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Helena de Baat, geboren als 
schilderes 
Negen kunstenaars uit Hees presenteerden op 9 en I 0 
september 2000 hun werk in de Petruskerk. En dat hadden 
er best meer kunnen zijn . Zoals de inmiddels 91-jarige 
Helena de Baat, vvoonachtig in Grave, maar Hesenaar van 
1939 tot 1976. 
Helena'had gehoord over de expositi e in de Petruskerk en 
bood aan over haar werk te vertell en. En dan komen er 
meteen verhalen over vroeger los. 

Eigenlij k wilde Helena de Baat al haar hele leven 
schilderes worden. Maar dat ko n toentertij d natuurlijk niet 
voor meisjes . Haar vader was nota ri s en haar moeder 
verbood eenvoudigweg een studie aan de Kunstacademie 
in Amsterdam. Het werd dus biologie in Utrecht. Maar 
haar hart bleef kloppen voor de schilderkunst. En toen zij 
begin jaren de1i ig in Parij s een open ate lier bezocht en 
zich daar aan het tekenen zette, ontdekte ze haar 
natuurtalent : ze ging schilderen en tekenen! 

;,; ... 
"Ke rkje in Hees " , schilde rij Helena de Baat 

"I k heb er nooit van kunnen leven, maar ik was wel 
offi ciee l schilderes. Zo sta ik ook in de Encyclopedi e van 
Genen, de namenlij st van all e Nederl andse schilders. " 
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Alles heeft Helena zichzelf moeten leren. Daarbij was 
haar uitgangspunt, dat je iets zo juist moge lij k moest 
weergeven, haar werk moest iets voorstell en. 

"Ik heb er nog steeds moeite mee om de Guerni ca van 
Picasso mooi te vinden. Dus je kunt mij ni et beschouwen 
als een heel moderne schilder." 

In 1939 vestigde Helena zich met haar man en gezin in 
N ijmegen. Ze huurden een huis aan de Kerkstraat op nr. 
14, de Kamp genaamd. Vanuit haar huis - op zo lder had 
ze haar atelier- tekende en schilderde ze vee l. De 
omgeving gaf daar vo ldoende aanl eiding toe. 

"I k wilde per se bui ten wonen. En Hees was toen nog een 
echt dorp. Ik was dol op het huis en vooral do l op de tui n. 
Vaak zat ik bui ten te vverke n. Later zijn er huizen 
gebouwd in de oude tuin en zij n de lege, groene plekken 
steeds meer vo lgebouwd." 

In Hees leerde ze de kunstenaars Charles Hammes en Van 
Vught Thij ssen (" Hij woonde naast het wi tte ke rkje van 
Neerbosch en heeft mij het etsen ge leerd .") ke nnen. In de 
stad huurde ze in de oorl ogsjaren een expos iti eruimte bij 
kunsthandel Polman aan de Broerstraat 

"I k ging er eens kij ken hoe mijn werk erbij hing en daa rna 
ging ik naar huis met een gevoe l, dat ik alles weg moest 
halen. Ik vroeg me af of ik met de fi ets al mijn 
schilderijen zou gaan ophalen. Maar ik heb het ni et 
gedaan. De vo lgende dag vielen de bommen op Nij megen, 
ook bij de kunsthandel en was ik mijn geëxposeerd werk 
kw ijt." 

Na de oorlog werd Helena de Baat voorzitter van de 
Gemeenschap Beeldende Kunstenaars N ijmegen. 

"Dat was een heel idea listi sch gezelschap van zo'n twintig 
kunstenaars, die all emaal fa ntast ische ideeën hadden over 
de tij d na de oorl og. Ik was de enige vrouw en tot de fusie 
met de Arnhemse Gemeenschap, zeven jaren late r, ben ik 
voorzitter gebl even. Ik was geen gemakke lij ke , een beetje 
eigengereid . Na de fusie tot de Gelderse Gemeenschap 
van Beeldende Kunstenaars werd ik het eerste erelid ." 



In 1976 kreeg Helena de Baat te horen, dat de huur van 
haar huis zou worden opgezegd. Haar kinderen waren al 
de deur uit en de laatste jaren had ze studenten op kamers. 
Maar de eigenaar wilde wat anders met zij n bezit. En zo 
kocht ze een winke l-woonpand in Grave, zonder tuin! 

Helena de Baat in haa r woning in Grave Foto: Loek J anssen 

"Tot mijn 83° heb ik nog een vo lkstuintj e gehad in Grave, 
want ik mi ste mijn tuin we l. Maar toen ging het niet 
meer." 

Helena de Baat heeft zeer vee l tekeningen en schilderij en 
geproduceerd . De winkelruimte van haar hui s puilt uit van 
de schildervve rken en op de zolderkamer li gt nog meer 
werk. En dan te bedenken, dat ze al een aantal jaren ni et 
meer sc hildert . 
Wat gaat er met al haar werk gebeuren? 

"Soms denk je er wel eens aan. Mi sschi en dat ze een vei
ling organiseren of zoiets. Maar eigenlijk ben ik er ni et 
echt mee bezig. Ik ben ge lukkig nog heel helder." 

