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aa nschouwen waard' ( En dan te bedenken dat Annemarie
het niet eens de moeite waard vond om te expose ren' )

Lustrum voor groot en klein
We hebben ons lu strum gev ierd in de weekenden van 9/ 10 en
16/ 17 september. In het eerste weekend werd er een expositie
gehouden in de Petruskerk . Het daaropvo lgende weekend
stond in het teken van de kinderen en een recepti e. Een
verslag van beide weekenden staat hierond er vermeld .
De expositie in de Petruskerk

Tijdens het eerste lustrumweekend vond er in de Petruskerk
een expositi e plaats van het werk van negen kunstzinnige
inwoners van Hees. Deze locatie leent zich uitstekend voor
een derge lijke expositie vanwege de sfeer die in de kerk
heerst. Een kotie indruk van ieders vverk.
Cecile Ooms liet een aantal prachtige kunstwerken van

keramiek zien. Haar werk bestond uit verschillende
tec hni eken. Een werkstuk opgebouwd uit plakken klei , een
werkstuk gemaakt van gietkl ei (met behulp van mallen) en
daarnaast een aanta l objecten . Meer werk van Cecile was te
bekijken op enkele foto 's.
Bep Schel/ekens-Nas exposeerde met aquarellen , uit het

Hotze Bleeker, graficus van beroep, is va n weer ee n hee l
ander kaliber. Prachti ge pentekenin gen van gebouwen zoa ls
een kerk , een molen en het Sansbeekpark in ArnJ1em. Een
gecombineerde techni ek van penteke ning met zand (uit
bij voorbeeld IJ sland) geeft een prachtig effect. Daarnaast
heeft Hotze mooie aquarellen van voge ls gemaakt. Deze
seri e wordt getypeerd door felle kleuren.
Mia van Raai) heeft veel handgemaakte decoraties
geëxposeerd. De material en die Mia gebruikt zijn lood ,
wilgentenen, berkentakken en kleisculpturen. Mooi e
kunstwerken die zeker in deze mod erne tijd passen.
Ton Chris! exposeerde met ee n aantal stillevens. Mooie
schilderijen in paste l. Ton schild erde zonnebloemen, fi·uit en '
vissers aan zee. Ton schildert voorname lijk in de winter
aangezien hij zomers in zijn tuin te vind en is.
Robert van Zijl/ de Jong ex poseerde met mooi e aquarell en en
keramiekwerkstukken. De aquarellen ton en land schappen uit
de Ooy, maar ook uit Frankrijk. Zijn keramiekwerkstukken
bestaan uit diverse potjes en vazen. Enkele potj es zijn raku
gestookt. Een fotobo ek toonde nog meer van zijn werk.

leven gegrepen. Een vakantie in Friesland en Zee land
in sp ireerde haar tot prachtig werk. Daarnaast stonden haar
kleinkinderen model voo r and ere werkstukken.
Lidy /t,;fahler toonde een aantal prachtige schal en van
keramiek. Deze waren speciaa l voor deze expositie gemaakt.
Het logo van de vereniging was in de binnenkant van de
schal en gesc hilderd. In een mum van tijd waren ze verkocht!
Diverse vazen en raku gestookte werkstukken completeerden
het werk van Lidy. Ze ker de moeite waard'
Dens Husman exposeerde met aquare llen. Bekende plekj es
uit Hees en omgeving Nijmegen zoals de Petruskerk, de
Hatertse Vennen , Heumen soor·d en de uiterwaarden van
Beuningen worden op herkenbare wijze weergegeven . Een
aa ntal aqu arellen is als ansichtkaart verkrijgbaar. Een must
om te hebben'
Annemarie Verb erne bracht een aa ntal erg mooi e zilveren
sieraden mee om te laten zien. Prachtig vervaardigd , zeer
prec ies en grac ieus. Helaas ni et te koop , maar zeker het
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vlnr: Ton Christ , Hotze Bleeker, Bep Schellekens-Nas, Liddy Mahler,
Cecile Ooms , Mia van Raaij, Robert van Zijll de Jong , Annemarie
Verberneen Dens Husman

