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de
IN DEZE STENEN BANK ...

Het zomert al volop. Oe redactie presenteert een veelzijdig boeketje Heese verhalen, activiteiten en feiten. Want weet u in welke soort wijk u woont met 2744 anderen? Verder een interview
met de wijkbeheerder en een middensta nder en de introductie van de nieuwe kinderbank. En
noteer alvast in uw agenda het gezellige dorpsfeest op Zaterdag 1 september rond de
Petruskerk, als we weer allemaal teruggekeerd zijn uit on ze vakant ieoorden.

Vertrel<kende 'huismeester'
Door: Joost Brauer

Rob van de Wetering blijft verbonden met Hees
Het beheer van de openbare ruimte in de Nijmeegse wijken richt zich op Schoon, Heel
en Veilig. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij zes wijkbeheerders. De wijkbeheerder
is voor zijn of haar stadsdeel de schakel tussen gemeente en de inwoners, bedrijven en
instellingen. Om de kwaliteit hoog te houden en omdat wisseling misschien welleidt tot
een frisse kijk op de zaak, switchen na de zomer de zes wijkbeheerders van stadsdeel. Rob
van de Wetering, sinds 1999 actiefals wijkbeheerdervoor het stadsdeel Nijmegen -West,
heeft geruild met Han Derckx, tot voor kort wijkbeheerdervan het stadsdeel Linden holt. De
Stenen Bank spreekt met de 'afgetreden' huismeester van Hees.
Rob is begonnen in een tijd waarin communicatie tussen gemeente en bewoners niet echt hoog
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Door: jas Hekking

in het vaandel stond. 'De komst van het IBOR-beleid, het

Integraal Beheer van de Openbare Ruimte, dat begin 2000
werd geïntroduceerd, heeft daar verandering in gebracht.
Het stond toen ik kwam, net in de kinderschoenen. In dat
beleid is beschreven hoe de gemeente per wijk de grijze
(verhardingen, bruggen e.d.), de groene (bomen, gazons e.d.)
en de blauwe openbare ruimten (het water en de rio lering)
aanstuurt. Vanuit het IBOR-beleid is voor elke wijk een
wijkbeheerplan geschreven dat inmiddels bij alle inwoners
van Hees in de bus is gevallen. Met een budget dat door de
gemeente jaarlijks beschikbaar wordt gesteld voor de openbare ruimte in Nijmegen, moeten wij het als wijkbeheerders
doen; li cht Rob toe.
WAT DOET DE WIJKB EHEERDER?

Een stadsdeelbeheerdercoördineert alle uitvoeringsacti-

dat gaat zo het hele jaar door'
leder onderdeel van de gemeente heeft zijn eigen taak

openbare ruimte is er net zo hard nodig als in aandachtswijken.'

Groen moetje doen!

en a Is je niet oplet werkt dat heel sne l langs elkaar heen .
ledereen kent wel een voorbeeld van een stoep die net

Elke wijk heeft behoefte aan een wijkbeheerder. Al is het

Tijdens de jaarvergadering deed Toon van de Berg een

gelegd is en die vervolgens weer opgebroken wordt om er

maar om projecten te realiseren, zoals de gerooide zieke

oproep om mee te helpen bij het onderhoud van Park West.

een kabel door te trekken ...... Zo moet het natuurlijk niet en

bomen bij de Petruskerk en het tot stand komen van Park

Nu is 'nee' gemakkelijk gezegd, maar daar schiet je als club

zo gaat het ook meestal niet, vertelt Rob: 'Voorde uitvoe-

West, één van de hoogtepunten in de beheerperiode van

nietveel mee op, dustoch maar'ja, ik doe mee'. En dat

ring van het onderhoud in een wijk zijn speciale wijkteams
gevormd. Deze medewerkers zorgen onderandere voor
het repareren van schade aan trottoirs en het bijhouden
van de plantsoenen. De wijkteams kennen hun werkgebied
op hun duimpje en kunnen snel inspelen op de situatie. Zij
zijn een belangrijk onderdeel van de wijkgerichte aanpak
in Nijmegen. Als je de Bel- en Herstellijn belt, bedacht door
wijkwethouder van Hooft senior, krijg je te maken met het
wijkteam.'

Rob. Hij kijkt dan ook met een goed gevoel terug op zijn

voltrok zich op woensdag 23 mei onder het motto: 'samen

jaren in Hees: 'Ik durfgerust te zeggen dat de Vereniging

werken aan het terreintje tussen de volkst uinen en de

Dorpsbelang Hees uniek is in Nijmegen en een goed voorbeeld is voorander wijken. Ik vind het mede daarom erg
jammer om het stadsdeel West te verlaten. Wat dat betreft
krijgt Han Derckx, de opvolger, een goed georganiseerde wijk
onder zijn hoede:

Wolfkuilseweg. Voor materiaal word t gezorgd, evenals voor
hapjes en drankjes in de pau ze rond 15.00 en na afloop om
ca 16.oo uur.... Maak buren en vrienden warm'. Met zijn
tweeën, mijn warm gemaakte overbuurman en ik, melden
wij ons tegenover Wolfkuilseweg 205, waar al veel bedrijvigheid heerst. Uiteindelijk blijkt er een dozijn mensen actief

NiEUWE WETERING

aanwezig. Voorzien van handschoenen, gewoon onmisbaar,

viteiten van de gemeente zodat het werk goed op elkaar

Inmiddels heeft Han een kennismakingsfietstocht door

en een stuk gereedschap, lezen we de instructies: harken en

wordt afgestemd. En daarnaast is de communicatie van

GEEN AANDACHTSWIJK

Hees gemaakt. Rob: 'Ik wil Han meegeven dat hij de goede

te keer gaan tegen rumex (zuringp lanten), essenscheuten,

die activite iten richting de bewoners en bedrijven erg

De interviewer vraa gt zich stiekem af of een wijkbeheer-

mel er ligt, afgezaagde dennenbomen die er kennelijk al
een hele tijd rondzwerven, gemaaid gras en brandnetels. De
hoeveelheid straatvuil valt gelukkig mee. Tussen de planten

belangrijk. Rob: 'Of het nu gaat om parkeeroverlast bij

der in Hees wel nodig is. Hebben probleemwij ken, of zoa ls

Stichting Overal, bomen die vervangen moeten worden of
al het zwerfvuil; de openbare ruimte wordt voortdurend
onderhouden. Aan de openbare ruimte wordt natuurlijk van
alle kanten gewerkt. Het onderhouden van parken, drempels aanleggen, straten vegen, kruispunten aanpassen, fietsdoorgangetje maken, speelplaatsje vernieuwen.........