Aan het einde van mijn bezoek krijg ik nog een aantal 
werkj es uit haa r "Hese periode" te zien. Boerderijen om
ringd door land (" Ik had nog een se rie van ti en boerderij
tjes, maar die kan ik ni et meer terugvinden, helaas."), 
vrijstaande villa's en natuurlijk de Pet ruskerk. Er is inder
daad we l het een en ander veranderd . Het wijde zicht, 
vastge legd door Helena de Baat, is verdwenen. Maar haar 
schilderijen en tekeningen getuigen van een liefde voor 
Hees en bovenal voor het schildersvak. 

Loek l anssen 
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Redactioneel 
Ja, de vorige Stenen Bank nam Eric Beumerafscheid als 
redactielid en ook als schrijver van "Redactioneel"" .... 
gevolg is dat er nu een ander zich voor moet stellen en 
voottaan dit kolommetje gaat vullen! Ik werd ook al het 
redactie-adres als opvolger van Eric, dit kan er ook nog 
wel bij dacht ik. Wel leuk ook lijkt me, om er iedere keer 
even k01t bij stil te staan wat bestuur en redactie zoal 
bezig houdt de laatste tijd . 
Deze Stenen Bank opent met een artikel van Loek lanssen 
over een vrouw die haar band met Hees op gehee l eigen 
mani er vastgelegd heeft: in schilderij en. Ik heb het afge
beelde schilderij op een kleurenfoto gezien : iets hee l bij
zonders om aan de muur te hebben! Overigens, Loek: je 
zou een waardevolle aanvulling op onze redacti e zijn . Ach 
nee, natuurlijk, weliswaar zitten wij nog met een te kleine 
redactie, maar jullie als bestuur hebben ook echt je handen 
vol. Hoorde ik flui steren datjullie kwartet binnenkort 
verder uitgedund wordt??? 
Vanuit de vereniging is er een variatie aan onderwerpen. 
Nog een keer aandacht voor de 4-daagse, die we met pijn 
in het hatt langs Hees hebben zien trekken. Er is activiteit 
rond park West te melden (en ook te zien bij het zwem
bad). Last but notleast een aankondiging van de jam·ver
gadering. 
Mijn nieuwsgierigheid naar de ware aard van mijn achter
buren is geheel bevredigd in dit derde attikel over de 
spottvereni gingen in Hees . Met weer een mooie curiositeit 
om uit te puzze len li gt er dan weer een Stenen Bank in 
jullie bus die er mag zijn . Veel leesplezier! 

Trees van Hal. 

Park West, hoe ver is het? 
Even het geheugen opfri ssen. Op I maart 2000 was er een 
informat ieavond in het Spottfondsenbad West over Park 
West en met name over de plannen voor het Kometen
park. Op die avond was er nogal wat kritiek op de plannen 
van de gemeente. Ook aanvullende opmerkingen met 
betrekking tot het totale Park West wilden we graag kwijt. 
Op di e avond is afgesproken om begin april een wande
ling door Hees te houden samen met de mensen di e deel 
uit maken van de gemeentelijke projectgroep Park West. 
Vooral de gebi eden die dee l moeten gaan uitmaken van 
Park West hebben we tijdens deze wandeling bezocht. 
Ook is er aandacht gevraagd voor het reeds bestaande 
groen, dat opnieuw gebruikt kan worden. Niet alles hoeft 
door nieuwe beplanting vervangen te worden. 
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Van deze wandeling hebt u een verslag kunnen lezen in de 
Stenen Bank van juni van het vor ige jaar. 

Op !I december 2000 is er opnieuw een informat ieavond 
over de plannen rondom het Kometenpark. 
Deze avond is georgani seerd om het voorlopig onl\.verp 
samen met de omwonenden van het Kometenpark vast te 
ste llen. Na verwerking van de inspraakreacties van 1 
maart is het ontwerp opnieuw aangepast. De landschaps
architecte van de gemeente mevro uw Bongers li cht het 
nieuwe plan op deze avond toe. 

De bezoekers van deze avond zijn unaniem van mening 
dat er een beter plan ligt dan op I maart 2000. Het project 
Park West heeft zich veel aangetrokken van de opmerkin
gen van de omwonenden van het park. Zo is de geplande 
kunststofwand vo lledig uit het plan verd wenen en wordt 
er waar moge lij k gebruik gemaakt van nog bestaande en 
in goede staat zijnde beplanting. Er staan er een aantal 
mooie knotwilgen op het terrein naast het zwembad, die 
men graag wil behouden. Ook daar is in het plan in voor
zten. 

De ee rste activ itei t en voor de aanleg va n het Kometenpark 
Foto: Loek Janssen 

De inri chting va n het park za l maart I apr il 200 1 sta rten. 
De uitwerking van de deta il s van het terrein naast het 
zwembad zal in sa menwerking met omwonenden en ande
re belanghebbenden geschi eden. Er wordt op deze avond 
nog een werkgroep gevormd, waaraan uit de directe om
geving van het park mevrouw A ltinga, de heer Jannink, de 
heer Spring in 't ve ld en de heer H. Jansen dee lnemen. 
Vanuit de we rkgroep Park West van onze veren iging ne
men mevrouw Brakkeeen de heer Jannink deel. 

