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IN DEZE STENEN BANK ...

Verkiezingen achter de rug, een verse Raad aan de slag. We hopen maar dat ze de komende vier jaar onze
belangen goed zul len behartigen. Op ons verkiezingsdebat in februari hebben we in een volle Petruskerk
de partijen nog eens stevig aan de tand gevoeld overwat ze voor Hees in petto hebben. Verder in dit
nummer: een kijkje achter de deuren van de Viersprong, vergeelde foto's uit de Hees' familiealbum,
ontwikkelingen rond Sancta Maria en nogveel meer. Natuur bijvoorbeeld: van de barmsijs tot kornoelje.
En dan nog de klok die van slag raakte. Waar blijft de tijd!

Politici in debat in de kerl<

door: jan Brauer

Wat l<an Hees de l<omende vier jaar van de Nijmeegse politici verwachten? Dat stond
centraal op de debatavond in een volle Petrusl<erl< op 14 februari. Gespreksleider
Loel<janssen voelde de politici stevig aan de tand. Geen gedraai, maar harde
uitspral<en en toezeggingen wilde hij uit hun mond. Het werd een levendig debat
met veel aandacht voor de stadsbrug. Maar ooi< ging het over gratis busvervoer,
zorgvoorzieningen, rijl<e huurders en arme woningbezitters en sociale cohesie.
Een impressie in woord en beeld.
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Illustratie: Marcel Blom

en, samen met ondernemers. Rob Bloem (CDA): Oe milieuEEN BRUG TE WEINIG, HET MILIEU

Hees, daar moetje zorgvu ldig mee omgaan, dat betekent niet
alle lege plekken ua /bouwen. En je moet ook groen in alle wijken behouden of terugha len, zo begon Duco Bodewes van
D66. WD-er Bert Mühren vulde aan: Hees is als wijk een mooi
voorbeeld, maar we moeten inderdaad waken uoor grote toename uan verkeer vanwege de stadsbrug zonder
A73 en Aso. Daarom zetten wij de A73 weer op de agenda.
Ge lij kmaar de vraagaan de partijen we lke maatregelen zij
w ill en treffen als de stadsbrug er toch komt:
Hulskorte van de Sen iorenpartij, altijd betrokken en emotioneel: Ik hou uan Hees, ik hou uan Nijmegen en daarom ben ik

tegen de stadsbrug want dat wordt gewoon een regiobrug.
Daarom hebben wij voorgesteld fijnstof ui a de riolering afte
zuigen, een innovatief idee. Roodsbreed is een motie uan ons
aangenomen en die moet uitgewerkt worden; Nijm egen moet
daarvoorsubsidie wegslepen. Ook Ben va n Hees van
Nijmegen Nu ste lt voor de A73 door te trekken: En verder
moetje stevige snelheidsbeperkingen opleggen: de brug uierbaons aanleggen, maar 2-banen reserveren uoor openbaar
ueruoer. Aan de overkant uan de Waal moetje dan met stoplichten doorgaand verkeer buiten de stad houden. Het is een
paardenmiddel, maar we kunnen niet anders: helaas heeft dit
college met handjeklap met provincie en rijk alle manoeuvreerruimte weggegeven. Ook Bea van Zijl I de jong van
Stadspartij Nijmegen ste lt: Maximum aantal auto's ouer
Energieweg door de stoplichten afte stellen. En trek de A73
door, want alleen dan kun je met de komst uan de stadsbrug
het milieu in Nijmegen West beschermen.
Hans van Hooft van de Socia li stisc he Partij vindt het all emaal we ini g realistisch: Die A73 is een dood paard, het heeft
geen zin om daar nog aan te trekken. En we krijgen geen geld

uoor een alternatief Zelfs met een A73 heb je een stadsbrug
nodig. Wij stellen daarom uoor bussen op aardgas te laten rijden. Daarnaast moet de industriële uitstoot verder worden
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teruggedrongen: zo'n ijzergieterij stoot al euen veel uit als de
hele stadsbrug. En je kunt een maximum aantal auto's ouer de
Energieweg toelaten, zodat uitstootgrenzen niet worden
overschreden.
Hanny Kunst van de PvdA: Oe brug komt er want we hebben
nu een brug te weinig, die brug is gewoon nodig. Heel concreet
stellen wij uoor: geluidswallen en fluisterasfalt.
We moeten in gesprek gaan met Hees om de overlast zoueet
mogelijk te beperken. Mieke Welsehen van Groen Lin ks voegt
er aan toe: Hoge bermen en een transferium metgoedkoop
gratis ueruoer naar de stad. We zijn uoor de brug omdat we
een verantwoordelijkheid hebben ten opzichte uan de uerkeersobstructie op de oude wao/brug. Daar loopt 't straks
muurvast als we niets doen. Voor het CDA is de bru g zeker
nog geen ge lopen race, aldus Rob Bloem: We blijven tegen
het tracé. Wij zijn uoor een puur lokale stadsbrug met een
andere aansluiting, dat is nodig uoor puur lokaal verkeer.
Maar we willen geen A73 door de stad. Duco Bodewes D66
voegt nog toe: Denk wel aan de mobiliteit: er is niks zo vervuilend als een stilstaande, zich voortslepende file uan auto's.
Overigens werd nog wat extra-spreektijd ingeruimd voor
actievoerder Marga j acobs, va n Stede lij k Leefmili eu, die met
ee n heldere folder aangaf dat de politiek koste wat kost
moetverhinderen dat we het verkeervan de A 73 nu dwars
door de ac htertu invan Hees krijgen . Daar Iij kt het nu met de
Stadsbrug en het bijbehorende verkeersplan wel op neer te
komen. De folder is op te vragen bij www.l eefm ili eu.n l
En hebben de politici nog andere maatregelen in petto om
de milieudruk in West en Hees terug te dringen?
Duco Bodewes van D66 ste lt resoluut: Geen gesjoemel met

milieu normen, strikte handhaving uan milieu regels.
En onderzoek ofje industrieterreinen kunt vervangen door
woningbouw. Goed idee vindt ook Mieke Welsehen die pleit
voor het opschonen en reconstrueren van bedrijventerrein

druk is heel hoog en er is weinig ruimte. Wij willen daarom
vasthouden aan de stolpgedachte. Vreemd dat Duro Vermeer
nog zonderm ilieuvergunning draait. Ook Bea van Zijl I de j ong
(Stadspartij) meent dat de asfaltfabriek van Dura Vermeer
weg moet en w ij st erop dat ook wethouder Hi rdes heeft

vereniging, staat het er niet slecht bij hier in Hees. Maar blijf
opletten en waarschuw ons. Want wat doen we straks met
die mooie kloosters, als ze leeg komen te staan? Hoe kun je ze
uit handen uan projectontwikkelaars houden?
De WD vind t dat de gemeente grond moet verwerven om de
reg ie te kunnen nemen in de ontwikkeling van Park West.