Th om de Graaf liever heeft datje het zegt: aandachtswij-

contacten, zoa ls de afgelopenjaren opgebouwd tussen de
gemeente en bewoners, weet te handhaven, maar dat za l
we/lukken'

ken, niet meer beheer nodig? 'Iedere wijk kent zijn eigen

En Rob van de Wetering blijft eigenlijk altijd nog een beetje

problemen. Hees is gelukkig een wijk met een goede maatschappelijke samenleving. Er zal geen geld worden uitgegeven aan het oplossen van sociale problemen, want die zu lje
niet zo gauw tegenkomen in Hees. Maar onderhoud van de

verbonden aan de wijk. Als u goed zoekt, vind u ergens in

woekert een geweldige hoeveelheid braamslierten, waar

Hees het naambordje 'Wetering'

je met de aanwezige bats niet veel tegen kunt doen. Ik ga

brandnetels en bramen. Voor het eerst zie ik hoeveel rom -

dus toch maar even een spade halen, w aard oor bramen en
brandnetels al sne l met wortel en al van standplaats veran deren, geduldig bijeengeharkt door mijn overbuurman. Het
is behoorlijk warm en de voorvelen toch ongewone arbeid
demonstreert zich in warme hoofden en natte plakken op
de kleding als we om 15.00 uur mogen/moeten pauzeren .
Er zijn frisdranken, bier, nootjes en verdere versn aperin gen,
waar dankbaarvan gebru ik wordt gemaakt. Toon van de
Berg maakt van het moment gebruik afsche id te nemen
van Rob van de Wetering - deze draait zijn laatste week als
wijkbeheerder in Hees met zijn opvolger Han Derckx in zijn
voetspoor - doorzijn rol bij de aan legvan Park West nog
eens naarvoren te brengen. Het afscheidsgeschenk bestaat
uit een paal met het bordje "Weterin g", dat zijn plaats moet
gaan vinden bij de aan te leggen Padden poel, op het terrein
achter het pand Bredestraat go. Na de rust werken we nog
een uurtje door, terwijl de het tuinafval zich ophoopt. Het is
verbazingwekkend hoeveel werk er door de groep in twee
uur is verzet. Na afloop maken we meteen de afspraak dat
hier een herhaling van moet komen. Nu het grofste werk
is gedaan, wordt het bijhouden veel eenvoudiger. Tot mijn
genoegen zie ik de vo lgende dag dat de gemeente druk
bez ig is het door ons verzamelde tuinafval afte voeren. Ons
werk wordt kenne lijk gewaardeerd.
Heeft u belangstelling om een volgende keer mee te doen,
bel dan even met Toon van de Berg, (tel377 7417) van de
Werkgroep Park West.

2

destenenbank

1

juni 2007 3

Van Gorp 40 jaar priester!

WCID mJ©J ® ~ ®mJ ©J @©©u[)={]®®~~

door: Loekjans sen

De Kerkstra at, deel2
Op zondag 8 ju Ii a.s. herden kt de pastoor van de paroch ie Hees, pater K. van
Gorp, het feit dat hij 40 jaar geleden tot priester werd gewijd in de kerkvan
Johannes de Doper in Breda . Hem werden de handen opgelegd door Mgr. H.

Vorige keerwaren we blijven steken bij de Beuken, aan

Mekkeiholt SCJ, destijds titulair bisschop van Dausara. Boven de kaart die toen

de overkant daarvan staat een opvallend groot, wit huis,

aan de familie, vrienden en kennissen werd gestuurd om zijn wijding aan te

dat tot voor zo'n tien jaar De Kamp heette. Dit huis wordt

kond igen, stond de tekst: "Bid voor mij en mijn medewijdelingen zoals de Heer

in 1878 gebouwd en moet oorspronkelijk Insulinde heb-

voor Petrus, dat ons geloof niet bezwijkt opdat wij anderen mogen bevestigen in
het geloof"

mevrouw Van de Vaart-Hoefnage ls, het gebouwintweeën

Hetbestuur van de parochie vindt, gesteund door vele pa rochianen, dat hij die bevestiging in hetgeloofheeft waargemaakt in zijn priesterleven in Delft, van 1967 tot 1998,

In 1967 gewijd

ben geheten. In 1938 besluiten de eigenaars, de heer en
te splitsen. De bekende Nijmeegse architect Estourgie
maakt hiervoor het ontwerp. De eigenaars ze lfwoonden
op nummer 12, het andere deel, nummer 14 werd ver-

en daarna in Hees vanaf1998 tot nu. Luisteren naar en

huurd. De huidige bewoners op nummer 12 hadden niets

meeleven met mensen is hem uit het hart gegrepen.

met de naam De Kamp (de naam herinnerde hem aan een

Reden on dit te vieren om hem daarin te bevestigen

buurt in zijn geboortestad, Kerkrade, die niet zo gunstig

en de wens uit te spreken dat hij nogjaren mag blij-

stond aangeschreven) en hebben bij een opknapbeurt de

ven functioneren. Op Zondag 8 juli om u.oo uur is er een

naam van het huis verwijderd. Op nummer 14 huis heeft

feestelijke eucharistieviering in de Dennenstraatkerk, daarna
receptie tot ongeveer 16.oo uur.

lange tijd Helena de Baat gewoond, een kunstenares uit de
generatie van Charles Hammes en Van VughtThijssen. Zij
is in 1976 naar Grave verhuisd en daar in 2005 op hoge leeftijd overleden. In 1944 diende het huis als onderkomen van
de Engelse lntelligence Service; Hees lag toen in het frontgebied van de oorlog en De Kamp werd door de Engelsen
gevorderd. Ook hebben hier een aantal jaren kinderen van
De Beuken gewoond, waartoen plaatsgebrek was.
De Blécourt heeft het nog over Heeswijk, reeds eenjaar

