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Verkeer en veiligheid in Hees 
"Dorpsclub Hees niet blij met plan busbaan" 
Dat was de kop boven een artikel in De Gelderlander van 2 
oktober jl. Op 5 oktober besloot de Nijmeegse gemeenteraad, 
ondanks verzet en acties van de "dorpsclub" (lees: de 
Vereniging Dorpsbelang Hees), akkoord te gaan met een 
busroute over de Dr. De Blecourtstraat-Dennenstraat Wat 
ging er allemaal aan vooraf en hoe gaan we verder? 

In 1998 werden de inwoners van Hees betrokken bij de 
discussies over een nieuw bestemmingsplan voor Hees
Heseveld. Opvallend veel mensen spraken hun zorg uit over 
het verkeer en de veiligheid in Hees. Overigens al eerder, 
bijvoorbeeld tijdens het werkbezoek van burgemeester en 
wethouders in april 1997, uitten buurtbewoners hun problemen 
met het verkeer. Het onderwerp leefde en leeft heel duidelijk 
in Hees. Reden voor het bestuur van de vereniging om een 
speciale werkgroep verkeer in te stellen. En om in de 
gesprekken met de gemeente, over onder andere het 
bestemmingsplan en Park West, regelmatig de zorg omtrent 
verkeer en veiligheid 
aan de orde te stellen. 
Het idee was om met 
de gemeente van 
gedachten te wisselen 
en vervolgens samen 
na te denken over te 
nemen maatregelen. 
Dit om te voorkomen, 
dat er her en der 
ingrepen worden 
gepleegd die weinig 
samenhang kunnen 
hebben. Tot onze 
verbazing liet de 
betrokken 
gemeentelijke directie 
weten geen 
medewerking te 
kunnen verlenen aan 
een 
informatiebijeenkomst 
De werkgroep verkeer 
ging door, u hebt er 
over kunnen lezen in 

De Stenen Bank 

Actie op de Dennenstraat .. .. 

De Stenen Bank. Maar na de zomervakantie ging het ineens 
heel erg snel. Een lijstje. 

Op 3 juli schreven we een brief aan wethouder Verdijk (van 
onder andere verkeer). Daarin meldden wij onze zorgen en 
vroegen we om een gesprek in september. 
Vrij snel hierna begrepen we van bewoners van de Dr. de 
Blécourtstraat, dat de gemeente plannen zou hebben voor de 
aanleg van een busverbinding door hun straat. En ongeveer 
gelijktijdig ontving een lid van de verkeersgroep van de 
vereniging antwoord op zijn bezwaren tegen de 
verkeersmaatregelen rondom de rotonde op de kruising 
Waterstraat-Marialaan-Voorstadslaan, een bezwaar wat hij in 
1997 had ingediend! 
Stevig bellen van onze kant na de zomervakantie leverde een 
afspraak op: 23 september had wethouder Verdijk ruim de tijd 
voor ons. V oor de zekerheid zetten wij in een brief van 6 
september onze aandachtspunten nog eens op een rij~e. bij 
wijze van agenda: de prioriteit voor veilige fietsroutes dwars 

Foto L.J. 
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door Hees, de voorrangssituatie op de twee rotondes (bij de 
Voorstadslaan en de sluis), de ontwikkelingen op de hoek 
Energieweg-Dr. de Blécourtstraat, een stadsbrug in het 
verlengde van de Energieweg en een aantal storende 
verkeerssituaties in Hees. 
Het gesprek vond plaats op donderdag 23 september, ten 
stadhuize. Namens de vereniging waren, behalve 
ondergetekende, ook Ad Biemans en Mike Rijken aanwezig. 
Anderhalf uur praatten we over de communicatie tussen 
vereniging en gemeente en ons lijstje van zorgen. Het venijn 
zat 'm in de staart: ons werd duidelijk, dat er, wat de 
wethouder aanging, een bus door de Dennenstraat zou gaan 
rijden. De gemeenteraad zou waarschijnlijk op 5 oktober 
instemmen met dit voorstel ter bevordering van de 
doorstroming van het openbaar vervoer in Nijmegen-West. 
Waarom wisten wij dit niet? Hadden wij essentiële informatie 
gemist: De Gelderlander slecht gelezen, een Brug 
overgeslagen? Niets van dit alles: wij, noch omwonenden en 
betrokkenen, hoefden door de gemeente op de hoogte te 
worden gesteld, "De wethouder benadrukt dat het niet om een 
bestemmingsplanwijziging gaat (en dan moet een uitgebreide 
inspraak georganiseerd worden-Ij) , maar slechts (!!!-Ij) om een 
verkeersbesluit binnen het bestaande bestemmingsplan." Maar 
wel met veel gevolgen voor aanwonenden en de vele 
honderden scholieren, vonden wij . Tijd voor een actie! Maar 
de tijd drong, we hadden iets meer dan een week tot 5 oktober. 

