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de 
IN DEZE STENEN BANK ... 

Zo! De bladeren zijn er nu wel af, en ondanks de zachte herfst maken we ons op voor een strenge 

winter. Daarom leesvoervoor bij de kachel in dit nummer: wandelen, een verdwenen landgoed, 

afscheid en wethouders in de buurt bijvoorbeeld . Prettige feestdagen alvast en een goede start van 

het nieuwe jaar! Dat wenst u de redactie en het bestuurvan de vereniging. Wij nodigen u graag uit 

voorde nieuwjaarsreceptie op 12januari in de Petruskerk, vanaflg.3o uur. 

Rooien Beuken 
door: Fransje Brakkee 

Een oude beuk afgezaagd, hangend aan een 

torenhoge kraan; op de grond gelegd, beklom

men doortientallen kinderen ; via takels op 

een lange vrachtwagen en tenslotte in het 

Planetenpark gelegd. Niet te geloven. Verdriet, 

verbazing en vreugde. 

Een kwart reep uit de stam van de andere beuk levert een 

prachtig bankje op, met twee olifantspoten naar de kerk 

wijzend . Toverkunst. Het hout was echt ruimschoots ver

molmd; gevaarlijk weinig echt gezond hout over om zo'n 

gevaarte te kunnen dragen. Kinderen puI ken het gat ver

der uit: Bijna anderhalve meter diep reikt het. 

De tonderzwammen zitten nog steeds tegen de stronk 

aangeschurkt, de schurken. Een enkel afscheidsbloemetje 

tussen hen in . 

Op de verlaten plek hangen nog 

slierten samenklankvan kinde

ren, ouders en ouderen, vrij

willigers van de kerk en uit de 

buurt, gemeentewerkers, wijk-

ambtenaren en de stuntmannen 

van het rooibed rijf, de motoren van 

de wagens en de zagen en de woorden 

van de wethouder. Hij roemt het levende 

centrum van Hees, ook als plek voor cultuur. Ook ons dorp 

heeft nieuwe levenskansen, al is er veel verdwenen. 

Hij besluit met een boeddhistische uitspraak: "de boom is 

dood, leve de boom". 

De plaatsvervangers zijn al onderweg. 
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Klepperen! 

Woensdag de 22ste werden de 2 zieke 

bomen bij de Petruskerk 

omgezaagd. We kregen een papieren 

hoedje en 2 stukjes boomstam. 

Daarmee moesten we klepperen 

en zo gingen wij de boom naar het 

Planetenpark leiden. 

De ene boom wordt als speelboom 

gebruikt en de andere als bankje. 

Nu kunnen we ze toch nog gebruiken. 

jet &Anniek 

Dag mooie rooien ..... . 

Van ruwweg16ojaren, 

leefik al dertig metjullie mee 

Genoot ik bijna daaglijks 

gewoon van lieverlee, 

Gewend aan iconen van bomen 

Van blad en van licht 

Van warme bescherming bladerdicht 

Van zon en wind en regen 

Het loof een ware zegen 

De kleuren steeds van herfst'lijke pracht 

Met overweldigende kracht 

Overtorende hoog en droog 

Van bladerdak een regenboog 

Doorwind doorwaaid klinktgeluid 

Als orgelmuziek voor het zingen uit. 

Onderdak voor spelende kinderen en beschut 

Wordt ook de stam door man en hond benut. 

Oh Schone rooien, uw einde is gekomen 

Allang vermoeid was U van rust aan het dromen 

Uw taak zit erop, uw werk gedaan 

U heeft hier anderhalve eeuw gestaan 

Wij gaan U missen, uw beeldbepalende contouren aan het 

Heesche zwerk 

Voortaan geen mooie rooien meer voor de Petrus-kerk 

Mieke Welsehen 

(Herfst 2006, bij het afscheid van de twee monumentale rode 
beuken naast de Petruskerk) 

Met een mens of 40 op de fiets door Hees. Dat is een heel gezelschap, het vult een halve 

straatlengte. Druk pratend over de zaken die de Vereniging Dorpsbelang bezig houdt. Met 

zijn allen oversteken leidt onvermijdelijk tot het overtreden van de regels. Tot een beroep 

op de tolerantie van remmende automobilisten. Waar ik het over heb?? 4jaar geleden zijn 

B&W van Nijmegen op bezoek geweest in Hees. In vier jaar gaan ze de hele stad door dus 

op 7 novemberwaren we weer aan de beurt. 

door: Trees van Hal 

Op de fiets met de wethouders 

Met dezelfde formule als de vorige 

keer: eerst fietsen door de wijk, dan 

samen eten en discussie als toetje. 

Er waren nogal wat onderwerpen 

die óf de VDH óf de omwonenden 

aan wilden kaarten dus het werd een 

voordurend afstappen en weer een 

klein stukje verder fietsen. Eerst in de 

f(erkstraat bij De Beuken achterom 

gefietst (zo kom ik nog eens op plekjes 

waar ik heel nieuwsgierig naar ben!). 

En met zijn allen geconstateerd dat 

het niet verkeerd is a Is hier de ver

waarlozing wordt tegengegaan. Maar 

ja, hoeveel bebouwing wil je dan toe

staan? En eigenlijk gaat het bij Sancta 

Maria ook over verwaarlozing. Nu ik er 

eens goed naar keek zag ik pas dat het 

gebouw er slecht aan toe is, jammer. 

Het is te hopen dat ervoor zorg én het 

gebouw een goede oplossing komt. 

DISCUSSIE TER PLEKKE 

Het ROC heeft aan de Energieweg 

een mooi stukje praktijkgerichte 

onderwijsvernieuwing gerealiseerd 

in samenwerking met verkeersschool 

Wesseldijk. Omwonenden vrezen 

daarbij dat het zware verkeer een 

uitrit krijgt aan de Bredestraat en 

dat de verkeersschool zelf er zich 

gaat vestigen. Afgesproken wordt ter 

plekke dat men eens om tafel gaat zit-

moet daar over besluiten en de VDH 

zal dus haar standpunt verwoorden in 

een briefaan de raad. Bij de renovatie 

van de Bredestraat heeft St. Overal 

9 parkeerplaatsen voor haar deur 

gekregen. Er worden er nog 2 bijge

maakt maar nog steeds zijn er lang 

niet genoeg parkeerplaatsen voor de 

vele mensen die er komen kopen en 

snuffelen. Voor het eten wordt daar 

even met een groepje apart over door

gepraat, op dit moment is er geen echt 

goede oplossing voor het probleem. 

