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Aan het begin van de 20° eeuw werden voor arbeiders in Nederland zogenaamde tuindorpen ontworpen. Hun bazen kregen 
oog voor de behoefte van het personeel aan rust en ruimte na het harde werken . Liever wilden de fabrikanten op de maan
dagmorgen uitgeruste en tevreden arbeiders achter de machines . Gist Brocades in Delft was de eerste in Nederland, Stork 
volgde zijn voorbeeld met een nog steeds zeer bezienswaardig tuindorp in Hengelo . 
Hees heeft het een beetje van zichzelf, dat groene. En gelukkig wil een aantal Hesenaren dat delen met hun dorps- en stads
genoten . 

Op zaterdag 9 juni pakten we de fiets; het was bijzonder fraai weer en we waren niet de enigen op weg. Anderen gingen 
toch maar weer met de auto. Maar allemaal hadden we hetzelfde doel: de Open Dag Nijmeegse Stadstuinen. Voor de derde 
keer alweer stelden enthousiaste tuinbezitters in Nijmegen hun tuinen open voor hun stadsgenoten . Achttien tuinen konden 
tussen tien en vier gratis bezocht worden; zes van die achttien lagen in Hees! 

Het was mooi verdeeld. Drie tuinen waren groot; sommige mensen hebben nu eenmaal de ruimte. En drie tuinen waren 
echte stadstuinen; ook op een kleine ruimte in de stad is het mogelijk helemaal buiten te zijn! 

De stadstuinen vonden we in de "nieuwbouw" van Hees . In de Perzikstraat (bij Riet en Piet Diepenbroek), in de Zonstraat 
(bij Ans en Nol Jacobs) en aan de Lievekamphof(bij Wilma Neuy en Leo Peters). Het nieuwe bouwen is meer een com
mercieel gebeuren geworden. Elke vierkante (centi)meter levett de projectontwikkelaar geld op. Dus worden er op voOJ·ma
lige agrarische percelen meer huizen gebouwd, met automatisch kleinere tuinen. Maar elke keer was de stadstuin heel ver
rassend . De hand van de ware tuinier was overduidelijk aanwezig. Met spiegels voor het effect, met hoogteverschillen voor 
de diepte en met persoonlijke accenten. Met de beschikbare middelen was een tuin ontstaan waar het goed toeven is. 

Ganzen in het moeras in de tuin van Ans en Ton Chris! 
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Foto: Loek Janssen 

Filelopen was het bij Ans en TonChristaan 
de Kotte Bredestraat Er was zelfs een 
"wandelroute" uitgezet, om te voorkomen 
dat je tegen de massa in moest lopen. 
Niemand gelooft, dat Ans en Ton de tuin 
helemaal zelf hebben aangelegd en elke jaar 
weer voorzien van hun eigen accenten . Het 
bezoek aan deze tuin vormde, opnieuw, een 
hoogtepunt op de Open Dag Nijmeegse 
Stadstuinen . Gelukkig stellen Ans en Ton 
Christ ook dit jaar weer hun tuin open voor 
belangstellenden. U bent welkom op de 
zaterdagmiddagen (tussen twee en vier) 
vanaf30 juni tot en met 18 augustus en op 
de zondagen I juli en 19 augustus , dan van 
elf tot vijf. Een bezoek kost dan f 3,50, 
maar dat is het meer dan waard! Het bordje 
voor in de tuin , Tuin Open , geeft aan dat u 
welkom bent. 



Wanneer het mogelijk is, dan wens je jezelf de tuin van 
je jeugd - hoe langer ge leden hoe mooier die wordt! Met 
oude bomen, een flink grasve ld , een moestuin en natuur
lijk kippen en een haan . Deze tuin vonden we aan de 
Kerkstraat, rondom Nieuw Heesvvijk, de tuin van Dieuw
keen Wouter van Haaften. Het is een huis waar je langs 
fietst en dat je nieuwsgierig maakt naar wat er achter ligt. 
En nu mag je daar rondkijken ! En dat is genieten. Hier 
wil je een english tea gebruiken, met scones en mannela
de, en uren all een maar lui steren naar de wind, de vogels 
en de gesprekken van anderen, die er om precies dezelfde 
reden een thee drinken. Hopelijk is deze tuin vo lgendjaar 
weer open. 

. . _· r~=-~
De oude vijver anders benut. Nieuw Heeswijk aan de Kerkstraat 

Foto: Loek Janssen 

De tuin van Theo en Trees van Kraaij aan de Dr. de Blé
couJtstraat ligt deels op het land van het oude tuinbouw
bedrijf Schoon horst. En de eigenaren houden dit bewij s 
van tuinbouw in Hees in stand - u hebt De boer is troef? 
inmiddels ge lezen? Gelukkig hoeft u hier niet te wachten 
tot volgend jaar juni. Elke week op de zaterdagmiddag 
kunt u hier terecht voor zaden of tuinplanten. Planten, die 
in Hees gedijen, dat is aangetoond. 