Over de actie kunnen we achteraf heel tevreden zijn. Bijna 
huis aan huis in de Dennenstraat en de Dr. de Blécourtstraat 
hing vanaf 29 september een poster met de tekst WEL 
A ETSEN GEEN BUSSEN. Onder andere door de enorme 
inzet van de heer Hermens werden honderden handtekeningen 
opgehaald. Op zaterdag vond tussen 12 en 1 een nagespeelde 
situatie plaats: Olga van 10 kwam voor de wielen van een bus 
en kon dankzij snel ingrijpen van de ambulance 
gered worden. De angst van veel ouders: zou dit in 
het echt ook kunnen gebeuren? Wij vrezen van wel. 
Daarna bellen. Met politieke partijen. Die er 
overigens van uitgingen, dat er met de buurt 
gecommuniceerd was (niet dus!). Een enkel raadslid 
kwam ter plekke kijken, begreep onze bezwaren, 
maar had ook veel sympathie voor het 
gemeentelijke plan de doorstroming van de bussen 
in Nijmegen te stimuleren. Op de dag van de 
stemming in de gemeenteraad ontvingen de 
raadsleden een brief van Joop Haverkort, directeur 
van De Lanteeme (bijna 600 leerlingen). Hierin 
sprak hij zijn grote verontrusting uit. Wethouder 
Verdijk gaf toe dat er slecht gecommuniceerd was, 
maar hield vast aan het plan. Groen Links stelde een 
drietal randvoorwaarden voor, die door bijna alle 
raadsleden ondersteund werden bij stemming. 
Waarmee de raad ook instemde met het voorstel van 
de wethouder: de bussen kunnen komen! 

Hoe nu verder? Daarvoor kijken we eerst naar de 
tekst van de motie van Groen Links, waarin de 
randvoorwaarden worden geformuleerd. 

Redactioneel 

We staan aan de vooravond van een nieuw millennium. 
1999 was een jaar met maar liefst 5 Stenen Banken, met als 
hoogtepunt het fraaie themanummer waar we erg tevreden 
over zijn. Diverse reacties zijn er geweest. We hebben 
destijds een keuze gemaakt en dit kan inhouden dat bepaalde 
panden of straten niet bezocht zijn. Misschien een vervolg in 
2000? 
1999 was een intensief jaar met vele redactievergaderingen 
waarbij toch iedere keer opnieuw blijkt dat afstemmingen 
noodzakelijk zijn om een kwalitatief goed blad te maken. 
Het jaar 2000 zal een jaar worden waarbij u 4 keer de Stenen 
Bank gaat ontvangen. Het themanummer zal begin 
september bij u op de deurmat vallen. Dat nummer zal 
geheel in het licht staan van het 2e lustrum. Zoals u weet 
bestaat de vereniging 17 september 2000 10 jaar. 
Helaas stopt Caroline de Vries op 1 januari met haar 
redatiewerk. In de loop van de afgelopen jaren zijn er divers 
"schijnwerpers" van haar hand gekomen. We betreuren haar 
vertrek maar respecteren haar keuze. In deze Stenen Bank 
geen laatste schijnwerper van Caroline, die houdt u nog 
tegoed. Toch gaan we door met de "schijnwerpers". 
Namens redactie en bestuur wensen wij u een fijn kerstfeest 
en goed begin in de 21e eeuw. * 
E.B. 

Fietsers in de knel door buslus. Foto L.J. 
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"a. dat de bussluis in de toekomst niet gebruikt mag gaan 
worden door taxi's 
b. dat voor verbetering van de veiligheid van fietsers 

nadere maatregelen nodig zijn en verzoekt het college 
daarbij op dit punt nadere voorstellen te doen, daarover te 
overleggen met de wijk en het geheel terug te koppelen 
naar de raadscommissie waaronder verkeer valt 
c. dat het CBR geen uitrit krijgt aan de zijde van de Dr. de 

Blécourt-/Dennenstraat, en dat het bestemmingsplan op dat 
punt dus ongewijzigd dient te blijven" 