erke nd dat norm en nu al worden overschreden, en dan za l
het verkeer met de komst va n de brug all een nog maar toenemen. Dus zijn er drastische maatregelen nod ig. Het co ll e-

Van Hooft ste lt voordat als j e het sne l w il, hetge ld uit de
planexploitatie van de Stadsbrug en Koers West moet wor-

ge heeft niet stil gezete n brengt Hans van Hooft (SP) in : Oe
uitstoot uan kankerverwerkende stoffen is met 8o procent

den gehaa ld . Een meerderheid van de aanwezige politici
bi ij ft tegen woninge n op de plaats waar nu de kassen Iiggen.

teruggedrongen; we hebben veel te danken aan onze milieuridders als Johan Vollebroek, die heel actief is hier in Hees.
DORPS, NIEUWBOUW EN GROEN

Terwijl je in Nijmegen-Oost over de (eet) cafés struikelt, is er
gee n een in Hees te vind en. Dat is een gem is, vinden de politici, die het erovereens zijn dat het niet aa n de Gemee nte,

Er leven we l wat id eeë n bij de politici over hoe de kwaliteit
van Hees kan worden gehand haafd . Hanni e Kunst(PvdA):

maar aan particulieren is om daar brood in te zie n. Rob
Bloem (CDA) ste lt: Hees moet Hees blijven. Mensen moeten

je moet niet alleen behouden wat er is, maar ook iets terugbrengen uoor wat verdwenen is. Door stukken uan de wijk als
beschermd dorpsgezicht uast te stellen bijvoorbeeld, kun je
voorkomen dat 't verloedert. Het uerual tegenhouden dus.

hier kunnen blijven wonen met ua/doende voorzieningen, ook
uoor ouderen. OokHuIs korte (Sen iorenpartij) pleit voor vol-

Be a van Zijl I (Stad spa rtij) constateert een kenteringin de
benadering van Hees door de Gemeente: Oe adviesnota Hees,

waarin de kernwaarden uoor Hees vastliggen dient nu weer
als onderlegger uoor ontwikkelingen in Hees. Daar ben ik erg
blij mee. Ook de VVD is voor een beschermd dorpsgezicht:
Markante gebouwen moetje beschermen, en bekijken ofje er
met gemeente en particulier initiatief een andere bestemming
uoor kunt vinden. Duco Bodewes (D66) vult aan: Bouw niet
alle lege plekken uol en zoek naar nieuwe functies uoor oud
gebouwen. Zo moetje Sancta Maria in oude glorie herstellen.
Fietsend door wijk miste hij trouwens op de Sc hependomlaan die prachtige ijzeren poortvansmid Nieuwen hu is, die
door de nieuwe eigenaar zomaar is ges loopt: zonde l
Ben va n Hees (Nijm ege n Nu) geeft onze Vereng in g
Dorpsbelang een pi u i m: Mede door de activiteiten uan jullie

doende zorg- en kruissteunpunten, sen iorenwonin gen en
ontmoeti ngsplekken : Ik ben uoor gratis openbaar ueruoer
naar het centrum. Brede in ste mming was er trouwens ook
voor een gratis fietsenstalling bij het station aan deze kant
van de tunnel.
De gemeente kan best soc iale en culturele initiati eve n
ondersteunen, ste lt Mieke Welsehen (Groen Links) : Maak

daarom gebruik uan de geldpot uan het project Wijkwensen
uan de gemeente om bijvoorbeeld uan de Petruskerk een centrum uan cultuur en debat te maken. Be a van Zij 11 de j ong
(Stadspartij) tot slot: Probeer jaarlijks rond de Dikke Boom en
spetterend wijkfeest te houden I
Een geslaagde avond : er was volop debat voorde ruim

100

potentiële kiezers in de kerkbanken. Kijken wat het op levert
voor Hees, de kiezers en de politici 1
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Algemenejaa
Van slag
Korte selectie uit actueel werk van het bestuur.
Uitvoerige informatie (brieven etc) staan meestal
op de website; voor nadere vragen kunt u terecht
bij de werkgroepen (zie achterpagina).

Eerst wist ik niet wat er aan mankeerde. Pas na twee keer te laatopstaan in
het nieuwe jaar, besefte ik dat mijn
wekker het gewoon deed, maar dat de
kerkklok geen half acht had geslagen.
De derde nacht wilde het met slapen

Donderdag 20 april vindt de Algemene jaarvergadering plaats van de Vereniging Dorpsbelang Hees

M ILIEU

OVERIG

Zaal Heeslust(bij Sancta Maria)

na vijfuur's morgens niet meer lukken,
maar geen klokslag die me liet weten
dat het pas halfzes, zes uur, halfzeven,

-DAR Puin breker: wij hebben ingesproken tegen de puin-

- Verkiezingsdebat met alle politieke partijen op 14 februari
-Ondersteuning aan de grote culturele manifestatie

19.30

Zaalopen

zeven uurenzovoort was. Duidelijk
werd nu in elk geval wel dat de klok
van onze Petruskerk uit zijn gewone
doen was. In de dagen daarna sloeg de

dingsvergunning van BCTN, vanwege ontoelaatbare groei
van vrachtverkeer
- In het overleg Kronenburgerforum bijdrageaan adviesaan
overheden en milieuorganisaties overfijnstof, NOx-uit-

20.00

Aanvang vergadergedeelte

breker bij de DAR (lawaai, stof)
-Containerterminal: beroep aangetekend tegen de uitbrei -

stoot, geluid en geur

klok soms toch weer, maar bij voorkeur
op heel onwaarschijnlijke tijdstippen:
twee keer als het bijna zeven uur
's avonds was bijvoorbeeld. Vanwaar

PARK WEST

Gesprek met wethouder Depla overontwikkeling rond
Dominicushof. Groeninrichting en koppeling aan kassen complex Wolfkuilseweg zijn ter sprake geweest. Van de
Waterwil nog één huis op ditterrein bouwen. Wij zijn hier

deze breuk in het ritme vanjaren en de
regelmaat van eeuwen? Ik heb horen
verluiden dat onze Heese dorpskerk na
al die tijd niet langer als kerk mag die-

altijd een beetje een kerkdorp is.
Henk Termeer

Totslot

RUIMTELIJKE ORDENING

Arno Sch lösser heeft zijn werk voor de redactievan de
Stenen Bank gestopt; het bestuur dankt hem hartelijk voor

Groene boerderij: bouwplannen zijn afgewezen

zijn inzetvan de afgelopen ja ren.