Oproep aan alle kinderen in Hees

na het verschijnen van zijn boek wordt op die plek Nieuw
Heeswijk gebouwd in opdracht van de nieuwe eige-

naar Johan Willem Hayen. Het aanvankelijke plan is om
Heeswijk te verbouwen -en daarvoor krijgt Hayen ook
Er wonen in Heesveel kinderen met allemaal hun eigen
belevenissen. Die verhalen willen we graag aan de lezers
van de stenenbank laten lezen in deze ~oliil€l@û'Col~liil~
Wil jij iets kwijt over jouw buurt of straat; een oproep,
een wens, een leuk verhaaltje offoto ... ? Stuur het naar de
redactie: in de brievenbus van Kerkstraat 6o of per mail

naardorpsbelang hees@pla net.nl

Afsluiting
Hier in Hees is de Prinsenlaan afgesloten.
Daar hebben sommige mensen uit de Emmalaan
last van.
Vroeger speelden ik en de andere kinderen echt
altijd buiten.
Omdat alle auto's nu door de Emmalaan rijden
kunnen de kinderen niet op straat spelen.
Oe boodschap van dit stukje is, rij iets langzamer
of rij gewoon door een andere straat. Maar we
willen het liefst dat de Prinsenlaan weer open
gaat.
La ra Smeets
Met vriendelijke groet La ra Smeets.

4

destenen bank

I juni 2007

vergunning in augustus 1913- maar nog in datzelfdejaar
besluit hij tot nieuwbouw. Van de huidige eigenaar begrijp
ik, dat het huis bekende Nijmeegse namen als bewoners
heeft gehad: Courbois (mej. Antonia Josephina Marie,
vanaf 1917), jonkheer dr. J.L.A.A.M. van Rijckevorsel (van

Nieuw Heeswijk

1924 tot 1948), steenfabrikant Gerard Joseph Terwindt
(van 1948 tot 1954),Jacobus Vincentius Cornelis Victor van

wanneer de priesters van het Heilig Hart zich vestigen aan

Campen, een Nijmeegse ondernemer(tot1975) en advo-

de Kerkstraat. Wij zullen in een anderverband uitgebrei -

caatJohan Willem Bijvanck (tot1982). Tijdens de Tweede

derterugkomen op de geschiedenis van dit klooster. In een

Wereldoorlog woont hier een lid uit de bekende RK-familie

eerdere aflevering van De Stenen Bank is de geschiedenis

Van Rijckevorsel, waarschijnlijk alleen. In 1942laat hij een

beschreven van Huize Dehon aan de Dennenstraat, een

schuilkelder bouwen. Hij leeft zich in Nieuw Heeswijk

initiatiefvan de priesters van hetJozefklooster. Op dit

onder andere uit in het vervaardigen van schilderingen op

moment wordt er druk nagedacht over de toekomst van

de plafonds.

het klooster en met name of het ook een verzorgingsfunctie kan krijgen voor de buurt. Een belangrijke rol in de toe -

In 2005 verschijnt als een interne publicatie van het Sint

komstige ontwikkelingen wordt gespeeld door de stichting

jozeflklooster de geschiedenisvan dit klooster, geschreven

De Waal boog. De Vereniging Dorpsbelang Hees houdt u op

door pater A.J. Borst. Hij begint zijn geschiedenis in 1930,

de hoogte van de ontwikkelingen.
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Direct rechts van de Vlindertuin loopt een pad richting

meer te herkennen. Op dit terrein staan nu hui zen en een

Henri Dunantstraat. Het pad begint bij een enorme hoe-

hele grote basisschool, De Lanteerne, ooit opgericht door

veelheid brievenbussen, allemaal nummer 95, behorende

de zusters Dominicanessen van Neerbosch .

bij een uitgebreid kamercomplex op het voormalige terrein

Op wat vroeger het hoofdgebouw van Sonnaville was

van de stichting Sonnaville. Dit pad leidt naar een oude

is de oude naam Oranjestein nog te herkennen. P.J. de

boerderij (De Blécourt maakte melding van deze boerde -

Sonnaville, heervan l<ranenbroek, roept de stichting met

rij) en in een schuur bij deze boerderij speelt zich in 2002

zijn naam in 1919 in het leven. Hier, maarook in de bijge -

een vreselijk drama af. Enkelejongeren gebruiken deze

bouwen, is jarenlang zorg verleend. Aan volwassenen (ten

schuur als hangplek, via een opening komen zij er binnen.