Een motie die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat en 
wat ons betreft geldt dit ook voor het autoverkeer naar het 
Dominicuscollege: geen auto's over de Dr. de 
Blécourtstraat en Dennenstraat Voor wat betreft punt b. 
willen we ons zakelijk en zeer kritisch opstellen. We 
blijven van mening, dat de bus niet veel tijdwinst maakt 
door deze ingreep. En we blijven van mening, dat 
veiligheid is opgeofferd aan bevordering van openbaar 
vervoer. Er hoeft maar een ongeluk te gebeuren ... Alleen 
wanneer we door de gemeente absoluut overtuigd worden 
van beide zaken, zullen we ons neerleggen bij het 
raadsbesluit. Anders gaan we, waarschijnlijk samen met de 
ouderraad van De Lanteeme en het Dominicuscollege, 
door. We houden de gemeente aan de motie (op dit 
moment, 30 november, zijn we nog steeds niet 
uitgenodigd!) en dus ook aan de terugkoppeling naar de 
raadscommissie. 

Dan blijven er nog heel veel andere verkeersponten over. 
Wethouder Verdijk beklemtoonde op 23 september, dat 
gesprekken met de Directie Grondgebied over actuele 
zaken kunnen plaatsvinden. Die gesprekken zouden, zo 
vonden wethouder en de vertegenwoordigers van de 
Vereniging Dorpsbelang Hees, concreet moeten zijn en niet 
blijven steken in algemene vaagheden. De vereniging houdt 
de wethouder aan zijn belofte en zal met een lijstje van 
prioriteiten naar de gemeente stappen. Begin februari vindt 
het gesprek plaats. U hoort daar meer over. 

Terugkijkend is er zorg en tevredenheid. Zorg, omdat 
veiligheid in het gedrang blijkt te komen. Veiligheid ook 
voor de fietsers, terwijl Hees zich zo uitstekend leent voor 
mooie fietsroutes. Wordt dat ook nog bevorderd door de 
gemeente? Tevredenheid, omdat in een week tijd met erg 
veel inzet van leden een geweldige actie van de grond is 
gekomen. De bereidheid op te komen voor de leefbaarheid 
van Hees is gelukkig nog steeds groot en dat moet zo 
blijven! 

Loek Janssen 

De Stenen Bank 

Tuinwedstrijd 

Zoals al eerder is vermeld bestaat de Vereniging Dorpsbelang 
Hees volgend jaar 10 jaar, om precies te zijn op 17 september 
2000. V oor de organisatie van dit gebeuren is er een comité 
opgericht. Diverse ideeën worden door de Lustrumgroep 
uitgewerkt. 
Een van die ideeën is een tuinwedstrijd in Hees. Hierbij gaat 
het om de best gewaardeerde voortuin die door een vakjury 
wordt beoordeeld. Deze jury bestaat uit twee leerkrachten van 
de tuinbouwschool Helicon aan de Energieweg die bereid zijn 
om dit te doen. 
Concreet houdt dit het volgende in. Er komen twee schouwen. 
Een in het vooijaar en een rondom de lustrumdatum. ledereen 
kan een voortuin aandragen in Hees, of dit nu zijn of haar 
eigen tuin is of andermans voortuin. Ook niet-leden van de 
vereniging kunnen hieraan meedoen. 
Heeft u een voortuin waarvan u denkt dat deze in aanmerking 
kan komen voor "de tuin van 2000" maak dit dan kenbaar aan 
onze secretaris Annemarie Verbeme voor 15 februari 2000. 
De lustrumcommissie kan ook tuinen opgeven en zij bepaalt 
welke er uiteindelijk genomineerd worden. 
De 20 genomineerde voortuinen worden bekend gemaakt in de 
Stenen Bank van maart. 
Op 17 september 2000 vindt er tijdens de receptie die 
gehouden wordt in Heeslust de officiële bekendmaking en 
prijsuitreiking plaats. 

E.B. 

Geachte buurtbewoners, 

Mag ik mij even voorstellen, mijn naam is Sylvia Claes en ik 
ben getrouwd met Rene Dreis. 

Wij wonen ruim een jaar op de Schependomlaan 94. 

U zult ongetwijfeld gemerkt hebben dat wij met een grote 
verbouwing bezig zijn geweest. Zoals u allen weet is het 
pand een hotel annex café I restaurant geweest. Mijn man en 
ik hebben het pand verbouwd. De nieuwe bestemming is nu 
huidverzorgingsinstituut en beautyfarm. Dit houdt o.a. in 
nagelstudio, zonnebank, sauna, pedicure enz. 

Sylvia Claes en Rene Dreis 

In maart 2000 komen we hier uitgebreid op terug. 

3 



Over gemeenteraadspolitiek en over de "Buslus" op de Dr. De 
Biecourtstraat I Dennenstraat. 