.--~------------------~------~~~--~~~~~~~--~~=====-------------- ------------

Voor een mu zikal e noot werd gezorgd door enkele
orga ni sten en het koor "De Hese Stemm en". Zij zo rgden voor
geze llige achtergrondmu ziek die in de Petruskerk prima tot
zijn rec ht kwam.
Al met al was het een erg interessa nte en leuke ex positi e. De
ambi ance was mooi , de sfeer was goed, het werk van hoog
nivea u. De ex posanten kunnen trots zijn , dit is zeker voor
herh aling vatbaa r'
Kinderpro gramma
De eerste dag van het tweede lustrumweekend stond in het
teken van de kinderen. Een heus springkussen nodigde de
ki nd eren uit om hi er naar hartelu st te ge nieten. De weersvoorspellin gen waren ni et al te best, maa r op ee n fik se bui na
is het ge lukki g toch droog ge bl eve n. Angele Jorna , de verhalenve rte lster van het Afrika-museum , betrok de aanwezige
kinderen in de kapel met haar verhalen en fantasieën. Het
kindercircus van de Lindenberg trad op in het zaaltje Heeslust. In ee n krappe ruimte li eten de kinderen van Pi cobello op
de mu ziek een knap staaltj e van hun kun sten zien. De aa nwez ige kind eren met hun ouders genoten hi er vo lop van.
Tege n 16.00 uur eindi gde de dag met ee n snoepzakj e voo r de
kinderen.
Receptie
Zondag 17 september vierden vve ons officiële lustrum.
Vanaf 14.00 uur was iedereen we lkom in Hees lu st De
opkomst was overweldigend. Vanaf 14.3 0 uur werd
burgemeester d'Hondt welkom geheten door de voorzitter.
Na ee n korte toespraak van de voorzitter werd het eerste
exe mpl aar van "De boer is troef' geschreven door historicus
Gerh ard Oosten aangeboden aan de burgemeester, die dit
zeer op prijs stelde .

Burgemeester d'Hondt ontvangt het eerste exemplaar
van "De boer is troef' van de voorzitter

De Hese Stemmen traden twee keer op in de kapel waar
eveneens veel belangste lling voor was . Mede door de gewe ldi ge akoestiek klonk dit fantastisch. Oude foto' s waren te
zien van Paul Eijkhout in de kapel en Marc Peters stond met
foto' s en dia's in de gang. De verdienstelijke Hese naar was
Marga Jacobs van Stedelijk leefmili eu die de "Stenen Bank" ,
een fraai zilveren exempl aa r vervaardigd door Annemarie
Verberne, in ontvangst mocht nemen .
De leraren van de Middelbare Tuinbouwschool"Helicon"
gaven een toelichting op de winnende dri e mooi ste tuinen
van Hees. Gerangschikt in drie categorieën, van kleinste,
middelste tot grootste tuin , waren de winnaars: Kerkpad 3 en
5, Dennenstraat 14 en Korte Bredestraat 93 . De willilaars
kregen een attentie aangeboden.
Het bestuur en het lu strumcomité kijken terug op een geslaagd lustrum .Het bestuur wil de spon sors bedanken en
vermelden dat zij er mede voor gezorgd hebben dat dit lustrum een groot succes is geworden . De sponsors waren: INGbank in Arnhem , die ee n aanmerkelijk bedrag ter beschikking heeft gesteld ; Bloemisterij Hutting, di e de bloemen
tijdens de expositie en de receptie heeft verzorgd ; ANAC
tanken , wassen en karten, die de tapin stallatie en het bier ter
beschikking heeft gesteld .

-----

Witte Villa luidt Noodklok
Bewoners en buren maken zich ernstige zorgen over de toekom st van de Witte Villa. Wat is er namelijk ge beurd ? Projectontwikkelaar Moed , de eigenaar van het percee l, heeft recentelijk opdracht gegeven tot het inslaan van de ruiten en het vernielen van de
voorzieningen van de niet bewoonde gedee lten. Het resultaat? Dichtgetimmerde ramen. De verkrotting van de villa is hiermee
inge luid'
AI meer dan ti en jaar weten we dat de proj ectontwikkelaar geen ander doel voor ogen heeft dan sloop van dit karakteristieke
pand. Ook nu weer zullen wij alle registers open moeten trekken om de villa te behouden. Onze advocaat start binnenkort weer
een kort geding met betrekking tot het achterstallig onderhoud. Wij spo ren de gemeente ten derd e male aan om rappo11 te maken
van de deplorabele staat van de villa. Met de ni euwe politi eke wind die door het Nijmeegse waait hopen wij nu eindelijk respons
te krij gen. Daarnaast hebben wij de Gelderlander benaderd om on s weer eens in de schijnwerpers te zetten en za l onze voorzitter
van de Vereniging Dorpsbelang Hees zijn zorgen voorleggen aan wethouder Paul Depla. Gelukkig is in het nieuwe Bestemmingsplan Hees/Heseveld vastgelegd, dat de villa als karakteristiek pand behouden moet blijven. Het is nu de hoogste tijd om de
villa officieel te laten beschermen tegen verval en sloop , anders is het echt te laat.
OOK UW STEM IS DAARVOOR NODIG'!!
Binnenkort kunt u een van de bewoners van de Witte Villa te Hees aan uw deur verwachten om uw steunbetui ging op te halen .