tijde van Sonnaville, vanaf1925), aan kinderen (in de tijd

Onvoorzichtigheid met vuur leidt tot brand en tot de dood

van het pedologisch instituut van joop Sneep, na de oor-

van tweejongens en een meisje. De schuur is hierna volle -

log); ook de naam jonkerbos herinnert hieraan. Het plan

dig afgebroken. Overigens is van het hele landschap achter

van de huidige eigenaar is om hier, u raadt het al, enkele

de voormalige Andelshof, zoals beschreven in 1912, weinig

appartementencomplexen te doen verrijzen.
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Beschrijuing uan Hees uit ~9~2
(uit: Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld, een uitgave van de Vereeniging "Dorpsbelang'; 1912, b/Z.175-177)
Huize Rusthof(nu Kerkstraat, nn,
destijds woonhuis DeB/écourt, red),
gedeeltelijk ook aan de Kerkstraat gelegen, is reeds genoemd. Let alleen nog
even op het mooie, zware geboomte,
-op deze zijde van het huis gelegen en
den sierlijken over het water hangenden
treurbeu i-, waarna huize "de Koepel"
volg (op de plaats van huidige uil/a De
Beuken, red.), thans bewoond doorden
heer Maxjurgens en in eigendom toebehoorende aan den heer G. van 0/den, gep.
luit. u. h. reg. grenadiers en jagers, thans
te Velp. Vooreen twintigjaren woonde
in "de Koepel" de emeritus-predikant
van de Vriezenueensche gemeente te
Petersburg, ds. We/ter, daarna ging het
over in handen van Mr. A. van Be rekel,
kantonrechterte Nijmegen, die eenige
veranderingen aan huis en tuin liet aanbrengen, terwijl diens opvolger, de heer
G. van OI den, èn aan het huis èn aan den
tuin veelliet veranderen en verbeteren.
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De heer M.jurgens liet ten slotte aan den
achtertuin veel veranderen en maakte
van den voorheen zoo belommerden tuin
meereen Engelsehen aanleg. De liefhebbers van veel zon, mooie grasbloemen en
heesterparken kunnen hier genieten.
De Koepel moet vroeger één geheel
geweest zijn met het daaraangrenzende
Rusthof wat ook duidelijk uit het hooge
geboomte van denzelfden leeftijd, op
beide buitens staande, is op te maken.
In een uerkoopacte van 1846 staat o.a.:
"dat de boamen bij de nieuw te maken
scheiding en in de scheidingslijn ua/lende
zullen gerooid moeten worden'~
Op huize "de Koepel" volgt uil/a
"Insulinde'; aan den rechterkant van
de Kerkstraat gelegen, waar de heer en
mevrouw Clerkx en mevrouw de wed.
Geluk wonen. Een keurig onderhouden
voorterrein en achter het huis een flinke
ooft- en groentetuin geven aan den
bewoner en bewoonsters handen vol

Huize Rusthof Kerkstraat 1 in 1912

werk, maar ook de voldoening steeds
aangenaam in den tuin bezig te kunnen zijn en niet aan verveling behoeven
te lijden. Daarnaast ligt uil/a Hees wijk,
bewoond door den heer Schel/ings,
een liefgelegen heerenlandhuis, met
aardigen voor- en achtertuin, waarin
de heerS. ook in zijn vrijen tijd met
lust staat te werken. Hierop volgt
naar links het buiten :Ande/shof" (zie
voor den Koepel en Ande/shof Mr. van
S(cheuichhauen-red)). Dit buiten, door
Jhr. V van Rijckeuorsel bewoond, werd,
voor eenigejaren terug, zeer mooi en
doelmatig vergroot, terwijl reeds vroeger een prachtig koetshuis, bezijden en
achter het huis, werd gebouwd. Ook de
tuin werd dooraankoop van daarachter
gelegen landen belangrijk vergroot en
opnieuw aangelegd, terwijl nog later,
achter huize "Oranjestein'; een terrein
werd aangekocht, waarop eene boerderij verscheen, die gelegenheid geeft

St. josephk/ooster

om een groote veestapel te bergen. Het
geheeleerfis deels met muurwerk, deels
met draad- en gaasversperring afgerasterd. De aanleg van den siertuin met
zijn golvend terrein, het mooie gazon, de
keur van bloemen, sierplanten, heesters,
prachtige boamen en boomgroepen, de
gracht met hare velerlei soort uisschen
en de groote vijver achter het huis stempelen dit erftot een eerste klasse buiten.
Onder het oppertoezicht van Jhr. V u. R. u.
K. en onder leiding van den door en door
bekwamen tuinman Theodorus Hutting
wordt dit groote heerenlandgoed met
de meeste zorg in orde gehouden. Nog
vergaten wij bijna van den grooten
moestuin te gewagen, waar de fijnste
groenten en het heerlijkste ooft worden
gekweekt in kassen en op den kouden
grond.

•
•
•

Kunst en Cultuur in Hees
Najaar 2007 weercultuur in de Petruskerk!
Op 8 en 9 september, tevens het Monumentenweekend,

exposeert Hein de Bruyne schilderijen. Haaske de Bruyne-

Hermans stelt keramiek ten toon enjatunzi laat kunstdrukken zien.jef van Kuijk vervaardigde staande en hangende
ijzerwerken. Het a-capella quintet Verwante Stemmen
met hun repertoire van middeleeuwse tot hedendaagse
muziek komt wegens hun succesvolle optreden vorigjaar
opnieuw voor het voetlicht. Het trio Chris Hilkens, sopraan;

Frank Leurs, piano; en Roger Laeuen, klarinet, geeft ook voor
de tweede keeractede presence.
Op 6 en 7 oktober: 400 jaar Petruskerk. Het wijkberaad
Petruskerk en Stichting Cultuur Criterium informeren u
hier nog over.
Ba eh-cantates

De Stichting Cultuur Criterium onderzoekt op dit moment
de mogelijkheden om Bachcantatediensten met maandelijkse regelmaat in de Petruskerk te organiseren. Te beginnen in het najaar 2007. We willen graag in contact komen
met belangstellenden: cultuurcriterium@planet.nl of
024 373 38 25. Voor alle informatie over de manifestaties
kunt u terecht bij projectleider Bert Bloo .
Volkstuinenconcert?

Nog niet helemaal zeker, maar misschien lukt het VDH om
op 14juli een zomeravondconcert te organiseren midden
tussen de volkstuinen. Of het doorgaat leest u op de website of op de flyer.

Kerkstraat met tramlijn
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door: Jacques de Vroom en

De waarheid ligt in het midden
een rubriek ouer middenstanders in Hees

Harsbehandelingen, manicure, pedicure, ipl -ontha ren, shiatsu - massage, kruidenstempelmassage,
hotstone- massage, kruidenbaden,lymfedrainage ....
Ik zit tegenover Sylvia Claes, directeur - heet dan
zo? - en eigenaar van Men & Womens's Care aan de
Schependom laan. Ben zojuist rondgeleid door haar
bedrijfen zit nog watte duizelen. Een totaal onbe kende wereld ontdekt. Nota bene in de straat waar ik
zelf woon.

EEN INSTITUUT VOOR IJDELHEID?