Een grief van de omwonenden is nog wel de verloedering 
van het terrein op dit mom ent. Het wordt niet meer 
schoongemaakt, waa rd oor er steeds meer rotzooi bijge
gooid wordt. 
De gemee nte wil in aans luiting hi erop zorgd ragen voor 
ee n versnelde opruiming van het terrein. 
Op het moment dat ik dit schrijf half februari 200 I heb ik 
kunnen constateren dat het terrein naast het zwembad er 
schoon bijli gt. Ook is al een sta rt gemaakt met het op-
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schonen van het terrein van struikgewassen, die verd wij
nen moeten . 

Zo wordt er weer een stukje van Park West ingevul d. De 
werkgroep Park West van de vereniging blijft zich ook 
bezighouden met het tota le plan voor het park. Hierover 
blijft contact met de gemeente. In het juninummer za l 
vers lag gedaan worden van de ontwikke l in gen omtrent het 
plan en de vorderingen aan het Kometenpa rk. 

Elia Scholten 

Sport in Hees 3, deel3: Ten
nisvereniging Tachys 
Met dit derde artike l over sport in Hees werpen we een 
laatste blik op het sportpark de Schoonhorst. Na Blauw
Wit en Kraij enhoff staat deze keer tenni svereni ging 
Tachys in de schijn werpers. Heel toepasselij k datju ist ik 
dat doe, meestal is het andersom en zetten zij mij /mijn 
tuin tot ' s avonds laat in vo l daglicht. Dat is hee l 
gemakkelijk als je dan nog bui ten de krant wil t lezen .... 

Tachys dus. Vo lgend jaar bestaan ze als tenn isvereniging 
35 jaar. In 1967 stmtte de club als onderdee l van 
hockeyclub Quick. Tennis is namelij k een goede sport om 
naast hockey te beoefenen. Als het hockeyse izoen was 
afgelopen, was er nog een lege zomer over, di e de 
ten ni sspott mooi kon vu llen. Net zo iets als de befaamde 
combinatie van fietsen en schaatsen . Hockeyc lub Quick 
op zijn beurt is weer een afsp li tsing van de 
voetbalvereni ging met deze lfde naam op de Dennenstraat 
De hele ontstaansgesc hi edeni s in een notendop: 
het begon all emaal bij de voetba lve reniging Qu ick op de 
Hazenkamp. In 1937 breidde die uit met een hockeyc lub 
(aanvanke lij k alleen voor vrouwen) en het geheel 
ve rhui sde naar de Dennenstraat Die plek op zijn beurt 
werd weer te klein voor be ide onderde len van Quick 
tezamen. In 1964 was het clubhu is van de hockeyc lu b 
Qu ick aan de Energieweg klaar en de splitsing een feit. De 
geschi edeni s herhaalde zich nog een keer: zoa ls al gezegd 
ontwikkelde de hockeyclub zelf in 1967 ook weer een 
tweede sporttak, het tenni s. En ook toen weer werd de 
ruimte te klein voor beide sporttakken tezamen. Rond 
1990 vertrok daarom de hockeyclub naar Lindenholt en 
kwam Kraijenhoff. Er kwa m ruimte voor een 6de baan en 
zo kreeg Tachys zijn huidige vorm . 
Di e 6de baan heet overigens baan 7. Omelat de naam '" baa n 
6'' al bezet was. Toen de pacht van de bar eens afl iep heeft 
een groep lede n deze een tijd beheerd onder de naam 
'' baan 6". 
Het I ij kt overigens we l of spo rt sport aa ntrekt want toen 
men nog samen met de hockeyers was is er ook een perio
de enthousiast gebridged in het clubhui s. Men hi eld ook 
gemi xte drives van br idge en tenni s. zodat iederee n er 
ongeveer zijn beste krachten in kw ij t kon! Dat kaarten 
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gebeurt nog steeds wel maar niet echt georganiseerd zoals 
toen. 