Karin van 't Erve en Eric Beumer

Redactioneel
De laatste Stenen Bank van dit j aa r en tevens mijn laatste
bijdrage als redacti elid . Na acht jaar het blad met vee l plezier
mede tot stand te hebben gebracht zie ik mij genoodzaakt te
stoppen. Ik kijk terug op een tijd waarin "onze" Ste nen Bank
qu a inhoud alleen maar is gegroeid en ik weet dat dit bl ad
inmiddels zeer goed \NO rdt ge lezen. Naast Ad Luijkx di e
inmiddels verhuisd is gaat Karin van 't Erve zich eveneens
terugtrekken als redacti elid . Zij gaat beg in volgend jaar
verhui ze n. De redacti e verliest zo in korte tijd drie krachten.
Het bestuur en de redactie is verheugd met de kom st van
Arno Schlösser die de lay-out van Ad Luijkx gaat
overnemen. Om ons gewenste aantal op peil te houden zijn
wij dus op zoek naa r nieuwe redactieleden , dus als u zich
aangesproken voelt: bel ons op.
Groot was het succes van ons onlangs ge houden Lustrum .
Zowe l de expositi e als de dag voor de kinderen en de
recepti e waren zee r ges laagd. Als u hi ervan getui ge bent
geweest kunt u er over mee praten. Een uitgebreid verslag
staat in deze Stenen Bank. In juli hebben wij "actie" gevoe rd
langs de nieuwe route van de Vi erdaagse, ook hiervan treft u
een kort verslag aan. Trots zijn wij op het boekj e "De boer is
troef ' dat nog steeds succesvo l wordt verkocht. De schrijver
van het boekje Gerhm·d Oosten stellen we aan u voor. De
tweede spot1ve reni ging in Hees komt aan bod en een ni euwe
rubri ek di e in 200 I ee n ve rvo lg gaat krijgen. Verder wil ik u
erop attenderen dat ons redacti eadres gew ij zigd is. Trees van
Hal wordt contactpersoon. Zij staat vermeld op de
achterzij de .
Namens de ge hele redactie en het bestuur wens ik u prettige
feestdagen en een goed 200 I .

Deze twee foto's geven een goede indruk van de vetWaarloosde toestand waarin de Witte Villa en bijgebouwen zich bevinden

_ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ ____ _ __ _ _ _ hierl angs afknippen________

Hierbij roep ik de gemeente op om al het moge lijke in het werk te stellen om de Witte Villa in Hees te beschermen en te
behouden voor de toekomst.

Nijmegen , .......... ...... ........ (datum)
Naam

Handtekening

Eri c Beumer
De Stenen Bank. december 2000
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De boer is troef
In gesprek met Gerhard Oosten
Ter ge legenheid van hetjubil eum van on ze vereniging is een
boekj e uitgebracht getiteld "De boer is troef'. Dit boekj e is
geschreven door Gerhm·d Oosten. Gerhard , geboren in
Eindho ve n, vanaf zijn ti ende j aar opgegroeid in Apeldoorn ,
woont sinds 1995 in Nijmegen. Hij is naar N ijm egen
gekom en om aan de Hogeschool van Arnh em en N ijm egen
de lerarenopl eidin g voor geschiedeni sdocent te volgen. Deze
opleiding, waannee een tweedegraads bevoegdheid in
lesgeven te behalen is, heeft hij afgerond. Nu is Gerhard
bez ig met een co mbin ati e van de studie geschi edeni s aa n de
uni versiteit van Nijmegen, met als afstudeerrichting De
N ieuwste Tijd, en de opleiding tot ee rstegraads doce nt.
Gerhard weet nog ni et zeker of zijn toekom st puur in het
onderwij s li gt; ook de wetenschappelijke kant van het vak
geschiedenis, zoa ls een onderzoek dat tot ons boekj e
resulteerde, trekt hem . Al s hij zijn huidige opleiding voltooid
heeft li ggen alle moge lijkheden nog open. Vanaffebruari
200 I vervangt hij een docent geschiedenis op ee n school in
Zutph en voor 23 lesuren. Een goede manier om kenni s te
maken met de onderwij spraktijk, zoa ls hij zelf zegt.
Natuurlijk hee ft hij wel stage ge lopen, op deze lfde school
ove ri ge ns, maar 23 uur iemand vervangen is toch een
ze lfstandige re klus, waarbij je kunt beoo rdelen of je hi erin
verder wilt gaan.

