond er in 1978 in trol< was daar enkele tientallen jaren een showroom van 
schoolmateriaal van het bedrijfNOVUM gevestigd. Voordat het karakteristieke 
gebouw wellicht gaat wijken voor appartementen, nog snel even een stukje bedrijfs
geschiedenis in Hees, want het is nog onduidelijk of er appartementen op de piel< 
komen of dat het karakteristieke gebouw behouden blijft. 

jan Bonte, geboren in Zevenaar op 26 augustus 1914, komt 

als kind in Nijmegen te wonen. Na eerst een sigarenzaak te 

hebben gehad, wordt hij handelsreiziger en start na de oor

log als grossier aan de Voorstadslaan. Later is hij vertegen

woordigervan het Friese bedrijfDijkstra, een bekende uit

geverij van school materiaal. Onderwijs, daar ziet Bonte wel 

brood in en hij beginteen eigen groothandel in schoolspul

len. Rond 1950 vestigt hij zich in hetoude postkantoorvan 

Hees, Schependomlaan 16-18. Hij levert boeken, school pla

ten, kaarten, borden en alles waarmee je kon schrijven. 

Hij woont eerst met zijn vrouw beneden, terwijl op de 

bovenverdieping hetgezinvan onderwijzerVan Gemert 

huisde. Later gaat Bonte met zijn vrouw boven wonen en 

wordt de gehele benedenverdieping ingericht a Is show

room, magazijn en kantoor. 
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KR IJT EN SCHOOLBANKEN 

Novum groeit flink. Er werkt een viertal personen op kantoor 

en in het magazijn; terwijl enkele vertegenwoordigers op 

pad gaan om de spullen aan scholen te slijten. in 1956 en 

1959 wordt er door Bonte flink verbouwd: de kantoren en 

magazijnen worden uitgebreid. En er komt een grote show

room, zoals op de foto's te zien is. Bonte levert door het hele 

land, vooral de talloze kloosters en hun scholen zijn goede 

klanten. Hij bes I uit ook zelf schoolmeubels te gaan ma ken 

en opent een fabriek aan de Haltermanstraat onder de 

naam ASMI. De borden Showroom ASMI en NOVUM prijken 

jarenlang aan de gevel van het gebouw. 

In 1976 overlijdtjan Bonte. Er zijn geen kinderen en zijn 

vrouw besluit het bedrijf te beëindigen en verkoopt de spul-

( . 
Komplete Schoolinstollatles: Boeken, Plaatwerk, Wandversiering, 
Schoolbehoeften, Schoolbanken, Schoolborden, Schoolmeubilair 

.·' ! Schoolboek-, Leermiddelenhandel en ,··. 

J B Bonte Nï,megen Schependomlaan 18 - Kantooruren: 8.30-12.30 en 13.00-17.00 uur 
• • 1 Tel. 080-770070 • Bank: Alg. Bank Ned. N.V., rek .nr, 53.70.17.143 

~. st.E~~s. . 

~-,.·~;•<bOe} 

len uit het magazijn. in 1978 wordt het pand verkocht aan de 

KNVB, die er een bondsbureau van de Afdeling Nijmegen 

vestigt. Op de foto kunt u zien dat mevrouw Bonte-Ruijgers 

het contract ondertekent waarmee het pand overgaat in 

handen van de KNVB. in die tijd liggen er nog gewoon dikke 

sigaren op tafel bij zo'n gelegenheid ... ook bij sportlieden! 

POST- EN TELEGRAAF IN HEES 

Het markante gebouw werd in 1899 gebouwd als Post- en 

Telegraafkantoor voor Hees, en werd beheerd en bewoond 

door de heren R. Schuringa en later D. Wijers. Het adres luid 

de toen Dorpsstraat 16 en 18.ln 1932 werd het pand ver

bouwd tot twee wooneenheden. Direct na de oorlog in de 

tijd van woningnood huisden er wel acht volwa ssenen 

(o.a. Brunet de Rochebrune, Van Gemert, van der Logt, . 