Tachys is met zijn 590 leden een middelgrote tennisvere
ni ging. Ongeveer 60% van de leden komt uit Hees, zo'n 
25% uit Neerboseh-oost en de rest over heel Nijmegen 
verspreid. 
Het ledental is zeer stabiel maar dat komt omdat er een 
ledenstop is. Er is een wachtlijst van zo' n ongeveer 80 
mensen. Op zich is in Nederland de belangstelling voor 
tennis dalend, dus net als bij Blauw-Wit presenteert zich 
hi er een vereniging die een duidelijke aantrekkingskracht 
heeft. De voorzitter en ex-voorzitter die ik voor dit artikel 
interviewde zagen 2 redenen voor deze 
aantrekkingskracht: 
Voor volwassenen is de sfeer van de vereniging een 
belangrijke reden. Men richt zich doelbewust op een 
geze llige sfeer met goede ondersteuning en voorzieningen 
voor iedereen. Met topsport houdt men zich niet 
nadrukkelijk bezig. De echt goede tenni ssers ve11rekken 
dan ook soms naar elders maar daar heeft men geen 
problemen mee, daar is voor gekozen. Misschien mede 
daardoor heeft Tachys inmiddels ook een duidelijk sociale 
functie gekregen in Hees . Niet zoals Blauw-Wit omdat ze 
er vanouds al wortelde, maar omelat er in Hees niets meer 
is en Tachys in een behoefte voorziet. Behalve een plek 
om te sporten is de vereniging ook een plek geworden om 
elkaar te ontmoeten , even bij te praten, wat te drinken in 
de sfeervoll e kantine of op het terras. Tachys kent ook een 
echte "tennissfeer''''. In gemengde verenigingen zoals ook 
zij ze i f vroeger waren overheerst de sfeer van de 
teamsp011ers als hockeyers of voetballers vaak. 
Tachys trekt ook veel jeugel leden. Men denkt dat dat 
onder andere komt door de grote basisschool de Lanteerne 
zo vlakbij. Ook heeft Tachys al langere tijd een goede 
trainer in dienst. Via mond op mondreclame op school 
komen ook veel vriendjes en vriendinnetjes mee. Er zijn 
veel jeugclleclen, 120. Dat is een afgesproken maximum. 
Ze krijgen allemaal tenni sles en andere noodzakelijke 
aandacht. Meer jeugdleden kan de vereniging niet 
verwerken . 
Met 15 - 16 jaar vertrekken die jeugdleden overigens erg 
vaak , zoals je in veel sportve reni gingen ziet overigens. De 
leeftijdsgroep tusse n de 17 en pakvveg 25 jaar is dan ook 
relatief onderve11egenwoordigd, men kan daar wel 
aanvulling gebruiken. 
De groep senioren is vervolgens weer vrij groot, zo'n 150 
tot 200 mensen. Dat komt onder andere omelat tenni s een 
sport is die men tot op hoge leeftijd kan blijven 
beoefenen. Als men de techni ek goed beheerst kan men 
het tempo aan het eigen kunnen aanpassen en zo nog heel 
lang een lekker pm1ijtje blijven slaan . Al met al is Tachys 
een vereniging waar mensen van alle leeft ijden lid van 
zijn. Sommigen zijn al vanafhet begin lid. Degenen die 
34 jaar geleden als jeugd lid stal1ten zijn nu nog niet zo 
oud. Maar degenen die zich toen als volwassenen 
aanmeldden hebben nu soms een respectabele leeftijd 
voor een sporter! 
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Om zo' n grote vereniging draaiende te houden zijn onge
veer 60 vrijwilligers nodig. Hoewel het wat moeilijker 
loopt dan vroeger weet men deze ook altijd te vinden. De 
inzet van mensen is groot. Zo tenni st er een groep ve r
standelijk gehandi capten waarvoor maar liefst 13 vrijwil
li gers nodig en beschikbaar zijn! Ook de inzet voor de 
jeugdleden is groot. Voor wat formelere klussen zijn wat 
moeilijker mensen te vinden, maar het lukt altijd wel uit
eindelijk. 

In 1993 heeft men alle banen in kunstgras uitgevoerd. Dat 
is kunsttapijt dat verzwaard is met zand . Dat zand moet 
een paar keer per week weer goed verspreid worden. Dat 
is dat gebrom dat de buurtbewoners dan 's ochtends vroeg 
kunnen horen (zoiets bedenkjeniet als je er ze lfni et bij in 
de buurt woont, maar dat brommachientje is echt het 
enige hinderlijke aan onze achterburen. Net zoiets als een 
grasmaaier op de vroege ochtend .... ). Die vernieuwing 
heeft de vereniging een enorme impuls gegeven. Men kan 
nu ook in de winter tenni ssen en hoeft men niet meer naar 
dure tennishallen uit te vvijken. Maar daarnaast kan men 
ook vrijwel meteen na ee n rege nbui het ve ld op (ik merk 
dat de fanatiekelingen soms ze lfs tijdens de buien 
doorgaan) en ook dat levert hee l vee l extra tenni s-uren op. 

Foto: Trees van Hal 

Met de voetbalclubs leeft men als goede buren cl ie ve rder 
ni et zo veel met elkaar te maken hebben. Af en toe komen 
de besturen bij elkaar om wat gezamenlijke punten te 
bespreken en om contact te houden. Uiteraarel heeft ook 
Tachys met hun buren prakti sche afspraken gemaakt over 
zaken als overvliegende ballen. Wij als derde buren zijn 
daar heel blij mee. Toen wij hier 14 jaar geleden kwamen 
wonen I iepen er ieder weekend genood en ongenood 
mensen naar ball en te zoeken. Dat vonden we ni et all een 
niet leuk, maar ze lfs beangstigend soms. Want je weet niet 
wat men precies komt zoeken ni etwaar? Intussen brengt 
onze dochter al jaren af en toe een zak ballen terug in rui I 
voor een ijsje. Ik denk dat ik van de zo mer maar eens een 
keer met haar meeloop . Een ij sje en even op het terrasje 
zitten kijken, wel gezellig die tenni sc lub hierachter!!! I 

