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stenenbankberichten
Uitnodiging nieuwjaarsborrel 2012
Vereniging Dorpsbelang Hees
Zaterdag 14 januari in de Petruskerk
van 19.30 tot 22 uur

Het VDH-bestuur wilt u
hiermee de gelegenheid geven
om mede-wijkbewoners een
gelukkig 2012 te wensen. De borrel
zal muzikaal worden opgeluisterd met
een optreden van de Heese Stemmen.

Voorlopige agenda
van activiteiten in 2012
Nieuwjaarsborrel
Concert door Nijmeegs Strijkersgilde*
Algemene Ledenvergadering VDH
Midsummernightsconcert
Bouwdorp Hees
Dorpsfeest

14 januari van 19.30 tot 22 uur in de Petruskerk
4 maart om 15 uur in de Petruskerk
12 april om 20 uur in de Petruskerk
23 juni om 20 uur in de Petruskerk
5 t/m 10 augustus in het Kometenpark
18 augustus bij de Petruskerk

Bachcantates in de Petruskerk, georganiseerd door Stichting Cultuur Criterium:
8 januari, 12 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni – aanvang 19.30 uur
*Concert met korting toegankelijk voor alle leden van onze vereniging, zie p.7.
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Terugblik 2011 – vooruitzicht 2012
Door onze voorzitter
Door: Ton van Seters

Het is een traditie geworden dat we ieder jaar in de Stenen Bank-berichten van
december terugblikken op de activiteiten die onze vereniging het afgelopen
jaar op touw heeft gezet, en vooruitkijken naar wat het nieuwe jaar te bieden
heeft.

Dubbeljubileum
We begonnen het jaar 2011 in de Petruskerk met een
nieuwjaarsborrel, die muzikaal werd opgeluisterd door
een optreden van het Heese koor Muziek van de Straat.
In dit jaar werd verder het twintigjarig jubileum van onze
vereniging gevierd samen met het feit dat honderd jaar
geleden de voorganger van onze vereniging, Vereeniging
Dorpsbelang Hees, door Dr. De Blécourt werd opgericht.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in april werd
dit dubbeljubileumjaar ‘ingeluid’ met een toast en is er
afscheid genomen van Toon Zondag. Hij was negen jaar
lang penningmeester van VDH.
Het midsummernightconcert werd in juni gehouden,
waar onder andere zes leerlingen van de basisschool De
Lanteerne hun muzikale talenten toonden.
Op zaterdag 27 augustus
werd het eerste exemplaar van het prachtige
boek Hees bij Nijmegen
tijdens een feestelijke
bijeenkomst aangeboden aan Thom de Graaf,
burgemeester van
Nijmegen. Na de opening van de jubileumtentoonstelling in de
Petruskerk barstte
het jubileumdorpsfeest los. Op zondag 28 augustus kon de tentoonstelling in de kerk ook worden
bezocht terwijl Dick van Eck, Hugo Duin en Noud Smeets
er op de piano speelden.
Het jubileumjaar werd op 15 oktober afgesloten met een
concert in de Petruskerk van het Nijmeegs Strijkersgilde
met medewerking van de mezzosopraan Ellen van Beek en
de Nijmeegse stadsdichter Dennis Gaens. Zelfs de Indische
geschiedenis van Hees kwam aan de orde. Al met al was
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het een heel bijzonder verenigingsjaar waar we met trots
op kunnen terugkijken.

Activiteiten voor de jeugd
Het tweede Bouwdorp Hees was een enorm succes. Er
werd met veel plezier getimmerd en gespeeld door maar
liefst 160 kinderen. Mede door de inspanningen van de
Werkgroep Bouwdorp en de vele vrijwilligers hebben de
kinderen een onvergetelijke week gehad. Wat was alles
weer goed georganiseerd! Bovendien waren dit jaar de
weergoden ons wel goedgezind. Ik wil hierbij alle sponsoren nogmaals bedanken voor hun steun.
Verder vonden er nog drie andere activiteiten voor
de jeugd van Hees plaats. De eerste twee activiteiten
(filmmiddag, spelletjesmiddag) werden door Minke
Veldhoen en Roos Hermsen georganiseerd, de derde
(Sinterklaasfilmmiddag) door de Werkgroep Bouwdorp.