En dari zijn er natuurlijk de Stadsbrug, 

de verbreding van de Energieweg en 

het toenemende verkeer straks. Bij de 

kruising met de Wolfkuilseweg ziet 

de VDH graag een goede geluidswal 

verschijnen. De gemeente maakte 

duidelijk dat het totaal niet de bedoe

ling is om de Bléçourtstraat aan de 

kantvan de Energiewegweer open 

te maken voor verkeer. In het bibber

koude schemerlicht tenslotte hebben 

we nog uitgebreid stilgestaan bij de 

veranderingen rond de sportvelden 

aan de Energieweg. Vanwege de ver

breding van de Energieweg moet het 

parkeren opschuiven en dus ook de 

velden, want er is geen reserveruimte. 

Datgaat uiteindelijk een speelveld 

kosten. En omdat het opnieuw inrich-

ten. De discussie over de toekomstige ten ook nog betaald moet worden 

bestemming van het kassencomplex is een rand bebouwing gedacht 

aan de Wolfkuilse weg loopt al langer. langs de Energieweg ter hoogte van 

B&W komen over een paar weken met l<raaijenhof. Omwonenden zijn zowel 

een eigen voorstel. De gemeenteraad bang dat Kraaijenhof dan helemaal 

verdwijnt en dat er ongewenste indus

trie komt (het zou groen blijven aan 

deze kant van de lndustrieweg). 

GEZELLIG ETEN 

Het eten in basisschool de Lanteerne 

warmde ons weer helemaal op, was 

heerlijk, gezel I ig en gaf gelegenheid 

om met de individuele wethouders 

over za kenvan gedachten te wisselen 

die over hun portefeuilles gingen. 

Tot acht uur was er daarna nog een 

druk bezochte discussie waarveel 

van voorgaande en nog enkele andere 

punten aan de orde zijn geweest. 

Wie wil weten hoe het staat met 

diverse ontwikkelingen en wat de 

Vereniging Dorpsbelang Hees daar 

vanvindtkan dat elders in dit blad 

en in andere nummers lezen. Van alle 

gesprekken die middag heb ik een 

beeld overgehouden van de rollen 

van VDH I bewoners en gemeente. 

Projectontwikkelaars verzinnen op 

een plek een plan dat ze maximale 

winst oplevert. Er vervolgens komen 

wij in het geweer. De gemeente grijpt 

dat aan om tot een bescheidener 

plan te komen. Dat betekent dat we 

kwaliteit leveren, gehoord worden en 

resultaat bereiken. Niet altijd en pre

cies zoals we willen, maartoch dik de 

inspanning waard!! 
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door: Loekjanssen 

de Bredestraat, deel2 

Met enig voorstellingsvermogen is het zogenaamde 

Breedestraatpleintje (op de kruisingvan de Korte 

Bredestraat met de Bredestraat) nog herkenbaar, maar 

voor het vervolg van de wandeling van de Blécourt moeten 

we een behoorlijk beroep doen op ons voorstellingsver

mogen: het schone vergezicht, hoog oprijzende kerken, 

een rustig-lachend landschap?? Alhoewel; mede dankzij 

de inzet van de werkgroep Park West van de Vereniging 

Dorpsbelang Hees wordt er de laatste jaren a lies aan 

gedaan om iets van de landelijke sfeer in deze omgeving 

terug te laten komen. Er is hier een aardige wandeling 

uitgezet, de volkstuintjes zijn op orde gemaakt en de 

Bredestraat zelf heeft het uiterlijk van een landweg van 

dorp naar stad deels weer teruggekregen. Het moet hier 

nog steeds mooi wonen zijn en een aantal fraaie panden 

aan de Bredestraat, reeds beschreven in 1912, kunnen we 

nog steeds bewonderen. 

Op de hoek Bredestraat-Wolfskuilseweg staat het voorhuis 

van een oorspronkelijke T-boerderij, met op de voorkant 

aangegeven hetjaartal1762. De huidige eigenaar heeft de 

(in mijn ogen toch wel karakteristieke witte) pleisterlaag 

verwijderd en het huis en de tuin grondig opgeknapt. 

De Bredestraat was (en is?) bij uitstek het terrein van 

land- en tuinbouw. Dat is nog wel enigszins herkenbaar. 

Rechts zien we hier al vrij snel de kassen van (voorheen 

Valeton, daarna Van der Lugt) tegenwoordigVan de Water 

Hoveniers. Vervolgens treffen we het volkstuinencomplex 

'tAchterveld aan. Links aan de straatvinden we achter de 

witte villa (Kelfkens Hof en Beek) de kassen van de voor

ma I i ge kwekerij Gel ria en, eenstuk verder, achter het pand 

van de Stichting Overal, de heemtuin van de Kaardebol. 

En dan zijn er links en rechts van de Bredestraat, tot de 

kruising met de Oscar Carréstra at, veel plekken, die het 

landelijke karaktervan de Bredestraat nog meer bena-

Diemercamp ... 

drukken: het complex van Breed, met daar aangrenzend de 

achtertuin van groenschool Helicon, de sportvelden van de 

voetbalclubs en aan de andere kant het paardenveldje, het 

weitje met de herten en het dierenpa radijsje van Lap. 

... en de buren 

rende huis verkocht. Het krijgt inmiddels een bijzonder 

grondige beurt om straks wellicht weer te pronken langs 

de Bredestraat. 

DIEMERCAMP EN ÜVERAL 

KELF KENS HoF EN BEEK, GELRIA Na de kassen van Gelria staan we voor huize de 

Ook veel Heesenaren zullen niet weten, dat de monumen- Diemercamp. Het is en blijft een prachtige villa, die 

tale villa uit ongeveer1870 van de familie jansen de naam 

Kelfkens Hof en Beek draagt. Kelfkens associëren we met 

de omgeving van museum Het Valkhof, het Hunnerpark en 

niet met Hees. Tot in de oorlog werd de oprit naar dit huis 

gesierd door twee palen, met daarop aangegeven de naam 

van het huis. Een Engelse soldaat reed de palen aan gruze

lementen en daarmee verdween ook de naam uit de herin

neringen. De ouders van de huidige bewoners, de families 

Jansen, kochten het huis in 1964. Daarvoor woonden zij in 

het huis pal achter Kelfkens Hof en Beek, dat al weerenkele 

jaren gekra akt wordt. De toekomst van dit huis is nog zeer 

ongewis. Momenteel is de gemeente in onderhandeling 

met de (zes) bewoners van het gekraakte pand. De familie 

Jansen had hier hun tuinbedrijf, de Schollekamp. Op het 

land werden groenten en fruit geteeld, in de kassen kweek

te de familie komkommers. In 1993 beëindigden de gebroe

dersjansen hun bedrijf, de kassen werden overgenomen 

door WNO, tegenwoordig Breed geheten, die in deze hoek 

haartuinactiviteiten heeft gevestigd. Overigens maakt 

Breed voor opslag ook gebruik van de kassen van Novio en 

van Van de Water. 

