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KWARTAALBLAD VAN DE VERENIGING
DORPSBELANG HEES

HET SPORTFONDSENBAD WEST
Hoe vaak komt U er per jaar? Oei , moel U daar lang over nadenken ? Zegt U: nee,
helemaal ni et, hoogstens driemaal per jaa r. Of zegt U: nou , toch zeker wel éénmaal per
week. Ik erger me dood de laatste tijd , omdat er overal verbouwd wordt. Overal herrie,
bouwstof en dan die tocht! Je moet de laatste tijd wel wat voor je zwembeurtje over
hebben!
Of U nu nooit gaal, of elke week, beiden behoort U tot de doelgroep van de gemeente
Nijmegen. Z ij wil namelijk dat hel bezoek aan het bad opgekrikt wordt met 70.000
bezoekers op jaarbasis.
Daarbij wil zij gmag dat, in de woorden van Je architect (8. V. Architektenburo K.L.
Hamming B.N.A.), de bezoeker het gevoel heeft uit de dagelijkse sleur te zijn. Deze
ervming moet dan al gelijk bij hel betreden voelbaar zijn.

Zwembaden* zijn in Nijmegen niet meer weg te denken ...
Een stukje geschiedenis. We gaan terug tot het jaar 1827: toen lag aan 't Giind,
onderaan de Lindenberg het eerste Nijmeegse zwembad. Tevens blijkt uit een
advertentie van 1845 dat er een strandbad aan de Lentse kant va n de Waal werd

* Uit het gemeenleachief
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REDACTIONEEL
Ongetwijfeld heeft u het nieu\\'s reeds
vcrnomen dal onze voorzitter Bca van
Zijl i de Jong-Lodenslein met 636
stemmen gekozen is als nieuw lid van
de gemeenteraad. Dal haar nieuwe taak
moeilijk te combineren is met haar
functie als voorzitter van onze
vereniging is haar wel duidelijk. Ze
schrijft hierover, bovendien komt zij in
het informele gedeelte ,·an de komende
ledenvergadering hier uitvoerig op
terug.
Een grote verandering wat in 199R /.al
gaan aannemen in "West" zal u zeker
niet zijn ontgaan: Je inmiddel s op volle
toeren draaiende \'erbnuwing ,·an het
zwembad. Aandacht hiervoor. Op 19
februari zijn de politieke partijen "op
visite" geweest in Juliana, waarvoor u
een persoonlijke uitnodiging heeft
ontvangen en mi sschien ook \\'cl
bezocht, een \'erslag \ 'Uil deze goed
bezochte anmd .
Dit jaar zal het historische met het
heden in de rubriek; "van Yroegcr en
nu" de nodige aandacht gaan krijgen in
een serie van 4 terugkerende items,
natuurlijk toegespitst op Hees.
Wal eerder al is ve1meld; de jaarlijkse
ledenvergadeling staal er aan te
komen, de uitnodiging staat verderop
in de:r.e Stenen Bank. Graag willen wij
u hier wederom Yoor uitnodigen. U
komtloch ·z eker ook, noleer de datum
alvast in uw agenda: 6 april.
Voor het derde jaar zal de Stenen Bank
\'an september geheel in hetlicht zij n
nm hel I beman ummer, waarm ·er
inmiddel s de nodige voorbereidingen
lopen.
Wij wensen u veel leesplezier.
E.B.
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geopend. Daar werden ook muziekavonden gehouden. Meer in
trek was he t bad annex zwemschool dat in 1859 in de Nieuwe
Haven (nu Oude Haven) lag, en dat waarschijnlijk lol 1874 in
gebruik is gebleven. In 1877 gaat de gemeenteraad accoord
met hel bouwen van het Waalbad met één bassin, in 1891
werd er een tweede bad aan toegevoegd, waarna in 1901 een
derde bassin lussen de twee andere baden werd gebouwd . Zij
die niet konden belalen -ook wel kostelozen genoemdmochten tussen de middag en op zondagmiddag gratis naar
binnen. Al hoewellang niet meer up to date en aan vervanging
toe, heeft het Waalbad toch hetjaar 1950 gehaald.
Rond 1910 zien een paar Nijmeegse zakenlieden er wel brood
in o m aan de rustige kant van Lent, aan de Waal een nieuw
zwembad op te zetten. En zo ontstond er een strandbad à la
Scheveningen. Van meet af aan ging men te keer tegen het
gemengd zwemmen. Desondanks kwam het strandbad er en is
vele jaren in gebruik geweest.
In 1930 werd door de Weesinrichting Neerbosch voor de
pupillen een zwembadje gebouwd, dat later verbouwd en
verwarmd werd en ook toegankelijk voor derden was.
Nijmegen had voor de Tweede Wereldoorlog maar één
openbaar zwembad, namelijk het gemeentelijk zwembad, dat
gelegen was aan de Oude Waallangs de weg naar Ubbergen.
He t was via een loopbruggetje bereikbaar. De meeste mensen
gingen echter ergens anders zwemmen, zoals in ' t Meertje en
in de plassen van de Ooij. Enerzijds omdat men het zwembad
te duur vond, anderzijds omdat
gemengd zwemmen niet was
toegestaan .