:x..'""L.

Welke nieuwbouw past in Hees?
Welstand, architectuur, ruimtelijke ordening.
Praktijkvoorbeelden : wat is mooie of lelijke
nieuwbouw? Wat vindt u? Wat is nu die
geroemde Beeldkwaliteitvan Hees?

Maria). Thema : Welke architectuur past in Hees?
Prakt ij kvoorbeelden, film, voorbeelden.

informeel samenzijn met een drankje

Agenda
Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeu ring verslag AlgemeneVergadering 22 apr i I 2005
1.

beoordeeld op basis van de Ruimtelijke Ordenings-kwalitei-

Pa ui Buijs is toegetreden tot de werkgroep Milieu.

ten en het behoud van groen. Neutrale opstelling in discussie tussen Huttingen direct omwonenden.
KNVB-gebouw: plan projectontwikkelaars afgewezen door

I.v.m. ziekte is het tijdel ijk telefoonnummer secreta ria at
377 07 65 (Ton van Seters), het post- en mailadres blijft hetzelfde.

4. jaarverslag 2005
5. jaarverslag penningmeester
a. Exploitatie overzicht 2005
b. Verslag kascommissie, decharge penningmeester

c. Benoeming nieuwe kascommissie 2005
d. Begroting 2006

Werkhotel (zwerf)jongeren en mogelijke nieuwe wijkbe-

6.

stemming

7. Rondvraag
8. Pauze

K.:n«,;;t:oovv ·~ N t:o. 1-lt::nv.

a::~~~~==~r b

20.50

culturele ontmoetingsplek
-jaarvergadering: op 20 april a.s. in Heeslust (bij Sancta

PERSONALIA

Depla, nieuwbouw moet in huidige bouw worden ingepast.
Sancta Maria: gesprekken met betrokkenen en wethouder
van Hooft over nieuwe ontwikkelingen rond project

Pauze

vergaderingen doorgevoerd
-Financieel overzicht 2005 opgesteld
-Petrus kerk: oriënterende gesprekken over start sociaal-

Terrein Hutting: plan van de architect redelijk positief

der. Hopelijk kan tenminste de klok ons
spoedig weer laten horen dat Hees nog

T

VEREN ICINGSZAKEN

-Statutenwijziging na instemming twee extra leden -

tegen: geen woningen in Park West was de afspraak.

nen en dat men op zoek is naar een
andere bestemming. Daar raak je
natuurlijk ookbehoorlijk van ondersteboven ... en wij zelfkennelijk niet min-

'Het criterium van' Petruskerk 18/19 maart

Toelichting beleid en plannen 2006

I, l<>o .

De jaarstukken nrs. 3, 4, sa, sb en sd liggen voor aanvang van
de vergadering ter inzage.
,l

WIE EERDER EEN KOPIE WIL ONTVANGEN KAN CONTACT OPNEMEN MET HET TIJDELIJK
SECRETARIAAT TEL.

377 07 65. U KUNT DE STUKKEN

PER E-MAIL OPVRAGEN.

DIT HEEFT ZELFS DE VOORKEUR: DORPSBELANG.HEES@COMPS.DEMON.NL.
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Groente uit Hees,

de familie Theunissen 1850-1950
door: jan Brauer

Croentel<ar Annastraat ca 1880

Groepsportret Fam. Theunissen ca 1918

Nege n kin de ren werden in het kat holi eke gez in van j an
Theun issen gebore n. Mien (geb.1918) en Ne lli e (1927) geven
aan de Stenen Bank een impressie van het tuinders leven

Oude huis, ho el< Wolfl<uilsweg-Molenweg

Nieuwe huis uit 1927 (Molenweg 148)

heeft meegewerkt ondanks zijn vergroeide rug, kon heel goed
wieden. Behalve dat bezorgen in de stad, verzamelde vader
voor de conservenfabriek boontjes in heel Hees. Groente
genoeg dus, ook in de oorlogstijd hadden wij geen gebrek, in
tegenstelling tot de mensen in de stad.

van voor de oorlog. Hun opavan dat fotootje hebben zen iet
Een kle in vergee ld fotootj e uit een fam il iealbum. We zien
een eenass ige hoge groentekar met een eze ltj e ervoor op de
Annastraat of missch ien de Groesbeekseweg, zo rond 188o189o. Rec hts zien we nog een jongen met hondenkarvoorbij
trekke n. Bij de groentekar staat j oh an nes Wi Ihe lmus
Theunissen (1846 -1916), hij levert hi er bij de stadsvill a's
groe nte af die is getee ld op het land achter zijn huis aan de
Molenweg in Hees. Tweemaa l in de week bezorgt hij groen te bij zijn vaste klanten . De dienstbodes komen aan de kar
de beste lli ngen afhalen. Ze ifis hij met een Duits dienstme isje - Anna Nabben (1843-1920)- getrouwd.
Eerst woont de fam il ie Theun issen op de hoek
Wo lfk uil sweg-Mo lenweg (hoek tegenover park). De Wo lfku il sweg li ep toen nog dood op de Mo lenweg. Daar stond
een oud boerenhuis geplakt tegen een grotere vi ll a,
bewoond door de griffiervan de rechtbank De Graaf.
Z'n zoon j an (1884-1971) za l de karen het werk later overneme n. We zien jan op de groepsfoto rechts naast z'n moeder Anna Nabben, inmidde ls weduwe, en links z'n inva li de
broer Piet, die hie lp op het land . In 1927 werd verhu isd naar
een nieuwhu is ee n paar meter verder op de Mo lenweg.
Dat huis staat er nog, op nummer 148. De groene sc huurdeur herinnert nog aan de tuin bouwtijd. Het land achter het
hu is reikte toen nog tot aan de Schependom laan .
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gekend, maar zij moesten we l eens met hun vader mee met
de groentekar, want meehe lpen was toen hee l gewoon.

