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Uitnodiging nieuwjaarsborrel 2013

Vereniging Dorpsbelang Hees

Zaterdag 12 januari 2013 in de Petruskerk 
van 19.30 tot 22 uur

Het bestuur wilt u hiermee de 

gelegenheid geven om mede-

wijkbewoners een gelukkig 2013 te 

wensen. De borrel zal rond 20.15 uur 

muzikaal worden opgeluisterd met een 

optreden van het Koor van de Straat.
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Agenda van activiteiten
Eerste helft 2013

Nieuwjaarsreceptie >  zaterdag 12 januari van 19.30 tot 22 uur in de Petruskerk

Algemene Ledenvergadering >  donderdag 11 april om 20 uur in de Petruskerk

Midzomernachtconcert >  zaterdag 22 juni om 19.30 uur in de Petruskerk

Bachcantates in de Petruskerk, georganiseerd door  
Stichting Bachcantates Nijmegen:

13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 11 mei en 9 juni – aanvang 19.30 uur
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Terugblik 2012
Door onze voorzitter, 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.

Plannen voor 2013
Door onze voorzitter, Ton van Seters

In 2013 zal het beleid van de voorgaande jaren worden voortgezet waarbij met 
name de leefbaarheid in onze wijk Hees centraal zal staan. Deze speerpunten 
worden in de gaten gehouden door het bestuur en onze werkgroepen. We hou-
den u op de hoogte via ons blad en onze website.

We begonnen dit jaar met de Nieuwjaarsborrel op 14 

 januari in de Petruskerk, die muzikaal werd opgeluisterd 

door een optreden van het koor Heese Stemmen onder lei-

ding van dirigent Marleen van Oosten.

De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 12 

april. Toon de Goede werd verwelkomd 

als lid van het bestuur. Na de pauze was 

er een zeer interessante presentatie van 

Anne-Marie Jansen, conservator van ’t 

Lindenhoutmuseum, getiteld Het leven in 

de Weesinrichting Neerbosch en de relatie 

met Hees.

Op 31 mei organiseerde onze Werkgroep 

Milieu samen met de Vereniging 

Leefmilieu een lezing over luchtkwa-

liteit met als titel Gebakken lucht,tien 

jaar luchtkwaliteit in Nederland.

Monique Vermeulen had alles vol-

ledig geregeld voor deelname van 

onze vereniging aan de Dag van het 

Park op 3 juni in het Kometenpark. 

Door de langdurige regenval 

echter kon dit evenement niet 

doorgaan.

Het ‘traditionele’ Midzomernachtconcert werd gehouden 

op zaterdag 23 juni. Heel bijzonder was dit jaar de uitvoe-

ring van de kindersymfonie van vader Mozart waarbij 

een twintigtal kinderen met volle overgave nauwgezet 

op al hun instrumentjes meespeelden. De volgepakte 

Petruskerk genoot met volle teugen.

Op zaterdag 18 augustus, de warmste dag van het jaar met 

temperaturen tot 37 graden, vond het Dorpsfeest plaats. 

Tijdens de workshop schilderen voor kinderen werden 

prachtige schilderijtjes gemaakt. Door de hitte was de 

belangstelling wat minder dan in vorige jaren.

Activiteiten voor de jeugd
Het derde Bouwdorp Hees met als thema Circus was een 

enorm succes. Er werd met veel plezier getimmerd en 

gespeeld door 160 kinderen. Een van de vrijwilligers ver-

woordde het als volgt: “Ik ben ondertussen voor het derde 

jaar op het Bouwdorp, in de keuken. Het bouwen vind ik 

echt het leukste, dat timmergeluid en dan die snoetjes van 

die kinderen, heerlijk! Daar doe je het voor.” Mede door 

de inspanningen van de Werkgroep Bouwdorp en de vele 

vrijwilligers hebben de kinderen een onvergetelijke week 

gehad. Alles was weer goed georganiseerd en de weergo-

den waren ons dit jaar ook goedgezind. Ik wil hierbij alle 

sponsoren nogmaals bedanken voor hun steun.

Verder zijn er door de Werkgroep nog drie andere activi-

teiten voor de jeugd van Hees georganiseerd: een knutsel-

middag in maart, een Halloween-speurtocht eind oktober 

en een Sinterklaasfeest begin december (zie pagina 8 en 9). 

Er was een grote opkomst en de kinderen waren razend 

enthousiast.

De andere werkgroepen
De Werkgroep Groen Hees heeft zich ook in 2012 volledig 

ingezet voor het behoud van het bestaande groen in onze 

wijk en de verdere voltooiing van Park West.

De Werkgroep Ruimtelijke Ordening is dit jaar weer erg 

actief geweest. De bouwactiviteiten in de wijk worden 

nauwlettend in de gaten te houden. De werkgroep heeft 

hard gewerkt aan de zienswijze (bezwaren, suggesties) 

tegen het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan voor 

Hees. In september is deze zienswijze bij de gemeente 

ingediend.