De andere werkgroepen
De Werkgroep Groen Hees heeft zich ook in 2011 volledig
ingezet voor het behoud van het bestaande groen in onze
wijk en de verdere voltooiing van Park West. De werkgroep
organiseerde in juni ook de officiële opening door wethouder Hannie Kunst van het nieuwe park Lugtigheid aan de
Wolfskuilseweg.
De bouwactiviteiten in ons ‘dorp’ kwamen dit jaar weer
langzaam op gang. De Werkgroep Ruimtelijke Ordening
hield alles nauwlettend in de gaten. De Raad van State
heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan
‘Stadsbrugtracé’, die door onder andere de vereniging
waren ingediend, afgewezen. Wel is er nu overleg gestart
tussen de vereniging en de projectgroep Energieweg. In
de tweede helft van het jaar heeft de gemeente een begin
gemaakt met de procedure voor de vernieuwing van het
bestemmingsplan voor Hees. Eind augustus heeft de
vereniging (voorzitter VDH en voorzitters Werkgroepen
Ruimtelijke Ordening en Groen Hees) in een gesprek met
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wethouder Kunst de belangrijke punten voor Hees doorgesproken. Het was een constructief gesprek en zal op een
regelmatige basis herhaald worden.
Het blad van onze vereniging de Stenen Bank verscheen
weer zesmaal, waarvan tweemaal als Stenen Bankberichten. De redactie met hoofd-/eindredacteur Minke
Veldhoen is er weer in geslaagd een voortreffelijk blad te
maken.
Jacques Huybrechts heeft er dit jaar voor gezorgd dat onze
website www.dorpsbelanghees.nl er weer perfect uitzag.

Bestuurszaken
Minke Veldhoen heeft in september besloten om uit het
bestuur van onze vereniging te stappen. We willen haar
hierbij heel erg bedanken voor alles wat ze als bestuurslid
voor de vereniging heeft gedaan. Ze heeft aan de basis
gestaan van alle jeugdactiviteiten binnen onze vereniging.
Gelukkig blijft Minke nog wel hoofd-/eindredacteur van de
Stenen Bank.
In november heeft Toon de Goede te kennen gegeven dat
hij deel wil uit gaan maken van het bestuur van de vereniging.

Wat staat er op stapel in 2012?
In 2012 zal het beleid van de voorgaande jaren worden
voortgezet waarbij met name de leefbaarheid in onze
wijk centraal zal staan. Deze speerpunten worden in de
gaten gehouden door het bestuur en onze werkgroepen.
Werkgroep Groen Hees zal blijven waken over het groen in
Hees en zich inzetten voor de verdere voltooiing van Park
West. In 2012 zal de Werkgroep Ruimtelijke Ordening zich
bezig gaan houden met de vernieuwing/actualisatie van
het bestemmingsplan Nijmegen-West, waar onze mooie
wijk Hees ook onder valt. Verder zal de werkgroep alle
ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening
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kritisch blijven volgen. Na de uitgave in 2011 van het schitterende boek over Hees zal de werkgroep Historie zich
blijven toeleggen op de Heese geschiedenis.
Ook in 2012 zullen we onze ‘traditionele’ activiteiten
weer gaan organiseren. Zo wordt op zaterdag 14 januari
de nieuwjaarsreceptie gehouden in de Petruskerk, dit
keer met een muzikaal intermezzo van het koor De Heese
Stemmen. In de laatste week van de schoolvakantie
(5 t/m 10 augustus) zal voor de kinderen van vier tot twaalf
jaar voor de derde keer het Bouwdorp Hees worden gehouden in het Kometenpark. Het midsummernightconcert zal
plaatsvinden op zaterdag 23 juni en het dorpsfeest staat
gepland op zaterdag 18 augustus.
Gedurende het jaar zullen ook weer een paar kleinere activiteiten worden georganiseerd voor de jeugd van Hees, dit
jaar door de Werkgroep Bouwdorp Hees. Meer over al deze
activiteiten kunt u vinden op onze website (www.dorpsbelanghees.nl) en in ons blad de Stenen Bank. Zie ook de
activiteitenagenda op pagina 1 van berichten.
Het werk van de vereniging wordt gedaan door zo’n dertig
vrijwilligers in bestuur en werkgroepen. Wij willen hen
graag bedanken voor hun inzet en ik hoop dat we in 2012
ook weer op hen kunnen rekenen. Het is vrijwilligerswerk
waar veel tijd in gaat zitten, maar de sfeer is goed en
we kunnen veel bereiken met z’n allen. Graag roept het
bestuur hierbij ook andere leden van de vereniging op om
hun steentje bij te dragen en om zich in te zetten voor ons
mooie Hees. Want met meer mensen kunnen we meer
bereiken!
Tenslotte wil ik u allen, mede namens de andere bestuursleden van de vereniging, hele fijne kerstdagen en een goede
jaarwisseling toewensen. Ik hoop u te ontmoeten op de
Nieuwjaarsborrel op 14 januari a.s.