Hoezo? Ik vind het niet ijdel als iemand
ergraag goed verzorgd uitziet. Ik neem
iedereen serieus. Als iemand ongelukkig
is met één enkel storend plekje, dan is
dat zo. Als ik dat dan kan verbeteren en
die persoon gelukkig kan maken, dan
heb ik toch iets heel moois gedaan? Ik
krijg hier jonge mensen die helemaal
onder de plekken zitten. Moet ik dan
denken, waar maak je je dik over, jij
hebt maar één plekje? Nee, voor die
mevrouw of mijnheer is dat ene plekje
essentieel. Wie ben ik om dat te bagatelliseren?

''Als ih iets wil, dan wil ih
daar duizend procent uoor gaan"
BEROEPSKEUZE

START IN HEES

Dat ik schoonheidsspecialiste wilde
worden, dat weet ik al vanafmijn elfde.
Mijn zus en mijn vader hebben teuergeefs geprobeerd mij van dat idee af
te helpen. Mijn zus had het idee datje
als kapstergemakkelijkeraan de bak
komt. Dat zal ook wel kloppen. Maar ik
had een vriendin waarvan de moeder
schoonheidsspecialiste was. Die heeft
me een keer een crème gegeven toen
ik een koortslip had. Binnen een week
was die koortslip weg. Toen wist ik het.
Ik wil schoonheidsspecialiste worden.

Ik zit nu zevenjaar in Hees. De uerbouwing van anderhalfjaartel ik nu even
niet mee. Mijn man heeft een eigen
baan. Ik run feitelijk het bedrijf We
praten er natuurlijk wel regelmatig
samen over. En in het begin, met de
verbouwing, heeft mijn man ook heel
veel gedaan. Ik vind de plek hier in Hees
een ideale locatie. Ik kom uit Hees, heb
in de Ananasstraat gewoond. ik ken het
dorp. Kwalitatief goede wijk, leuk om
te wonen, dicht bij de stad. Parkeren op
eigen terrein, mooi pand, mooie wijk.
Ik werk hier met tien medewerkers. ja,
allemaal vrouwen.

Ik zit nu twintig jaar in het vak. Na mijn
opleiding schoonheidsspecialiste en
pedicure heb ik eerst achtjaar bij een
baas gewerkt. Daarna ben ik een eigen
bedrijf gestart, aan de Graafseweg.
Dat was een A-locatie maar ik zat er
gehuurd en niet op de begane grond.
Niet alle klanten kunnen trappen lopen.
En dan was er ook nog het parkeerprobleem.
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DRIVE

Mijn drive? Mensen helpen met bepaalde kleine problemen. Bijvoorbeeld
problemen met overbeharing of acné.
Mensen die onzeker zijn over zichzelf
Die kun je helpen, bijvoorbeeld met een
goed make-up advies. Het belangrijkste voor mij is omgaan met mensen en
mensen kunnen helpen. je hebt mensen

die vanwege acné bijna niet meerover
straat durven. Als die dan later tegen
je zeggen: "Mijn acné is bijna weg, ik
ben zo blij datje me geholpen hebt';
dan denk ik, ja, daar doe ik het voor.
We hebben sinds kort een apparaat,
waarvan er maar uier in Nederland
staan. Het doodt acné-bacteriën met
ultraviolet licht. Binnen twee maanden
geeft het een verbetering van so tot 75
procent. Als ik weet dat zo'n apparaat
bestaat, dan wil ik het ook hebben. Kan
niet schelen wat het kost. Daar kan ik
mensen gelukkig mee maken. Wij doen
bijvoorbeeld ook permanent make-up.
je moet het natuurlijk wel bijhouden
maar bijvoorbeeld je eye-liner blijft
gegarandeerd zitten, ook als je gaat
zwemmen.
Ook iemand met een heel gezonde huid,
daar kan ik altijd nog wel wat voor
doen. Doe ik ook graag. Maar het is
dankbaarder iemand te helpen die echt
met problemen kampt. Daar ligt mijn
drive en ook mijn specialisatie. De huid,
dat is mijn specialiteit.

VERVELENDE ERVARINGEN?

u
I)

Soms heb je mensen met irreële
verwachtingen. Neem bijvoorbeeld
haaruerwijdering. Met licht kun je een
resultaat van 6o tot Bo procent bereiken. Maar je kunt niet gegarandeerd
ieder haartje weghalen. We maken
vóóreen behandeling altijd een foto.
Als mensen dan laterterugkomen en
zeggen dat het niks geholpen heeft,
dan pak ik er die foto bij en kunnen ze
zien dat de behandeling wel degelijk
geholpen heeft. je moet een wellesnietes discussie zien te voorkomen. En
irreële verwachtingen probeer je te
bestrijden door eerlijk tegen de mensen
te zijn. Niks beloven watje niet waar
kunt maken. Dan zeg ik bijvoorbeeld:
"mevrouw, ik kan u hiermee niet helpen, u kunt voor dit probleem beter
naareen dermatoloog gaan." Ik heb dan
wel geen klant maar ik help iemand
wel. Dat wordt onthouden en misschien komt die mevrouw later voor
iets anders nog eens terug. We kunnen

een heleboel maar niet alles. Ik kan
natuurlijk niet een huid strakker trekken achter de oren. Dat bestaat niet. Als
je dat wilt moetje naar een plastisch
chirurg gaan. Wat we wel kunnen is
de conditie van de huid verbeteren. je
kunt een huid verjongen, vijfjaar zeker.
Maar je kunt niet iemand vijftien jaar
jonger maken.
VERSCHIL VAN MANNEN EN VROUWEN

Zo'n twintig procent van onze klanten
zijn mannen. Als je vraagt naar verschillen dan moet ik zeggen dat mannen in het algemeen gemakkelijker zijn
dan vrouwen. Mannen zijn relaxter.
Vrouwen hebben natuurlijk al heel
vaak een teleurstelling gehad. Ze hebben bijvoorbeeld een crème gekocht
die niet klopte voor hun huid. je kunt
natuurlijk de beste crème kopen die
er is maar dat wil niet zeggen dat de
combinatie klopt. Als een crème goed
werkt tegen acné zal die tegelijkertijd
een schrale huid veroorzaken. Soms zijn
vrouwen ook teleurgesteld door een
verkeerd advies. Als je op zaterdag bij
Douglas een crème gaat kopen staat
daar iemand die misschien wel weet
wat er in die crème zit. Maar als zo'n
verkoopster niks over jouw huid weet
kan ze moeilijk een goed advies geven.
Mannen hebben minder meegemaakt.
Daarom gaan ze er opener in, als je ze
iets vertelt, nemen ze dat gemakkelijkervan je aan.