Gerhard Oosten .

Foto Elia Scholten

Zoals hij al in de inl eiding van zijn boekj e sc hrijft, was het
dorp Hees hem ni et bekend voordat hij gevraagd werd een
ond erzoek te doen naar het verdwijnen van de boeren en
tuind ers uit Hees.
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Aan de hand van ons themanumm er van vo ri g jaar "Een
wandeling door Hees" heeft zijn eerste kenni smak ing plaatsgevonden en werd zijn belangstellin g gewekt om aan het
onderzoek te beginn en.
Dit onderzoek heeft Gerhard ook gebruikt als scriptie voor
zijn opleiding. Een afstudeerscriptie en publicatie tege lijkertijd ; een mooie start voor een wetenschappelijke carrière?
Op mijn vraag hoe je bij een derge lijke onderzoek te werk
gaat, vertelt Gerhard:
" In eerste instanti e heb ik een verkennend onderzoek
gedaan. Ik heb literatuur gezocht en ben naar het
ge mee nteareil ief van Nijmegen gaan op zoe k naar
informatiebronnen . Vervolgens heb ik ee n aantal interviews
gehouden met Hesenaren, die vroeger een tuinbouwbedrijf
hadden. De uitkomsten uit het onderzoek en de Iiteratuur
heb ik vergeleken met de uitkomsten van de interviews.
Daaruit heb ik de conclusies getrokken , di e in het boekje
verwoord zijn ."
Gerhard vertelt ook dat er we ini g literatuur over Hees beschikbaar was. Een belangrijke bron was het boekje uitgebracht door de Vereeniging "Dorpsbelang" in 191 2 . Daarnaast heeft hij verspreid informatie gevonden in literatuur
over Nijmege n. Ook het archief heeft ni et alle informatie.
Het gemeentearchief heeft in de loop der tijden verschillende
archieven binnen gekregen. Er is bijvoorbeeld een grote
kaartenbak met zaken uit de 19e ee uw tot en met de tweede
wereldoorlog. Deze archieven zijn nog ni et volledig geordend en ook ontbreekt een groot gedeelte, namelijk de jaren
tussen 1920 en 1930.

Zo blijkt uit het boekje dat de prijzen die de tuinders en
boeren kregen voor de onteigende grond door de overheid zo
laag mogelijk zijn gehouden . Er zijn hiertegen weinig protesten geweest. In het boekje geeft Gerhard mede als oorzaak
hiervoor aan dat de verhouding overheid-burger eind vijftiger
jaren een andere was dan die na de zestiger jaren. De bevolking was gezagstrouw en het optreden van de gemeente
wordt paternalistisch genoemd.

De tijd voor het onderzoek was maar beperkt. In februari
2000 kreeg Gerhm·d het verzoek binnen om een onderzoek te

doen en eind augustus moest het boekje gedrukt klaar zijn .
Een aantal zaken is zeker nog een nader onderzoek waard.
Een nader onderzoek naar bijvoorbeeld de rol van de
Boerenbond bij de onteigeningsprocedures of een
vergelijking met andere steden en dorpen in Nederland waar
zich ge lijksoOiiige ontwikkelingen voordeden .

WU LiEPEN Df IIIERP11Hû5é MeE
HU WOtiOlll SCHOtlf H(f S f
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Misschien stofvoor een vervolgstudie voor Gerhard , als
afstudeerscriptie op de universiteit?
Gerhm·d geeft nog geen eenduidig ja, maar zijn
belangstelling heeft het wel.
Voorlopig zijn wij blij met het eerste wetenschappelijke werk
over Hees: "De boer is troef'.