Het tuiniersbedrijfGelria werd in 1966 overgenomen van 

de toenmalige eigenaar, Kamphuis, door Arie Kooijen 

Ton Koning. Zij kregen geen toestemming om onder de 

naam Gelria door te gaan en dus heette het bedrijfvoort

aan Novio.ln de kassen werden met name kamerplanten 

gekweekt, op het land groeiden heesters en coniferen . In 

2004sloot Koning het bedrijfen onlangs is het bijbeho-

omstreeks 1860 werd gebouwd. Wel missen we nog steeds 

een beetje de karakteristieke waterpartij voorde villa, 

met het fraaie bruggetje. Het huis dankt haar naam aan 

een stroompje, dat hier liep, de Diemer.lets verderop 

maakte de stoomwasserij gebruik van dit water. Met de 

aanleg van het Maas-Waalkanaal verdween dit stroompje, 

samen met vele andere watertjes in Hees. De bewoners 

onderhielden nog wel een vijver, totdat die lek raakte. 

De Diemercamp is een aantal generaties bewoond door 

de familie Blokland, eigenaars van het ernaast en achter 

gelegen bedrijf. Blokland ve rbouwde op zijn land vooral 

fruit, maar een groot deel van zijn inkomsten haalde hij 

ook uit het koel - en vrieshuis, dat hij had gebouwd. Zijn 

eigen fruit werd hier gekoeld of ingevroren, maar ook 

vele anderen maakten gebruik van deze faciliteiten. Het 

bed rijf groeide dan ookflink uit, te flink. En uitbreiden op 

het terrein was niet mogelijk. In eerste instantie vertrok 

Blokland naar het nieuwe industrieterrein in Nijmegen, 

aan de Binderkampseweg, tegenwoordig is de firma in 

Cuyk gevestigd. In het nieuwe huis naast de Diemercamp, 

op het terrein van het voormalige bedrijf, woont opnieuw 

een Blokland. 

De toekomst van de twee voetbalclubs aan de Bredestraat

Oscar Carréstraat (overigens heet het sportpark volgens 

de borden nog steeds sportpark Rivierstraat) is nog zeer 

onduidelijk. Op de velden word t nu nog gespeeld door 

Sportvereniging Nijmegen (opgericht in 1921) en door de 

Rooms-Katholieke Voetbalvereniging Nijmeegse Boys 
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(1933). De clubs vormen onderdee l van een di scu ss ie in 

Nijmegen-West over fusie met andere clubs. De gemeente 

is er eigenlijkwel van overtuigd, dat het moet, de clubs 

hebben er zichtbaar meer moeit e mee. Voorlopig delen de 

t wee clubs hun velden met de wandelaars, die dit deel van 

Park West doorkruisen. Maar binnen vijfjaa r zal er meer 

duidelijkheid moet en zijn. 

Tegenover de voetbalvelden ligt aa n de Bredestraat het 

weit j e van Lap. Die naam dankt het t errein aan de ini 

t iatiefnemer om hier, op grond van de gemeente, geen 

woningen te lat en bouwen, maar om er een dierenweitje 

van te maken. Johannes Lap nam dit ini ti atief eind jaren 

veertig en hij onderhield het terrein tot op zeer hoge leef

tijd. Sinds zijn dood, in 2001, verzorgen zijn zoon Ha rrie en 

diens zoon Pete r de beesten. 

Tenslotte staan we nog even kort st il bij het gebouw van 

de Sticht ing Overal. Deze sticht ing veroorzaakt sinds 1982 

t wee keer in de week een drukte van be lang in de directe 

omgeving. Vanaftoen zette Overa l haar activiteiten voort 

in het oude pand van Edelweis (opvolger van De Lelie), de 

voormalige w asserij hier. De fa mili e Van Haeren w as met 

de w asserij begonnen in de j aren dertig. Deze voo rmalige 

chocol adefabriek bl eek namelijkuit stekend geschi kt te 

zijn als wasserij : de bovenruimtes kond en benut wo rde n 

als droogruimtes voo r de w as. En de wasserij beschi kte 

hier over een heldere eigen bron. Dat wate r w erd in een 

reservoir opgeslagen op zolder. De laatste jaren gebruikt e 

de familie Peters enkele ruimtes voo r het reinigen van 

suède. Na sluiting van deze act ivi te iten diende het pand 

onder andere als opslagplaats en als showroom voo r ant ie

ke aut o's. Tot dat St icht ing Overa l hetgebouw kocht . Het 

huidige pand dateert van 1993 (in verband met een bra nd 

in 1996 werd het in 1997 weer herbouwd) en kent het ken

merken de ronde, begroeide dak. 

Beschrijuing uan Hees uit ~9~2 
(u it: Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld, een uitgave van de 

Vereeniging "Dorpsbelang'; 1912, blz.161-165) 

Dooronze wandeling langs Korte 

Breedestraat, Breedestraat en terug 

langs de Dorpsstraat naar het hotel 

Heeslust is thans het centrum van 

Hees beschreven. Er rest nu nog van de 

Breedestraat een gedeelte te beschrij

ven, loopende van af hare samenkomst 

met de Korte Breedestraat 

Oe Noordzijde van het Breedestraat

pleintje wordt ingenomen door het 

ouderwetsche huis van den Mr. tim

merman-brandmeester}. Peters; rechts 

van dat huis voert een niet verharde 

landweg naareen tweeta l boerderijen. 

Heeft men een lust eene veldwandeling 

te doen, dan is deze weg aan te bevelen. 

Men loopt dan de Biezen in en is men ver 

genoeg, onder den rook der huizen weg, 

het veld inge/oopen, zet u dan eens aan 

den rand van een sloot neder. zie eens 

naar de stad Nijmegen en gij zult moe

ten bekennen. van uit de Biezen al een 

bijzonder schoon vergezicht te hebben. 