raat kun je door een bepaalde frequentie van radiostralen de huid een beetje
samentrekken. Die straling gaat tot op
het bot. Alle weefsels worden meegepakt. Dus je bent dan minder rimpelig.
De rimpels verdwijnen niet. Dat kan
niet, maar het ziet er wel een stuk minder rimpelig uit.
Investeren dat moetje flink en regelmatig doen. Toen we hier begonnen
hadden we alles een Romeinse sfeer
gegeven. Na driejaar had ik dat wel
gezien, Ik vond dat niet meer van deze
tijd. Dan moetje durven investeren
en dan moetje niet denken dat geld
geld kost. Het moet hier voor iedereen
leuk zijn. Ook voor het personeel is het
belangrijk dat ze een leuke werkplek
hebben. En als ik en het personeel het
leuk vinden, vinden de klanten het ook
leuk.
HEES

We hebben heel veel klanten uit Hees,
Gelukkig wel. We flyeren ook in de
wijk en werken met korting coupons.
Mensen lopen eens binnen, nemen een
folder mee en als die duidelijk is, werkt
hij ook. Ze kijken watdit of dat kosten
dan maken ze een keuze.ja, er·komen
heel veel van onze klanten uit Hees.
Daar ben ik natuurlijk heel blij mee.
Ik schakel de cassetterecorder uit.
Het verhaal is verteld . Ik krijg nog een
nieuwe kop cappuccino. Sylvia praat
nog wat na over hydraterend serum,

N IEUWE ONTWIKKELINGEN

Iu bra gel, zuren in de huid, huidhe -

Nieuwe ontwikkelingen? Ik denk bijvoorbeeld aan skin tighting, de huid
strakker maken. We hebben daar een
speciaal apparaat voor. Met dat appa-

lende stoffen, zouten, kamille ..... Een
rechte rug en stralende ogen. Een
vrouw die weet wat ze wil en er dui zend procent voor gaat.

destenenbank
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Hees als woonomgeving

uit etnische mind erhede n. Hees te lt vol ge ns de gemeen te lijke opgave 125 bedrijven en 1765 arb eid sp laatse n en op

door: H e nk Te rmeer

de ene basissc hool in de wijk komt 8o% van de lee rlin ge n

Wi e wil er niet wonen in Hees? Als je ziet hoe on ze woon -

jAARVERGADERING 12 APRIL

uit de eigen wijl<. Het aanta l woninginbraken bedraagt vol -

In de Petruskerkvond ee n geanimeerde Jaarvergadering

dat postcodegebied gepresenteerd. Bijvoorbeeld dat de

ge ns de ze site in Hees 14 en dat is (ongeveer) 1% berekend

plaats met stevige en constructieve discussie over de koers

omgeving op internet wordt aangeprezen, dan moet ieder

gez inn en gem idd eld voor 22,3% bestaan uit gez inn en met

op de 1177 woningen.

van de vereniging en de activiteiten. Ee n positief- kritische

die dat leest toch betreuren dat hij of zij zich nog geen

jonge kinderen en voor 36% uit bewoners zonder kinderen,

Het za l duidelijk zijn dat zowel de gemeentelijke site als

houding wordt gewenst, dat wil zeggen kritisch en strijd-

Hesenaar mag noemen . De diverse makelaarssites zijn

dat 57,6% van de woningen koopwoningen zijn; dat 38,5%

die van de makelaars zich voo ral richten op het aantrekken

baarten aanzien van bedreigingen van de woonomgeving

jube lend over de woonkwaliteiten van Hees en ook de

van de woningen een tuin heeft, dat 22,2% van de inwo -

van nieuwe bewoners en bedrijven . Zo biedt de Fundasite

en de talloze nieuwbouwplannen. Positiefwat betreft

gemeente Nijmegen steekt niet onder stoelen of banken

ners hoger beroepsonderwijs heeftgevolgd of universitair

de mogelijkheid om te zoeken op typen woningen, op per-

het werken aan de invulling van het waardevolle 'dorps-

dat wonen in Hees een voorrecht is. De gemeentelijke

is opgeleid en dat de inkomens in dat postcodegebied

ceelgrootte, op de aanwezighe id van een tuin, vrij uitzicht

karakter' door activi teiten en doelen. Formeel is afscheid

site heeft het over"een wijk, die op een grootaanta l pun -

voor 41,1% tussen modaal en min imum liggen. Of bijvoor-

of op woningen uit ee n bep aa ld e bouwperiode (zie afbeel-

genomen van de bestuurs leden Annemarie Verberneen

ten afwijkt van de andere wijken aan de westkant van

beeld dat de favoriete auto's van de buurtbewoners Opel,

ding) . Ze lfs de reistijd van de (ni euwe) woning naar het

Maria van de Mortel; Mieke Welsehen is toegetreden tot

Nijmegen", "een qua inwonertal niet zo grote wijk (2700

Volkswagen en Peugeot zijn, dat ze vooral de regiona le

werk valt op de site te bereken en, zowel per auto als per

het bestuur. Hetjaarversl ag werd goedgekeurd en er is

inwoners) die is gebouwd rondom een gave, oude dorps-

krant leze n, bij voorkeur gaa n fietsen en wandelen in hun

openbaar vervoer. Datje vanuit Hees een gunstige aanslui-

décharge verleend aan de penningmeester voor jaarre-

kern met mooie en statige panden, veellaagbouwwonin-

vrije tijd en dat ze als ze uitgaan de voorkeur geven aan

t ing hebt op de nationale en internationale spoorweg- en

kening en begroting. Na de pau ze gafmilieudeskundige

gen en woningen in de koopsector, en vooral ook een aan-

achtereen volgens restaurant, bioscoop en café2.

sne lwegverbind in gen, de vaarwegen en de vliegvelden

Marga j acobs een boeiende presentatie overfijnstof en
normeringen.

trekke lijke groenstructuur". Maar dat is nog niet alles; de

Als je dat soort statistische gegevens over Hees als geheel

wordt op de gemeentelijke site onderstreept. Die besteedt

gemeentelijke website vervolgt met: "De wijk is gebouwd

wilt weten, dan biedt de gemeentelijke site uitkomst; die

overigens ook uitdrukkelijk aandacht aan de leefbaarhe id

langs oude wegen en heeft een lage bebouwingsdichtheid.

hanteert overigens nauwere grenzen voor Hees dan onze

in Nijmegen -West en Hees en verwijst daarvoor naar de

FEEST IN HEES, 1 SEPTEMBER

Er bevinden zich meerdere karakteristieke straten, zoa ls

vereniging doet. Volgens de gemeentelijke statistieken

website www.westenweurt.nl.