Volgend jaar willen we de Open Dag Nijmeegse Stads
tuinen liever niet meer beschrijven in De Stenen Bank. 
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In de eerste plaats vinden we, dat u ze lf moet gaan geni e
ten van prachtige tuinen direct om de hoek. En we willen 
ze lf langer genieten van zes (of meer??) oases van rust in 
de stad. Het dorpskarakter van Hees komt nergens beter 
tot zijn recht dan in die tuinen, een combinatie van groe
ne omgeving en liefde voor de tuin van de eigenaars. 

~: .~ .. --~~ 
De sfeervolle tuin van Riet en Piet Diepenbroek 

Foto : Loek Janssen 

Voor de redactie is het misschien wel een idee de tuin
kunstenaars in een apmte serie voor het voet! icht te ha
len. Het was al heel druk dit jaar, eens kijken wat het 
volgend jaar dan wordt ... 

Loek Janssen 

Redactioneel 

.... toch weer een informatieve Stenen Bank gemaakt! Met 
een klein bestuur en een kleine redactie . Erg dik en sap
pig en uitgebreid kunnen we het ni et maken, maar er is 
toch van alles over de Vereniging en Hees waarvan we 
jullie op de hoogte houden. 
De vereniging Dorpsbelang Hees heeft haar jaarlijkse 
vergadering achter de rug, waarvan de belangrijkste pun
ten weergegeven zijn. Dankzij Sancta Maria kunnen we 
zo'n bijeenkomst nog in onze eigen wijk houden! Verder 
een terugmelding uit de groep Park West en een stukje 
van de voorzitter. 
Dieze lfde voorzitter komt ook met een nieuwe curiositeit. 
Ik vind het overigens wel grappig dat één foto van twee 
huizen kan zijn, zoa ls die in de vorige Stenen Bank. 
En eens iets heel anders : een kruiswoordpuzze l die enige 
kennis over Hees vraagt. Zulke luchtigheden tussendoor 
vind ik ze lf erg leuk. Pak een pen en kijk of je er uit 
komt! 
Niet echt iets heel anders is het stukje over SV Nijmegen 
en Nijmeegse Boys. Toch wel erg veel voetba lclubs in en 
om Hees vind ik (waarmee nu de uitdaging op mijn bord
je ligt om in het vo lgende nummer over Qui ck toch weer 
iets origineels te produceren). Gelukkig wat extra hi storie 
er om heen dankzij de mooie jubileumboekjes die beide 
clubs hebben. 
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Nu ik het toch over het volgende nummer heb: meestal 
brengen we in september het jaarlijkse themanummer uit. 
Dat wordt niks dit jaar. We stal1ten het denken erover 
met een communicatiestoornis en als kleine redactie ben 
je dan meteen gevloerd . Te weinig menskracht om dan 
nog te kunnen corrigeren en een andere koers uit te zet-

Curiositeiten 

ten. Volgend nummer wordt dus een gewoon nummer. 
Evenzogoed vol leuke artikeltjes denk ik ..... 

Trees van Hal 

De foto uit de vorige Stenen Bank (helaas enigszins onduidelijk afgedrukt) leverde twee suggesties op. Een suggestie kun
nen we ter plekke niet meer contro leren (het zou gaan om een groot huis van een Indische familie , Bouman, op de plek 
waar nu ongeveer de Lange Vierhout ligt, aan de Kometenstraat), de andere suggestie (het zou de Olde Wehme aan het 
Kerkpad zijn) wel. En kijkende vanuit de tuin van Rivo T01to naar de Olde Wehme voelen we wel wat voor de laatste sug
gestie. 
Deze keer maken we het een stuk moeilijker. Aan het begin van de 20e eeuw, omstreeks I905 , ontvangt mejuffrouw A.J. 
Vogin, woonachtig aan de Prinsengracht in Amsterdam deze kamt. De kaart is voorzien van een foto, een landweggetje, 
met daaronder de tekst Hees bij Nijmegen. Naast de foto staat een gedichtj e in het Frans, met de vo lgende (vertaalde) in
houd: 

"Oh! Laat het de weg zijn 
laat het de aangename weg zijn 
waar jouw voet zich neerzet" 

Ondertekend door A.P . 

Kunt u iets met deze puzzel ? Graag uw 
reactie bij ondergetekende. We hebben 
voor het juiste antwoord op deze echte 
puzzel een boeken- of cd-bon over! 

Loek J anssen 
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Kernpunten Jaarvergadering 
2001 
Op 9 april waren we met ongeveer 23 mensen in Heeslust 
samengekomen voor de jaarvergadering. Een opkomst van 
ongeveer 5% van de leden . 
Hieronder in het kmt de belangrijkste punten uit de verga
derstukken en de vergadering ze lf. We hopen niet dat leden 
hiermee het gevoel krijgen dat ze dus niet meer naar een 
jaarvergadering toe hoeven. Een vereniging is verp licht 
verantwoording af te leggen aan haar leden maar die moeten 
daarvoor dan wel vo ldoende belangstelling kunnen opbren
gen, anders functioneert de vereniging niet! 

