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Uitnodiging nieuwjaarsborrel

Vereniging Dorpsbelang Hees

Vrijdag 7 januari in de Petruskerk
van 19.30 tot 22.00 uur

De Vereniging Dorpsbelang Hees nodigt u mede namens de Stichting Cultuur 

Criterium en het bestuur van de Petruskerk uit voor een Nieuwjaarsborrel in de

Petruskerk, Schependomlaan 85 op 

vrijdag 7 januari 2011 van 19.30 tot 22.00 uur

Wij willen u hiermee de gelegenheid geven om mede-wijkbewoners een 

gelukkig 2011 te wensen.

Voorlopige agenda van 
activiteiten in 2011
7 januari Nieuwjaarsreceptie in de Petruskerk

14 april Algemene ledenvergadering in de Petruskerk

25 Juni Midsummernightconcert in de Petruskerk

14 t/m19 augustus Bouwdorp Hees in het Kometenpark

27 augustus Dorpsfeest in het kader van 20-jarig jubileum van de Vereniging

Bachcantates verzorgd door Cultuur Criterium  

in de eerste helft van 2011 (in de Petruskerk):

zondag 9 januari BWV 3 Ach Gott, wie manches Herzeleid  

zondag 13 februari BWV 111 Was mein Gott will, das g'scheh allzeit  

zondag 13 maart BWV 22 Jesus nahm zu sich die Zwölfe  

zondag 10 april BWV 113 Herr Jesu Christ, du höchstes Gut  

zondag 8 mei BWV 112 Der Herr ist mein getreuer Hirt  

zondag 12 juni BWV 74 Wer mich liebet, der wird mein Wort halten

gehouden in het Kometenpark. Ook zullen er gedurende 

het jaar weer een aantal kleinere activiteiten georgani-

seerd worden voor de kinderen. Meer over al deze activi-

teiten kunt u vinden op onze website (www.dorpsbelang-

hees.nl) en in ons blad de Stenen Bank.

Een van de hoogtepunten in 2011 zal de viering zijn van 

het 20-jarig jubileum van de vereniging, dat samenvalt 

met het feit dat 100 jaar geleden de voorganger van 

onze vereniging, Vereeniging Dorpsbelangen Hees, door 

Dr. De Blécourt werd opgericht. Voor de jubileumvie-

ring staan voorlopig de volgende activiteiten gepland: 

Midsummernightconcert (zaterdag 25 juni 2011), presen-

tatie van het boek over de historie van Hees en het jubile-

umdorpsfeest op zaterdag 27 augustus 2011.

Het werk van de vereniging wordt gedaan door zo’n 30 

actievelingen in bestuur en werkgroepen. Wij willen hen 

graag bedanken voor hun inzet en ik hoop dat we in 2011 

ook weer kunnen rekenen op deze mensen. Het is vrijwil-

ligerswerk waar veel tijd in gaat zitten, maar de sfeer is 

goed en we kunnen ook veel bereiken met z’n allen. Graag 

roept het bestuur hierbij ook andere leden van de vereni-

ging op om hun steentje bij te dragen en om zich in te zet-

ten voor ons mooie Hees. Want met meer mensen kunnen 

we meer bereiken!

Tenslotte wil ik u allen, mede namens het bestuur van de 

vereniging, hele fijne kerstdagen en een goede jaarwisse-

ling toewensen.
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Terugblik 2010 – vooruitzicht 2011
Door onze voorzitter

Door: Ton van Seters

December is de maand om net als vorig jaar samen met u terug te blikken op de 
activiteiten die onze vereniging het afgelopen jaar weer op touw heeft gezet en 
te kijken wat het jaar 2011 te bieden heeft.

Voor groen en ruimtelijke ordening …
Vanaf het voorjaar konden we volop genieten van het 

nieuwe park Lugtigheid aan de Wolskuilseweg, dat toen 

grotendeels gereed kwam. Mede door de inbreng van de 

werkgroep Groen Hees hebben we er in Hees een mooi 

stuk groen bijgekregen. De werkgroep heeft zich ook inge-

zet voor het behoud van het bestaande groen in onze wijk 

en de verdere voltooiing van Park West.