Sinds april 1998 zit ik voor GroenLinks in de gemeenteraad 
van Nijmegen. Hogste tijd om U een keer terug te rapporteren 
over wat ik daar doe. De di rekte aanleiding is de 
besluitvorming over de buslus tussen de Energieweg en de Dr. 
De Biecourt straat. 
In de gemeenteraad zit je als vertegenwoordiger van de gehele 
stad en niet slechts voor de wijk waar je woont, hoewel 
gebeurtenissen in Hees/Heseveld en Nijmegen West natuurlijk 
onze speciale belangstelling hebben. 
Ik zit in drie zogenoemde adviescommissies: in de commissie 
Ruimtelijke Ordening, Cultuur en Volkshuisvesting, waarin 
veel bestemmingsplannen aan de orde komen; in de commissie 
Financieen en Personeel, Bedrijven en Organisatie waar ook 
sport is ondergebracht, in deze commissie komt heel veel van 
de financiele achtergrond van het gemeenteraadswerk aan de 
orde; tenslotte zit ik in de commissie Algemene Zaken, waar 
kwesties van openbare orde en veiligheid aan bod komen. 
Omdat de fractie van GroenLinks uit 8 mensen bestaat, kan het 
werk verdeeld worden. Zo zitten anderen in de overige 
commissies, zoals die voor Verkeer, Vervoer en Milieu; of de 
commissie voor Economische Zaken en Onderwijs. 
Natuurlijk bespreekt de fractie onderling steeds wat ook in de 
andere commissies, dan die waarin jezelf participeert, aan bod 
komt. Als het om Hees/Heseveld gaat zijn in de afgelopen 
1112 jaar de volgende onderwerpen behandeld: 

Bestemmingsplan Nijmegen West 
Gezondheidsonderzoek WeurtlNijmegen West 
Park West 
Renovatie Kop Weurtseweg 
Renovatie Koninginnelaan 
De Danielskerk 
En heel recent: de buslus Energieweg/Dr. De 
Biecourtstraat 

Over het laatste onderwerp wil ik U graag wat nadere uitleg 
geven van het standpunt van GroenLinks, zoals het in de 

af te wegen tegen veiligheid en overname van verkeersoverlast 
op een verkeersluwe weg,is heel lastig. Wij zijn er echter van 
overtuigd dat de veiligheid voor de fietsers is te waarborgen 
door afgeschermde fiets paden te maken zodat fietsers zonder 
last van de bus en gescheiden van de bus de Energieweg op en 
af kunnen blijven rijden. 
Wij denken dat de overlast van de bussen behoorlijk zal 
meevallen (ook nu al rijdt er autoverkeer, alleen niet op het 
laatste stuk naar de Energie weg. 
Wij realiseren ons dat de zogenaamde "De boer" subsidies 
voor maatregelen die het Openbaar Vervoer bevorderen nu 
echt gebruikt moeten worden anders lopen we deze subsidies 
mis 
Tenslotte vinden wij dat het overleg tussen gemeente en 
bewoners (georganiseerd in de Vereniging Dorpsbelang Hees) 
veel beter moet dan tot nu toe is geweest. En zullen wij er op 
toezien dat het beloofd overleg over veiligheid er ook echt 
komt. 
Als buurtbewoner heb ik de handtekeningen actie gesteund en 
was ik tegen de buslus. Echter in de fractie dacht men er 
anders over en wilde men het optimale eruit halen, gegeven 
het feit dat er geen raadsmeerderbeid zou komen tegen de 
buslus. Wij vonden de actie die gevoerd is indrukwekkend en 
we hopen dat de ogen en oren van de gemeenteraad open 
blijven voor de geluiden uit Hees 
Hier Iaat ik het voorlopig even bij. Ik hoop dat U zich vrij 
voelt om mij aan te spreken of nadere informatie te vragen. 
Wellicht is het een goed idee een regelmatig verslag te doen in 
de Stenen Bank van de activiteiten van Uw eigen raadsleden 

Met vriendelijk 
Mieke Simons-Welsehen 

raadsvergadering van oktober j.l. in een .------------------------------...., 
motie die is aangenomen werd verwoord: 

GroenLinks stemt voor de buslus, op 
voorwaarde dat: 
De veiligheid van de fietsende scholieren 
zoveel mogelijk is gegarandeerd 
Er geen aan- en afvoerroute voor autofs 
van en naar het Dominicuscollege komt 
op de Biecourtstraat 
Er geen op-afrit komt van het mogelijk 
te vestigen CBR op de Dr. De 
Biecourtstraat 
Er kontakt komt/ overleg wordt gevoerd 
met besoners(organisaties) over te 
nemen maatregelen 

GroenLinks zat met een groot dilemma over 
deze kwestie: zoals U wellicht wel weet 
staat bevordering van het Openbaar Vervoer 
voor ons heel hoog in het vaandel. Om dit 
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De Stenen Bank 

Even voorstellen: Dominee Gols 

De Stenen Bank probeert U al bijna 10 jaar jaar op de 
hoogte te houden over zaken die betrekking hebben op 
Hees. Misschien is het U al opgevallen dat het huis op 
Kerkpad 1 sinds kort weer duidelijk bewoond wordt Er 
is dus weer een nieuwe dominee voor de Petruskerk. 