Het aantalleden stijgt nog steeds . Er zij n er nu 467. 
Voora l na door de vereniging georganiseerde activitei
ten melden er zich steeds een paar leden aan. 
In tegenstelling tot het aantal leden neemt het aanta l 
continu actieve leden in bestuur, redactie en werkgroe
pen verder af. In het bestuur is er nog steeds te weinig 
capaciteit om b.v. het dossier Milieu op te pakken. Bij 
de redactie zijn veel mensen vettrokken en er zijn er 
minder voor teruggekomen. De werkgroepen draaien op 
weinig leden .. De inzet is groot maar de continuïteit is 
allesbehalve gewaarborgd. 
De belangstelling voor de door de vereniging georgani
seerde activ iteiten (zoals tijdens het lustrum) is steeds 
erg groot. 
Dossier Verkeer: het overleg met de gemeente is goed, 
men geeft ons gel ijk maar er veranderen alleen kleine 
dingen (zoals de fietsstroken bij de stoplichten in de 
Schependomlaan). Vooral de Wolfkuilseweg en de ro
tonde in de Marialaan blijven een zorgpunt 
Dossier Bestemmingsplan: een aantal belangrijke wij 
zigingspunten die het bestuur voorste lde zijn door de 
gemeente overgenomen. Ook dit jaar ge ldt dat het be
langrijk is dat leden zelf waar nodig actie ondernemen. 
Dit is nodig omdat het bestuur niet alle mistoestanden 
ziet en ook te weinig menskracht heeft om alles op te 
pakken. 
Dossier Park West: er is nu goed contact met de ge
meente waardoor er bijvoorbeeld het park naast het 
zwembad nu aangepakt is en wordt. 
De Vierdaagse: alle actie en brede instenuning hebben 
net mogen baten: de route blijft Hees mijden. 
Financiën : het overzicht van 2000 is akkoord bevon
den door de kascommissie . Kascontro lecommiss ie voor 
vo lgend jaar bestaat uit Frans van Berkel en Thea Kok. 

Trees van Hal 

Van de voorzitter 
De Vereniging Dorpsbelang Hees telt bijna 500 leden. Voor 
Nijmeegse begrippen een groot aanta l. Zeker wanneer je 
weet, dat al die leden elk jaar minimaalf 12,50 contributie 
moeten betalen . Daarvoor ontvangen de leden vier keer per 
jaar een zeer lezenswaardige Stenen Bank en weten ze dat 
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het bestuur zich zo goed mogelijk inzet voor de belangen 
van Hees. En dat al weer ruim tien jaren. 
Tijdens de laatste jaarvergadering spraken we met ruim 
twintig leden over de toekomst van de Vereniging Dorpsbe
lang Hees. Over een aanta l zaken was men het unaniem 
eens. De vereniging vervult nog steeds een functie in Hees 
en de activiteiten rondom het lustrum in 2000 tonen aan, dat 
de vereniging ook een taak heeft op het terrein van sociale 
binding. 
Met het beperkte aantal actieve leden is het uitvoeren van 
die taken niet altijd even gemakke lijk. En door het organise
ren van allerle i act iviteiten (denk aan de recept ie, het lucht
kussen of de uitgave van het boek "De boer is troef') lopen 
we financieel iets meer risico's. Sponsors heb je niet bij 
voorbaat en verkoopresultaten kunnen tegenvallen. 
Op grond van het bovenstaande wil het bestuur het komende 
jaar enige wijzigingen aanbrengen in zijn werkwijze. Samen 
met enkele nieuwe bestuursleden wi llen we ons meer gaan 
bezighouden met het organiseren van gezellige activ iteiten, 
voor jong en voor oud. Dat heeft wel als consequentie, dat 
we (iets) minder aandacht besteden aan de traditionele za
ken, zoals milieu en bestemmingsplannen. Ofhiervoor moe
ten zich nieuwe kandidaten melden. Want we blijven deze 
zaken natuurlijk belangrijk vinden en we willen dit graag 
voor onze leden blijven doen. 
Een andere consequent ie is, dat we volgend jaar willen 
voorstellen de contributie te verhogen. Nu betaalt u (mini
maal) f 12,50. Om activiteiten te kunnen organiseren den
ken we aan een minimale contributie van f 15 ,-. Gelukkig 
betalen veel leden al meer dan het minimale bedrag en we 
denken, dat ook f !5,- nog steeds te doen is, voor hetgeen 
de vereniging doet. 
Het uiteindelijke doel van onze, beperkte, koerswijziging is, 
dat de Vereniging Dorpsbelang Hees nog meer een veren i
ging wordt van de leden. Graag vraag ik u dan ook u aan te 
melden, wanneer u in bent voor een van de volgende activi
teiten: 
I. (mede) lid van een werkgroep, die zich bezighoudt met 

een van onze dossiers: Park West, milieu, verkeer en de 
bestenuningsplannen; u komt dan zo'n vier keer per jaar 
bij elkaar en praat met medegeïnteresseerden over be
langrijke zaken in uw eigen omgeving 

2. het organiseren van een activite it ten behoeve van de 
leden, voor de jeugd of juist voor de ouderen ; een le
zing, een spelactivite it of een rondleiding kunnen hier 
bedacht worden en succes is vooraf verzekerd: de leden 
ste llen het enorm op prijs 

3. toe te treden tot het bestuur van de Vereniging Dorps
belang Hees: een gezellig team, dat zo'n acht keer per 
jaar in een informele sfeer met elkaar praat over zaken 
van Hees en zich als gesprekspartner in Nijmegen een 
vo lwaardige plaats heeft verworven 

Het moge duidelijk zijn: het bestuur roept leden op zich 
mede in te zetten voor de vereniging. U kunt zich altijd 
melden bij een van de bestuursleden . Hun gegevens vindt u 
op de achterzijde van deze Stenen Bank. 