Rietveld, Kroning). Bonte heeft in de jaren vijftig fors uitge

breid, zo a Is we zagen. Ook toen de KNVB er vergader- en 

instructielokalen in maakte, werd het nog eens grondig aan

gepakt en verdween definitief de opsmukvan het oorspron

kelijke pand. De voetbalamateurs vertrokken middenjaren 

negentig. Het is red el ijk st i I rond de bouwplannen voor 

appartementen op deze plek; er zijn ook plannen om het te 

behouden voordubbele bewoning .. 
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door: Arno Schlösser 

Bandsgebouw zoekt redder 
Hetparochiebestuur heeft te kennen gegeven het bandsgebouw te moeten (Denn en st ra at 106} 
verkopen. We schreven dat een mogelijke redding zou kunnen komen van het 
initiatiefvan Heesenaar Bert Bloo. Een vervolg op het artikel van maart. 

Na de aandacht in de Stenen bank en de Ge lderlander is 

door Bert Blooen Ellen Hoogveld een inventariserende bij 

eenkom st belegd op 17 mei. Er namen 17 belangstellenden 

deel, die onder andere de in de wijk werkzameorganisaties 

vertegenwoordigenden (waaronder ook onze vereniging). 

Een aantal partijen, aanwezig op 17 mei, heeft interesse 

getoond in het pand. Enke len daarvan hebben een bod 

uitgebracht. Twee hiervan hebben het bericht ontvangen 

dat zij niet in aanmerking kwamen en een andere partij 

heeft nog geen reactie van het bisdom 's-Hertogenbosch 

(dat de verkoop coördineert) ontvangen. Het bisdom heeft 

laten weten dat een bod op het gebouw, gekoppe ld aan een 

cu ltureel maatschappe lijke bestemming, mogelijk inte

ressant kan zijn. 

haalbaarhe idsonderzoekvan een doorstart. De initiatief

nemers werken nu aan een subs idieaanvraagvoordat 

onderzoek. 

Wij zullen de ontwikke lingen vo lgen. Wordt vervolgd 1 

GEÏNTERESSEERDEN KUNNEN CONTACT OPNEM EN M ET BERT BLOO, 

E-MAIL: MARIPOSA@WXS.NL 

Momenteel wordt door geïnteresseerden en de huid i ge 

gebrui kers van het pand onderzocht of het moge I ijk is om 

het pand op een financ iee l verantwoorde manier te exploi

teren waarbij gedacht wordt aan een culturee l-maatschap

pelijke invulling voor parochie en buurt. Wethouder Dep la 

heeft recent toegezegd geld beschikbaar te ste llen voor een 

1oojaar sociaal -culturele broedplaats Hees en Neerbosch 

BEGIN IN 1906 
In 1906 vraagt het RK Kerkbestuur 

Hees en Neerbosch een vergunning 

aan voor het stichten van een gebouw 
dienende voor vergaderlokalen met 
woning vooreen conciërge. Pastoor 

Zegers, de voorzitter van het bestuur 

wil schuin tegenover zijn pastorie aan 

de Dennenstraat eenverenigingslokaa l 

bouwen dat ruimte moet bieden aan 

al le kathol ieke verenigingen die zijn 

parochie telt. De Nijmeegse architect 

B.J. Ciaase tekent voor het gebouw dat 

onder meer een zaa l met een podium, 

bestuurskamer en wachtkamer kent. 

Ciaase legt er heel wat kwaliteit in. 