Sportfondsenbaden
Op initiatief van mr.
J.A .C.B ierenbroodspot ontstond in
1923 de" N.V. de Sportfondsen". Deze
vennootschap was een juridische
constructie om via spaarkassen de bouw
van zwembaden mogelijk te maken. Het
eerste Sportfondsenbad dat zij
realiseerde lag in Amsterdam Oost.
Dee lnemers spaarden n 2,50 per maand
tot er n. 360,- gespaard was. Dit idee
sloeg ook in Nijmegen aan. Rond 1934
-1935 kwamen er plannen voor een
Sportfondsenbad in Nijmegen. De
Gemeente kreeg een vinger in de pap in
ruil voor financiële garantie. Het
overdekte Sportfondsenbad Oost aan de
Beethovenstraal werd binnen een jaar
gebouwd en op 20 februari 1937
geopend door de burgemeester en mr.
Bierenbroodspot. Sommigen zull en zich
het verrolbare dak nog herinneren ,
waardoor men zich buiten waande. In
1969 kwam er een buitenbad bij dat het
hele jaar open kon blijven gezien de
watertemperatuur. Na de energiecrisis
in 1973 moest de verwarming van het
bad noodgedwongen worden stop gezet.
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Sinds een maand of twee is het weer open. Je kunt er nu weer
zwemmen in heerlijk verwarmd water van ca. 33 ·c.
In 1952 kwam er een gemeentebad bij , namelijk op de Goffert.
Het was een openluchtbad en kwam tot stand met vele
strubbelingen over gemengd zwemmen en zonnebaden!

Sportfondsenbad West
In onze wijk kwam in 1970 hel Sportfondsenbad West gereed.
Het was gebouwd met hel oog op 700.000 bezoekers per j aar.
Dit aantal is nooit gehaald. De huidige renovatie moet het
aantal bezoekers brengen op 420.000 per jaar. Men wil af van
het imago,druk lawaaierig en onfris. Straks kan men niet
alleen zwemmen, maar ook recreëren. De facelift gaat 10
miljoen gulden kosten. Het nieuwe bad wordt een combinatie
van het verbouwde oude bassin (begane grond) en een nieuw
deel dat naar buiten zal worden uitgebouwd. Verschillende
buitenbaden zullen in verband met de
stijgende exploitatiekosten grolendeels worden gesloten.
Alleen het diepe bad blijft over e n wordt voor de helft ondiep.
Peuters krijgen een nieuw bassin , en een deel van de ligweide
wordt park.
Binnen blijft men beschikken over het wedstrijdbad van 50
meter, voor het behoud waan,an de trouwe zwemmers onder u,
jarenlang hebben moeten knokken. Nieuw zijn het
cirkelvormige recreatiebassin, een glijbaan
met bijbehorende toren en een Romeins
bad. Het Romeins bad, een rechthoekige
bak met water van 1,40 m diep, dankt zijn
naam aan de pilaren die eromheen staan.
Het is voor aquarobics, senioren fitness,
zwangerschaps gymnastiek en aanverwante
activiteiten bedoeld.
En nu de pijn: de prijs van het nieuwe
kaartje zal rond de J1 7,50 bedragen. Dit is
voor een trouwe bezoeker en sporter- die
er regelmati g een uurtje zwemt- veel.
Voor de recreant, die er eens een dagje
tussenuit wil, komt deze prijs in een ander
licht te staan. De vraag zal blijven staan,
dal er wal gedaan moest worden, omdat er
sprake was van achterstallig onderhoud. Ze
hebben nu echter ook de prioriteiten
verlegd, zonder de stem van de trouwe
bezoekers en zwemsporters te honoreren.
Voor hen hoeven alle nieuwe toeters en
bellen niet. De toekomst zal uitwijzen of de
nieuwe opzet en de vele miljoenen, die
door de Nijmegenaren zijn opgehoest, goed
besteed zijn geweest. Tenslotte gaat het om
een gemeentelijke voorziening,en niet om
te concurreren met particuliere zakelijke
activiteiten.
C. deY.

De fakkel blijft branden
Veel Hesenaren zullen de foto
rechts herkennen: woonhuis,
werkruimtes en opleidingsgebouwen van de Zusters
Dominicanessen van de Heilige
Familie te Necrbosch, aan de
DennenstraaL Wat is daar nog
van over? Nog maar een heel
klein deel, het meeste is
gesloopt om plaats te maken
voor nieuwbouw, onder andere
Catharinahof en Huize Rosa, en
een prachtige tuin . Het
kerkhofJe, rechtsboven op de
foto, is er nog wel, maar wordt
als zodanig tegenwoordig niet
meer gebruikt: de overleden
zusters worden begraven op de
algemene begraafplaats van
Nijmegen. Maar wat in ieder
geval wel gebleven is , is de
'spirit' van de bewoners van het
klooster. Onlangs vierden de zusters het 150-jarig bestaan van
de congregatie in Neerbosch. Ter afsluiting van een jaar vol
herdenkingen en herinneringen vond 24 februari jl. de grote
feestdag (Haec Dies!) plaats, een jubileumdag in eigen kring.
Zoals het 150 jaar geleden begon met zuster Ludovica Keyser,
even later gevolgd door zuster Dominica Hopp, beiden
afkomstig van de Congregatie van de H. Catharina van Siena
in Rotterdam. Ludovica Keyser schreef: "Naar Neerbosch
gezonden den 24 february 1848 omeene ni euwe oprigting te
helpen beginnen onder hel besluur van den Weleerw. Pater
D.J . van Zeeland Pastoor aldaar."
Neerbosch was in 1848 nog een zelfstandig dorp, pater
Dominicus van Zeeland was hier de pastoor van 1846 lot
1851. Met toenemende zorg zag hij , dat de Neerbossche je ugd
fatsoenlijk (katholiek) onderwijs mi ste en op zijn verzoek
kwamen in 1848 twee zusters uit Rotterdam om het onderwijs
ter hand te nemen .
"Daar destijds in die Parochie welke sinds de tijden der
Reformatie allijd door Priesters van de Orde van den
H.Dominicus werd waargenomen, op een z ielental van bijna
2000 Katholieken, slechts twee kinderen waren, welke in de
voor vrouwen noodzakelijke handwerken onderwezen werden
en dit nog wel bij eene protestansche meesteres, en ook het
onderrigt in lezen en schrijven ten deele op eene achterlijke
wijze gegeven werd, verkreeg de Pastoor dat twee Zusters hem
ten dien einde werden toegezegd uit een der huize n in de
provincie Zuid-Holland, waar sinds weinige jaren cenige
Zusters, welke eerst in de wereld leefden, zich tot eene
Communiteit hadden aangesloten."
De zusters begonnen met een naai - en brei school aan huis .
Maar de grote toeloop maakte het n(xxlzakelijk naar een nieuw
pand uit te zien.