Oe spoorbrug over de Waa l, de verschi l

lende torens, de hoog oprijzende kerken 
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en gebouwen en verder het voor u lig

gend, rustig- lachend landschap boeien 

ongemeen het oog. Schenk dan eens aan

dacht aan hetgeen gij in uwe nabijheid te 

hooren en te zien krijgt. ( .. ) 

Hebt gij nu uwe veldwandeling vo lbracht 

en u meteen op de hoogte gesteld van 

den stand der verschillende veldgewas

sen, dan zullen wij thans uit de Biezen 

terugkeerenen onze wandeling langs de 

Breedestraat vervo lgen. Allereerst vo lgt 

links de gemeente-politiewacht voor de 

Buitenwijken met brandspuithuisje en 

daarnaast de veldwachterswoning van 

den gemeenteveldwachter Kruitwagen 

Ter rechterzijde strekt zich een ruim 

ve ld uit , hoofdzakelijk voorgroenteteelt 

gebezigd en o.a. gedeeltelijk ook ingeno

men door de reeds genoemde kweekerij 

van den heer Va leton. Tegenover dit veld 

staan een ige boerenwoningen aan den 

linkerkant van den weg, een dubbele 

heerenbehuizinge met daarachter eene 

boerderij en dan de ui l/a Ke/fkens Hof en 

Beek. Op de poort van dit huis stonden 

vroeger een paar urouwenbustes. 't Was 

het huis met de "pupkes" op de poort. in 

het vorigjaar verkocht mej . Suringar dit 

huis aan den heer Koek uit Eist, nadat zij 

aan huis en erf veel had verbeterd. Mej. 

S. kocht het huis van de erven Marcelier 

en vóór haar werd het als huurhuis door 

verschillende menschen in de laatste 25 

jaren bewoond. Er was zelfs, gedurende 

ruim een jaar, eene ziekenverpleging 

van mej. A. Knuttel in gevestigd, waar

mee echter weer in den loop van 1895 

werd opgehouden; zeer tot spijt van 

vele dorpsgenooten. die gaarne de wel

willende zuster Knuttel hier behouden 

hadden. Op dit huis vo lgt een stuk land, 

waarop in dezen zomer een complex van 

kassen zal gebouwd worden. bestaande 

uit corridorkas met 5 aangesloten groote 

kassen. Deze kweekerij zal den naam 

"Ge/ria" krijgen en onder leiding staan 

van den heer W Lodder. thans nog di ree-

De Sticht ing Overa l dankt haar bekendheid aa n de "win 

ke l". Bruikbare spull etj es wo rden op woensdag en zaterdag 

tegen lage prijzen aangeboden. Van heinde en verre komen 

daar belangstell enden op af. De opbrengsten van de ver

koop gaa n naar goede doelen, overal in de wereld . In de 

t uin van Overal zijn de vrijwilligers van de Kaardebol act ief. 

Volledig onherkenbaarveranderd is de Bredestraat na de 

kruising met de Oscar Carréstra at. alle tuinbouwact ivi 

te iten zijn hier verdwenen, evenals het oude Landgoed 

Manheim (zie elders in de Stenen Bank). Het straatbeeld 

wo rdt nu bepaald door veel huizen, één oud boerderijtje 

en (heel veel) auto's met de blijkbaar bijbehorende drem

pels. Aan het einde (of feitelijk beter: het begin) van de 

Bredest raat komen we bij het villapa rk van Prinsenlaan en 

Emmalaan. Maar daarover is in een eerdere aflevering van 

dezereeks al geschreven. 

teuraan de kweekerij van den heerjac. 

C. Groenewegen te Santpoort Ook in 

deze kweekerij zullen kamerp lanten in 

hoofdzaak worden gekweekt. 

Huize "de Diemercamp" vo lgt hierop. Een 

lommerrijk voorterrein. gracht met aar

dig bruggetje, een rustig heerenlandhuis 

en daarachter eene vruchtbare ooft- en 

groentetuin maken van dit terrein een 

bekoorlijk geheel. Voor een twintig-

ta l jaren woonde daar wij len mej. De 

weduwe Noor, later kocht de oud-gezag

voerder van de gouuernementsmarine. 

wijlen de heer PL. Soeters, dit erf en liet 

aan het huis veel verbouwen. 

Een plotselinge dood rukte deze staeren 

en op ons dorp zeer beminden man uit 

ons midden. terwij l zijne weduwe- nu 

in den echt verbonden met den heer 

Meyboom - op dit land goed is blijven 

wonen. Naast dit erf stond eene boerde

rij, welke ook behoort aan den heer en 

meurouwM. 

Het is eigenaardig, dat in vroegere dagen 

te Hees heerenbehuizingen werden 

gezet àf direct gebouwd aan een boeren

woning àf wel in de onmiddell ijke nabij

heid er van. 

Aan den rechterkant van den weg ligt de 

ouderwetsche boerderij van de weduwe 

Th. Re intjes en verderop naar boven en 

links de stoomwasscherij "de Lelie" met 

daarnaast de stoom-meelfabriek van 

den heer Fleuren, die vlak tegenover 

zijn zaak woont, in het huis, waar vroe

ger jaren lang mejuffrouw C. de Ranitz 

woonde. 

Oe heerenbehuizinge, die nu volgt, is 

van mevrouw de wed. H.H. Engelkens 

en werd vroeger in eigendom bewoond 

door den heer V de Vil/eneuue, die later 

het tegenoverliggende Manheim (zie 

Mr. van S.) metterwoon betrok. Huize 

Manheim kwam, na het vertrek van 

Overa l, de koepel 

den heer de V, in handen van den heer 

C. van Houweninge en t hans wordt het 

bewoond door de twee heeren Noy en 

hunne beide zusters. 

Oe heer de V liet eene groote serre op 

Manheim bouwen, want hij was een 

groot liefhebber. kenner enkweekervan 

allerlei - voor dien tijd in ons land nog 

zeldzame- planten en bloemen. Hoe 

pracht ig onderh ield hij zijn erf' Gelukkig, 

het mag gezegd worden: ook zijne opvol

gers hebben steeds gezorgd, dat hun erf 

er goed uitzag, al was dan ook de kost

bare verzameling planten en bloemen 

niet meer aanwezig. 