De werkgroepen Groen Hees en Ruimtelijke Ordening 

hebben veel ondersteuning gegeven aan de actie West wil 

groene buffer.

In september werd de Werkgroep Cultuur opgericht onder 

de bezielende leiding van Miny Schennink (zie pagina 3).

Het blad van onze vereniging, de Stenen Bank, verscheen 

weer zesmaal, waarvan tweemaal als Stenen Bank-

berichten. De redactie met als hoofd- en eindredacteur 

Minke Veldhoen is er weer in geslaagd een voortreffelijk 

blad te maken.

Jacques Huijbrechts heeft er dit jaar voor gezorgd dat onze 

website www.dorpsbelanghees.nl er weer perfect uitzag.

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

35 vrijwilligers in bestuur en werkgroepen. Wij willen hen 

graag bedanken voor hun inzet en ik hoop dat we in 2013 

ook weer op hen kunnen rekenen. Zonder deze vrijwilligers 

zou onze vereniging niet kunnen floreren! 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 bestuurs-

leden van de vereniging, hele fijne kerstdagen en een 

goede jaarwisseling toewensen. Ik hoop u te ontmoeten 

op de Nieuwjaarsborrel op 12 januari 2013.

Daarnaast organiseren we ook in 2013 onze ‘traditionele’ 

activiteiten. Zo wordt op zaterdag 12 januari de nieuw-

jaarsreceptie gehouden in de Petruskerk, dit keer met een 

muzikaal intermezzo van het Koor van de Straat. In de laat-

ste week van de schoolvakantie (4 t/m 9 augustus) zal voor 

de kinderen van vier tot twaalf jaar voor de vierde maal het 

Bouwdorp Hees worden gehouden in het Kometenpark. 

Het Midzomernachtconcert zal plaatsvinden op zaterdag 

22 juni. Ook zal de Werkgroep Bouwdorp Hees gedurende 

het jaar weer een paar kleinere activiteiten organiseren 

voor de jeugd van Hees. Meer over al deze activiteiten kunt 

u vinden op onze website (www.dorpsbelanghees.nl) en in 

ons blad de Stenen Bank.

De plannen voor het Dorpsfeest 2013 zullen afhankelijk zijn 

van de reacties die we zullen ontvangen op onze oproep, 

zie volgende pagina.
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Gevraagd: uw ideeën en suggesties…
…voor het Dorpsfeest

In 2012 heeft de Vereniging Dorpsbelang Hees al weer voor 

de zesde keer het Dorpsfeest georganiseerd in de tuin van 

de Petruskerk aan het einde van de zomervakantie. Het 

was weer een leuk feest! Maar het bestuur constateert dat 

het de laatste twee keer en zeker dit jaar opvallend minder 

druk was. Hoe komt dit en kunnen we hier iets aan doen? 

Zijn we in Hees het ‘dorpsfeesten’ verleerd of moeten we 

overstappen op een andere aanpak?

Wij horen graag uw ideeën en suggesties voor een andere 

opzet voor een aantrekkelijk dorpsfeest dat bijdraagt aan 

ontmoeting en verbinding in Hees.

…voor een buurtwebsite 
(en de toekomst van onze vereniging)
Het bestuur van Vereniging Dorpsbelang Hees ontving van 

de gemeente Nijmegen de notitie ‘Mee(r) doen’, over parti-

cipatie in de wijken. De bewoners, instellingen en onderne-

mers worden hierin meer mogelijkheden aangeboden om 

mee te werken aan een meer sociale en leefbare wijk.

In dat kader kreeg het bestuur een presentatie over 

een buurtwebsite. Het voordeel van een buurtwebsite 

(via www.mijnbuurt.je) is dat er door de bewoners veel 

verbindingen in de wijk kunnen worden gelegd om zo 

dingen makkelijker te kunnen organiseren, elkaar te 

helpen of elkaar spullen te lenen of te verkopen. Tevens 

is er een mogelijkheid dat je, locatiegebonden, allerlei 

informatie krijgt over wat specifiek jouw interesse heeft. 

Verschillende wijken en stadsdelen maken inmiddels 

gebruik van deze mogelijkheden en we horen erg veel 

positieve reacties – zie bijvoorbeeld www.dewijkwebsite.

nl. Wij willen als bestuur de leden graag op dit proces wij-

zen en ze erbij betrekken. Want wij denken dat dit alles 

veel kan betekenen voor de toekomst van onze vereniging. 

Daar willen wij graag met een aantal leden over verder 

praten.

Concreet is onze vraag of er leden zijn die samen met het 

bestuur willen discussiëren over de toekomst van de ver-

eniging en de mogelijkheden van een wijkwebsite voor 

Hees. Afhankelijk van de antwoorden willen wij in januari 

2013 een avond organiseren waarin bovenstaande thema’s 

centraal staan.

U kunt op beide oproepen reageren door vóór 1 januari 2013 een e-mail 
(dorpsbelanghees@planet.nl) of brief te sturen (Secretariaat VDH, 
Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen). Alvast bedankt!