Zie ook blz 15.
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!.twlit/óto NI.R. /'vfii. Meteor
"Een aantal meisjes , velen reeds Yan ll'al meer genmierde dan
kinderjaren , maakten spoedig gretig gebruik van eenc zoo
goede gelegenheid om zich te bek\\'amcn en het \'roeger
gemis, hel voordeel van deze zoo kleine maar nulli gc imi gting
doende waarderen, deed de jeugdige leerlingen in meer dan
dubbel e getale naar de Z usters Locslroomcn."
De weldoende famili e Van Rijckevorssel (Yan onder andere
De Witte Poort en hel Slotje) schonk de zusters een stuk land
en er kon aan de Dennenstraat een nicu\\'c \·iJ la gc boull'd
worden. Ook dit nieuwe gebouw moest nog regelmatig
verbouwd en uitgebreid worden. De foto aan het begi n nm dit
verhaaltoont hel compie:-; op z'n grootst; en damYan res teen
nog het pand op nr. 97, het eers te Moederhuis.
De z usters Dominicanessen vormden al spoedig een
volwaardige congregatie en noemden zich de Zusters
Dominicanessen van de Heilige Familie te Neerbosch , een in
die tijd populaire devotie. Hun acli\·itcitcn breidden zich in de
loop van de jaren steeds meer uit: een kleuterschool, lagere
school, MMS, kweekschool en internaat. De huidige scholen
De Lanteeme en ScholcngemecnsL:hap Nijmegen-West J.;unncn
beschouwd worden als de erfgenamen van dit werk. Er werd
een pension ingericht en er kwamen kamers \'oor de
veJ7.orging van bejaarden.
Het klooster aan de Dennens traat 1\'erd het i'.enu\\'ccntrum van
de congregatie. Vanuit Nijmegen \\'crdcn nieu\\'e huizen
gestich t in , onder andere, Laren , Naald\\'ijk, Goor en
Middelburg. En buiten Nederland werden mi ssies geslicht, op
Java en in Brazilië. Maar ook in Nijmegen breidden de zusters
hun activiteiten uit. Zo vcrrees er aan de Krayenhofllaan, naast
de H.Hartkerk, een klooster van waaruil het onderwijs hi er
verzorgd werd. Lezers i'.ullen zich nog herinneren , dal in die
kerk later Vissers Meubelen gevestigd was.

3

Politieke avond in Hees

He t werk van de z usters van 1.50 jaar geleden wordt nu door anderen gedaan , of beter: is door anderen overgenomen.
Maar dat beteke nt ni et dat de z usters ni et meer de gees t van vroeger hebben. Ze zijn niet meer van de j ongsten, de
gemiddelde leeftijd is zo'n 73 jaar,
maar ze staan nog voll edi g in de
maatschappij . "We houden de fakke l
brandend" , zo drukken ze he t zelf uit.
Dat uit zich bijvoorbeeld in de
aandacht die de zusters dit jaar
besteden aan he t Wonen-Leren-Werken
project voor daklozen en zwerfjongeren
in Sanc ta Maria. Kansarmen van nu ,
ges teund door een con gregati e di e is
ontstaan ten behoeve van de kansarmen
van toen.

Een traditie is gezet. Voor de tweede keer organiseerde de
Vereniging Dorpsbelang Hees een politieke avond
voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Een bijeenkomst die bedoeld is om de politieke partijen, die
meespelen in de gemeente Nijmegen, te laten venellen hoe
goed zij het voorhebben met onze wijk.
De paltijen werden vertegenwoordigd door de volgende
personen:
AOV
- Michel Hulskorte
CDA
- Reina Ester
D66
- Wouter Koop
De Groenen - Toine van Bergen
Groen Links - Theo Lucassen
PVDA
- Jacques Tielen
SP
- Peter Lucassen
VVD
- Peter Boelens

Pater Dominicus van Zeeland overleed
in 1892, zijn stoffelijke resten we rden
in 1925 overgebracht naar Neerbosch
o m daar op het kerkhofje geplaatst te
worden . De stoffelijke resten van de
eerste zusters lagen in een grafkelder,
onder de kapel. Jarenlang was di e
grafkelder vergeten, maar onl angs is de
kelder teruggevonden, gerestaureerd en
opnieuw in gewijd . Die plechti ghe id
was indrukwekkend: verleden en hede n
kwam en letterlijk samen!

u

Dennenstraat 97 (kloostergebouw mster Dominicanessen)

Foto U

De avond zou om 20.00 uur beginnen. Een "Nijmeegs
kwartie1tje" was echter nodig om het publiek en de politici te
laten binnenkomen. Deze tijd gaf schrijfster dezes de
gelegenheid in de zaal rond te kijken. Een goedgevulde zaal.
Opvallend was dat, ruw geschat, de gemiddelde leertijd van
het publiek boven de vijftig jaar lag.
Wonen wij in een vergrijzende buurt?
Hebben de jongere mensen minder belangstelling voor het wel
en wee in hun wijk?
Hebben de jongeren geen vertrouwen meer in de politiek?
Vragen waar geen antwoord op te geven valt, maar die toch
wel tot nadenken stemmen.
Om 20.10 uur start de avond onder strak vtxxzitterschap van
Loek Janssen, bestuurslid van de Vereniging Dorpsbelang
Hees.