Loek lanssen 
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Sport in Hees 

Goedbeschouwd wordt er wel heel wat afgevoetbald hier 
in en rond Hees: ook deze keer is het voetbal dat de klok 
slaat. Twee verenigingen deze keer, als buren gehuisvest 
aan de Rivierstraat/Bredestraat (tot een maand geleden 
dacht ik dus dat er één club zat!). Beide besturen gaven 
me een boekwerkje mee dat samengesteld was ter gele
genheid van een jubileum jaar. Dat leverde een leuke 
extra kijk in het verleden op . 
Aan de rand van Hees maar genoeg band ermee om er 
zeker aandacht aan te besteden: SV Nijmegen en de Nij
meegse boys, k01t in de schijnwerpers. 

SV Nijmegen 
SV Nijmegen ging in 1920 van statt. De kern ervan was 
een groep jongens die elkaar bijna dagelijks troffen bij de 
Nieuwe Markt. Een club met wattels in de oude stad. 
Men begon zonder eigen veld en met een bal die fl ,75 
gekost had. Ook de thuiswedstrijden moesten op het veld 
van de tegenstander gespeeld worden. In 1921 kreeg men 
de beschikking over een locatie maar het bleef zwerven: 
Yossenlaan, Groesbeeksweg, Dobbelmanweg, Muntweg 
en tenslotte tot de oorlog lange tijd aan de Molenweg. 
Het oorlogsgeweld vernielde het veld daar volkomen . De 
vereniging woonde daarna een tijd in bij Quick. Een 
latere verhui zing naar het einde van de Jacabslaan ervoer 
men echt als verbann ing in een tijd dat benenwagen en 
fiets de belangrijkste vervoermiddelen waren . Sinds 1957 
zitten ze aan de Rivierstraat, een plek die hee l wat beter 
beviel. Van daaruit kon men in alle rust de vereniging 
gaan uitbouwen. Het aantal leden nam sterk toe, van zo'n 
250 tot meer dan 450 . De leden komen inmiddels voora l 
uit het Waterkwattier, de Wolfskuil en uit Hees . 
Tot 15 jaar terug had de vereniging één speelveld, sinds
dien zijn dat er twee. Daar kunnen ze met hun 425 leden 
net mee toe. Het ledenaantal is stabiel en dat is voor een 
sp01tvereniging in deze tijd heel aardig. 

De club bestaat uit zes seniorenelftallen, één damesteam 
en elf jeugd teams. Het eerste seniorenelftal speelt in de 
6ctc klasse, met een goede kans op promotie binnenk01t; 
ze spe len in de nacompetitie. 
De vereniging heeft er voor gekozen om vee l energie in 
de jongeren te stoppen . Ze worden goed begeleid en er 
zijn ook allerlei activiteiten voor hen rond feesten als 
kerst en sinterklaas . Het is misschien daardoor dat ook 
vooral het aanta l jeugdleden nog steeds wat toeneemt. 
Zoals ook elders zie je ze vaak verdwijnen als ze zo'n jaar 
of vijftien zijn. De bemensing van hetjunioren-A-elftal is 
dan ook soms moeilijk 

SY Nijmegen draait goed , is financieel gezond . We heb
ben het bij alle andere veren igingen ook al gezien : ook 
hier wordt het steeds moeilijker om voldoende vrijwi lli 
gers te vinden . 
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Over de toekomst: zoals gezegd is het ledental stabie l. 
Maar regeren is vooruitkijken en in de toekomst zu llen 
sp01tverenigingen groter moeten zijn dan nu om met de 
tijd mee te gaan . Voorspelbaar is dat de club ooit de dis
cussie aan moet gaan of en met wie men wil gaan sa
menwerken . Naar de toekomst toe speelt ook een rol dat 
het hoofdgebouw en één spee lveld is opgenomen in de 
plannen voor het park West en dan in de toekomst zou 
moeten verdwijnen of verschuiven. Jammer voor het park 
maar gelukkig voor de club loopt het niet zo'n vaart met 
het uitvoeren van de plannen . Wat voor de club wel lastig 
is, is dat men niet weet waar men aan toe is. In een recent 
gesprek met de gemeente werd alleen duidelijk dat de 
plannen voor het park vettraagd zijn , verder weet de club 
niet waar op gerekend moet worden . 