Het leven van de opgroeiende meisjes spee lde zich grotendee ls in Hees af. Eén keer per jaar, in de vakantie, kwam je in

We hadden ook 'n paard en een paar koeien. Wij kinderen
bezorgden tuitjes melk bij de uilla's in Hees, s'ochtends vroeg
nog voor we naar school gingen. De koeien stonden het hele
jaar op stal. Voor gras en hooi moest pa helemaal op de fiets
naar de Ooi). Hees had te goede grond uoor weilanden, was
heel geschikt voor groentetee lt. Achter ons huis lag de grond
waarop vader met zijn broer Piet allerlei groenten teelde.

de stad. Dan nam moeder ons mee naar de markt. Mochten
we een frutse ltje uitzoeken. Heen gingen we met de tram en
terug mochten we kiezen: afsnoep en Jopen of met de tram,
maar dan zonder snoep. "Loop de tramrails maar na, dan kom
je vanzelf thuis'; zei ze dan. Latertoen we groot waren, gingen
wel naar de kermis in de stad. Op winteravonden werd er bij
ons thuis vaak gekaart. Kwamen de mannen uit de buurt.
Vader mikte dan wel eens eerst een hele partij spruiten op
tafel, moesten ze die eerst schoonmaken voordat het kaarten
kon beginnen. Er werd vooral koffie gedronken en af en toe
werd er een maatjejenevergehaald bij de slijter. Wij kinderen
zaten langs de kant te breien. De kamer stond al snel blauw
van de sigarenrook. Rikken was het; het eerste spel heette 'n
zijkerd, kregen wij kinderen 5 cent."

BONEN POTEN

Er waren in Hees naast de gespecia liseerde tee ltin grote
kassencomp lexen vee l van dergel ijke kle ine gemengde boe ren bedrijven. De opbrengstg ingnaar de markt, naar opkopers of later naar de ve ili ng aa n de Marialaan. Ook Mi en
en Ne ll ie droegen hun steentje bij : We zijn grootgebracht in

een warm gezin. ledereen hielp mee in huis of op het land.
Vader zei altijd: "het achterhuis is voor mijn, het voorhuis is
voor moeders': Waren we klaar met schoonmaken, stuurde
moeder ons naar het achterhuis om te kijken of we daar nodig
waren. Bonen poten bijvoorbeeld, netjes 10 zaadjes op een rij.
Vader controleerde dat ook. Was 't te slordig dan moest het
over. Moeder kwam alleen een dagje mee op
't land tijdens de bonen pluk. In drukl?e oogsttijden kwamen
ook buren wel eens bijspringen en die aten dan 's middags
allemaal mee. En ome Piet woonde zijn hele leven bij ons in en

TE VOET

Alles deed je te voet. Auto's waren er nauwe lijks in Hees,
La man, tuinma n en koetsiervan de landauers van
Wieseman (Witte Vi ll a Schependom laan), is een taxibedrij f
begonnen. Karresporen tekenden de vele zanderige landwegen. Daardoor is Mien nog ee ns lelij k geva ll en, verte lt ze:

Ik was elf, toen ik met een vriendinnetje bij mensen tabak
moest bezorgen. Ik zat bij haar achterop de fiets toen we vielen door die karrensporen. Been gebroken' lk werd in een huis

Heseveld 1950: afbraal< boerderijen

naar binnen gebracht. Dokter Van Kessel werd erbij gehaald
en die heeft toen met brute kracht met hulp van de aanwezigen dat been gezet en gespa lkt. In de tussentijd was mijn
vader gewaarschuwd. Die kwam metz'n kar met bed er
bovenop en heeft me naar huis gebracht. Heb er mijn hele
leven Jast van gehad. Bij een medisch onderzoek, 30 jaar later,
bleek dat m'n been op drie plaatsen gebroken was geweest en
destijds toch niet zo vakkundig was gezet, aldus die arts.
Er werdvlij tig deelgenomen aan het katho lieke leven: Vader

was 37 jaar lid van het bestuur van de Boerenleenban i? en collectant in de kerk aan de Kraayenhoff/aan, later in de
Boskapel. Wij waren lid van de Katholiekjonge Meisjes.
De jongens gingen op zondagmiddag naar het Bandsgebouw
in de Dennenstraat Onder leiding van Pater Lemeer konden ze
daar kaarten of biljarten. Of ze gingen kijken naar Blauwwit
We haalden brood bij de katholieke bakkers en het was niet
gewoon datje een protestant vriendinnetje had. in de uilla's
van Hees woonden vooral protestanten.
Vanu it dat huis zij n de zussen getro uwd en kwamen in
Groesbeek en Neerboseh-Oost terec ht. Broer Gerrit nam de
groentekar over en opende later een w inkel in de Kraaye nhofflaan. Andere broer j an begon een me lkhande l.
Na de oorlog veranderde het boerenbestaan drastisch .
De kleine fam il iebedrijven verdwenen ge leide lijk. Bedrijven
werden groter, profess ione ler en werkten met meer mach ines. Ook in Hees verdwenen ge leide lijk de bedrijfj es zoa ls
Opa Theunissen dat in de tweede he lft van de 19e eeuw had
opgebouwd. Vanaf1950 we rden de boerderij en opges lokt
door de stad. En op het Heseve ld werden de rijen bonenstaken vervangen door rijen won ingen en flats.
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Bomen in de buurt:

bloei vóór blad
door: Fransje Brakl<ee

door: Rob van I ren

j es op de meeldraden; te vind en lan gs het zwembadhek in
het Planetenparkje. De paarsblauwe, bedauwde pruimpjes

De Barmsijs

WAT ZOU DAT KUNNEN ZijN?

zijn in Septembe r al te oogsten. Er wordt meestal een pitti-

De Harnamelis bijvoorbeeld , maar ·-~at is al bijna voorbij .

ge, lichtzure drank van gemaakt.