·De Breedestraat is nu beschreven en 

door het Vi llapark, langs het huis van 

den heer Pascal aan de Voorstadslaan. 

gaat de wandeling verder naar de Oude 

Heesschelaan, waar de samenkomst van 

den Nieuwen Nonnendaa/schenweg en 

de Oude Heesschelaan plaats vindt. 
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BRANDSTOFFENHANDEL 

H. GIESBERTZ v;H GEBR. SCHREUDER 
OUDE HAVEN 62 • TELEFOON No. 82 

NIJMEGEN 

POSTREKENING No. 93795 

Hent met 4 dochters ach
ter Manheim, zittend rechts, 

PARTICULIER ADRES , 

BREEDESTRAAT 22 
TELEFOON No. 192 

NIJMEGEN, den 193 .. 

Landgoed Manheim en een kolenhandel 

Man heim: nog zo'n markante 
naam op oude kaarten van Hees. 
Hetlandgoed Manheim lag ruim 

driehonderd jaar op de hoek 
Bredestraat - Oscar Carré-straat, 

waar nu een rijtje 6o-er jaren 
woningen (nrs 32-44) staat. 

Henriëtte Giesbertz (86) kwam er 
in 1932 als klein kind vanuit de stad 
te wonen en vertelt met liefde over 

het huis en vooral de tuin. Haar 
vader Hent (Hendrik) Giesbertz 

dreef er een boerenbedrijf en eèn 
kolenhandel met zijn acht doch

ters en drie zonen. Ze maakte ook 
het einde van dit markante land

goed mee. 

destenen bank I december2oo6 

door: jan Brauer 

'Grootvader had een slepersbedrijf. 
zeg maar transportbedrijf. en ook een 
boerderij midden in de stad aan de 
Steenstraat Mijn vader had aan groot
uader moeten beloven dat hij deze zou 
overnemen. Dat deed hij braaf. maar op 
een gegeven moment is hij er kolen bij 
gaan doen. Dat deden wel meer boeren 
in die tijd. In 1908 is mijn vadergetrouwd 
met Everdino Peters, ze kregen acht 
dochters en drie zonen. Vader was een 
ondernemend man, zat in diverse bestu
ren, bijvoorbeeld in de Raad van Toezicht 
van de Nijmeegse Boerenleenbank, die 
grootvader trouwens in 1904 mede had 
opgericht. Omdat de stadsboerderij zou 
moeten wijken voorde plannen rond de 
aanleg van het Groene Balkon, zijn we in 
1932 naar Manheim in Hees getrokken.' 

Op de foto's uit het familiealbum 

zien we een statig huis met mooie 

chaletachtige dakkappellen en een 

grote veranda met glas en lood. Het 

lag achter een mooi hekwerk met een 

toegangspoort. De Bredestraat was 

Engelbert de Man, die was getrouwd 

met mevr. Anteniette Wilhelmina von 

der Pfortzen. Ziedaar de oorsprong 

van de Duitsgetinte naam, suggereert 

stadsarchivaris Van Schevichaven. 

Deze stadsarchivaris koppelt de bij 

zondere naam Kostverloren overigens 

aan de mislukking van de aspergecul

tuur in Nijmegen in de 18e eeuw1. 

Hent Giesbertz kocht het huis van de 

familie Noy; het stond toen al bekend 

om zijn mooie tuin en kassen met bij 

zondere planten. 

Henriëtte Giesbertz schetst de bedrij 

vigheid rond het huis: 'Vader had in 
1932 ook nog de kolenhandel Schreuder 
overgenomen. De kolen kwamen per 
trein aan en de wagons moesten achter 
de Hezelpoort, waar nu de parkeer
plaats ligt, met de hand worden gelost. 
Daarvoor werden dan losarbeiders 
ingehuurd. De kolen gingen naareen 
loods aan de OudeHauen. In 1936 werd 
de opslag naar Manheim verplaatst, 
daar kwam een grote loods. De bekende 

toen nog een zandweg. De geschiede- briketten lagen buiten hoog opgestapeld 
nis van het huis gaat terug tot voor 

1700, toen het waarschijnlijk nog 

Kostverloren heette. In 1758 werd 

het gekocht door stadssecretaris mr. 

tegen de muur. Bij ons hielp iedereen 
mee, in huis en in de tuin. We hadden 
een grote boomgaard met we/45 fruit
bomen, een bosje met u ijver, enkele 

Manheim, reconstructietekening 

kassen en sta llen u oor de koeien en de 
paarden. We verkochten melk aan huis. 
Aan de achterkant waren het allemaal 
landerijen zo ver je kon kijken, tot aan 
de Waal en de elektriciteitscentrale toe. 
Aan de Bredestraat liep onze tuin tot aan 
het oude witte huis op de hoek met de 
VIietstra at.' 
'Oe koeien- een stuk of twaalf - /iepen 
's zomers in de Ooijen moesten daar 
gemolken worden. Voor de winter 
kwamen ze naar de Bredestraat, in alle 
vroegte als er nog geen verkeer op de 
weg was. Daar stonden ze in het vroege
re koetshuis aan de achterkant van het 
huis. Tijdens de oorlog leverde de tuin 
trouwens voldoende voedsel, we hebben 
geen tekort gehad. Veel mensen uit de 
stad kwamen toen naar Hees om spullen 
te halen.' 

Manheim was een paradijs voor 

de jeugd. Heel veel kinderen uit de 

straat kwamen bij Giesbertz spelen. 

Henriëtte ontdeugend: 'We hadden een 
speciaal fluitj e. Als we daar op bliezen 
kwamen ze uit alle hoeken opdagen. En 
moeder, die van niets wist, vroeg dan 
verbaasd: 'Waar komen toch al die kin 
deren nu weer vandaan: In het voorjaar 
werd er in de boomgaard gesnoeid en 

het hout kwam op een grote stapel. Op 
eerste Paasdag was er dan groot paas
vuur u oor de hele buurt. Er werd rond 
het vuurgezongen en gedanst.' 