Trees van Hal 
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ALGEMENE JAARVERGADERING 2001 

Maandag 9 april a.s. zal de Algemene jaarvergadering van de 

Vereniging Dorpsbelang Hees 

Plaatsvinden in 

'Heeslust' Sancta Maria 
Bredestraat 170 

Aanvang 20.00 uur 

U wordt als lid uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

Agenda: 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Goedkeuring Verslag Algemene jaarvergadering 4 april 2000 
4. Jaarverslag 2000 
5. Jaarverslag penningmeester 

a. exploitatie overzicht 2000 
b. verslag kascommissie, decharge penningmeester 
c. benoeming nieuwe kascommissie 2001 
d. begroting 2001 

6. Toelichting te voeren beleid en plannen 2001; is er nog toekomst voor de V.D.H.? 
7. Rondvraag 

Na de pauze zal de avond op informele wijze worden voortgezet. 

De jaarstukken jaa rstukken nrs. 3-4-Sa-S b en Sd li ggen voor aa nvang van de vergadering ter in zage. 
Wie eerder een kopie wil ontvangen kan contact opnemen met de secretari s tel: 3786068. U kunt de stukken ook per 
e-mail opvragen. Dit heeft ze lfs de voorkeur: Dorpsbelang,hees@comps.demon.nl. U krijgt de stukken dan per e
mail toegestuurd . 
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BP-STATION VAN WIJK OP DE MOlENWEG 

HET TANKSTATION BIJ U IN DE BUURT I 
KOM EENS LANGS EN SPAAR RAZENDSNEl VOOR ARTIKELEN BIJ KIJKSHOP 
EN FREE RECORTJ SHOP. 
IN ONZE RUIME SHOP VINDT U O.A. TABAK, FRISDRANKEN, WEEKBLADEN, 
TELEFOONKAARTEN, BlOEMEN, ZOETWAREN, KOPIEERAPP.,AUTO-ART. EN IJS. 

WIJ STAAN 7 VAGEN PER WEEK VOOR U KLAAR I! 

ORTHOPEDAGOGISCH ADVIESBUREAU 
DRS. GfRJO PIETERS-MESTROM 
ORTHOPEDAGOGE/GZ-PSYCHOlOOG 
KORTE BREVESTRAAT 59 
6543ZP NIJMEGEN 
TEL·024-378Z3f4 

0 
\A 

• V/AGNOS7/SCH ONDfRZOfK EN 8fCflt/DING VAN lEfR-OF S7lJT)fEPR08lEMEN EN VAARMEE MOGELIJK 
SAMENHANGENDE SOCIAAl-EMOTIONElE PROBLEMEN. 

• KORTDURENDE THERAPIE. 
• OPVOEDINGSONDfRSTEUNING. 
• SCHOOLKEUZE-ADVIES. 
• HUISWfRK-OF S7UDIE8fCflfiDING. 

Mia van Raaij 
Energieweg 21 
6541 CW Nijmegen 

Handgemaakte groen, lood, wilgentenen en 
kleidecara tiesjscuf pturen 

Voor verkoop bel voor een afspraak, dagelijks 
tussen 18.30 en 19.30 uur. Telefoon 024.3771412 
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VENNENSTRAAT 69 
6543 JP NIJMEGEN 
TEL· 024-3770006 
FAX: 024-3733358 

ï/ET5 tf ï/TIIESS 

TANK. WAl EN NART MET PUliEl -

Administratie- & Belastingadviesbureau 

Korte Bredestraat 61 Nijmegen Telefoon: 024-3792266 
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Hoe het blijkbaar werkt 
Op 2 februari jl. stonden er twee stukj es in D e Ge lderlander 

over de Vierdaagse. H et eerste stukj e begon als volgt: 

"De wande lbond Knb lo is niet van p lan de N ijmeegse wijk 

H ees weer op te nemen in het parcours van de Vierdaagse, 

ook niet als de gemeente N ijmegen garanties geeft voor de 

ve iligheid en de doorstroming van de wandelaa rs. " Ik ben 
ni et van plan die discuss ie opnieuw te gaan voeren" , ste lt 

marsleider Wim Jansen." 

Een paar bladzijden verder in dezelfde Gelderlander stond 

een achtergrondartikel over de routes van de Vierdaagse, 

geschreven door Eric Reijnen, onder de vee lzeggende titel 

Wande lbond b lij kt gevoe lig voor lobby isten. 

Even het geheugen opfri ssen. 