De Stenen Bank wil dominee GoJs graag aan u 
voorstellen. 

Dominee Henk GoJs is begonnen in Zeeuws-Vlaanderen 
en via Amsterdam, 6 jaar Bolivia en Leeuwarden in 
Nijmegen terecht gekomen. Hij is speciaal gevraagd om 
zich in Nijmegen met kerkelijke gemeenten van de 
Petruskerk en de Stevenskerk te gaan bezighouden. 
Dominee GoJs is erg oecumenisch ingesteld en dat is 
ook een van de redenen dat hij voor deze functie 
gevraagd is. De Stevenskerk is de kerk van het 
Oecumenisch City Pastoraat. 

De diensten van zowel de Stevens- als Petruskerk 
worden door mensen van diverse gezindten bijgewoond. 
Dat maakt volgens dominee GoJs het werken in beide 
kerken ook zo leuk. Er is wel een duidelijk verschil 
tussen de twee kerken. De Petruskerk is een kerk van de 
wijk en daardoor is het sociale aspect heel belangrijk. 
Mensen bezoeken de diensten ook vanwege de sociale 
contacten. Verder vindt dominee GoJs dat de oude kerk 
van Hees een speciale uitsraling heeft. Ook de 
samenwerking met de katholieke parochie van Antonius 
Abt I Maria ten Hemelopneming is uitstekend. 
De Stevenskerk heeft een veel groter verzorgingsgebied. 
Mensen komen van ver om een speciale liturgische 
dienst bij te wonen. De liturgie in de Stevenskerk is ook 
anders als in de Petruskerk. Deze afwisseling maakt het 
werk juist interessant. 

Volgens dominee GoJs is Nijmegen een mooie stad, 
Ds. Go/s gelegen net ten zuiden van twee grote rivieren. Dat geeft Foto Marianne van 't Spijker 

Nijmegen een speciaal karakter, de sfeer is die van 
zuidelijk Nederland maar er zijn toch ook veel Noord-
Nederlandse elementen aanwezig. Het bevalt Dominee GoJs 
prima in Nijmegen (en specidal in Hees). Hij wil ook graag 
deel uitmaken van onze dorpsgemeenschap, zijn 2 kinderen 
zitten op de Lanteeme en hij is ook al lid van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees geworden. 

Zijn vrouw, Hilleke Linthorst, is werkzaam als invalkracht op 
de Lanteeme. Daarnaast organiseert zij bouwprojecten in 
Derde Wereld landen onder het motto: "Bouwen aan jezelf 
door te bouwen voor anderen". Elke zomervakantie vertrekken 
er zo'n 700 Nederlandse vrijwilligers naar 16 verschillende 
landen om daar samen met de lokale bevolking vooraf 
geselecteerde projecten te realiseren. 

De Stenen Bank 

Af gelopen jaar is het leiendak van de Petruskerk geheel 
vernieuwd en de dominee verwacht de komende jaren geen 
ingrijpende restauratiewerkzaamheden meer. De Petruskerk is 
een mooi monument in het hart van Hees en door de aanstelling 
van Henk GoJs als predikant van de Petruskerk is de toekomst 
van de Petruskerk als kerkgebouw weer een hele tijd verzekerd. 

A.L. 
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Een Heus Hees Talent 
Al40 jaar woont ze in de Ananasstraat Waar nu de fruitbuurt 
ligt, liep ze vroeger over de paadjes door het veld. 
Dit jaar vierde ze met haar buurman hun veertigjarig jubileum 
als buren in de straat. 
Ik praat met Dens Husman-Van de Bilt. 
Dens heeft een bijzondere hobby, die ze met hart en ziel 
uitoefent: aquarelleren. 