EEN VOLTREFFER IN 1944 
Uitgerekend de bevrijding van 

Nijmegen leidde het einde in van 

Man heim. Henriëtte legt dat uit: 

'Eerst hadden de Duitsers in de boom
gaard achter het huis zoeklichten en 
luchtafweer opgesteld. Op 18 september 
'44 waren die wel meteen vertrok-
ken, maar toch kreeg de achterkant 
van het huis een voltreffer. En het was 
juist helemaal zo mooi opgeschilderd! 
Gelukkig waren ergeen slachtoffers, 
maar de schade was groot. Er trokken 
die dag nog troepen Hitlerjugend vanaf 
het kanaal dwars door de velden langs 
ons terug, ze vernielden ruwweg wat 
ze tegenkwamen. De eerste beurijders 
waren de Amerikanen, die meteen verder 
trokken u ia het Waterkwartier richting 
Waal brug. 
's Avonds waren de Engelsen er en later 
kwamen er nog Canadezen bij. In de 
boomgaard hadden ze hun kanonnen 
opgesteld om richting Arnhem te vuren. 
Voorons begon een spannende, maar 
best wel leuke tijd; in die maanden 

Kolenloods met briketten 

aan huis bezorgd! 
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1908: Hent Giesbertz trouwt Everdina Peters 

HENK GIESBERTZ' KOLENHANDEL 
KANTOOR: DOM MEISTRAAT lo\- MAGAZIJN, BRIDESTRAAT 28 

Postrekeni ng 93795 
Telefoon No. 25S69 

NIJMEGEN-HEES 
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hebben we wisselend toch aan zo'n 6o 
militairen onderdak gegeven. 'Al die 
kerels en ik zit hier met acht grieten' zei 
mijn vader bezorgd. Dat was opletten 
voor hem, zeker als we naar een feestje 
gingen! De hele straat had trouwens 
inkwartiering. Maar ze kwamen alle
maal naarons. Jn de loods hadden ze hun 
keuken. 's Avonds kwamen ze vaak in 
huis om te kaarten of voor een spelletje 
mens-erger-je-niet. Een gezellige tijd 
eigenlijk.' 

Haar moeder was in 1941 gestorven, 

twee dochters namen toen het huis

houden over. jongste zoon Wim nam 

later de boerderij over en haar zus 

Mien begon een melkhandel aan de 

Weurtseweg. De oudste zoon Henk 

ging door met de kolen handel. Hij 

ging er ook olie bij leveren. Na de 

vondst van aardgas in Slochteren ging 

Nederland in de jaren zestig massaal 

over op gas. Dat betekende geleidelijk 

het einde van het beroep kolenboer in 

Nederland. 

En het huis Manheim werd in '51 door 

Henriëtte met haarvader en zus ver

laten: 'Vanwege de crisistijd had vader 
al tussen 1935 en 1938 stukken tuin aan 
de Bredestraat verkocht aan aannemer 
W van den Hof Deze bouwde daar het 
rijtje jaren dertig huizen dat er nu nog 
staat met de nummers 20 t/m 30. Na de 
oorlog eiste de gemeente aan de ach
terkant een flin k stuk grond op om de 
woningen aan de Dommelstraat te bou
wen, waarbij het puin van de binnenstad 
werd hergebruikt voor zogenaamd kor
re/beton. Mijn vader heeft geprobeerd de 
onteigening nog tegen te houden maar 
in 1951 moest hij overstag. Het huis met 
grond werd verkocht en dat betekende 

in fe ite het einde van het landgoed 
Man heim. Op de plek kwamen de hui
zen aan de Bredestraat, Rivierstraat 
en Domme/straat. Tja, er was in die 
tijd grote woningnood; overal werd er 
'ingewoond' bij anderen en er moest dus 
gebouwd worden.' 

In 1957 werd het oude huis afgebro

ken, de oorlogsschade had het te sterk 

aangetast: Ik heb toen toch een traantje 
moeten laten, zegt Henriëtte nu. Ze 

bleef met vader en haar jongste zus 

Trees wonen in de Bredestraat, op nr. 

22, en werkte 43jaar in een leiding

gevende functie op de administratie 

van C&A in deze regio. Hent Giesbertz 

stierf in 1973, vlak voor z'n 90ste ver

jaardag. Enkelejaren geleden verhuis

de Henriëtte met haar zus naar een 

appartement elders in Hees. De mooie 

herinneringen aan Manheim liggen 

opgeslagen in het fotoalbum . 

1 Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld, Nijmegen 1912, blz. 36 en 164 

Centrale 
gaat schonerbijstoken 

Gemeente, provincie, bewonersgroepen en Electrabel heb

ben onlangs afspraken gemaaktoverde milieuprestaties 

van de centra Ie voor de komende jaren. Straks, met een 

nieuwe milieuvergunning, mag meer duurzame energie 

worden gemaakt uit allerlei groene reststoffen, zeg maar 

biomassa. Dat mag alleen als dat duurzaam spul is. Ook 

zijn er strenge voorwaarden, bijvoorbeeld normen voor de 

uitstoot van stof. Zo wordt er geen palmolie en koolzaad 

olie bijgestookt. Alleen echt duurzame biomassa mag, en 

dat wordt vooraf overlegd, ook met de bewoners en milieu

organisaties. 

jARENLANG PROCES 

Electrabel is al jarenlang bezig om een milieuvergunning 

te krijgen voor de kolencentrale. Daarbij werd zeer kritisch 

meegekeken door milieu - en bewonersorganisaties, zoals 

on ze Vereniging Dorpsbelang Hees, maar ook door de 

Gelderse Milieufederatie, Leefmilieu en Waterkwartier. Zo 

werd in 2004 na een beroep bij de Raad van State een ver

gunning vernietigd. Om een herhaling hiervan te voorko

men, is door alle betrokken partijen gezocht naar het door

breken van de impasse. Ook de VROM -inspectie, provincie 

en Nijmegen waren bij het proces betrokken. Voor de 

gemeente Nijmegen en omgeving is de beperking van de 

fijnstof uitstoot van groot belang. De leefkwa I iteit rondom 

de centrale wordt hierdoorverbeterd.Ook de Werkgroep 

Milieu van on ze verenging is intensiefbetrokken geweest 

bij het overleg, dat in goed sfeer verliep en uiteindelijk tot 

een overeenstemming leidde. Voor hun inzet is dank ver

schuldigd . 

Na dit proces is het vertrouwen in Electrabel hersteld 

omdat nu duidelijk is welke milieu - investering dit bedrijf 

doet, maar ook nu strak is bepaald aan welke strenge 

milieunormen het bedrijfzich zal moeten houden voor 

het bijstoken van biomassa. En groene 'rotzooi' omzetten 

in stroom is nog altijd beter dan het op een stortplaats te 

laten wegrotten. 