Vele Lanteernegangers hebben een mooie grote struik zien
De Barms ijs is een lid van de vinkenfa mil ie, en ziet er on -

staan in de Venusstraat Een beauty, met ge le, gekruld e lin -

In april/m ei staa n de Magnolia's in bloei met hun grote wit

opva ll end grij s u it. Pas van dichtbij, of met behulp van een

tjes, vanuiteen roodbruin kerntj e, zomaaropen en bloot op

tot Iicht violette kei ken met 9 bloemdekbladeren, ee n hele

goede verrekijker, zie je hetvuurrode voorhoofd. Alleen in de

het ka le hout, in feb ru ari.

ri s meeldraden en stampers, die all emaal sp iraalvorm ig

w inter trekken naar ons land, waar ze in groepjes rond-

Deze soort is vroeg in de planten-evolutie ontstaan, in ee n

rond een centra le as zijn gep la atst. Ze vertonen de meest

zwerven door struikgewas. Ditjaar zie j e ze opvallend veel.

tijd met nog m aar weinig in secten. Dan moet j e het voor de

primitieve bloem bouw, die in de evo luti e van de bloem-

Net nu ik ditstukje sc hrijf (n januari) zie ik een groepjein

bestuiving vooral hebben van wind en van de tijd dat de

planten te vinden is. Kevers en bijen zorge n hi ervoorde

onze gemeenschappel ij ke tuin. Ze trekken vaak op met

bladeren nog geen afschermi ng bi eden. Uit onderzoek naar

kru isbestu ivi ng.

Putters, die ongeveer dezelfde planten bezoeken. In dit

stu ifm eel in oud ere bodemlagen blijkt dat in heel euro pa

Met de sch ildpad en de houtduif is ook deze soort van een

geval de uitgebloeide stengels van de Teunisbloemen .

6o milj oen jaar ge leden de velden vol stonde n met ha ma-

ouderdom waar ik met veel eerb ied naar kijk. Oud e helden,

Ook de eerste keer, de dag na de sneeuwstorm in november,

melis, vanaf de griekseei landen tot Sp itsbe rgen.

in hun tijd voortrekkers van een nieuwe ontwikkeling.

trof ik zo'n groepje in de Heemtuin aan de Bredestraat

Harnamelis heet ook wel Toverhazalaar; het is wel geen

Hun takken schuiven na de bloei uit zachtbehaarde muts-

Beha lve de zaaddozen, die, hoewe l geknakt, nog volop

hazelaar maar het blad lijkt erop. Het tovertalent heeft te

jes, waaruit eerst blad tevoorsc hijn komt, en dan steeds

boven de grond stonden te lon ke n, bestond de trekpleister

maken met zij n geneze nd e krachten bij huidaandoeningen .

meer tak, en daaraan weereen nieuw mutsje. Een goed

uit het vijvertje, waarin stev ig gebadderd werd. Eén nam

De olie uit de plant wordtvan oudsherveel in za lf en zeep

gem utste boom dus. Op de ho ek Kometenstraat/ Uranus-

ze lfs een sneeuwbad. Vanuit de caravan (ons "kantoor") kon

verwerkt.

straat is een mooi exemp laa r te vinden.

Nog een ge le, die in februari en maart bloeit is de Gele kor-

Het Krentenboompje of Amelanchiër tooit zich -ook in

november, werd voor de laatste maal eer bewezen. Terwijl

noelje (cornus mas). Op het kale hout van de boamachtige

april/mei - losjes met blanke trosjes verfijnde vijftallige

de ene helft aan het baden was, za t de and ere in de stenge ls

struik zijn nu minibloempjes te vinden , die in sc hermpjes

bloemetje s. Op dat moment is er nog nauwelijks iets van de

Magnolia'

ik het gedoe een uur lang gadeslaan, en de weelde aan
Teunisb loeme n, goed voor een ge le bloemenzee van juli tot

op de uitkijk, onderwijl zich te goed te doen aan de tal loze

kru iswijs om de takken staan . Ze krijge n later de typi sc he

bruin - rose blaadjes te zien, die later gewoon groen worden

zaden.

kornoe lj eb laderen waarvan de nerven krom meelopen met

met een gezaagd randje, maar in het najaar naar oranje-

de blad rand. In het najaarverschijnen de prachtige rode

rood - bruin-paars verkleuren. Dan zijn de vaasvormig uit-

WILLEN WE DEZE VOGELS IN DE TU IN, DAN IS HET RECEPT:

vruchten, met 'n soort kersenpit van binnen; j e kunt er hee l

gegroe id e st rui ken a Iweer een sieraad in de buurt. Wi e een

> Flinke open ruimte

goedjam van m aken.

> Uitgebloeide zaaddozen zo lang mogelijk late n staan .
> Kaardebo ll en en Teunisbloemen zijn altijd goed. Ook
mezen komen hier graag op af.
> Badge legenhe id.ls de tuin klein, dan durven de vogels
niet goed in een laagge legen bad . Het verdient dan aanbeve lin g een verhoogd bad te maken. Een sc haa l, of iets waar
de vogel s net in ku nn en staan, op een verhoging, zodat ze
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Ookvroeg in maart/april
bloe it de Sleedoorn

vinden ze heerlijk en ik heb ze ze lf ook gep lu kt en gegeten,
we li swaar in de oorlog.

(prunus sp inosa).
De heester is dan
overdekt met een

Dit was weer een handjevo l bloesems op onze weg naar de
lente.

slui ervan vaagw it -

bij gevaar uit de lu cht weg kunnen duiken, en bij een katte-

te bloemetjes met
helderrode knop-

I maart 2006

beetje op let ziet er zo tientallen in onze wijk staan. Soms
geeft het boompje na de bloei ook een soort krentjes. Vogels

aanval omhoog kunnen.

destenen bank

Krentenboompje
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Fijn Stof in Nijmegen-West en Weurt
door: Johan van der Mee en Ton van Seters

Allerlei zwevende deeltjes die je met het blote
oog niet l<unt zien: fijn stofnoemen we dat. Het is
slecht voor de gezondheid. Nederland heeft in
Europees verband strenge normen afgesproken,
maar l<an die bij lange niet halen. En ooi<
Nijmegen (-West) worden de normen nu al overschreden. Een fors probleem voor bewoners en
overheden. Vereniging Dorpsbelang is actiefin
het brede milieuplatform Kronenburgerforum,
dat onlangs een advies over FIJN STOF aan de
Provincie Gelderland, en de gemeente Nijmegen
en Beuningen overhandigde. De reactie is al
binnen. Hiervolgt een samenvatting en de eerste
reactie. De volledige tel<st van het advies l<unt U
vinden op de site van het forum: www.l<ronen burgerforum.nl, in het l<ader achtergronden over
Fijn Stof.