Kijk maar eens naar dat fraaie torentje 

boven de ingang en de talloze versie-

12 destenenbank I jun i 2oos 

door: jan Brauer en Anne-Marie jansen 

ringen aan gevel en dakl ijsten. Hij koos Th. Lemmens uit Neerbosch voor de 

ze lfs een fraai patroon van gekleurde bouwtekening zorgt. 

dakpannen, dat van heinde en verre te 

herkennen is. Ciaase zou enke leja ren 

later de monumentale neo-romaanse 

St.josephkerk aan het Keizer Karelplein 

ontwerpen oa. met glas-in- loodvan 

j an Toarop en daarmee zijn architec

ten ische kwaliteit onderstrepen . 

In 1921 wordt het gebouw aan de 

Dennenstraat 106 uitgebreid met een 

bergp laats, direct achter het podium. 

In 1928 bouwt de bloeiende RK Boeren

bond Hees en Neerbosch, St. lsidorus 

een groot pakhuis rechts naast het 

gebouw. Voorzitter Wijers ondertekent 

de bouwaanvraag, terwijl 

RIJKE ROOMSCHELEVEN 

In de bloeitijd van het Rijke Roomsche 

Leven wordt het gebouw in tens ief 

gebrui kt door de vele katholieke vere

nigingen die de dorpen Hees en 

Neerbosch kent. Behalve het geeste l ij 

ke leven ziet de kerk het namelijk als 

haar taak om hetculturele en socia le 

leven van de gelovigen te organiseren 

onder bezielende geeste lij ke leiding. 

Voor ontplooiing maar zeker ook om de 

kudde bij elkaar te kunnen houden. 

Het is een mooi ensemb le: dicht bij 

elkaar liggen kerk, pastorie en vereni 

gings lokaa l als middelpunt van het 

nog dorpse katholieke leven. Daar 

tegenover cafe-biljart De Zon. En 

betrek bij dat plaatje nog de grote 

kloosters, scho len en internaten aan de 

Dennenstraat en Kerkstra at. In al deze 

imposante gebouwen toont zich de 

macht van de kerk op het gehele leven 

in de periode van 1900 tot ver in de 

jaren vijftig. Onmiskenbaar vormt zo 

ook het Bandsgebouw een wezenlijk 

en bepalend cultuurhistorisch element 

van de beeldkwaliteit van het oude 

Hees en Neerbosch. 

In de wandeling krijgt het gebouw de 

naam Bandsgebouw en wordt een 

begrip onder de bewoners. Behalve de 

Boerenbond zetelt er de Boeren

leenbank. Talloze zangkoren oefenden 

er en hadden er voorsteil i ngen. 

Het zuige lingen bureau was er geh u is

vest. De jonge Boerenstand en de 

Gidsen hadden er hun activiteiten. 

Zuster ja co ba en Pi a Anthonussen hiel

den er een praktijk voór paranormale 

geneeswijzen. De in 1924 opgerichte 

toneelvereniging Hoger Op viert er 

triomfen en trekt volle za len met 

kluchten en ook met ernstiger werk. 

En wat dacht je van muzikale klanken 

van de fanfare Ons Genoegen, nog 

door pastoor Zegers opgericht, later de 

Luchtmachtkapel en tot op vandaag 

het Nijmeegs Amusementsorkest. 

En dan vergeten we vast nog een hele

boel activiteiten als feesten, vergade

ringen etc. Achtereenvolgens hebben 

de beheerders Kloosterman, Frans 

La mee, Wim Peters (1953-1959), Thé en 

Mieke van Raay-van Kesteren (1959-

2002) en Ha rry Verdonschot (sedert 

2002) al deze activiteiten in goede 

banen ge leid . 

jAREN VIJFTIG EN DAARNA 

Nog in 1950 bouwt de KAJ (Katholiek 

Arbeiders jeugd) voor het pakhuis van 

de Boerenbond rechtsvan het gebouw 

een clublokaaL De handige Kajotters 

bouwen het in eigen beheer, onder lei

ding van j. jan sen. De begroting 

bedraagt4940 harde gu ldens. 

Daarmee is de situatie, zoals die nu 

nog bestaat, compleet. 