Het bestuur treft voorbereid in gen voor een echt dorps-

de Bredestraat, de Kerkstraat en de Schependom la an. Het

is van de 88 hectare Heese oppervlakte nog (slechts) 7%

Na deze leerzame excursie naarvirtueel Hees begreep ik

feest in Hees op Zaterdag 1 september rond de Petrus kerk.

aantal voorzien ingen in de wijk ze lf is beperkt, maar ze zijn

groen en telt de wijk gemiddeld dertien woningen per hec-

pas goed waarom er zoveel gebouwd en verbouwd wordt

Ideeën en assistentie zijn welkom! (melden bij het secreta -

wel te vinden in de aangrenzende wijk Heseveld (bijv. winkels, scho len en een zwembad)" 1 .

tare. Het aantal Heese woningen bedraagt 1177. waarvan

in Hees en waarom er de laatstejaren op zoveel lege plek-

riaat per E-mai l of pertelefoon 3770765)

er 58% koopwoningen zijn en 28% bestaat uit etage bouw.

ken projectontwikkelaars aan de slag zijn gegaan. Dat

Bij de makelaarssites, zoals Funda, kun je tot op postcode -

Het aantal inwoners is 2745, van wie er 15% veertien jaar of

er zoveel groen sneuvelt en vrije ruimte verdwijnt komt

niveau inzoomen en dan krijg je bij een huis uit dat gebied

jonger is, 28% 65jaar of ouder is, 34% alleen woont en zes

gewoon doordat er veel vraag is naar woningen en er dus

De website van de vereniging is bijgewerkt en het beheer

enige interessante informatie over buurt en omgeving in

(volgens VNG) dan wel drie (volgens CBS) procent bestaat

aan bouwen in Hees nog veel valt te verdienen.

aangepast. De meer actuele informatie en bijvoorbeeld de

WEBSITE

brieven die wij sturen naartal van instanties, kunt u daar
vinden www.dorpsbelanghees.nl

Cf.- ~

:
j

/' Oostkanaalhaven

I

Soott objeçt

I

APN/DURA VERMEER

Woonhuis (59)

I

I

""''

I

'

. ·. ,-+-p-'

B

l

-~
,ll~:

Appartement (32)

Er is overleg gevoerd met Dura Vermeer/DAR over de plan -

Garage (1)

nen rond de nieuwe puin breker, gepland aan het eind van

Sool't bouw

de Ambachtsweg bij het kanaal. Daarworden we niet vro -

Be st aa nd e bouw (83)

lijk van. De belangrijkste negatieve punten:

Nieuwbouw (9)

• Capaciteit wordt flink hoger (2oo,ooo t), dat betekent
meergeluid en meerfijn stof en meertransportbewegin -

Bouwperiode
-

Voor 1906 (38 )

gen: 100 in, 100 uit per dag!
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Tuin (62)

Balkon (28)

1 http://www2.nijmegen.nl/wonen/Wijken/nijmegen-

Garage (25 )

nieuwwest/hees/_rp_centen_e lementld/1_120467.

Meer ...

ligging
Woonw ijk (68)
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• Er kan 7 dagen 12 uur per dag (van 07.00 u tot 1g.oo u)
puin worden gebroken.
Na heftige discussie is door DAR/Dura Vermeer toegezegd:

Ber gin g (58)

\

Dit ondanks eerdertoezegging dat hij in een hal zou
komen

• Transport vindt ook 's nachts plaats; max 10 in, 10 uit

Centrale verwarmin g (75)

\

• Puinbreker komt in de open lucht, achtertwee wanden .

2 http://www.funda.ni/WoningAanbod/Koop/Detail/
Buurtinformatie/?id=a16q8o7-26a4-4dd3-8f68-fgoe508
6C44f&objecttype=Detai1Koop0bject.

• Onderzoek naar het effect van een hal op de geluids- en
luchtkwaliteitsbelasting (met name fijn stof)
• Onderzoek naar additionele investering voor een hal
• Het effect van afvoer per schip op het geluidspiaatje
• De vergunningaanvraag ligt bijde provincie.

d"stenen bank
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• Er komt een info-avond voor de bewoners .

-

jaarverslag

aprii 2006 - april 2007

OE STADSBRUG

menteren en toegankelijk maken van materiaal over de geschie-

Maria van de Mortel is de scepter in de werkgroep overgenomen

Door een procedurefout is de eerder gestarte inspraak voor

Dit verslag bevat een overzicht in grote lijnen van de voornaam -

den is van Hees. Zo verzamelt de werkgroep fotomateriaal en

door Toon van de Berg en Mieke Welschen .

het ontwerpbestemmingsplan vertraagd. Nu kan ieder-

ste activiteiten van de Vereniging Dorpsbe lang Hees tussen april

interviewt oude Hesenaren . Het materiaal wordt gedigitaliseerd.

een nog tot njuli reageren. VDH zal zeker haar zienswijze

2006 en april2007. Het verrichte w erk is georgani seerd in een

Over de archivering zijn samenwerkingsafspraken gemaakt

WERKGROEP MILIEU

indienen.