Heese honden 

Begin november verscheen er van de ene 
dag op de andere een nieuw soort straat
meubel in onze wijk. Ze lijken sprekend op 
een hightech roestvrijstalen brievenbus, 
maar de plekken waar ze staan (bij groene 
hondenuitlaatplaatsen, afgekort als hup) 
en de bijbehorende bordjes {'In Nijmegen 
geldtopruim plicht') maken de nieuwe 
boodschap van de gemeente Nijmegen 
goed duidelijk. Voortaan dienen ook Heese 
hondenbezitters ervoor te zorgen dat de 
uitwerpselen van hun geliefde viervoeters 
op een hup belanden ofwel ze dienen 
die eigenhandig in deze 'schijtbussen' te 
deponeren. Hoe ze dat doen, wordt voor
lopig in het midden gelaten, maar als ze 
het niet doen, dreigt er, zo bezweren de 
bordjes, een fikse boete {€75). Dat is nog 
eens een onmiskenbaarteken van verste
delijking! Heese honden zijn stadshonden 
geworden, zelfs al worden ze uitgelaten in 
een dorpspark. 

HenkTermeer 
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>Op 7 november: deelname aan de fietstocht van het 

Co llegeBen W door onze wijl<: diverse pijnpunten 

benoemd en aandacht gevraagd voor milieu, groen en 

bouwactiviteiten in de wijl<. Zie elders in dit nummer. 

>Op 27 oktober: drukbezochte Filmavond met oude 

Nijmeegse films georganiseerd. Samenwerking met 

bewonersgroep Dominicushof. 

>DAR: met Waterkwartier acties gevoerd tegen de uitbrei

dingsplannen vanwege de stofhinder en de overlast en 

milieueffecten van aan- en afvoer. De voorzitter schreef 

een ingezonden brief naar De Gelderlander 'Zorgt de DAR 

ook in West voorfrisse en schone omgeving? (4 septem

ber 2006.) Eind ditjaar wordt uitspraak over het beroep 

tegen de milieuvergunning verwacht. 

>Electra bel: invloed uitgeoefend bij de inhoud van de 

nieuwe milieuvergunning 

DIVERSE ZAKEN RUIMTELIJKE ORDENING: 

>KNVB gebouw, Schependomlaan 16-18: De project

ontwikkelaar heeft overlegd met de buurtbewoners. 

Feitelijk haalde hij hierbij d~ oude tekeningen van 2000 

weer tevoorschijn. Buurtbewoners wezen hem op het 

· nieuwe, inmiddels aangenomen bestemmingsplan 

Nijmegen Oud West. In dit nieuwe bestemmingsplan zijn 

hoogte en bouwoppervlak voor het KNVB-gebouw aan

zienlijk beperkt, er mag maar so m2 worden uitgebreid. 

De projectontwikkelaar en architect zijn vertrokken met 

het bericht dat er nader gestudeerd wordt op de nieuwe 

situatie. 

>Groene Boerderij, hoek Oude Heselaan-Dikke Boomweg: 

Er is een sloopvergunning afgegeven. Naar aanleiding 

hiervan is gesproken met de eigenaar. Hij is van plan om 

het boerderijtje ongeveer in dezelfde stijl te herbouwen 

en er zelf in te gaan wonen. Voor een grotere functionali

teit worden dak en goothoogte met ongeveer een meter 

verhoogd. 

>Het Kapucijnerldooster, hoek Wolfkuilseweg

Schependomlaan: Dit wordt de komende twee jaar als 

kamerbewonerscomplex aangeboden. De verleende 

vergunning geldt ook maar voortwee jaar. Enkele kleine 

verbouwingen zijn hiervoor nodig. Bedoeling is dat er 

straks "seniorenappartementen in de duurdere sector" in 

komen met de mogelijkheid voor bewoners om op maat 

extra zorgtaken in te huren. De komende tweejaar zijn 

nodig om plannen uit te werken en procedures te over

bruggen. 
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>Vill a De Beuken, Kerkstraat s: Het eerste plan van de 

projectontwikkelaar met grote appartementenblokken 

achter de oude vi I la was voor diverse partijen onbevre

digend. Bij de gemeente zijn eisen t .a.v. behoud groen en 

ontsluiting van het perceel neergelegd. Er wordt momen

teel een nieuw plan ontwikkeld dat met de omwonenden 

en de werkgroep RO wordt besproken. 

>Voormalige Kwekerij, Kerkstraat 187: Namens de pro

jectontwikkelaar is er door de architect gesproken met 

de buurt en de werkgroep RO. De omwonenden blijven 

bij hun voorstel vierwoningen op dit kavel te realiseren. 

De projectontwikkelaar wil beslist niet minder dan zeven 

woningen. De werkgroep RO heeft voorkeur voor het plan 

met vier woningen maar kan ook akkoord gaan met het 

plan voor zeven woningen. Er wordt nagedacht over de 

ontstane situatie. 

> ROC/Wesseldijk, Energieweg 25: Bewoners en werk

groepROzijn uitgenodigd door ROC voor een gesprek om 

over de ontstane situatie te praten. Binnenkort zal dit 

gesprek plaatsvinden. 

> Sancta Maria: Ondanks eerdere toezeggi.ngen komt er dit 

jaar geen voorlichting meer over de toekomst en opzet 

van de opvangactiviteiten. Word.t vervolgd. 

>Kassen Van de Water Wolfkuilseweg: Er wordt in decem

ber een raadsvoorstel ingediend met drie alternatieven 

over de toekomst van de kassen. Tervoorbereiding hierop 

is er een brief naar a I Ie fractiespecialisten ruimtelijke 

ordeningvan alle partijen gestuurd. Daarin is aandacht 

gevraagd voor ons standpunt, te weten: kassen slopen en 

grond toevoegen aan Park West. 

> Wijkbeheerplan Hees: De vereniging heeft een bijdrage 

geleverd bij het tot stand komen van het wijkbeheer

plan voor Hees, dat door de wijkbeheerder van Hees Rob 

van de Wetering namens de gemeente Nijmegen wordt 

gemaakt. Het concept plan zal vanaf6 december op de 

website van de gemeente Nijmegen staan. 

foto: van Teeffel en 

Secretaris Annemarie Verberne verlaat Hees 

Annemarie Verberne heeft per 1 oktober het secretariaat 

van onze vereniging overgedragen. Dat heeft te maken 

met haar gezondheid, maar ook met de verhuizing naar 

een ander deel van de stad. Ruim tien jaarwas Annemarie 

een stabiele factorvoorde administratie en het bestuur 

van onze vereniging. Zij verzorgde de ledenadministratie 

en deed het secretariaat met overgave en nauwgezetheid. 