LUCHT RO ND NIJMEGEN

Advies Kronenburgerforum

De normen voorconcentrati es van Fijn Stof in de luchtzijn
recent fors strenger geworde n. In de toekomstzullen ze

Korte(re) termijn

ongetwijfeld nog strenger worden. Door de geconstateerde

Het hoofdaccentdient te I iggen bij aanpakvan de bronnen

niveaus Fijn Stofzijn op diverse plaatsen (de voorberei -

van Fijn Stof. Daarbij is het goed een onderscheid te maken
in grote(re) en kleine(re) bronnen. Een ander belangrijk uit-

wikkeling bestemmingsplannen) in Nederland al stilgelegd

gangspunt is de effectiv iteit van de in zet (het rendement

door de rechter. In Nijmegen en Beuningendreigen ook

van de maatregel). Gezien de ernst van het prob leem en de

B.SCHEEPVAARTVERKEER

delen "op slot te gaan" a Is we niets doen. Uit het 'I uchtpla n'

urgentie voorde aanpak ervan, adviseert het Forum de vol-

- hetaandringen bij de rijksoverheid om (versnelde) invoe-

van de gemeente Nijmegen blijktdat het met kracht uitvoe-

gende combinatie van maatrege len:

ren van het basispakket (wat we nu al doen , c.q. gep land
hebben) ca. so% van de knelpunten, en vooral die bij wonin-

A. VERKEER

gen, kan oplossen. Voor de overige knelpunten zu llen ingrij -

- het opstellenvan een vervoers-managementpla n in

pender maatregelen nodig zijn.

zien van stroom vanaf de wal
- het samen met andere overheden bewerkste lli gen dat op

samenspraak met bedrijven, transporteurs, verladers, en

korte termijn het gebruik van sc honere brandstof wordt
gestimu leerd, of zelfs verplicht.

tering voor vrachtverkeer.

prijsdifferentiatie (vervuilende voertuigen meer heffing
laten betalen).
-het bij de rijksoverheid aandringen op het verp li cht moe-

>Om deze gezondheidsrisico's te verminderen heeft de

ten inbouwen van roetfilters.

lement het eens over kaderrichtlijn lu chtkwaliteit

Europese Unie lu chtkwa li teitsnormen in de vorm van

-stimuleren van fietsverkeer

Uitwerking in verschillende thema's volgde daarna: lood,

grenswaarden voorfijn stof vastgesteld. Aan deze grens-

-betere doorstroming van de verschi ll ende soorten verkeer

st i kst of, zwevende deeltjes, oftewel fijn stof. Het gaat om

waarden moetvanafljanuari 2oos in alle lid staten vol -

dee ltj es die niet groter zijn dat 10 micron (PM10). je kunt ze

daan worden. De grenswaarden ge ld en ook in die gebieden

niet zien. Europees wordt een jaargemiddelde concentratie

waargeen mensen wonen.

C. BEDRI JVEN EN INDUSTRIE

- het startenvan bi lateraal overleg met bed rijven die (Fijn)
Stof uitstoten en afspraken maken over de beperking daarvan.
- het bij het Rijk (wetgever) neerleggen van de wenselijkheid
van het wettelijk regelen van ma ximalejaarvrachten voor
bedrijven in hun milieuvergunning
- het voorschrijvenvan rege ls op bouwpla atse n om opwerveling van stofte voorkomen

bewerkstelligen

> Fijnstofconcentraties worden in Nederland gemeten volgens de in de Europese regelgeving voorgeschreven wijze.

3S keer perjaar worden overschreden. Als we dat nu op

Het toegepaste meet- en modelinstrumentarium heeft een

Nederland toepassen, betekent dit dat all een in Groningen,

betrouwbaarheid die voldoet aan de voorwaarden van de

meer dan 3S dagen perjaar overschrijdingvan een dag-

straten kan, vooral door de invloed van het lokale verkeer,

Friesland en een stukj e van Drente deze norm wordt

Europese regelgeving.

gem idde ld e concentratie van so 1-Jg/m3) wordt in grote

de Nederlandse bijdrage oplopen tot 30-4s% van de con-

ge ha ald. Probleem van het kleine dichtbevolkte Nederland

>De concentratie fijn stof in de lucht is tussen 1992 en 2003

is ook nog eens dat het grootste deel van de vervuiling uit

met gem idd eld 11-Jg/m3 per jaar afgenomen. De tota le

het buitenland of van zee komt.

daling in de concentratie sinds 1994 bedraagt 2S%.
>In de periode 1990-2003 is de Nederlandse emissie door

DE FEITEN UIT DE NOTA 'FIJN STOF GEWOGEN' OP EEN RI):

bekende bronnen van f ijn stof en gassen waaruit fijn stof in
de lucht gevormd kan worden, fors afgenomen.Dit komt

>Fijn stof in de lucht kan leiden tot een sca la aan gezondheidseffecten waaronder vroegtijd i ge sterfte.
Samenhangend met kortdurende blootstelling aan fijn

delen van Nederland overschreden .
>In bijna al le steden in Europa worden overschrijdingen

centratie.
>Ondanks de hoge bijdrage uit het buitenland is Nederland

waargenomen. De overschrijd in gen vinden in Nederland ,

netto exporteur van fijn stof. De Nederlandse export van

Be lgië, Duitsland en Italië in een grotergebied plaats dan

fijn stof is drie maal zo groot als de import.

in andere lidstaten.
>Zeker 4S% van de gemiddeldefijnstof concentratie in

Nederland zit er mee. In veel steden en op veel drukke

Nederland is van antropogene (door menselijke activiteit,

wegen wordt de komende jaren de norm sterk overschre-

red) herkomst. De overige ss% besta at voor een groot deel

den. Op dit moment ontwikkelt staatssecretaris Van Geel

>Uit metingen en modelberekeningen blijkt dat in beperkte

duizenden mensen. De duurvan de levensverkorting is

gemiddelde concentratie (40 1-Jg/m3) voorkomt.

uit bijdragen van zeezout, bodemstafen niet bekende of

nieuw beleid voordit hoofdpijndo ss ier, o.a. gericht op het

onjuist ingeschatte bronnen.

sa ld eren dat w i I zeggen het toe laten van hogere uitstoot op

>Naar sc hatting tweederde deel van het antropogene fijn
stof is afkomstig uit buitenland se bronnen en eenderde

I maart 2oo6

dee l heefteen Nederlandse herkomst. Echter, in drukke

schake lin gvanolie op aardgas, genomen zijn.
mate overschrijdingvan de grenswaarde voor de jaar-

destenen bank

>De grenswaarde voor de daggemiddelde concentratie (niet

doordat er in Nederland al veel maatregelen, zoa ls de over-

stof sterven in Nederland perjaar naarschatting enige
gering.