Zo citeer ik uit het boekje een conclusie uit het land elijk
bodemkarteringsrapport: "Het rappoli concludeerde dat door
het graven van het Maas- Waal kanaal in de jaren 20 en de
daarmee gepaard gaand e afvoer van grondwater, de gronden
van vochtig (contact met het grondwater) naar vochthoud end
(geen contact met het grondwater) waren overgegaan . Dit
betekende dat de goede gronden rondom Hees verdroogden."
Dit zou betekenen dat de grond niet meer geschikt was voor
tuinbouw . Uit een bijbehorende kami blijkt echter dat er vrij
veel redelijke tuinbouwgrond in Hees beschikbaar was en
ook vanuit de intervi ews werd dit tege nges proken. Er was
nam elijk rege lmatig sprake van voc hti ge kelders in Hees.

Het boekje "De boer is troef" is voor/ 15,- te verkrijgen bij
"Het Open Huis" in de Stadhuispassage.

Elia Scholten
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Eric Beumer

In het begin van onze eeuw was er toch al een vereeniging
"Dorpsbelang" ; was er geen sooiigelijk instituut in de vijfti ger jaren?
"Er was natuurlijk wel de boerenbond. Deze had misschien
iets kunnen betekenen al was het maar de onteigeningsprocedures toetsen en door een collectieve opstelling de prijzen zo
gunstig mogelijk voor de onteigenden te laten uitvallen."

Na lezing van het boekje viel op dat de gemeente Nijmegen
hoe dan ook woningbouw en indu strie wilde in het gebied
ten westen van de stad en dat alle andere zaken hi eraan
ondergeschikt werden gemaakt.

Deze conclu sie, dat de ge meente veel gelegen was aan
woningbouvv en industriegebied in het westelijk deel van
Nijmegen , wordt door Gerhard Oosten ni et tegenges proken.
Welmaakt hij de kanttekening dat stadsuitbreidin g aan deze
kant van Nijmegen een hee l logische kwesti e was. Aan de
andere kant lag namelijk de Waal en pas in uiterste nood gaat
men over tot een Waal sprong; bij de wijze waarop deze
uitbreiding in westelijke richting heeft plaatsgevo nden
kunnen echter vraagtekens gezet worden.

ten . Onlangs heeft de KNBLO de routewij ziging geëvalueerd
met politie en gemeente Nijmegen waaruit blijkt dat er kleine
aanpassingen komen in de bestaande route door Beuningen
en Weurt. Helaas.
Onze actie werd volledig gesponsord door de firma Thoonen
Nijmegen waarvoor nogmaals hartelijke dank.

De Vierdaagse
In de Stenen Bank van juni schreven we dat er een werkgroep ge formeerd was die zich onder meer ging inzetten om
de vierdaagse terug door Hees te krijgen. Na enige briefwisselingen en telefoontjes werd snel duidelijk dat de KNBLO
hier niet veel voor voelde. We besloten om dan maar een
ludieke actie op touw te zetten waarbij wij de nodige aandacht zouden vragen. Een dubbele ansichtkaart werd gemaakt die u als lid ontving. Van het ludieke gedeelte (de
twee wandelschoenen) waren er ruim 225 exemplaren door u
bij de KNBLO terechtgekomen. Zo'n 200 ansichtkaa11en
werden er verkocht bij de Bruna nadat het artikel in de Brug
was geplaatst. Woensdag 19 Juli hadden wij een kraam opgezet bij de SP-station op de rotonde bij het industrieterrein .
Een groot succes waarbij lopers en andere sympathisanten
massaal hun handtekening plaatsten om de Vierdaagse terug
door Hees te krij ge n. Ruim 1700 handtekeningen leverde dit
op. Publiciteit van SBS-6, de zondagskrant en de Gelderlander waren aanwezig. Een dag waar wij met veel plezier op
terug kijken , echter zonder ons gewenst resultaat. De KN BLO is kennelijk ongevoelig voor de "stroom" aan de protesDe Stenen Bank, Decem ber 2000