De partijen kunnen hun zegje doen over een viertal thema's te
weten woongenot in Hees , Veiligheid in Hees, Milieu en tot
slot over de relatie buurt en gemeente.

Woongenot in Hees
Als eerste vertellen de partijen \\"at hun idee merhet
woongenot in Hees is en wat men eraan wil doen om het
woongenot ook te kunnen "genie ten".
Jaques Tielen van de PVDA geen aan dat de Vereniging
Dorpsbelang Hees \'an belang is voor het \\'oongenol. De
vereniging volgt de plannen' an de gemeente altijd kritisch en
7.ijn partij gaat hier ook 7.eker op in.
Reina Ester van het CDA beaam t dit en merkt daarbij op dat
de Waalsprong de directe bedreiging voor het groen in Hees
wegneemt. Tevens vertelt zij dat er de nodige verkeersmaalregelen zijn genomen zoal s de rotonde bij de Marialaan
en de verbeteringen aan de Woltkuil seweg. Dit leidt echter
onmiddellijk tot protesten uit de 7.aal. Deze verbeteringen
worden absoluutniet als verbeteringen ervaren. Bij hel thema
veiligheid zal dit nader aan de orde worden gesteld.
Groen Links fi etst in de persoon van Theo Lucassen dagelijks
door de wijk Hees op weg naar zijn werk. Hij beaamt de
schoonheid van Hees en 7.egt dat Hees moet blijven zoals het
is. Ten behoeve van het woongenot benadrukt hij dat er
o verleg met de bedrijven moel komen waarbij wordt nagegaan
wat voor effecten hun gezamenlijke uilslPot aan stolTen voor
gevolgen heeft. Dus niet slechts elk bedrijf afzonderlijk meten
maar een gezamenlijke aanpak .
Peter Boelens van de VVD vindt dat veilig en goed wonen
voor elke wijk van belang is. Zijn partij kan niet bogen op
concrete acties ten behoeve van Hees. Wel heeft het financiële
plan van de gemeente de aandacht Yan de VVD. Hij Yindt dat
er meer geld beschikbaar moet worden gesteld voor orde en
veiligheid in de gemeente.
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Toine van Bergen van De Groenen geeft aan dat de
Wolfkuilseweg toch echt te druk aan het worden is, vooral de
toename van het vrachtverkeer baart hem zorgen. Ook vindt
hij het jammer dat de uiteindelijke aanleg van het stadspark
West pas in 2015 gerealiseerd zal zijn. De Groenen zullen zich
inzetten om deze datum naar voren te halen. De Groenen
hebben tezamen met milieu- en wijkbewegingen het
gezond heidsonderzoek opgestart in Nijmegen West.
Het plan om eventueel een stadsbrug aan te leggen over de
Waal in het verlengde van de Energieweg is voor de Groenen
volstrekt onbespreekbaar, met name in het kader van de
verkeersoverlast.
Peter Lucassen van de SP vindt dat de grote partijen wel erg
gemakkelijk kunnen zeggen dat Hees mooi is en actief, maar
vindt dat deze pa11ijen er uit zichzelf weinig aan bijgedragen
hebben. Het was de SP die van he l begin af aan de aanleg van
een stadspark heeft ondersteund. De SP heeft ook steeds
aangedrongen op overkapping van de V ASIM en de SP zal
zich de komende jaren ook blijven inzetten voor dit soort
zaken.
Wouter Koop van D66 is zelf een inwoner van Hees en
o ntdekt nog dagelijks vele mooie plekjes
in deze wijk. Ook D66 wil de afronding
van Stadspark West naar voren halen. Hij
vindt het triest dat de ontwikkeling van
een stadspark gestart in 1982 pas in 2015
gerealisee rd kan zijn. Ook spreekt hij
zich ervoor uit dat hij de versterking van
de boomslntctuur met name op de
Danielsweg, Kerks traat en Bredestraat
wil versnellen.
Michel Hulskorte van de AOV geeft aan
dat de AOV belang hecht aan hel behoud
van de groenstroken op de Oranjesingel
en bevordering van de doorstroom van
he t ve rkeer ook via de Waalkade. In het
a lgemeen stelt hij dat de veiligheid hoge
priOiiteit moet hebben in hel
gemeentebeleid.

Veiligheid

Aan het CDA wordt een vraag gesteld over het stoplicht op de
kruising van de Dennenstraat en de Rosa de Limastraat
Er wordt hier ontzettend vaak door rood gereden. Rei na Ester
vindt dat dit soort dingen opgelost moeten worden door middel
van een "lik op stuk" beleid. Er moet strenger gecontroleerd
worden op de naleving van de verkeersregels.
Groen Links en de SP haken hi erop in door aan te geven dat
wanneer dit prioriteil krijgt er ook meer geld voor beschikbaar
moel zijn en dat andere zaken dan weer blijven liggen.
Oversteektijden Wolf1.'1lilseweg.
De oversteektijden bij de Wolfkuilseweg zijn zo kort dat
kleine kinderen en mensen, die slech t ter been zijn, nooit
"groen" de overkant halen.
Groen Links merkt hierover op dat men hier iets aan kan doen
door minder prioriteit te geven aan de snelle doorvoer van het
verkeer over de Wolfkuilseweg.
Op deze toch belang1ijke vragen over de verkeersveiligheid
zijn door de politieke partijen geen afdoende antwoorden
gegeven of acties beloofd. Alle partijen hebben echter deze
avond kennis genomen van de problemen en we hopen dat er

Hierna krijgt het publiek de gelegenheid vragen omtrent hel milieu
te s tellen.
Aan Jacques Tielen wordt gevraagd wat hij vindt van het effect dat
de milieustraat (de nieuwe regeling t.a.v . grofvuil in Nijmegen)
heeft op het milieu. Omdat de kosten zijn gestegen voor het
alleveren van grof vuil, wordt geconstateerd dat er minder wordt
afgeleverd bij de gemeente. Verdwijnt er dan meer schadelijk
afval in de groene zakken; is er meer zwerfvuil?
De PVDA beaamt dit. Het effect van de milieustraat is niet het
beoogde effect. Hij zegt toe dat voor de zomer een onderzoek
gestart wordt, waarin gekeken wordt wat we hebben bereikt met
deze maalregelen en wal we eraan gaan doen.