10

ring van schonere scheepsmotoren

overheden. Daarbinnen ontwikke len van een ge leide rou-a ls we niet komen tot afspraken over bunde lin g en scho-

Achter2rond: Fiin Stof in Eurooa en Nederland

gemidde ld e wordt vastgesteld op so microgram en dat mag

standigheden (bestrijden van diffuse bronnen)

-maatregelen treffen om aangemeerde schepen te voor-

nere voertuigen, dan kan het nood zake lijk zijn om een

van 40 microgram per kubieke meter afgesproken; het dag-

Stofm inimaal is(bvmetgroen)
-s proeien en vegen van wegen bij te definiëren weersom-

dingen van) economische ontwikke lin gen (wegaanleg, ont-

vorm van milieuzonering in te voeren, bijvoorbeeld door

In 1996 werden de Europese ministers en het Europees par-

-stroken langs wegen zo inrichten dat verspreiding van Fijn

sommige plaatsen, tegenover hetverminderen op andere
plaatsen: eengevaarlijk ontwikkel i ngl

destenen bank
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-het optimaliseren van bedrijfsgerelateerde transport-

- het verder ontmoedigen van het gebruik van auto's in de
stad door o.a. het bieden van alternatieven

bewegingen.
-het duurzaam inrichten van bedrijventerreinen door parkmanagement te stimuleren .

-het openstellen van de geplande tweede stadsbrug voor

geval is al wel het Meetsysteem operationeel waarmee fijn
stof, NOx, geluid en geur kan worden gemeten. Met name de

URGENTIE EN REACTIE

Het is een urgent probleem: bij het uitblijven van maatrege-

Energieweg is wat betreft NOx (stikstofoxiden) een echte

uitsluitend personenvervoer, meteen voorkeurvoorfietsen

len zowel op korte als op lange termijn, zijn zeer nadelige

'hot spot Men realiseert zich dat maatregelen nodig zijn,

en stadsvervoer. Daarbij is het van belang scherp toe te

effecten te voorzien op tal van gebieden. In die zin adviseert

met na me voor het vrachtverkeer. Het probleem is echter zo

D. HUISHOUDENS

zien op de toename van het verkeer en daarmee op de toe-

het Forum zo snel mogelijk dit advies binnen enkele maan-

groot dat het niet alleen met lokale oplossingen is aan te

-binnen de context van het duurzaam bouwen: het bouwen

name van Fijn Stof. (Vereniging Dorpsbelang Hees heeft

den om te zetten in een concreet plan van aanpak, inclusief

pakken: er is een mix van maatregelen nodig -lokaal, regio-

hierbij kenbaar gemaakt dat we nog steeds tegen het hui-

financiën en tijdsplanning, waaruit de door de overheden

naal en landelijk. Er is dus nog geen pasklaar antwoord op

dige voorstel van de stadsbrug zijn]

erkende urgentie blijkt.

dit moment. Zeker is dat allerlei vervoersplannen voor scho-

In een gezamenlijk briefhebben provincie, Nijmegen en

nertransport moeten worden bestudeerd in overleg met

van een verkeersvisie voor de langere termijn voor de regio

Beuningen onlangs aangegeven het advies van het

bed rijven.

Nijmegen.

Kronenburgerforum ter harte te nemen. Zij delen de zorg die

zonder schoorstenen stimuleren, waardoor het gebruik van
openhaarden en allesbranders wordt teruggedrongen
- het stimuleren van schonere verwa rmingssystemen, zoals
bijv. zon ne-energie

Lange(re) termijn
- invoeren hoogwaardig open baar vervoer en voora I ook het
stimuleren van hetgebruikdaarvan

-het samen met partners en belanghebbenden opstellen

-stimuleren technologische vernieuwingen door het instel-

er bestaat bij het Forum. De analyse van de milieukwaliteit

len van een (locale) prijs voor maatregelen op hetgebied

in Nijmegen West en Weurt is klaar, men hoopt in april met

van luchtkwaliteit.

een plan van aanpakvan de knelpunten te komen . In ieder

Werken in De Lange Vierhout
door: Trees van Hal

Zoals u en il< naar ons werl< gaan, zo gaan ongeveer so mensen
dagelijl<s naar hun "werl<" bij de Lange Vierhout in de
Kometenstraat tegenover het zwembad.
De meeste werknemers daar moeten gehaald en gebracht worden.
Zowel 's ochtends als 's middags rijden de busjes af en aan. De
redactie van de Stenen ban I< werd er nieuwsgierig door. En dus willen wij u l<ennis laten mal<en met een aantal mensen die in Hees
werl<en.

theedoosjes versieren, een ruimte om

woonvormen van Stichting de

kaarsen te maken, hangertjes schuren,

binnen te lopen voor een cadeautje

Driesprong, waar de Lange Vierhout

pret met een rammelaar, gewoon

voor iemand . We kunnen er de hele

onderdeel van is.

genoeg aanjezelf hebben, puzzeltje

dag terecht, zegvan half 10 tot half 4.

leggen, ontspannen in de snoezel -

Het is een drempel overdat is waar,

Ik kwam rond lunchtijd binnen.

ruimte op een warm waterbed, was-

maar weet watje mist: mooie handge-

De mensen uit de meest mobiele groe-

en afwasmachines bedienen .... leder

maakte spulletjes uit Hees, die zijn er

Het is zekerde moeite waard om eens

pen zaten in de kantine midden in het

mens krijgt, heeft en neemt er een

niet veel.

gebouw. De groepen waarin meer rust

eigen plek, dat vond ik mooi . Het

In een kamer apart liggen en hangen

De Lange Vierhout is een dagopvang

Voor mensen die dat niet kunnen is er

verlegen om werk, ze zijn heel blij met

en verzorging nodig is, waren gewoon

gebouw past daar goed bij, met een

de schilderijen van Steven

voorsomensen met een verstande-

een meerop gezelligheid en bijvoor-

opdrachten . Invouwen, eenvoudig

in hun eigen ruimte aan het eten. In

open kantine in het midden en in

Dekainoeboen. Hij heeft een eigen ate-

lijke beperking. Een deel van henis-op

beeld eenvoudige spelletjes gerichte

monteren, routinehandelingen.

een lege groepsruimte had Monique

warme geel - en oranjetinten geverfd.