T oen bekend werd , dat de wande laars op de tweede dag van 

de Vierdaagse niet meer door Hees zouden trekken, stak er 

een storm van protesten op . Van mensen uit Hees, maar ook 

van wandelaa rs. Op de bewuste dag voerde de Verenig ing 

Dorpsbelang H ees een ludieke ans ichtkaartenactie om de dag 

van H ees terug te krij gen in het parcours. Honderden 

mensen , waaronder zeer vee l wandelaa rs, li eten de Knblo 

weten li ever door H ees te wande len. En die verzoeken 

werden de vo lgende dagen nog ettelij ke keren herh aa ld door 

middel van ingezonden brieven in D e Gelderlander: 

wande laars misten Hees was de unanieme teneur. 

Wij 1/fFEN Of Vl<flP~Hii5f HfE 
DVv/1 HU WONOIR IC HO~( Hffl! 

Er was kort overleg met het hoofd parcoursen B ernard s en de 

vereniging stuurd e, naast alle handtekeningen, brieven naar 

de Knblo , met het verzoek om een gesprek en om nadere 

uitleg. Ook legden we contact met de heer Kruitwagen, 

blijkbaar de drij vende kracht achter de nieuwe route door 

Beuningen en W eurt. Om samen op te trekken, maar daar 

was geen behoefte aan. 

In tegenstelling tot wat in het hierboven geciteerd e 

krantenbericht wordt gesuggereerd , is er nooit sprake 

geweest van een discussie en zeker niet met marsleider Wim 

Jansen. En na het artike l van Eri c Reijnen is ons duidelijk 

geworden waarom het op onze manier blijkbaar niet werkt. 

En daar word j e een beetj e moe van. 

Je voe rt een vriendelijke en bovenal succesvo ll e act ie, j e 

schrijft keur ige brieven en je voe lt j e gesteund door ve le 

positieve reacti es . H et argument b lij ft: de gevaarlijke ver-
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keerssituatie in H ees. En de gemeente N ijmegen hoeft ni et 

eens meer een brief te schrij ven, dat ze de ve i I igheid in H ees 
wi I garanderen' 

We hebben blijkbaar onze lobby verwaarloosd- het zijn niet 

de argumenten die tellen . M isschien voelt een van onze, 
bijna 500, leden z ich nu aangesproken. Maar het is anno 

2001 toch eigenlij k te gek, dat alleen een indringende lobby 

en niet het wandelp lezier van dui zenden, de doorslaggevende 
factor b lijkt te zijn. 

En om de kans op mogelijke lobby isten voor de terugkeer 

van de route door H ees nog te vergroten , stuur ik dit m1ikel 
voor De Stenen Ba11k ook naar de gemeenteraad , naar de 

Burgemeester en W ethouders, natuurlijk naar de Knblo en 

naar D e Gelderl ander. W erkelijk iedereen is het er over eens, 

dat het stukj e door Hees mooi en sfeervo l is. Valt daar dan 
helemaa l niet over te praten?') 

Loek .Janssen 

Uit De Gelderlander van 2 februari 2001 

Hees blijft uit parcours Vierdaagse 

Door onze verslaggever 
NIJMEGEN- De wandelbond Knblo is niet van plan de Nijmeegse 
wijk Hees weer op te nemen in het parcours van de Vierdaagse, ook 
niet als de gemeente Nijmegen garanties geeft voor de veiligheid en 
de doorstroming van de wandelaars. "Ik ben niet van plan die 
discussie opnieuw te gaan voeren", stelt marsleider Wim Jansen. 
Onlangs werd bekend dat de Knblo hoogstwaarschijnlijk wel 
terugkomt op de eerdere beslissing de Arnhemse wijk Elden buiten 
de route te houden. Die wijk werd uit het parcours geschrapt omdat 
de ruimte om te lopen te klein zou worden door het toegenomen 
aantal wandelaars. 
Volgens Jansen zijn die problemen nu opgelost dankzij een bri ef van 
de Arnhemse burgemeester waarin volgens hem concreet staat 
aangegeven wat Arnhem doet om aan de eisen die de Knblo aan de 
route stelt, te voldoen. Als Nijmegen ook zo'n brief over Hees zou 
sturen, zou dat echter niets uithalen, verzekert Jansen. 
De Arnhemse brief waar Jansen op doelt, blijkt overigens geen 
enkele concrete maatregel te bevatten. Wel wordt er door de 
Arnhemse burgemeester Scholten verwezen naar een vergadering 
met de Knblo waarin 'geen argumenten ter tafel zijn gekomen die het 
besluit van vorig jaar om Elden niet meer aan te doen, ku nnen 
onderbouwen' . 

Wandelbond blijkt gevoelig voor lobbyisten 

Door ERIC REIJNEN 
De wandelbond Knblo komt binnenkort weer met een lijstje 
routewijzigingen voor de komende Vi erdaagse van Nijmegen. De 
Arnhemse wijk Elden za l hoogstwaarsch ijnlijk weer in het parcours 
zijn opgenomen . Waarmee Elden na een afwezigheid van een jaar 
terugkeert als doorkomstplaats. 