R.K.V.V. Nijmeegse boys 
De kleinste van de twee: ongeveer 250 leden en er zit een 
beetje groei in de club, zowe l bij de jeugd als bij de vol
wassenen. Met zo'n groep is het ene speelveld behoorlijk 
bezet. Met het gezamenlijke bijveld erbij is het goed te 
doen. 
Er zijn vijf seniorenteams, volgend jaar zes . Het eerste 
team is vorig jaar gedegradeerd naar de 6de klasse. Vroe
ger was er ook een damesteam maar daarvoor is niet 
voldoende belangstelling meer. Nijmeegse boys telt ze
ven juniorenteams, volgend jaar komt er ze lfs nog een 
bij. GeenA-juniorenteam op het moment: net als bij alle 
clubs is dat een leeftijdsgroep die je moeilijk vasthoudt. 

Foto: Trees van Hal 

Nijmeegse boys stamt uit de Benedenstad, waar ze in 
1933 werd opgericht. De oude vereniging daar was op 
sterven na dood en iedereen die een beetje kon voetbal
len werd opgetrommeld aanwezig te zijn bij de telefoon
paal aan de Bottelstraat Ter plekke werd de nieuwe club 
opgericht. Het eerste veld van de Boys lag in Hees, bij de 
ponybaan (weet iemand waar die in de dertiger jaren 
lag???). In de oorlog is ook dit veld volkomen vernie ld . 
In en na de oorlog was voor iedere sp01tclub een moeilij
ke periode, ook voor Nijmeegse boys. Alhoewe l, kort na 
de oorlog hebben de Boys het straatarmeN .E.C. nog van 
ballen voorz ien!! Na een periode van gezwerf en in wo
ning verhuisde men in 1975 naar de huidige plek aan de 
RivierstraaL Toen is met man en macht gewerkt aan een 
eigen clubgebouw. Voor dit interview sprak ik met de 
voorzitter; hij vond de kantine de geze lli gste en mooiste 
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de gezelligste en mooiste van Nijmegen,"maar dat zegt 
iedereen natuurlijk van zijn eigen clubgebouw" voegde 
hij er vervolgens aan toe. Nou, tot nu toe heb ik niemand 
getroffen die zo duidelijk trots was op uiterlijk en sfeer 
van de kantine, dus dat is toch wel bijzonder. 

Men zit dus al een ruim 25 jaar op de huidige plek. De 
leden komen nu ook meer uit de hele omgeving: Water
kwartier, Hees. 

Ook hier het gebru ikelijke tijdsbeeld: het is moeilijk 
voldoende vrijwilligers te vinden. Het bestuur is er dan 
ook heel tevreden over dat het op dit moment op volle 
sterkte van negen mensen kan functioneren! Het draaien 
van de vereniging is sterk afhankelijk van de twee men
sen die men in dienst heeft in een sooti Melketibaan
constructie. Dat geldt voor zowat iedere vereniging ove
rigens. Dat had ik me helemaal niet gerealiseerd tot nu 
toe. Als dat soort banen voor herintreden van werklozen 
en dergelijke zou verdwijnen omdat er bijvoorbeeld wei-

Kruiswoordraadsel 
Horizontaal 
1. monument in Hees 
8. klein vetirek 
9. rivier in Egypte 
10. waar wij wonen 
11. ver leider van Marieke 
14 zeer 
15. kerk in Hees 
16. pers. voornaamwoord 
17. niet lang 
19. voorzetse l 
21. niet oud 
23. zij I iggen op het kerkhof 
27. opbergp laats 
28. grootmoeder 
29 bazige vrouw 
31. verkoopplaats 
32. plaats in Gelderland 

Verticaal 
1. vroegere bestuursvorm van Hees 
2. broos 
3. klaagzang 
4. voegwoord 
5. onze stad 
6. naakte 
7. kalm 
12. voegwoord 
13. heden 
18. ontkenning 
19 hij 
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nig werkloosheid meer is wordt dat een klap voor het 
verenigingsleven! 

Naar de toekomst toe realiseeti ook de Nijmeegse boys 
zich dat er grotere clubs nodig zijn. Er is met meerdere 
clubs wel eens vrijblijvend gepraat. Geen concrete plan
nen . Maar je moet op tijd beginnen want zo'n samenvoe
gingproces vraagt tijd . Vaak zijn de cu ltuurverschi llen 
niet echt groot, maar men is erg aan elkaar en de eigen 
sfeer gehecht, dat is logisch . 
Overigens laten de plannen van park West de terreinen en 
het gebouw van de Nijmeegse boys ongemoeid . 

Als volkomen buitenstaander denk ik dan: het zou handig 
zijn als deze twee verenigingen samen verder zouden 
gaan, dan ontstaat er één grote club die goed toegerust is 
voor de toekomst. Mam· ja, ze zijn ook maar toeval lig 
ooit buren van elkaar geworden .... 