ieders eigen manieren in ieders eigen

begeleiding. Voor wie het echt nodig

Er wordt snel gewerkt maar voor echte

tijd voor een gesprek, zodat ik wat

lier waar hij werkt met pastelkrijt en
acrylverfin mooiekleurcombi naties en

tempo- bezig met echt werk. Dat kan

heeft, is er zelfs persoonlijke begelei-

haastklussen moetje hier niet zijn .

gegevens kon verzamelen. Daarna

CADEAUTJE KOPEN IN DE W INKEl

krachtige vormen . Zijn werken zijn ook

eenvoudig productiewerk zijn in

ding. ledereend ie er toe in staat is

Als iemand denkt dat hij/zij zoiets wil

mocht ik in alle ruimtes even kijken,

Niet omdat dat zo hoort maar omdat

te koop. Op 18 en 19 maart 2006 is er

opdracht. Of met handgemaakte pro-

probeert men te betrekken bij enige

laten uitvoeren: bellen!!'

dat geeftnatuurlijk een beter beeld

ik hem echt mooi vond heb ik een

een tentoonstelling van zijn werk in de

ducten die je hierook kunt kopen,

vorm van productief werk. De mensen

Vijf dagen per week is hier werk en

daarbij . Als ik terugkijk vond ik vooral

kaars gekocht: warmgeel met een

Petrus kerk. Gaan kijken , echt de moei-

maar die ook geleverd worden aan een

doen het heel graag en het geeft ze

zorg op maat voor hen, daar zorgt een

alles zo passend. In elkaaroverlopende

prachtige tekening van een vogel erop.

te'

paar andere winkels. Zeep, theedozen,

duidelijk zelfvertrouwen, het haalt

team van zo'n 17 mensen voor. Naast

ruimtes of de deuren open waar men-

Die heeft Ben gemaakt. Samen met

TOT SLOT NOG EEN KLEIN IGHEIDJE: IS ER

kleine T-shirtjes, kaarsen, echt van die

hun niveau omhoog en ze zijn

groepen van volwassenen zijn er ook

sen samen aan het werk waren, rusti -

anderen tekent hij prachtige dingen op

IEMAND GEREGELD PRINGLES·CH IPS EET? IN

cadeaudingetjes. Of men helpt met het

(terecht!) erg trots op hun werk.

de "Spetters", een pubergroep van kin -

ge ruimtes met de deuren dicht voor

theedozen, hangertjes, kaarsen en

DE lANGE VIERHOUT KOMEN DE KOKER-VER-

derend ie vanuit de school voor kinde -

wie dat nodig hebben. Dennenappels

kleine T-shirts. Sommigen tekenen én

PAKK INGEN GOED VAN PAS, WANT ZE MAKEN

ren met een verstande! ij ke beperking

aan stokjes lijmen voor een opdracht-

kfeuren, sommigen kleuren alleen in,

ER KAARSEN IN. GEWOON EVEN AFGEVEN OP

Stijntje Buys hierheen zijn gekomen.

gever in Aalsmeer, muziekje luisteren,

anderen schuren het hout mooi glad .

DEZELFDE TIJDEN ALS DE WINKEL OPEN IS.

klaarmaken van iets lekkers voor de

12

De mensen wonen of bij familie of in

lunch en hetopruimen en schoonma-

KLUs?

ken .

Over het prod uctiewerk: men zit vaak

de tenenbank I maa rt 2oo6

BELLEN!!!

d•stenen bank
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< advertenties >

INSTALLATIE BUREAU WELLEN
Gas, Water, CV, Elektra , Zonne-energie

Dennenstraat 114

6543]W Nijmegen
te l 0 24 378 28 95
fax 024 378 53 66
e- mail info@wellen.net

door: Myra Brauer

Uitslag buurt-enquête

nieuwe functies voor Sancta Maria

Schola
Praktijk voor supervisie e.a. begeleidingsvormen

Sancta Maria aan de Bredestraatl68,

worden, zo lan g de geve l maar intact

Ste l het wordt een van deze functie s,

is een prachtig karakteristiek gebouw

blijft. Ook de kerk in Sancta Maria

zou u er dan ge l)ruik van maken vroe -

met veel mogelijkheden . Op dit

moet blijven, 76% van de buurtbewo -

gen wij de buurtbewoners. Ruim de

moment is Sancta Maria ee n opvang

ners stemde voor.

meerderheid zegt ja. Met de voo rwaarde dat het gebouw goed wordt

en leer/werkproject voor dak- en
thuisloze jongeren. Daklozeninstelling

Achter Sa ncta Ma ria I igt een prachtige

opgeknapt, komen L!e graag een keer-

Arcuri s wil het professionaliseren : het

grote tuin met een boomgaard. Het

tje buurten. Ook stelt men als voor-

project heet WerkhoteL Maar Sancta

zou natuurlijk een pluspunt zijn als de

Maria is groot, dus er is plek voor meer

tuin voor de buurt toegankelijk werd.
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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 bestuurvan de Vereniging Dorpsbelang Hees

Lid worden?

Johan van der Mee (voorzitter), 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 10 euro per jaar. Hiervoor ont-

Toon Zondag (pennin gmeester), 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 Heijd en, tel 373 34 01

code te vermelden

jan Brauer. tel 378 56 82
Ton van Seters. tel377 07 65

Dank zij het grote ledental heeft de vereniging de afgelopen jaren al
veel kunnen bereiken.

Secretariaat van de vereniging
Postadres

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen

Ananasstraat 19,6543 ZH Nijmegen

WERKGROEP PARK WEST: Elia Sc holten, tel. 373 48 oo

tel377 07 65 (tijdelij k)

WERKGROEP HISTOR IE: Loe kjanssen , tel. 373 48 oo

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

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

www.dorpsbelanghees.nl

WERKGROEP MILIEU: Ton van Seters, tel377 07 65

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

WERKGROEP VERKEER/5TADSBRUG: Marcel Schmidt, tel. 378 05 02
MILIEUKLACHTENLIJN:

Redactieadres van de Stenen Bank

026-359 99 99

BEL- EN HERSTELLIJN: 024-329

23 29

Kerkstraat 6o, 6543 KL Nijmegen
tel37310 63 e-mail Dorpsbelang.hees@comps.demon.nl

Let op!
Kopij inleveren voor 10 juni 2006 op het redactieadres.

Redactieleden
Trees van Hal , Henk Termeer, jan Bra u er
vormgeving: Hendriek Mulder
advertenties: Toon Zondag
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