De wijze waarop de Knblo met Elden jojoot, is misschien wel 
typerend voor de manier waarop de wandelbond met de vaststelling 
van de routes omgaat. Gezegd wordt dat de routewijzig ingen met 
veiligheid en doorstroming te maken hebben. Maar feitelijk is het de 
lobby van de gemeentebesturen en ondernemers die de 
routewijzigingen in belangrijke mate sturen. 
Neem Beuningen. Al jarenlang wandelt de nu tijdelijk teruggetreden 
burgemeester Zijlmans mee met 's werelds grootste vierdaagse 
wa ndelevenement En jarenlang werd er door Beuningse wandelfana
ten en bestuurders gelobbyd om een deel, van het wandellegioen 
door Beuningen te krijgen. Een jaar of tien geleden werd dat beloond 
met een routewijziging, en in de loop der jaren heeft Beuningen 
meer en meer wandelaars door het dorp gekregen. En dat zal nog 
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meer worden, zolang Beuningen er aan blijft trekken en Wijchen zijn 
activiteiten wat de Vierdaagse betreft, beperkt tot de Dag van Wij
chen' 
"We wilden gewoon graag door Beuningen", verklaarde hoofd 
parcoursen Bernards toentertijd. En dus werd Hernen uit de route 
geschrapt. En dus verdween Balgoij grotendeels uit beeld. 
Hees werd uit de route geschrapt om gevaarlijke verkeerssituaties te 
voorkomen, zo is de officiële lezing van de Knblo. Feit is dat daardoor 
Beuningen meer Vierdaagse-gewandel toebedeeld kreeg: voor het 
eerst in jaren kwamen de wandelaars weer door het Beuningse 
kerkdorp Weurt. "Emotionaliteiten tell en niet" reageerde marsleider 
Wim Jansen toen hem de teleurstelling in Hees duidelijk werd . "We 
hebben geen reden om de route te wijzigen", zei hij na afloop van de 
eerste Vierdaagse-zonder- Hees. Want de routewijziging was hem 
goed bevallen. 
Dat was ook het geval met Elden. Ook Elden werd vorig jaar uit de 
route geschrapt. "Het is ons prima bevallen', constateerde hoofd 
parcoursen Bernards eind vorig jaar. "Ik heb geen reden om de route 
nu weer te veranderen.' Dezelfde woorden, maar Hees heeft pech en 
Elden geluk. Want kennelijk tellen emotionaliteiten toch. 
Marsleider Wim Jansen kwam de Arnhemse burgemeester Scholten 
tegen op de nieuwjaarsreceptie van de Commissaris van de Koningin. 
Ze keken elkaar eens diep in de ogen en prompt is Elden weer in 
beeld. 
Niet omdat de burgemeester, zoa ls Jansen beweert, in een brief 
allerhande concrete maatregelen heeft beloofd. Sterker nog: Scholten 
schrijft dat van gemeentewege aan de Knblo is meegedeeld dat er 
'vanuit het oogpunt van veiligheid, doorstroming en openbare orde 
geen enkele belemmering bestaat om de wandelroute weer door het 
dorp El den te laten voeren' . Met de woorden 'geen enkele 
belemmering' vetgedrukt. De Knblo heeft geen argumenten Elden uit 
de route te halen, stelt de Arnhemse burgemeester. 
Het argument om dat toch te doen, zo wordt gefluisterd, is dat het 
Arnhemse stadsbestuur zich tijdens de Vierdaagse niet vaak genoeg 
zou laten zien . Dat wordt ontkend door Jansen, maar opmerkelijk in 
dat licht is het slot van de brief van Scholten aan Jansen. Scholten 
laat Jansen tussen haakjes weten dat de unitchef van Arnhem-Zuid, 
inspecteur Veldink, al jaren met het politiedetachement van de 
politieregio Gelderland-Midden meeloopt met de mars. Waarmee hij, 
zonder het met zo veel woorden te zeggen, aangeeft dat Arnhem de 
Vierdaagse echt wel een warm hart toedraagt. 
De brief is voor Jansen voldoende om te stellen dat het er voor Elden 
nu positief uit ziet. Wat nu het probleem in Elden was, daar wil hij 
niets over kwijt. "Ik ga niet praten over een straatje links of rechts.'' 
Hij zegt de indruk te hebben dat er een beeld wordt geschapen alsof 
de leiding van de Vierdaagse er behagen in schept om dingen die er 
zijn te veranderen. En dat irriteert hem. 

Het beeld dat echter daadwerkelijk ontstaat is echter dat de Knblo 
zich niet alleen laat leiden door zaken als veiligheid en doorstroming, 
maar zich ook wat gelegen laat liggen aan het gelobby vanuit de 
diverse gemeenten . En dat de Knblo argumenten als veiligheid en 
doorstroming natuurlijk wel degelijk mee laat spelen, maar daarmee 
de gevoeligheid voor lobbyisten verhult. 

Curiositeiten 
D e foto van deze nieuwe rubriek in de vori ge Stenen Bank 

leverde we lgeteld een bruikbare tip op: het zou de villa 

B eaulieu, op de hoek van de Bredestraat en de Korte 

Bredestraat, kunnen z ijn . Maar zeker weten doen we dat 

nog ni et. 