Op mijn vraag of ze allang met deze hobby bezig is 
vertelt Dens dat ze als kind wel graag tekende. "Ik kom uit 
een onderwijzers gezin, vader en moeder zaten in het 
onderwijs. Drie zussen van me zijn ook het onderwijs 
ingegaan. Als wij vroeger tekenden dan betekende dat, dat 
je een voorbeeld op papier moest natekenen. Ik hield ervan 
om dingen, die ik zag en die ik mooi vond te tekenen. In 
mijn tieneljaren werd mij echter verteld dat zomaar iets, 
bijvoorbeeld een kandelaar, tekenen niet hoorde. En dus 
deed ik het niet meer. 
Wel was ik altijd bezig met breien, naaien en handwerken. 
Nooit gebruikte ik echter patronen. Ik ontwierp alles zelf. 
Negentien jaar geleden, na de dood van mijn man, heb ik 
het tekenen weer opgepakt. Ik heb tekenlessen genomen 
en ben vervolgens verder gegaan met aquarelleren. Die 
techniek heb ik mezelf eigen gemaakt." 
In haar huis waar veel van haar eigen stukken hangen, zijn 
ook haar twee eerste werken nog te zien. Vandaar naar 
haar huidige werk is een duidelijke ontwikkeling te zien. 

Dens' werk is te onderscheiden in Zwitsers en Nederlands. 
"Het Zwitserse werk vind ik zelf het mooiste. Ik ga 
regelmatig naar Zwitserland op vakantie om er te 
schilderen. Vroeger ging ik met de auto, nu met de trein. 
Als ik daar eenmaal ben maak ik geen grote toeristische 
trips. Ik bezoek een bepaald gebied zeer uitgebreid. Je 
moet ergens minstens twee weken geweest zijn om te 
kunnen zeggen 'ik ben er geweest'. 
Ik word geraakt door de schoonheid van kleine dingen in 
het landschap. Een landschap moet je voelen, eten, als het 
ware verorberd hebben, wil je het in je aquarel kunnen 
overbrengen. 
Ook is mijn Zwitserse werk het mooist, omdat ik in 
Zwitserland mijn geest vrij kan maken. Thuis zijn er nog 
zoveel andere bezigheden." 

post doorstuurden. Als dank stuurde ik hen elk jaar tot hun 
verhuizing een klein Sinterklaaspresentje." 

Naast aquarelleren maakt Dens ook wandkleden. Deze hebben 
over het algemeen een religieus thema. Zo is ze op dit moment 
met de afronding van de Vlucht naar Egypte van Jozef en 
Maria bezig. "Zo'n wandkleed groeit, daar kun je in 
veranderen. Daar doe je maanden over. Een aquarel maak je in 

Dens Husman-Van de Bilt. 
Dens heeft Zwitserland ook van binnenuit leren kennen. 
Hiermee bedoelt ze dat ze op bezoek gaat bij Zwitserse 
vrienden, waardoor je de gewoonten van de mensen van het 
land beter leert kennen. Door de vierdaagse kwam ze met haar 
Zwitserse vrienden in contact. "Er is een Zwitser, die al 34 jaar 
bij mij logeert tijdens de vierdaagse. Ik heb ook zijn 50e en 
60e veljaardag meegemaakt in Zwitserland tezamen met zijn 
vrienden en bekenden. Van binnenuit het land leren kennen 
dus." 

Foto L.J. 

Een leuke anekdote is nog het feit dat de eerste keer dat er 
vierdaagselopers bij Dens kwamen, deze werden afgeleverd op 
St. Annastraat 13. "De bewoners van dat pand brachten de 
lopers keurig bij mij . Zoals ze ook altijd de verkeerd bezorgde 
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een keer. In maximaal één uur is een aquarel af. Veranderen 
kan dan niet meer. Hij is goed of niet." 
In de Antonius-Abtkerk aan de Dennenstraat komt binnenkort 
een wandkleed van Dens te hangen. 

Onlangs heeft Dens ook een expositie van haar aquarellen 
gehad in het gemeentehuis van Beuningen. 
"Op die expositie heb ik twee werken verkocht. De persoon, 
die ze heeft gekocht, is ze nog steeds niet komen halen. Ik 
merk dat ik dat helemaal niet zo erg vind. Ik vind het moeilijk 
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om mijn aquarellen te verkopen. Het zijn allemaal persoonlijke 
belevingen. Ik geef liever een schilderij aan iemand als 
persoonlijk cadeau dan dat ik er een verkoop." 
Op de expositie hing zowel Zwitsers als Nederlands werk, 
zoals ook in de "Heuse Heese Galerie", die Dens op de eerste 
verdieping van haar huis heeft ingericht. Degene die 
belangstelling heeft voor haar schilderijen is, na telefonische 
afspraak (024-3772105) welkom aan de Ananasstraat Onder 
het Nederlandse werk bevindt zich onze eigen Petruskerk De 
Petruskerk is een van Dens' favorieten. 
"Vanaf onze flat aan de Wijnbesstraat, waar we de eerste 
drieënhalf jaar in Nijmegen woonden, keken we uit op de 
Petruskerk. Deze werd in die tijd gerestaureerd en ik ben er 
altijd verliefd op geweest. Nu kan ik hem niet meer zien vanuit 
mijn huis. Ik loop, fiets of rijd er echter vaak langs. Zo heb ik 
er pas nog een paar foto's van gemaakt op een moment dat ik 
zag dat de lucht bijzonder mooi was. Dan pak ik mijn camera 
en ga meteen, want luchten veranderen snel ". 