Annemarie is door het bestuur uitgebreid in het zonne

tje gezet. Voorzitter Johan van der Mee schetste haar bij 

die gelegenheid als 'een serieus en nauwgezet type, goed 

in de samenwerking. Daarnaast gaf ze op haar eigen manier 

gevraagd of ongevraagd haar mening en was een goede 

vraagbaak voor de jongere' bestuursleden. Ook haar beschei

denheid viel op.' 
EchtgenootArno heeftjarenlang in de redactie van de 

De Stenen Bank gezeten. Het bestuur dankt beiden voor 

de belangeloze inzet de afgelopen jaren en wenst hen 

een goede toekomst toe op hun nieuwe woonplek aan de 

Ste rresc ha nsweg. 

Nieuwe gegevens secretariaat 

Ton van Seters 

Schependomlaan 14 

Tel: 377 07 Gs 
e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl 

Wilt u actueel nieuws 

per E-mail? 

Dit blad verschijnt driemaandelijks. Vaak heeft het 

bestuur interessante informatie voor leden die niet 

op een nieuw nummer kan wachten. Denk aan activi

teiten in de buurt of i nfoavondenvan de gemeente of 

andere organisaties, zoals bijvoorbeeld de bij dit num

mer gevoegde informatie. 

Wilt u dat wij u digitaal op de hoogte stellen van der

gelijke actuele wijkinformatie? 

Geef dan uw E-mail adres op voor deze info-lijst aan: 

ledenadmin@dorpsbelanghees.nl 
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< advertenties > 

Collectie Van der Kloot Gemeentearchief 

Gelegen onder de molen in het Florapark kunt u 

Dineren en Feesten in huiskamersfeer. 

Ons restaurant is donderdag vanaf17.00 uur 

en zondag vanaflo.oo uur geopend. 

De overige dagen zijn er diverse mogelijkheden 

voor groepen van 20 tot 130 personen om uw 

gelegenheid persoonlijk te vieren. 

U bent van harte welkom in 't Sfeerhuys 

Wel even reserveren! 

Debby & Dennis 

't Sfeerhuys de Looimolen 
Looimolenweg15 Nijmegen 

. . • • 024 379 06 76 
www.sfeerhuys.nl 
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Actueel actienieuws 
leest u in de 
losse bijlage 

GEVESTiGD: 

psychologenpraktij I< Bernts & Bloo 

Mw. Drs S.J.H. BERNTS 

Mw. Drs R.J .I<. BLOO 

Dr. de Blécou rtstraat 38 

6541 DJ Nijmegen 

Mobiel: o6 410 65 111 

• 

'Uw bestuurslid 
weet ook veel 

• I 

over ene.rg1e . 

Het Shell Vrijwilligersfonds 
Op vrijwilligers kun je bouwen. Hun inspanningen 

voor verenigingen. instell ingen en stichtingen zijn 

goud waard. Eén van uw vrijwi ll igers werkt bij Shell in 

Nederland. Dat waardeert Shell zeer. Want 

juist maatschappelijke en soc iale inzet maakt onze 

medewerkers completer en meer betrokken. Het Shell 

Vrijwilligersfonds doet donaties aan instellingen waar 

medewerkers van Shell als vrijwilliger actief zijn. 

Ook u helpen wij graag! 

lnvest in Social Energy 
www.shell.nl/socialinvestment 

Schola 

INSTALLATIE BUREAU WELLEN 

Gas, .Water, CV, Elektra, Zonne·energie 

Dennenstraat 114 

6543JW Nijmegen 

tel 024 378 28 95 

fax 024 378 53 66 

e-mai l 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 

postkantoor 

bruno 
Molenweg 4b Nijmegen 

>Makkelijk bereikbaar 

>Volop gratis parkeergelegenheid 

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

>Uitgebreid dienstenpakket in het postkantoor 

>W inkel en postkantoor reeds om o8.oo u open 

(ma t/m vr) 

>U bent van harte welkom 

winkel (024) 388 69 76 
postkantoor (024) 378 ss 10 
Fax (024) 373 28 27 

< advertenties > 

TANK, WAlEN KAlT MET PUliEl 

Fiets & fitness 

Dennenstraat 69 
6543 jP Nijmegen 
tel (024) 377 oo o6 

fax (024) 373 33 ss 
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De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft naar het 
behoud van het landelijke karaktervan het voormalige kerkdorp Hees. 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees 

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

Toon Zondag (penn ingmeester), tel 378 28 76 

Maria van de Mortel, tel 323 68 o8 

jan Brauer, tel 378 56 82 

Ton van Seters, secretaris, tel 377 07 65 

Secretariaat 

Ton van Seters, tel377 07 65 

Schependomlaan 14 

e- mail: dorpsbelanghees@planet.nl 

www.dorpsbelanghees.nl 

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

Ledenadministratie 

ledenadmin@dorpsbelanghees.nl 

Redactieadres van de Stenen Bank 

Kerkst raat 6o, 6543 KL Nij megen 

tel37310 63 

e-mail dorpsbelanghees@planet.nl 

Redactieleden 

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

vormgeving: Hendriek Mulder 

advertenties: Toon Zondag 

16 destenenbank 1 december2oo6 

Lid worden? 

U kunt I id worden door contact op te nemen met het secretari aat 

van de vereniging. Het lidmaatschap kost 10 euro per jaar. Hiervoor 

ontvangt u een acceptgiro. 

Indien u elektroni sch betaalt, verzoeken wij u om uw adres met 

postcode te vermeld en. e-mail financien@dorpsbelanghees.nl 

Dan kz ij het gro te ledental heeft de verenig ing de afge lopen j aren al 

veel kunnen berei ken. 

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen 

WERKGROEP PARK WEST: Eli a Scho lte n, t el. 373 48 oo 

WERKGROEP HISTORIE: Loek j anssen, te l. 373 48 oo 

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

WERKGROEP MILIEU: Ton van Seters, te l 377 07 65 

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

MILIEUKLACHTENLI)N: 026-359 99 99 

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

Let op! 

Knnii io.l eve.cen_vooL2<; februari 200J_.QQ het redactieadres. 