Trimzwemmen in
Sportfondsenbad NijmegenWest
U kunt dicht bij huis wekelijks deelnemen aan een bijzonder
sportuurtje. In ons 'eigen' Spoiifondsenbad Nijmegen-West
wordt al ruim 30 jaar door een aantal sportieve bezoekers
deelgenomen aan het Trimzwemmen .
Iedere maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur wordt onder
deskundige leiding van een instructeur van het zwembad een
actief en sportief programma afgewerkt. In her eerste half uur
wordt er buiten op de speelwei gewerkt aan de conditie.
Loopoefeningen, rekoefeningen en spel vormen de basis van
het conditieprogramma. Daarna wordt er, als het buitenbad
beschikbaar is natuurlijk buiten en anders binnen , in het 50meter bassin verder gewerkt aan het lichamelijk en sociaal
welbevinden. Gezelligheid en een ongedwongen sfeer
worden als belangrijk onderdeel van het trimmen gezien.
Het Trimzwemmen is bestemd voor volwassenen vanaf
ongeveer 30 jaar. Leeftijd en basisconditie zijn van
ondergeschikt belang, een ieder kan in eigen tempo en naar
eigen mogelijkheden deelnemen. U zult zien dat na een
aantal keren u uw fysieke grenzen al aan het verleggen bent.
Op dit moment is er nog ruimte voor nieuwe trimmers. Bent
u geïnteresseerd of wilt u meer weten over het
Trim zwemmen , dan kunt u contact opnemen met
Sportfondsenbad Nijmegen-West, telefoon 024-3 771570 , of
met Walter en Gemmy van der Linden, telefoon 0243733324
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OP DEMOlENWEG

Mia van Raai}

Handgemaakte groen, lood, wilgentenen en

Energieweg 27
6547 CW Nijmegen

kleidecoraties/ sculpturen

HfT TANKSTATION BIJ UIN DE BUURT I
KOM EENS LANGS EN SPAAR RAZENDSNEl VOOR ARTIKElEN BIJ KIJKSHOP
EN FREE RECORD SHOP.
IN ONZE RUIME SHOP VINDT UO.A. TABAK, FRISVRANKEN, WEEKBLADEN,
TElEFOONKAARTEN, BlOEMEN, ZOETWAREN, KOPIEERAPP.,Al!TO-ART. EN IJS.

I
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Voor verkoop bel voor een afspraak, dagelijks
tussen 18.30 en 19.30 uur. Telefoon 024.3771412

J

WIJ STAAN 7 DAGEN PER WEEK VOOR UKLAAR!!