Politieke avond in café Juliww

Foto ES

De avond wordt vervolgd met een vragenronde vanuit de zaal
over het thema veili gheid.

nu acties uit voortvloeien.

De eerste vraag betreft de rotonde op de Marialaan, waar
vroeger de kruising met de Voorstadslaan lag.
Op deze rotonde heeft het verkeer voorrang op de zijwegen,
behalve de fietsers. Hierdoor ontstaan dagelijks gevaarlijke
situaties.
De PVDA geeft aan dat de Europese regelgeving hier debet
aan is. De zaal geeft nogmaals aan dal in de Europese
regelgeving fietsers ook voorrang hebben op een dergelijke
rotonde. Geen van de politieke partijen kan deze vreemde
situatie verklaren. Vanuit de zaal komt de ware reden.
Wanneer een fietspad losl igt van de rotonde, zoal op deze
rotonde, hoeven de fietsers geen voorrang te krijgen. Hiermee
is de reden bekend, maar geen oplossing gegeven voor de
gevaarlijke situatie.

Over het milieu mogen de pm1ijen zelf eerst kort hun zegje
doen, alvorens de zaal op hen losgelaten wordt.
De VVD vindt dat de kracht moet komen uit de relatie
overheid en bedrijf. Een goed overleg met bedrijven moet lol
betere handhaving van de milieuregels leiden.
De Groenen geven aan dat overleg vaak niet voldoende helpt.
Bedrijven houden zich niet aan de milieuwetgeving en
controle moet strenger.
SP sluit zich hierbij aan. De gemeente schiet te kort in de
controle op de milieuwetgeving. Dit heeft de aandacht van de
SP.
D66 wil hinderlijke bedrijven in Hees zo snel mogelijk
weghebben . Hiertoe dringen zij aan op een totaalplan voor de
industrieteiTeinen in Hees. Zij staan een integrale aanpak voor

Milieu
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en willen hi erin graag samenwerken met de bewoners van de wijk
Hees.
Groen Links benadntkl dat de politiek duidelijke randvoorwaarden
moet stellen. Vooral van belang vindt men dat de gezamenlijke
afvalstolTen per bedrijf worden onderzocht en hun effect op
gezondheid en milieu. Dus niet alleen per bedrijf afzonderlijk.
Schoon produceren moet p1ioriteit hebben ook al kost hel
werkgelegenheid.
CDA benadrukt dat het een taak van de overheid is om in
toenemende mate sche rper te controleren op de naleving ,·an de
milieuwetgeving. Dit is te belastend voor een wijk alleen.Een taak
van de overheid is meer overleg met bedlijven en hen wijzen op
hun verantwoordelijkheid t.a.v. het milieu.
PVDA zegt: "Meten is weten". Men moet blijven meten en het niet
laten bij één gezondheidsonderzoek. Men moet middelen hebben
om snel bedrijven aan te pakken. Bijvoorbeeld via een art i kei 19
procedure.
AOV zegt dat de vetaffaire de politiek ernstig geschaad heeft.
Mensen hadden moeten vertrekken uit de politiek in Nijmegen.
Ook de AOV geeft aan dat in het algemeen de regelgeving omtrent
milieu beter gecontroleerd moet worden.

De Stwen Bank

De laatste vraag wordt gesteld aan D66.
D66 heeft gezegd dat ze bedrijven zo snel mogelijk wil laten
vertrekken uit Hees. Hoe denken zij dit aan te pakken?
Wouter Koop antwoordt hierop dat de gemeente weinig kan doen
aan hel vergunningenbeleid, daar dit een provinciale zaak is. Zijn
parlij wil daar op provinciaal niveau wel aan meewerken. De
gemeente kan bedrijven echter wegbestemmen en hen een
aantrekkelijk alternatief bieden.
Het laatste vcrdient de voorkeur voor D66.
Intussen is het kwart voor tien geworden. Om mensen nog de
gelegenheid te geven informeel met de politici te praten, wordt
besloten het laatste thema relatie gemeente en wijk niet meer te
laten doorgaan. De relatie gemeente en wijk zal overigens de
komende gemeenteraadsperiode blijken. Naar aanleiding van deze
avond zullen we de politici aan hun uitspraken houden. En zoals
reeds in het begin van dit verhaal aangekondigd. Een traditie is
gezel; dus over vier jaar zien we elkaar zeker terug.
E.S.