Geleidelijk verdwijnt het dorpse ka rak

ter van Hees, doordat de wijk steeds 

meer bij Nijmegen wordt getrokken. 

De boeren verdwijnen, maar toch blijft 

het gebouw een belangrijke ontmoe

tingsplek. 

De katholiek bejaardengymener nog 

steeds. Er wordencursussen gegeven 

en je kunt er de Katho lieke Bond van 

Ouderen en de Katholieke Plattelands

vrouwen tegen komen, maar ook de 

Vereniging Dorpsbelang Hees verga

dert er. 

TOEKOMST? 

Kerk, pastorie en klooster zijn 

inmiddels tot monument verklaard, 

voor het fraaie verenigingslokaal het 

Bondgebouw van een eeuw oud is 

deze status tot nu toe nog niet wegge

legd. Er ligt nog een kans voor de 

gemeente Nijmegen om ditensemble 

te behouden. Het is nog intact geble

ven ondanks het intensieve gebruik 

door de buurtbewoners. Zeker zou het 

daarom een doorstart verdienen van 

de oorspronkel ijke functie van sociaal

cu lturele broedplaats, maardan voor 

all e bewoners van nu. 

Pretpark-West? 
Nu ook het Distelpark en het 

Achterveld heringericht zijn, wordt 

langzaamaan duidelijkdat de 

gemeente Nijmegen onder een 'park' 

in de loop der jaren wat anders is gaan 

verstaan. Vroeger was een park een 

gecultiveerd stuk natuur met hooguit 

een pad en wat bankjes. Natuur en 

groen waren dominant, maarwerden 

kortgehouden. Elke week maaide men 

de gazons en schoffe lde, snoeide en 

bespoot men de plantsoenen. In de 

praktijk van Park-West gaat het echt 

anders toe. Het is immers de bedoeling 

dat de bewoners zich daar op allerlei 

manieren kunnen verpozen. 

Dus komen er naast de bankjes ook 

jeu-de-boule-banen voorde ouderen . 

Voor de jeugd legt men geasfalteerde 

skatebanen aan en spee l kuilen, spee l

toestellen en basketbalveldjes. 

Verder worden de oude, saaie gazons 

intensiefafgewisseld met kronkelpa

den, boom- en struikpartijen, grote 

zwerfkeien en- de nieuwste mode- in 

gaas gevatte keimu ren. Dat scheelt ook 

weer aanzienlijk in het onderhoud; 

in de la stige hoekjes mag de natuur 

dan haar gang gaan. Terwijl een park 

vanouds rustgevend was en wat saai, 

is het in de nieuwe filosofie een 

gebruikspa rk geworden, waar de druk

bezette burgers zich in hun vrije tijd op 

allerlei manieren moeten kunnen 

amuseren. Prachtig, zo lang als we dat 

maar niet al lemaal tegelijk gaa n doen. 

Ooit in het Vonde lpark geweest op een 

mooie zomerdag? 

Henk Term eer. 
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< advertenties > 

Schola 

INSTALLATIE BUREAU WELLEN 

Gas, Water, cv, Elektra, Zon ne-energie 

Dennenstraat 114 

6S43JW Nijmegen 

tel 024 378 28 95 

fax 024 378 53 66 

e-mail info@wellen.net 

Praktijk voor supervisie e.a. begeleidingsvormen 

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

www.schola.nu TANK, WAl EN KART MET PUliEl 

Huize Ros a is een zorgcentrum uoor religieuzen in Nijmegen West waar uoor het merendeel religieuzen en 

enkele leken wonen. Wij zoeken uoor ongeueer ueertig zusters Dominicanessen uan Neerbosch een aantal 

vrijwilligers dat mantelzorg wil uerlenen uoor een of meerdere dagdelen in de week. 

Catharinahof is een appartementencomplex uoor zelfstandig wonende ouderen, met name religieuzen. in 

Nijmegen West. Wij zoeken uoor ongeueer zestig zusters Dominicanessen uan Neerbosch een aantal vrijwil

ligers dat mantelzorg wil uerlenen uoor een of meerdere dagdelen in de week. 