Het ligt in de bedoeling om ter gelegenheid van het tienjarig 
bestaan van de Vereniging Dorpsbelang Hees een expositie in 
de Petruskerk te houden. Ook willen we daar graag werk van 
Dens laten zien. 
Als het zover is zullen we dit in ons blad vermelden, zodat u 
kennis kunt maken met het werk van een bijzondere vrouw. 

E.S. 

Aquarel van dens Rusman Foto Dens Husman 

Vieringen rond Kerstmis en de jaarwisseling. 
AntoniusAbt I Maria ten Hemelopneming 

Kerstavond 24 december 
18.30 Herdertjesviering m.m.v. het kinderkoor 

20.30 Kerstavondviering m.m.v. het gemengd koor en een 
koor uit Velp i.s.m een soliste 

22.30 Kerstnachtviering m.m.v. het jongerenkoor 

25 december 
11.00 Hoogfeest van Kerstmis m.m.v. de Schola Gregoriana 

26 december 
9.30 Viering van Tweede Kerstdag met muziek 

31 december 
19.00 Oudejaarsviering met samenzang 

1 januari 2000 
11.00 Viering van nieuwjaar met muziek 
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Petruskerk 

Kerstavond 24 december 
18.30 Kerstavonddienst voor alle gezindten m.m.v. kinderen 

25 december 
10.00 Kerstmorgendienst 

26 december 
10.00 Oecumenische viering in de Stevenskerk 
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kleurplaat voor de jeugd 
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\A Orthopedagogisch Adviesbureau Drs. G. Pieters-Mestrom, Orthopedagoge 

Korte Bredestraat 59, 6543 ZP Nijmegen Tel: (024) 378 23 14 

- D~agnostisch onderzoek, advisering of begeleiding van leer- en studieproblemen bij kinderen, 
middelbare scholieren en volwassenen. Deze problemen kunnen samenhangen met de sociaal
emotionele ontwikkeling (motivatie, faalangst enz.) 

- Oplossingsgerichte consultatie. 

- Huiswerkbegeleiding 

Administratie- & Belastingadviesbureau 

Korte Bredestraat 61 Nijmegen Telefoon 024 -·.3781691 

Tl/11, Wil ElililT MET 'UZ/El ~ 
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Instituut voor Massage en Filosofie 

mevr. drs. ]opie Beenakkers 

Voor: 
klassieke massagl.S 
sportmassages 
filosofische gl.Sprekken 
filosofiecursussen 

aangesloten bq : 

Nederlands Genootschap voor Spo nmassage en 

de Vereniging voor Fdoso f1 sche Prakujk 

Voor afspraken en info 

Florence Nightingalestraat 8 5 

6543 KV Nijmegen 
Tel/Fax (024) 378 78 52 

Nc.Jcr l.m J ts ee n n1cuw ~p ll n y H c cm rijker. Het heet Frc cll ccs en het leuke cr v ;~n ts 

d~t JC nt ct ctn J cl om hoeft t ,.: w.h.htcn voordJt je: rcsu ltHt hebt. Oq FrccBcc.s krt)g JC 

bote r btJ Je vt.s O lt w w Als u t.H j ~\ot ob d of BP cw kt. krLjg t u ~ purpuntcn op uw 
l;rccUccsb .u t. D l .Hn:;; kum u ktczcn u spurt J oor of u gnt op ~e J cr gewenst 

moment n.I.Jr K1 jk.s hop of Frcc Record Shop om uw pu nt en in te: WtSJd cn . Heeft u ntct 
genoeg punten voor ::en .uu kcl . d .:u1 kunt u he t vcr.scl lll con u nt lln vullc n. Ovcri gcn1, 
b iJ rrccilcc.s kunt u kJClC il UI( mur hcfH 20 .000 uukd~:n . Ovu Y!IJhdd ~;upro kc n . 