Trees van Hal 

20. cijfer 
22 . bekende rivier 
24 . grootmoeder 
25. mannetjesbij 
26. keurig 
30. miereneter 
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Het Kometenpark 

k.v v.e.UIJ 
2 we.vv. f::od wed 

Sinds ons vorige nummer is er uiterlijk 
niet veel veranderd, maar er wordt hard 
gewerkt aan het Kometenpark. Fransje 
Brakkeeen André Jannink deden verslag 
van hun bevindingen. Zo is er veel werk 
verzet door de werkgroep in samenwer
king met de gemeente Nijmegen . Men is 
reeds zover dat al verteld kan worden 
dat de opening van het nieuwe gedeelte 
naast zwembad West rond half oktober 
zal kunnen plaatsvinden . Het zichtbare 
werk zal na de bouwvakvakantie 
beginnen. Fransje en André vetiellen dat 
de samenwerking tussen gemeente en 
werkgroep bijzonder goed verloopt. 
Uitgebreid heeft men overlegd over de 
beplanting van het park. Hierbij is 
rekening gehouden met allerl ei aspecten 

v ev11.-1S,. w&<crt. zoals eco logie, kindvriendelijkheid, 
toegankelijkheid voor iedereen, veiligheid en verkeersremmende maatregelen. Bijgaande, nog heel globale tekening geeft 
aan hoe een en ander er uit za l gaan zien . De werkgroep heeft zich met de soorten beplanting bezig gehouden . Ook is een lid 
van de werkgroep samen met gemeenteambtenaren op pad geweest om speeltoeste llen uit te zoeken . In het hele park zijn 
bodemmonsters genomen, ook de eventue le verontreiniging wordt dus in ogenschouw genomen. Tot dusver zijn daar nog 
geen alarmerende berichten uit gekomen. 

De opening in de eerste helft van oktober zal een samenwerking van gemeente, bullli en Vereniging Dorpsbelang Hees zijn. 
In het septembernummer van ons blad zu lt u daar meer over lezen . Ook het totale Park West blijft onze aandacht houden. 
Na de zomervakantie hebben we een afspraak met de projectleider van de gemeente om de plannen rond Park West door te 
nemen . In september dus meer over de ontwikkelingen van Park West. 

Elia Scho lten 

Eerder in dit nummer heeji u de kernpunten van de jaarver
gadering van de vereniging kunnen lezen. Op die jaarver
gadering is ook het jaarverslag van de vereniging uitge
deeld Aangezien de opkomst bij de jaarvergadering vrij 
laag was, treji u hieronder de tekst van het jaarverslag over 
het jaar 2000 aan. 

Jaarverslag van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees over het jaar 
2000 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar te kampen gehad met 
een ernstig tekort aan mensen. Daarom zag het zich genood
zaakt de grote dossiers te herzien. Zo zijn de meeste milieu
zaken afgestoten en overgelaten aan organisaties die daar 
beter in thuis zijn. 

Nadat Ruud van Raaij zich genoodzaakt zag zijn bestuurs
functie en zijn werk voor de werkgroep verkeer neer te 
leggen werd een sterk aandachtspunt voor het bestuur dan 
ook het vinden van nieuwe bestuursleden, die vanuit de 
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werkgroepen het contact met het bestuur willen onderhou
den . 

Ook de werkgroepen Milieu en Verkeer ze ifen de redactie 
van De Stenen Bank zaten te springen om nieuwe enthousi
aste mensen. De bestaande werkgroepen hebben echter, 
ondanks dat er soms een tekoti aan mensen was, een grote 
inzet getoond. 

Het secretariaat ondervond eind dit jaar een belangrijke 
wijziging. De ledenadmin istrat ie die tot op dat moment bij 
de penningmeester ondergebracht was, ging naar het secre
tariaat. Dit wordt inmiddels ook op de achterkant van De 
Stenen Bank vermeld. 

Het dossier Verkeer 

Begin februari 2000 is er een eerste gesprek geweest tussen 
ambtenaren van de gemeente en onze werkgroep Verkeer 
over een aantal knelpunten in Hees. 

Een aantal knelpunten is naar aanleid ing van dat overleg 
opgelost. Zo zijn er bijvoorbeeld enkele ingrepen geweest 
nabij basisschoo l De Lanteerne om de sne lheid van het 
autoverkeer af te remmen. 
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Zorg blijft de voorrangssituatie op de rotonde bij de Ma
ri alaan. De gemeente voelt er niets voor om de voorrangssi
tuatie op deze rotonde af te latenvvijken van de rotonde bij 
de Energieweg. Ook contact met de politiek hierover heeft 
ni et mogen baten . De totale Wolfskuilseweg-problematiek 
wordt aangepakt via de wijkaanpak over 2 à 3 jaar. 

Het doss ier Milieu 

Zoa ls in de inleiding vermeld, werd er op dit punt nauw 
samengewerkt met andere organisaties. Dit zijn met name 
de Vereniging Leefmilieu en de Gelderse Milieu Federatie. 
Bijvoorbeeld de aanpak van de problemen rond Sappi heb
ben wij overgedragen aan Leefmilieu. 

Alleen de procedures rond EPON en Boesewinkel maken 
wij ze lf af. Wij worden hierin door hen ondersteund. Helaas 
verlopen de contacten die het bestuur met Boesewinkel 
heeft noga l stroef. 