DENNENSTRAAT 69
6543 JP NIJMEGEN
TEL· 024-3770006
FAX: 024-3733358

Administratie- & Be lastingadviesbureau

ï/U5 tfï/TNESS
Korte Bredestraat 61 Nijmegen

Telefoon 024 - 3781691

ORTHOPfDAGOG/SCH ADVltSBUREAU
DRS. GfRJO PIETERS-MESTROM
ORTHOPfDAGOGE/GZ-PSYCHOlOOG
KOT?Tf BREVESTRAAT 59
6543 ZP NIJMfCEN
TfL·024-:r78l3f 4
•
•
•
•
•
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DIAGNOSTISCH ONDERZOEK EN 8ECflEIDING VAN LffR-OF SJ(J[)IEPROBLfMEN EN DMRMEE MOGELIJK
SAMENHANGENDE SOCIML-EMOTIONflE PROBLEMEN.
KORTDURENDE THERAPIE.
OPVOfDINGSONDfRSTEUNING.
SCHOOLKEUZE-ADVIES.
HUISWERK-OF SJ(J[)IfBEGflfiDING.
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Sport in Hees,
deel2: v.v. Kraijenhoff
Dit is het tweede arti ke l in de seri e over sportverenigingen in
Hees. De t\Neede club aan de Energieweg ook:
voetbalvereniging Kraij enhofff. Twee bestuursleden va n de
ve renig ing hebben me laten kenni smaken met 'hun" club.
Ging het bij Blauw-Wit over hoe sterk de vereniging in de
wijk geworteld is, nu is het meer hoe fijn het is om in deze
mooie wijk te kunnen sporten .
Toe n ik aan kwam rijden om twee mensen van het bestuur te
interv iewen viel het me meteen op: de parkeerplaats en ze lfs
de berm langs de Energieweg zijn zo schoon en verzorgd!
ledereen die de parkeerplaats van het sportpark in de
Kerkstraat kent (waar ik naast woon) snapt meteen dat ik dat
helemaal ni et verwacht had . Geen zwerfvuil , geen onkruid.
Ook het clubgebouw zag er picobello uit naast het
grasgroene veld. Dat groene ve ld daar zijn ze erg trots op.
All e teams spelen op dat ene veld en dan nog wordt het niet
zo intensief gebruikt. Men verzorgt het ook erg goed.
Bezoekende teams van voora l de jeugd zijn vaak ni et gewend
om op een derge lijk mooi veld te mogen spelen en reageren
blij verrast.
Ee n klein e vereniging du s. Kraijenhoff heeft zo'n 120 leden.
Ee n aa ntal dat de laatste tijd stabiel blijft. Of dat zo blijft is
nog de vraag wa nt er zijn niet zo veel jonge leden , de club
ve roudert dus een beetj e. Er is ook een goed spelend en
functionerend damesteam dat de laatste jaren zaalvoetbal
spee lt. Ni et dat de heren niet goed zouden spelen : ik vond het
tenminste we l leuk om te horen dat het kleine Kraij enhoff
een net zo goed eerste herenteam neerzet als het veel grotere
Blauw-Wit: beiden spel en 4de klasse. Vroeger kwam de
grote meerderh eid van de leden uit de Wolfskuil en het
Waterkwartier maar tege nwoordi g wonen ze vee l ges prei der
over de hele stad.
Een stukje geschiedenis: Kraijenhoff is in 193 7 opgericht als
voetbalvereniging voor de Wolfskuil. Men voetbalde toen
aan de Oude Graafseweg. Die plek is ni et meer herkenbaar,
er staan nu woningen . De laatste 30 jaar hee ft de club op
Grootstal "gehuisd". Ni et letter lijk dan want men heeft pas
een eigen clubge bouw sind s men hier naa r toe is verhui sd.
Met dat gebo uw is men erg blij maar het is ook ee n duur
bezit voor zo'n kleine vereniging. Omdat spo rtpark Grootstal
in 1994 gesaneerd werd kwam men op de Schoonhorst
terecht aan de rand van Hees.
De club is heel blij met deze prachtige pl ek in het groene
Hees. De oude tuinen en hoge bomen die de velden omgeven
maken het tot een mooi e pl ek om te voetballen en andere
teams met hun supporters te ontvangen. De hoge hekken om
het terrein doen daar we l een beetje afbreuk aan maar daa r is
nu eenmaal niets aan te doen. Ze houden het vandali sme
goed buiten de deur, maar inbrekers overigens ni et altijd . Ja,
daa r kunnen we in deze wijk over meepraten! Men heeft
overigens de indruk dat de hekken ook ni et voorkomen dat

De Stenen Bank, december 2000

jongelui af en toe vanuit een aangrenzende tuin binnensluipen voor een potje voetbal ... ..... Dat moet kunn en zo lang
men respect heeft voor het gras en de spull en' Met de buurt
heeft men goede afspraken gemaakt. Als iemand een bal ziet
in zijn/haar tuin wordt hij altijd meteen teruooeoverkomen
.
bb
goo 1d .. Het bestuur ze lf haalt af en toe all e ball en terug die
ongez1en over het hek zijn gegaa n.

Curiositeiten
Met ingang van dit nummer start De Stenen Bank, in
sa menwerk ing met het GemeentearchiefNijmegen ee n
ni euwe rubri ek : Cu riositeiten.
Vincent Uyen is al jaren verbonden aan het gemeentearchief
en beschikt over OllJ1oemelijk vee l oude foto' s van Nijmege n
en dus ook van Hees. Soms komt hij iets tegen wat de
medewerkers van het archiefvoor een raadsel plaatst. Andere
keren vindt hij een juweeltje of iets curieus, waarvan hij
vindt dat Hees er kenn is van moet nemen. Daarvoor hebben
we deze rubri ek bedacht.