VAN DE VOORZITTER
Deze "Van de Voorzitter" is een bijzondere. En \\'cl
omdat er nJOr de laatste keer mijn naam onJcr staat.
Maar schrikt u niet , ik ga u niet helemaal \'erlaten. Ik
zou niet eens kunnr:!n .
U zult de reden \\'el vennoeden: bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 4 maart ben ik met
Voorkeursstemmen tot madslid voor De Groenen
gekozen. Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik de
kennis en enra~ing die ik in Hees heb opgedaan, niet
alleen voor Hees wil blijven gebruiken, maar ook Yoor
andere wijken in de stad wil in1.etten. De
voorkeursstem men zijn voor een zeer groot deel van u
afkomstig. Ik ben u daar heel , heel dankbaar voor! U
hebt daarmee aangegeven hocveel vertrouwen u in mij
stelt en dat geert mij een gevoel dat ik niet gemakkelijk
in \\'Oorden kan uitdrukken. En dattcr\\'ijl ik meestal niet
om woorden verlegen zit!
Omdat ik mijn toekomstig werk als gemeenteraadslid
moei lijk kan verenigen met het voorzittersschap van
onze vereniging heb ik besloten om op onze komende
ledenvergadering van 6 april als voorzitter terug te
tredenom-als u het tenminste goed vindt! -als gewoon
bestuursliJ weer aan te treden .
Ik kan mij nog glashelder de Jag herinneren , g tot9 jaar
geleden dat ik. in cafc Juliana mijn plannen ontnJuwJc
om een vereniging op te richten met als doel het behouJ
van het dorpskarakter van Hees. Ik Jacht Jat hel kleine
zij zaa ltje wel groot genoeg zou zijn voor hel te
vcrwachten publiek. Nog zie ik de vele hoofden om de
deur; het zaaltje zelf zat en stond propvol.
Het resultaat was een assertieve vereniging, die tot
verbazing van het gemeentebestuur en veel ambtenaren
niet als een nachtkaars uitging, maar steeds hechter in
het zadel kwam te zitten en steeds indringender ,·an zich
liet horen. Dat alles is niet alleen mijn vcrdienste
gewees t, maar zeker ook van u en van mijn
medebestuurders. Ook daarvoor ben ik u en alle
voormalige en huidige medebestuurders van onze
vereniging heel dankbaar!
Weemoed en blijdschap wisselen 1.ich bij mij ar.
Blijdschap omdat er nieuwe wegen ,·oor mij open 1.ijn
gegaan. Weemoed omdat ik als voorzitter toch een
stukje vcrlcJen afsluit.
Ik heb tijdens de verkiezingscampagne heel wat wijken
van Nijmegen gezien. Maar niet een was er zo mooi , /.<l
knus, als "mijn" eigen Hees. Om dat zo te houden , daar
zal ik me, hoe dan ook, voor blijven inzetten.
Bca van Zijll de Jong- Lodcnstein
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ALGEMENE JAARVERGADERING 1998
VAN DE PENNINGMEESTER
Maandag 6 april a.s . zal de Algemene Jaarvergadering van de
Vereniging Dorpsbelang Hees

1997 was voor de vereniging een financieel goed jaar. Het batig saldo was
begin 1997 beduidend meer dan voorgaande jaren. Naast de
advertentieinkomsten staat onze grootste inkomstenbron; de contributie.
In 1997 hebben wij met z'n allen ruim Fl 5700,00 gestort op de rekening van de
vereniging. Op de jaarvergadering van 6 april zal e.e.a worden toegelicht. U
vindt in deze Stenen Bank wederom de bekende acceptgirokaart, voor zover u
nog geen contributie heeft overgemaakt. Ook ditjaar staat de minimale
jaarcontributie van Fl 12,50 niet vermeld. U begrijpt inmiddels dat een groter
bedrag zeer gewenst is.

plaatsvinden in:
Cafe Juliana
Schependomlaan 94
Aanvang: 20.00 uur

Ik wil u vragen om de contributie op niet al te lange termijn te betalen. De
praktijk leert dat u het wellicht vergeet als het blijft liggen, dit kost ons veel tijd
en energie en onnodig geld om u alsnog daaraan te herinneren.
Ik reken op uw medewerking.

U wordt als lid hierbij uitgenodigd om deze avond bij te wonen.
Gezien de agenda vragen wij u om tijdig aanwezig te zijn ! !

E. Beumer

Agenda:
1
2
3
4
5

6
7

8

Opening
Mededelingen
Goedkeuring Verslag Algemene Jaarvergadering d.d. 14 april 1997
Jaarverslag 1997
Jaarverslag penningmeester
a. Exploitatieoverzicht 1997
b. Begroting 1998
c. V erslag Kascommissie; Benoeming nieuwe Kascommissie 1998
d. Decharge penningmeester
Toelichting gevoerd beleid en plannen 1998
Bestuursamenstelling
Toetreding tot het bestuur: Mej. Annemarie Verbeme in de functie van secretaris.
Wijziging in het bestuur: Bea van Zijll de Jong-Lodensteintreedt i.v.m . haar benoeming tot
gemeenteraadslid af als voorzitter en stelt zich als bestuurslid beschikbaar.
Loek Janssen stelt zich als voorzitter beschikbaar.
Hiermee blijft het bestuur op het minimum van 5 personen.
Het bestuur doet een dringende oproep aan de leden om het bestuur te komen versterken.
Kandidaten kunnen tot aan de aanvang van de vergadering zich aanmelden bij Loek Janssen.
Rondvraag

Na de pauze zal de avond op informele wijze worden voortgezet in verband met het aftreden van de
voorzitter.