Nu de gevolgen van de financiële crisis aan het vermin-

deren zijn, komen de bouwactiviteiten in ons ‘dorp’ weer 

langzaam op gang. De werkgroep Ruimtelijke Ordening 

heeft ondersteuning gegeven aan de omwonenden van 

het voormalige Kapucijnerklooster aan de Wolfskuilseweg 

in hun strijd tegen de voorgestelde nieuwbouwplannen. 

Vanaf september is Jan de Kanter de nieuwe voorzitter 

geworden van de werkgroep. Verder zijn we nog steeds 

bezig met ons verzet tegen de nieuwe stadsbrug in zijn 

huidige vorm. Op 24 november is er een zitting geweest 

van de Raad van State waarbij het beroepschrift tegen het 

bestemmingsplan ‘stadsbrugtracé’ is behandeld. Zodra 

de uitslag van het beroep bekend is zullen we u dit laten 

weten.

 … en jong en oud
Op sociaal en cultureel vlak is de vereniging voor jong en 

oud weer bijzonder actief geweest. Het eerste Bouwdorp 

Hees was een groot succes. Er werd met veel plezier getim-

merd en gespeeld door meer dan 100 kinderen. Mede door 

de inspanningen van de werkgroep Bouwdorp Hees en de 

vele vrijwilligers hebben de kinderen ondanks het relatief 

slechte weer een onvergetelijke week gehad. Ik wil hierbij 

ook alle sponsoren nogmaals bedanken voor hun steun. 

Verder zijn er ook nog vier andere activiteiten voor de 

jeugd van Hees georganiseerd. De filmmiddag, de speur-

tocht, de spelletjesmiddag en het apenkooien waren een 

groot succes.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie konden we weer luiste-

ren naar een mooi optreden van de Heese Stemmen. Het 

Midsummernightconcert op 11 juli in de Petruskerk was 

prachtig. Dit evenement werd door de voortreffelijk orga-

nisatie van Emely en Siebold de Graaf een groot succes. 

Het dorpsfeest op 4 september in Caraïbische sferen was 

heel gezellig. Het mooie weer speelde daarbij natuurlijk 

ook een rol. Onder het genot van een drankje en een hapje 

hebben groot en klein genoten van het optreden van leden 

van de salsadansschool Amanné.

Het blad van onze vereniging de Stenen Bank verscheen 

weer zesmaal, waarvan tweemaal als Stenen Bank-

berichten. De redactie is er weer in geslaagd een voortref-

felijk blad te maken. Minke Veldhoen is in oktober Jan 

Brauer opgevolgd als eindredacteur.

Medio 2010 is onze nieuwe schitterende website de lucht 

in gegaan. Jacques Huijbrechts en Simone Weijs hebben 

daar veel werk voor verricht. Gaat u zelf maar eens kijken 

op www.dorpsbelanghees.nl!

2011: jubileumjaar!
In 2011 zal het beleid van de voorgaande jaren worden 

voortgezet waarbij met name de leefbaarheid in onze wijk 

Hees centraal zal staan. Deze speerpunten worden verte-

genwoordigd door onze werkgroepen. Werkgroep Groen 

Hees zal blijven waken over het groen in Hees en zich 

inzetten voor de verdere voltooiing van Park West; werk-

groep Ruimtelijke Ordening zal de ontwikkelingen kritisch 

blijven volgen en de werkgroep Historie zal de laatste 

hand gaan leggen aan het boek over de Heese geschiede-

nis.

Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd. Zo hou-

den we op 7 januari 2011 de traditionele nieuwjaarsre-

ceptie in de Petruskerk. In de laatste week van de school-

vakantie (14-19 augustus) zal voor de kinderen van 4 tot 

12 jaar voor de tweede maal het Bouwdorp Hees worden 