De eerste foto, een ansichtkaart, moet gemaakt zijn aan het
begin van de 20c eeuw . Maar waar dan? Onder de foto staat
het woord
Hees geschreven, maar verder bi edt de kaart boeen
.. .
aanWIJ Zmgen. Of het moet zijn, dat op de paal op de
voorgrond een geta l staat (een hui snumm er?), waarschijnlij k
I 53. Is er mi sschi en iemand di e het ge bouw herke nt en er iets
meer over te melden weet? Zien we hi er de voorkant, of juist
de achterkant van een hui s in Hees? Is het we l een hui s in
Hees?? En wie zijn de personen op de foto , het lijkt we l
De redacti e van De Stenen Bank wi l boraaob
personeel?
.
reacties on tvangen. Mi sschi en kunnen we met uw hulp dit
raadse ltj e oplossen I
Loek lansse n

Ik moet bekenn en dat ik met een vooroordeel naar mijn echte
kenni smaking met Kraij enhofftoeging. Eens verte lde ik
namelijk aan een vriend- waarvan ik denk dat hij wat
verstand heeft van regionaa l voetbal - dat Kraijenhoff onze
nieuwe achterbuurm an zo u worden. Hij wist uit de krant dat
spelers en suppo11ers van die club wel eens erg heetgebakerd
konden reageren. Zoiets blijft toch bij je hange n, al is het
lang ge leden. Ik moet zeggen dat ik er vanaf een afstand
nooit iets van gemerkt heb. Voor mij gaan allebei mijn
voetbal lende achterburen even enthousiast te keer als ze
spelen, ik hoor geen verschil. Voor all e duidelijkh eid
overigens, ik heb ni ets tege n mijn sporti eve achterburen.
Buren met barbec ues en de mu ziek hard aan lijken me erge r.
En dat voetbalgeluid op de achtergrond geeft we l ee n aardig
zo ndagsgevoe l nu de kerkklokken ni et zo vaak mee r te horen
zijn . Wat ik maar wou zeggen: ik heb kennisgemaakt met ee n
voetbalvereniging met zo rg voor hun velden , spullen,
omgev ing en de buurt. Dat lees je nooit in de krant.
Kraijenhoff is een vereniging waarin nog ruim te is.
Letterlijk. Mooi veld en trai ningsveld en goede
accommodatie. lede ree n is er van harte welkom. Er zijn
id eeën en enthou siasm e ge noeg maa r so ms ontbreekt het aan
voldoende mensen om ze ook uit te voeren , Zo wi I men een
meidenteam oprichten maar er zijn net ni et ge noeg meiden
die belangstell ing hebben. Dus wie graag een balletje trapt
······'
Trees van Hal
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De Stenen Bank is een uitgave van de Vereni g ing Dorpsbelang Hees.
Deze vereniging streeft naar het beh oud van het lande lijke karakter van het voormalige kerkdorp Hees.
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Het bestuur van de Vereniging
Dorpsbelang Hees:

Redactieadres van de Stenen Bank:

De Vereniging Dorpsbelang Hees
op Internet:

Loek lansse n (voorzitter)
Tel. 024-3734800

Kerkstraat 60
6543 KL Nijmegen
Tel. 024-3782979
Email :
Dorpsbelang. Hees@comps.demon.nl

http:come.to/dorpsbelanghees

Annemarie Verberne (secretaris)
Tel. 024-3786068
Eric Beumer (penningmeester)
Tel. 024-3774047
Hotze Bleeker (bestuurslid)
Tel. 024-374 1300

Milieuldachtenlijn: 026-3599999
Bel- en herstellijn: 024-329 2 329

Redactieleden

Eric Beumer
Trees van Hal
Karin van 't Erve
Elia Scholten
Arno Schlösser

Secretariaat van de vereniging:
Ananasstraat 19
6543 ZH Nijmegen
Lid worden?
Tel. 024-3786068
Emai I:
U kunt lid worden door contact op
Dorpsbe lang. Hees@co mps. demon .nl te nemen met het secretariaat van de
vereni ging.
Het Iidmaatschap kost f 12,50 per
Werkgroepen en contactpersonen jaar. Dit bedrag dient u over te maken
\Verkgroep verkeer:
op gironummer 349955.
Ad Biemans, tel 3782979
Dankzij het grote ledental heeft de
Werkgroep Park West:
vereniging de afgelopen jaren al veel
Elia Schollen, tel. 3734800
kunnen bereiken.

Bloemisterij
Bloembinderij

Let op:
Kopij inleveren voor
5 maart 2001
op het redactieadres.

Hutt1ng
Bloemisten sinds 1930
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Kerkstraat 187 Nijmegen
Tel :024 -3 770336
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