De Jaarstukken nrs.3 -4-5a en Sb liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage.
Wie eerder een copie wil ontvangen kan contact opnemen met de secretaris Tel: 3786068
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Van Vroeger En Van Nu

Onze voorzitter

Een van onze leden, de heer Cees Bol uit de Tweede Oude Heselaan, bezit een aardige collectie oude ansichtkaarten van Hees en
de nabije omgeving. Sommige van zijn foto's zullen alleen nog bekend zijn bij de wat oudere Hesenaar. Maar gelukkig is niet alles
van hel oude verdwenen en kan ook nu nog genoten worden -wandelend of fietsend- van de fraaiheid die het dorp Hees al tijden
lang tentoonspreidt. Metdit nummer van De Stenen Bank starten we een nieuwe rubriek, onder de ti tel Van Vroeger En Van Nu.
Een foto uit de collectie van Cees Bol vormt het uitgangspunt en ven'olgens kijken we wat daar nu nog van over is. De twee foto's
krijgen telkens een, beknopte, historische toelichting. Maar telkens is ook de vraag aan U, lid van de Vereniging Dorpsbelang
Hees, om ons aan nog ontbrekende informatie te helpen. Daar beginnen we de eerste ancvering al mee. Cees Bol bezit een
ansichtkaart, in 1912 verstuurd vanuit Nijmegen naar Hilversum. Duidelijk leesbaar onder de foto staat de tekst "Terrein voor het
Rust- en Vacantieoord van den Koninklijken Nederlandsehen Bond van Oud-Onderofficieren. Aangeboden door den
Weledelgeboren Heer W. Salomonsky, beschermer der Afdeeling Nijmegen."
Dergelijke kaarten zijn zeker enkele keren ook vanuit Hees gestuurd. Maar is dit een opname van Hees?? Wanneer U weel, of
denkt te weten, op welke plek deze foto is gemaakt, dan horen wij dat graag. Een berichtje naar de redactie van De Stenen Bank
stell en wij zeer op prijs.

U hebt het overal kunnen lezen. Onze vooJ7.itter is raadslid
geworden voor de partij "De Groenen". Van de redacti e van de
Stenen Bank hierbij onze welgemeende felicitaties.
Op grond van voorkeurstemmen is Beu van Zijll de JongLodenstein de tweede persoon op de lijst van De Groenen
voorbijgestreefd en heeft zich een zetel in de ruud verworven.
Breken nu gl01ieuze tijden aan voor Hees? We kunnen in elk
geval veJ?.ekerd zijn van een gedreven voorvechtster van de
milieubelangen voor de stad en zeker niet in de laatste plaats
voor Hees.
Na alle in de dagbladen geplaatste overzichtjes vonden wij het
ook leuk om nog wat cijfertjes op een rij te ze tten.
Allereerst een overzicht van de stad Nijmegen.

u

Aantal inwoners: 150375
199R

Opkomst
CDA
PVDA

zetels
39

1994

slemmen

~

(*'

64191
10855
114 11

53,8
ló9
'20.9
6.0
IX S
160

.56,6
">OH

39
9

'20.0
ló.6

7

I() I

()

11 2

J">8

ll)J

4
4
I

7
8

3830

Oóó

")

GRl .INKS

R

IIX4X

SP
VVD
GROENEN
AOV
OVERIG

6
5

10303
8234

2

3423

53

34

I

">285

36

-

-

-

1,6

zetels

8

-

0

Vcr\'olg op pagina 12

Hutt1ng

Bloemisterij
Bloembinderij

Bloemisten sinds 1930

Kerkstraat 187 Nijmegen
Tel:024-3770336

Een ilolioonJe k!fk op l<oken
Lelker elen in tie JthiHerentle
ombionte van een koJieel.
Cmleoulip:
Yerwen uzelfofeen onder mei een
CfXC01DINEII/JOH
(vedrfjg/Joor vonofieder gewend !Jedrog)
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Restaurant

DE NIEUWE FIETSTRAINERS VAN TUNTUR I

fietstrai~er-ergometers

De nieuwe
vanTunturi helpen
uw cond1t1e, JUISt nu op pe1l te hot..den.
De electronische monitor en hartslagmeter meten
nauwkeurig uw voortgang, motiveren en maken
thuistrainen plezieriger en effectiever dan ooit.

Qccodrillo

• comfortabel nieuw zadel • Fins kwaliteits design
• electromsche moni:or • Polar-hartslagontvanger
• soepel en geruisloos fietsen • lage instap • slipvrije
tandriem garandeert betrouwbare overbreng1ng
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Vo12Ue lekker.
voofje belif.
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- q ·TUNTURI ~-=

Neerlx111cheweg ólO
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ó5# Ll Nfimegen
felefoon:Ol.f-3719917

TesT
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Flrslinlitness
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KE1'TLER

Dennenstraat 69
Nijmegen
T cl: 3770006

~~
B.ATAVLIS~
IJ

Met cijfers verkregen bij "Het Open Huis" in Nijmegen konden we voor onze eigen wijk het onderstaande overzicht
maken. Hierin staat het aantal stemmen dat de stembureaus in Hees voor de verschillende partijen binnenkreeg. Bij De
Groenen hebben we ook het aantal vermeld, dat uitgebracht werd op Bea van Zijll de Jong-U:xienstein.

51

52

53

54

Aantal oproepen

1657

1221

1566

1704

Geldi ge stemmen

759

654

921

994

stembureau

" de Hese Stemmen "!!!!
CDA

179

209

186

243

PVDA

139

154

227

155

40

21

42

58

GROEN LINKS

133

61

117

115

SP

101

101

112

85

VVD

86

50

113

183

DE GROENEN

52

23

85

130

BEA VAN ZIJLL

19

7

46

87

AOV/U55+

29

35

39

25

D66

Legenda:

~Wie

Wij zijn een gemengd zangkoor en op dit
moment tellen we 28 leden. We repeteren 3
keer per maand op dinsdagavond van kwart
voor negen tot kwart voor elf in wijkcentrum de Heseweide. Onze dirigent heet
Jurriaan Schoffelen. Het koor bestaat uit 6
bassen, 10 alten, 4 tenoren en 8 sopranen.

stembureau 51 = School De Lanteeme
stembureau 52 = Wijkcentrum Heseweide
stembureau 53 = Huize Sonnehaert
stembureau 54 = Helicon opleidingen

De moeite van het vermelden waard is nog dat van alle stembureaus, stembureau "Helicon opleidingen" (54), het
hoogste aantal stemmen, te weten 130, voor De Groenen binnenkreeg van heel Nijmegen.
Van deze 130 stemmen werden 87 voorkeurstemmen uitgebracht op Bea van Zijll de Jong.
Onze traditionele politieke avond over vier jaar zal nu nog interessanter worden.
E.S.