Ook deze keer heeft Vincent Uyen ons voorz ien van een 

fraaie foto, comp leet m et tekst. Deze kami werd geschre

ven op 17 september 1904 en was gericht aan de weduwe 
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m evr. H . Kl eem an, woonachtig aan de Overtoom in Am
sterdam. D e schrijfster van de kaart, we kennen alleen 

haar voornaam , Mien, geeft aan, dat het afgebee ld e huis in 

H ees staat. Z ij logeert daar bij haar schoonzuster. W e 

weten niet helemaal zeker welk hui s in Hees dit is, of was. 

U we l? Graag reacti es naar het reel acti ead res va n De Ste

nen Bank of naar ondergetekende. 

Loek .Janssen 

Ingezonden mededeling 

De Kaardebol 
Stichting voor natuurtuinieren 
Bredestraat 52 
024-3562958 

Een oase in de stad 

Zoa ls u misschien wel weert ligt achter het pand van stichting 
Overal aan de Bredestraat een Heemtuin, waar 200 soorten 
inheemse planten groeien. Deze tuin, De Kaardebol, wordt 
beheerd door de gelijknamige stichting. 
Tot vorig jaar was hier ook kwekerij De Schutsboom 
gevestigd . Deze kwekerij is opgeheven, en het vrijgekomen 
terrein willen wij inrichten als klein wildeplantenparkje. Een 
plek waar je rustig kan zitten, kijken naar de tuin, en 
eventueel iets drinken of picknicken, op de tijden dat wij 
open zijn, nl. woensdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Wij verkopen dan overtollige planten uit de heemtuin. 

Een deel van het terrein willen wij voor een beperkt 
huurbedrag in beheer geven aan mensen, in de vorm van een 
alternatief volkstuintje. (Het verbouwen van groente wordt 
afgeraden i.v.m. beperkte grondsanering.) 

Allereerst nodigen wij u uit de tuin te bezoeken, en wel op 
woensdag 16 mei, vanaf 7.30 uur. 
Na een rondleiding kunt u in de boomgaard een kop thee of 
koffie nuttigen. 
Ook kunt u inschrijven op een stukje volkstuin à f 1,-- per 

m2 per jaar. 

Hopelijk tot ziens op 16 mei. 
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Instituut voor Massage en Filosofie 

Mevrouw Drs. Jopie Beenakkers e 
Goed voor lichaam en geest: 
klassieke en sportmassage; 
lymfe- en bindweefselmassage; 
filosofische gesprekken/ consulten 
filosofiecursussen . 

AANGESLOTEN BIJ NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR 
SPORTMASSAGE EN DE VERENIGING VOOR FILOSOFISCHE 
PRAKTIJK 

Voor afspraken en info: 
Florence Nightingalestraat 85 
6543 KV Nijmegen 
Tel/Fax. (024) 378 78 52 

Schola 

Praktijk voor supervisie en andere 
opleidingsvormen 

Cor van der Donk 
Kometenstraat 30 
6543 XJ Nijmegen 
tel. 024 - 3 782602 
mobie l: 06-28029197 
email Cor. vanderDonk@edu. han. nl 
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NEEMT U CONTACT 
OP MfT HfT 
REDACTIEADRfS. 
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De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees . 
Deze veren i gin g streeft naar het behoud van het lande! ijke karakter van het voorma l i ge kerkdorp Hees. 

Het bestuur van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees: 
Loek Janssen (voorzitter) 
Te l. 024-3734800 

Annemarie Verberne (secretari s) 
Tel. 024-3786068 

Eri c Beumer (penningmeester) 
Tel. 024-3774047 

Hotze Bleeker (bestuurslid) 
Tel. 024-3 74 1300 

Secretariaat van de vereniging: 
Ananasstraat 19 
6543 ZH Nijmegen 
Tel. 024-3786068 
Email: 

Redactieadres van de 
Stenen Banlc 
Kerkstraat 60 
6543 KL Nijmegen 
Tel. 024-3782979 
Email : 
Dorpsbelang. Hees@comps.demon.nl 

Redactieleden 
Trees van Hal 
Elia Scholten 
Arno Sch lösser 

Dorpsbelang. Hees@comps.demon.nl Lid worden? 

Werkgroepen en contactpersonen 
Werkgroep verkeer: 
Ad B iemans, tel 3 782979 
Werkgroep Park West: 
Eli a Schollen, tel. 3734800 

U kunt lid worden door contact op 
te nemen met het secretari aat van de 
veren1g1ng. 
Het I idmaatschap kost f 12,50 per 
jaar. Dit bedrag dient u over te maken 
op gironummer 349955. 
Dankzij het grote ledental heeft de 
vereniging de afgelopen jaren al veel 
kunnen bereiken. 

De Vereniging Dorpsbelang Hees 
op Internet: 
h ttp: co me. toldorpsbeI angh ees 

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

Let op: 
Kopij inleveren voor 
4juni2001 
op het redactieadres. 

Bloemisterij 

Bloembinderij 

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