SP-station vanA'W·ij k 
Molenweg 119 6543 VA Nijmegen 
Tei.IF11X. 024.-3775452 

SPAAR NU FREEBEES BIJ BP. 

HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN. 

JO 

VOOR HET JAAR 2000 ZIJN WIJ NOG OP ZOEK NAAR 

ADVERTEERDERS VOOR ONS BLAD. 

HEEFT U INTERESSE, NEEM DAN CONTACT OP MET HET 

REDACTI EADRES. 
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VERMIST 

Op 16 oktober heb ik in de speeltuin op de Pornonastraat mijn Minolta fotocamera laten liggen. 
Ik heb de vermissing pas enkele dagen later ontdekt, toen ik het (volgeschoten) diarolletje naar de fotograaf wilde brengen. 
Heeft iemand mijn camera gevonden of gezien? Of het rolletje? 

Wij vinden het jammer dat de door ons gemaakte dia"s op deze manier verloren zijn gegaan, ze zijn uiteraru:d. on~~rvangbaar. 
De camera is niet millennium-proof, dus graag inleveren bij de Afdeling Gevonden V ooiWerpen van de pohtle NIJmegen. 
(Hoge beloning in de vorm van zelfgebakken taarten, etc.!) 

Reinier Ligtenberg, Pornonastraat 19 
Tel: 3771182 

ERGO MAGNETICçliNt 
DE NIEUWE FIETSTRAINERS VAN TUNTURI 

Ce ""' 1e ) .'r': · ~ ets:;J.·'l er-.;rçcrre te r s .ar. T~ ... ..-t L..f' ïe :er 
u .V ::çr-:.t.e l.JI St t;U OC ,Je!' ~ e ,...C._.C:";r 
Ce ~ ! ec: ·cr,sc ..... e mc~ t :.:r er "l a::.s:ag"'e ' e' . .,...e tè.
'"'êl .... :.·-<eL ··g '.JW ·Joor.cara . . 'T'CtJV ':H en e;' "":lJto.er. 

:,... Lts :;J •'"'J?" ;::: l e:~e r ·çè'r 2; eHeC!!ev o?r -: .;: cc.t 

• c:m·c r: abe1 n·euw : adel • F1ns k.wa iJ te l!3 c e s ~~;r1 

• e·eC:'8"' 'S.:he rncnz :or • Polar- har: s 1 agc~t·. Jrçe' 
• Ci08Ce l ~1 geru1sloos :1etser • !açe ns:3o • si· c·. ~ 1-? 
:aocr. ~,." ;aJnceer1 : etrcuwbare overc:eng,rg 
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Vod f{! /Q/Jer 
voi1e b!!ier 
doe lid :J n 1 

Dcn n c n <;~ r : J ,J I 69 
'Î IJ l li C ~ l. l l 

T c: l 3 7700U6 
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WIE 

WAT 

WAAR 

De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
Deze vereniging streeft naar het behoud van het landelijk karakter van het voonnalige kerkdorp Hees 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees: 

Loek Janssen (Voorzitter) 
.Ananasstraat I 
6.543 ZH 
Tel.3734800 

Annemarie Verbeme (Secretaris) 
Ananasstraat 19 
6.543 ZH 
Tel. 3786068 
E-Mail: Dorpsbelang.Hees@comps.demon.nl 

Eric Beumer (Penningmeester) 
Ananasstraat 3 
6.543 ZH 
Tel. 3774047 

Ruud van Raaij (Bestuurslid) 
Rivierstraat 228 
6542SE 
Tel. 3778099 

Hotze Bleeker (Bestuurslid) 
Energieweg 19 
6541 cw 
Tel. 3773765 
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Bloemisterij 

Bloembinderij 

Kerkstraat 187 Nijmegen 
Tel:024-3770336 

Redactie-adres: De Vereniging Dorpsbelang Hees 
op Internet: 

Ananasstraat 3 
6543 ZH Nijmegen 
Tel. 3774047 
E-mail: 

http: //come. tol dorpsbelanghees 

emg. beumer@planet.nl 

Redactieleden: 

E.M. Beumer 
C.J. de Vries 
K. van 't Erve 
E.H.M. Scholten 
A. Luijkx 

Lid worden? 

Mensen die lid willen worden, kunnen contact 
opnemen met het bestuur of de redactie van 
de vereniging. 
Hiervoor 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 
afgelopenjaren al veel kunnen bereiken. 

Hutt1ng 
Bloemisten sinds 1930 

Let op: 
Kopij inleveren voor 
28 februari 2000 op 
het redactieadres: 
Ananasstraat 3 
6S43 ZH Nijmegen 
halfmaart 
verschijnt het 
volgende nummer 
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