Duin Administratie - & Belastingadviesbureau
Korte Bredestraat 61 Nijmegen

Telefoon 024-3781691

Voor de verzorging van uw administratie en belastingzaken
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zijn de Hese Stemmen?
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~Hoe

is het koor ontstaan?

Ruim anderhalf jaar geleden wilden twee
'zangers-zonder-koor' (Wilma en Marijke)
weer graag gaan zingen. Ze maakten wijkbewoners en kennissen enthousiast, vonden
in Jurriaan een bereidwillige dirigent, wijkcentrum Heseweide bleek op dinsdagavond nog een repetitieruimte te hebben
en .. .......... .de Hese Stemmen was een feit.

~Wat

zingen de Hese Stemmen?

Het repertoire is gevarieerd; we zingen o.a.
' oude ' muziek (frans; engels); liederen uit
Oost-Europa (Macedonie); liederen uit
Afrika , maar we schuwen Mozart niet.
Binnenkort willen we ook wat meer lichtere
muziek gaan zingen (uit musicals).

De Stenen Bank

~Hoe

verloopt een repetitie?

Na inzing-, ademhalings- en articulatieoefeningen studeren we meestal een nieuw
lied in (of een gedeelte van een nieuw lied).
Na de pauze herhalen we bekendere liedjes
en schaven deze bij . De avond wordt
besloten met liedjes die we inmiddels goed
kennen.

~Wie

zoeken wij?

We zijn op zoek naar tenoren & sopranen;
Alhoewel het zingen voor iedereen centraal
staat, is een gezellige avond ook van
belang. Na de repetitie kunnen de stemmen
gesmeerd worden aan de bar.

Heb je een goede stem en vind je het leuk
om in een koor te zingen neem dan contact
op met Wilma Beek (3774079)
of met Marijke Sampers (3782602)

Cor van der Donk, februari 1998
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OrlhopedogogiJch Mviefbureou

\A

Drs. G. Pieters-Mestrom, Orthopedagoge
Korte Bredestraat 59, 6543 ZP Nijmegen
Tel: (024) 3782314 (lid NVO/WEP)

~

.

:

Diagnostisch onderzoek en begeleiding van kinderen, middelbare scholieren en volwassenen met leer- en studieproblemen. Deze problemen kunnen van invloed zijn op de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de betreffende persoon (bijv. het zelfvertrouwen
en de motivatie).
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VE SLEUTEL
(DE GROENE BOERDERIJ)
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•Ale

2E OUDE HESELAAN 2 71
i

'I

OPEN: DI. T{M ZA.
14.00 - 18.00 UUR

•
•
•
•
•
•

SPECIAliTEITEN:
KAARSENCOLLECTIE
GLAS-EN KRISTALWERK
HOUTEN SPEELGOED
PORCELEIN{MRDEWERK
EXCLUSIEF
HOUTSNIJWERK
CADEAU-ARTIKELEN

I
I

Nederland is een nieuw spa.usys~ccm rijker. Het hcc:t Frecllccs en het leuke ervan is
dat je niet eindeloos hoeft te wach ten voorda t je resultaat hebt. Dij PrccBccs krijg je
boter bij Je vis. Dat zit zo. Als u bij Mobil of IJP tankt, krijgt u spaarpunten op uw
FrccUccsbart. Daarna kunt u kic1.cn: u spaan door of u gaat op ie der gewenst

moment naar Kijkshop ofl:rcc Record Shop om uw punten in te wisselen. Heeft u niet

genoeg punten voo r een arcikcl, dan kunt u het

vc:~schil ~ontant

aanvullen. Overigens,

bij frcc:Bcc.s kunt u kiezen uit mur li efs t 20.000 'a uikclcn. Over vcij.h~id gesproken.

SP-station
van·;Wfk
:
Molenweg 119 6543 VA Nijmegen
~ !

Tel./Fax. 024--3775452

·

SPAAR NU FREEBEES BU BP.
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De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft naar het behoud van het landelijk karakter van het
voormalige kerkdorp Hees

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang
Hees:

Redactie-adres:

G.C.M .. van Zij ll de .Tong-Lodenstcin
(Voorzitter)
Meloenstraat 22
Tel. 3771125

Ananasstraat 3
6543 ZH Nijmegen
Tel. 3774047

A. Verberne (secretaris)
Ananasstraat 19
Tel 3786068
E.M. Beuroer (Penningmeester)
Ananasstraat 3
Tel. 3774047

Redactieleden:

Lid worden?
Mensen die lid willen worden, kunnen contact opnemen met het bestuur orde redactie
van de vereniging. Hieri'Oor wordt slecht een
gering bedrag gevraagd van f 12,50 per jaar,
over te maken op gironr. 349955. Dankzij het
grote ledenaantal heeft de vereniging de afgelopen jaren al veel kunnen bereiken.

E.M. Beumer
C ..T. de Vries
L.W .P. Janssen
E.HJvf. Scholten
A. Luijkx.

Let op:
Kopy inleveren voor
1 juni 1998 op het
redactieadres:
Ananasstraat 3
6543 ZH Nijmegen
Eind juni verschijnt
het volgende nummer

L.W.P. Janssen (Bestuurslid)
Ananasstraat I
Tel. 3786877
H. Bleeker (Bestuurslid)
Energieweg 19
3773765
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TIINN, WilS EN NIIRT MET PlEZIER ~
De Stenen Bank
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