We denken aan de volgende taken: 

*vervoer en begeleiding naar artsen en dergelijke en 

vervoer naar familie; 

*ondersteuning in omstandigheden die met het 

persoonlijk welzijn van de zusters te maken hebben; 

*ondersteuning bij prakti sche zaken tijdens ziekte. 

Wij verwachten van de vrijwilliger dat zij/hij zich voor een lan

gere periode wil inzetten. graag met oudere mensen omgaat 

en respect heeft voor hun religieuze levenswijze. Daarnaast 

gaan we er vanuit dat de vrijwilliger gemakkelijk contact 

maakt met mensen, bereid is tot overleg en kan samenwerken. 

Het bezit van een rijbewijs is wen selijk. 

Wij bieden de vrijwi 11 iger een prettige werkomgeving, 

evenals een onkostenvergoeding. 

De vrijwilliger wordt begeleid en ondersteund door de coördi 

natrices van Huize Rosa en Catharinahof. 

Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de coördinatrices uan Huize Rosa en Catharinahof 

Huize Rosa 

mevrouw Madeleine Starmans en mevrouw Els jacobs 

Rosa de Limastraat 10 

6S43JG Nijmegen 

Telefoon: 024- 3710394 
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Catharinahof 

mevrouw Mieke Bolten 

Ros a de Limastraat 48 

6543jG Nijmegen 

Telefoon: 024- 3730872 of 0613618612 

Fiets & fitness 

Dennenstraat 69 
6S43JP Nijmegen 
tel (024) 377 oo o6 
fax (024) 373 33 s8 

< advertenties > 

Wilt u op niet-commerciële wijze 

spullen of diensten aanbieden, 

vragen of ruilen? Een briefje met 

naam, telefoonnummer en het 

verzoek inleveren bij de redactie 

(zie achterpagina) 

Wie is sa-plusser en ook nog sportief? 
Wie wil er dan nog volleyen? 
Wij volleyen elke maandagavond in 
het Dominicuscollege aan de 
Dennenstraat Be/355 03 33 of 06155 

03 271 of 355 9517 
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De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft naar het 
behoud van het landelijke karaktervan het voormalige kerkdorp Hees. 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees 

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

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

Toon Zondag (penningmeester). tel. 378 28 76 

Maria van de Mortel, tel. 323 68 o8 

René van der Heijden, tel. 3733401 

jan Brauer, tel. 378 56 82 

Secretariaat van de vereniging 

Ananasstraat 19 

6543 ZH Nijmegen 

tel. 378 60 68 

e- ma i I: Dorpsbel a ng.hees@com ps.demon.n I 

www.dorpsbelanghees.nl 

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

Redactieadres van de Stenen Bank 

Kerkstraat 6o 

6543 KL Nijmegen 

tel. 37310 63 

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

Redactieleden 

Trees van Hal, Henk Term eer, Arno Schlösser, jan Brauer 

vormgeving: Hendriek Mulder 

Lid worden? 

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

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

vangt u een acceptgiro. 

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

code te vermelden 

Dankzij het grote ledental heeft de vereniging de afgelopen jaren al 

veel kunnen bereiken. 

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen 

WERKGROEP PARK WEST: Elia Scholten, tel. 373 48 oo 

WERKGROEP HISTORIE: Loek Janssen, tel. 373 48 oo 

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

WERKGROEP MILIEU: René van der Heijden tel. 373 34 01 

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

MILIEUKLACHTENLIJN: 026-359 99 99 

BEL- EN HERSTELLI)N: 024-329 23 29 

Let op! 

ber 2005 op het redactieadres. 

bloemisterij H t 
bloembinderij Bloemis~indi!D9 
Kerkstraat 187- 6543 KJ Nijmegen- tel. 024-377 03 36 
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