Ook nemen we nog deel aan het Vivaldi-overleg. Dit is een 
over leg tussen ambtenaren en (milieu)organisaties. De vorm 
waarin dit plaatsvond ging echter steeds minder bevredigen 
en inmiddels wordt er gezocht naar een nieuwe vorm. 

Het dossier Bestemmingsplan 

Begin februari heeft de vereniging met twee mensen inge
sproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. Na al onze 
eerdere inspmmingen werd dit beloond doordat het bestem
mingsplan op een aantal belangr ijke punten gewij zigd werd 
aangenomen. Belangrijk voorbeeld daarvan was dat de Wit
te Villa behouden moet blijven voor Hees, en er geen hoog
bouw maar woningen met een beperkte hoogte op dit terrein 
gebouwd mag worden. We dachten dus dat we dit punt van 
de agenda konden schrappen, maar recente ontwikkelingen 
hebben helaas aangetoond dat dat nog niet het geval za l zijn. 

Het doss ier Park West 

Op I maart 2000 is er een eerste bij eenko mst geweest van 
de gemeentelijke werkgroep Park West waarin mensen 
zitting namen die zich daar in het verleden voor hadden 
aangemeld. Zo ook mensen van ónze werkgroep Park West. 
Er is onder andere gesproken over de groenstrookverbinding 
tussen de spo1tve lden van de Rivierstraat en Helicon en de 
situati e rondom zwembad West. Aan dat laatste punt is door 
de gemeente iets gedaan om verloedering aldaar tegen te 
gaan. 

Er is een wandeling door Hees geweest die onze vereniging 
had georgan iseerd . Onze werkgroep Park West wandelde 
samen met ambtenaren van de gemeente en deze ambtena
ren zagen dat er nog niks gebeurd was. Het leek daarna 
meer prioriteit te hebben en er zou een tijdsplanning ge
maakt worden. Dit heeft geresulteerd in concrete plannen 
met betrekk ing tot de inrichting van het park naast het 
zwembad. 
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De Vierdaagse 

De werkgroep Vierdaagse heeft getracht de routewij ziging 
die de marsleiding van de Vierdaagse had doorgevoerd 
ongedaan te maken en de Vierdaagse weer door Hees te 
laten lopen . 

Er is door de werkgroep o.a. een ansichtkaart gemaakt van 
Hees met daaraan een gedeelte dat als protest kon worden 
opgestuurd naar de K.N.B.L.O. Tijdens de Vierdaagse heb
ben diverse mensen bij de benzinepomp aan de rotonde 
gestaan met een stand. Daar hebben zij ruim 1700 handte
keningen opgehaald en na deze dag, waarop de protestkaar
ten verkocht werden , kwamen er bij de K.N.B.L.O. 25 0 
protestkamten binnen. De K.N.B.L.O . had desondanks geen 
interesse om met ons te praten . 

Het lustrum 

September stond voor een belangrijk deel natuurlijk in het 
kader van het 2e lustrum. De vereniging bestond tien jaar en 
dat zou iedereen weten ook. Het is groots gevierd. Twee 
leden van het bestuur organiseerde samen met Johan van der 
Mee diverse activiteiten. 

En welmet een expositie in de Petruskerk van ti en creatieve 
Hesenaren, een kinderdag met diverse onderdelen en een 
receptie voor leden en genodigden. De vereniging presen
teerde hier het eerste exemplaar van het door haar uitgege
ven boekje 'De boer is troef door Gerhm·d Oosten aan bur
gemeester d'Hondt. Dit fraai vormgegeven boekj e betreft 
een onderzoek naar de land- en tuinbouw in Hees. Tevens 
werden de prijswinnaars bekendgemaakt van de tuinwed
strijd die gedurende het hele jaar georganiseerd was in sa
menwerk ing met twee docenten van de tuinbouwschool 
Helicon . 

De Stenen Bank 

De Stenen Bank heeft in 2000 te maken gekregen met een 
paar wisselingen van redactieleden. Carolien de Vri es was al 
gestopt met haar redactiewerk maar daar kwam begin 2000 
Trees van Hal voor in de plaats. Ad Luijkx stopte per okto
ber onverwacht ook met zijn werk als lay-outer maar dat 
werd gelukkig snel opgevangen door Arno Schlösser. Ver
volgens liet Karin van 't Erve weten te moeten stoppen met 
haar redactiewerk en eind dit jaar li et ook Eric Beumer 
weten geen tijd meer te hebben voor het hoofdredacteur
schap en dat per 31 december wilde beëindigen . Het redac
ti eadres ging daarom naar Trees van Hal. Het is duidelijk 
dat ook de reactie van De Stenen Bank kampt met een tekort 
aan mensen. Toch is de kwaliteit van De Stenen Bank in een 
st ij gende lijn ge bleken . 

Annemarie Verberne 
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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 RECORD SHOP. 
IN ONZE RUIME SHOP VINDT U O.A. TABAK, FRISDRANKEN, WEEKBlADEN, 
TELEFOONKAARTEN, BlOEMEN, ZOETWAREN, KOPIEERAPP.,AUTO-ART. EN IJS. 

WIJ STAAN 7 DAGEN PER WEEK VOOR U KLAAR I! 

ORTHOPfDAGOG/SCH ADVIESBUREAU 
VRS. GfRJO PIETERS-MESTROM 
ORTHOPEVAGOGE/GZ-PSYCHOLOOG 
KOT?TE BREVESTRAAT 59 
6543 ZP NIJMEGEN 
TfL·024-37823f4 

0 
\ A 

• DIAGNOSTISCH ONDERZOEK EN BEGHEIDING VAN lEER-OF STUDIEPROBLEMEN EN DAARMEE MOGEliJK 
SAMENHANGENDE SOC/Ml-fMOTIONflE PROBLEMEN. 

• KORTDURENDE THERAPIE . 

• OPVOfVINGSONDfRSTfUN I NC. 

• SCHOOLKfUZf-ADVIES . 

• HUISWERK-OF STUDIEBEGElEIDING. 

,~/a Yilll t:?aa/1 
Cllerl!leH'ell L 7 
l5J41 CH · ,lftti/JIIJeueu 

Decoraties in uw huis en /of tUin: 
handgemaakte vogels 
fietsjes (zelf opmaken) 
stoeltjes (zelf opmaken) 
wilgentenen mandjes en matten 
enz. enz. 

Momenteel actueel een handgemaakte ooivaar voor een geboorte of gewoon 
in de tuin! 

Interesse? Bel voor een aj"'praak dagelijks tussen 18.30 en 19.30 uur. 
Telefoon: 024 37 71 412 
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DENNENSTRAAT 69 
6543 JP NIJMEGEN 
TEL· 024-3770006 
FAX: 024-3733358 

FIETS' tf FITNESS 

TANl WAl EN NART MET PUliER ~ 

Administratie- & Belastingadviesbureau 

Korte Bredestraat 61 Nijmegen Telefoon: 024-3792266 
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Instituut voor Massage en Filosofie 

Mevrouw Drs. Jopie Beenakkers 

Goed voor lichaam en geest: 
klassieke en sportmassa ge; 
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 
mobiel: 06-28029197 
email Cor. vanderDonk@edu. han. nl 
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/JE 5/EI/TE/ 
(DE GROENE 80ERVERIJ) 

o~--· .. ""-
? OUDE HESElAAN 7/f 

Of'EII: /J/ T/JII ZA. 
14. 00- IS. 00 /11/R 

Sf'ECIA/Iff/TEII.· 

• MARSEIICOUECT/E 

• ~/AS-Eli 1:7</STAIWEJ?r 

• 1101/TEII SPEEf~tJElJ 

• PORCE!EIH/AARIJE/fl1!.f' 

• OC/1/S/EF 
1101/TS!Y/.1~ 

• CAIJEAII-ART/ff!E!Y 

ADVERTEREN 
IN DEZE RUIMTE? 

NEEMT U CONTACT 
OP MET HET 
REDACTIEADRES. 
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WIE 

WAT 

WAAR 

De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. 
Deze veren i ging streeft naar het behoud van het lande I ij ke karakter van het voormal i ge kerkdorp Hees . 

Het bestuur van de Veren iging 
Dorpsbelang Hees : 
Loek lanssen (voorzitter) 
Tel. 024-3734800 

Annemarie Verbeme (secretaris) 
Tel. 024-3786068 

Er ic Beumer (penningmeester) 
Tel. 024-3774047 

Hotze Bleeker (bestuurslid) 
Tel. 024-3741300 

Secretariaat van de veren iging: 
Ananasstraat 19 
6543 ZH Nijmegen 
Tel. 024-3786068 
Ema il : 

Redactieadres van de 
Stenen Bank: 
Kerkstraat 60 
6543 KL N ijmegen 
Tel. 024-3782979 
Emai l: 
Dorpsbelang.Hees@comps.demon.nl 

Redactieleden 
Trees van Hal 
E lia Scholten 
Arno Sch lösser 

"-

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

Werkgroepen en contactpersonen 
Werkgroep verkeer: 
Ad Biemans, tel 3782979 
Werkgroep Park vVest: 
Elia Schollen, tel. 3 734800 

U kunt lid worden door contact op 
te nemen met het secretariaat van de 
vereniging. 
Het lidmaatschap kost f 12,50 per 
jaar. Dit bedrag dient u over te maken 
op g ironummer 349955. 
Dankzij het grote ledental heeft de 
verenig ing de afge lopen jaren al veel 
kUlmen bereiken . 

De Vereniging Dorpsbelang Hees 
op Internet: 
http ://come. to/dorpsbe langhees 

Milieuklachten lijn: 026-3599999 
Bel- en herstellijn: 024-329 2 329 

adressticker 

Let op: 
Kopij inleveren voor 
3 september 2001 
op het redactieadres. 

Bloemisterij 

Bloembinderij 

Hutt1ng 
Kerkstraat 187 Nijmegen 
Tel:024-3770336 
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Bloemisten sinds 1930 
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