aantal werkgroepen . Deze werkgroepen hebben een vertegen -

met het Regionaal archief Nijmegen. Leden van de werkgroep

woordigin g in het bestuur. Veel aandacht heeft de vereniging het

schrijven artikelen in de Stenen Bank, voor het historische blad

De werkgroep nam deel aan het Kronenburgerforum (een onafhankelijk adviesorgaan bij het ontwikkelen van een milieuge-

WIJKMANAGER

afgelopen jaar moeten richten op de planontwikkeling rond de

Numaga en voor de populaire website Noviomagus. Ook worden

biedvisie), het Ganzenheuveloverleg (overleg met gemeente,

Het bestuur heeft een prettige gesprek gevoerd met de

nieuwe Stadsbrug die on ze woon - en leefkwaliteit dreigt aan te

adviezen aan derden verstrekt over de geschieden is van Hees.

provincie met milieu en bewonersgroeperingen) en het milieu-

tasten. Dat geldt ook voor de bedrijvi gheid langs de Energieweg

In oktoberwerd met de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld en de

platform N ij megen-West/Weu rt.

en het indu strieterrein langs het kanaal. Ook de vele bouwactivi -

Bewonersvereniging Dominicushofeen drukbezochte filmavond

Het Kronenburgerforum heeft medio 2006 haar eindadvies

teiten in de wijk vragen de nodige aandacht. Daarnaast werkt de

met historische films over Nijmegen en Hees georganiseerd Een

uitgebracht. Op basis van dit advies hebben de overheden eind

vereniging constructief samen met ander organisaties in sociaal-

belangrijk project van de groep is de voorbereiding en productie

2006 een concept milieuprogramma voorNijmegenWest /Weurt

culturele activiteiten in Hees om de levendigheid in dit mooie

van een boek over de geschiedenis van Hees, dat rond 2010 moet

uitgebracht.

stukje Nijmegen te bevorderen .

uitkomen, zo'n 100 jaar na de oprichting van de Vereeniging

De werkgroep hield zich, samen met de mi Iieugroeperi ngen

Dorpsbelang, de voorganger van de huidige vereniging.

en andere bewonersgroepen, actiefbezig met de beoorde-

wijkmanagervan de gemeente voor o.a . Hees, mevr. Birgit
van Kerkoerle. Gesproken is over onze doelstellingen, prio riteiten en mogelijke samenwerking met de gemeente. Een
interview met haar komt in een volgende Stenen Bank.

ROC.
Er is nu ook politieke aandacht voor de samenwer-

BESTUURSZAKEN

king van ROC met verkeersschool Wesseld ijk voor het

Annemarie Verberneis na achtjaar trouwe dienst als secretaris

STENEN BANK

handhaving van bestaande vergunningen. In 2006 zijn er in dit

Praktijkcentrum Mobiliteit en Logistiek aan de energie-

van het bestuur eind september 2006 teruggetreden in verband

Het blad verscheen vier keer. Het aantal redactionele pagina's

kader zienswijzen en bezwaren ingediend tegen (voor)ontwerp
bestemmingsplannen, gedoog- en milieuvergunningen van o.a.

ling van nieuwe en bestaande milieuvergunningen en met de

weg. Het is de vraag of er niet onrechtmatig een vergun -

met haar verhuizing. Ton van Seters heeft haartaak als secretaris

varieert van 16 tot 20. De inhoud vormt een aardige mix van

ning is verstrekt omdat een bedrijfsmatige activiteit op

overgenomen . De ledenadministratie is nu gecombineerd met de

verenigingsnieuws en -standpunten, actuele ontwikkelingen,

Electra bel, DAR (puin breker), APN (Dura Vermeer) en de gemeente

deze plaat strijdig is met het bestemmingsplan . Onderwijs

financiën en wordt nu behartigd doorToon Zondag. Maria van de

sociaal-culturele ontwikkelingen in Hees en historische artikelen.

Nijmegen.

aan die kant van de Energieweg is toegestaan maar bedrij -

Mortel zal tijdens de algemene ledenvergadering in verband met

Daarin is de redactie geslaagd, gezien de positieve reacties en

Mede door de inspanningen van de milieu- en bewonersgroe-

vigheid niet, vanwege mogelijkeverkeers- en milieuoverlast voor bewoners. Met de buurtbewoners houden we de
uitkomst van de discussie nauwgezet in de gaten.
VILLA DE BEUKEN, KERKSTRAAT.

haarverhuizing terugtreden als bestuurslid na vier jaartrouwe

het aantal nieuwe abonnees dat zich in 2006 heeft aangemeld .

pen -waaronder onze vereniging- is er een akkoord bereikt met

dienst. Het bestuur heeft tal van gesprekken gevoerd met de wet-

Ook wordt gestreefd naar bijdragen van derden, waarover alleen

Electrabel over de toekomstige milieuprestaties van de elektri-

houders en ambtenaren van de gemeente Nijmegen over diverse

eindredactie wordt gevoerd.

citeitscentrale in Nijmegen. Met de DAR is er intensief overleg
locatie voorgesteld. In principe zijn wij nog steeds tegen deze

en overlegd, o.m. werd medewerking verleend aan de Stichting

WERKGROEP PARK WEST

Cultuur Criterium .

De Park West groep heeft ook weer niet stilgezeten: In het noor-

locatie gezien de algehele milieudruk op onze woonwijk en wij

delijk deel van het park (tussen de Bredestraat en de Energieweg)

gaan mogelijk tegen de nieuwe vergunning in beroep.
Ook heeft de werkgroep zich actief beziggehouden met de

Er is een bouwplan voor renovatie en nieuwbouw (achter
de huidige villa) van 15 appartementen en een ontwerp

geweest over de puin breker. Er is door de DAR een alternatieve

dossiers. Met tal van Nijmeegse organisaties werd samengewerkt

FINANCIËN EN LEDE NADM INI ST RATIE

zijn na overleg recentelijk nog enkele veranderingen gereali-

groene omgev ing gepresenteerd door projectontwikke-

Het ledenaantal is wederom nauwelijks veranderd . Het gebrui-

seerd, zoals een paddenpoel, een {droge) sloot en aangepaste

milieuaspecten rond de aanleg van de Tweede Stadsbrug. In 2007

laar Rietbergen. Wij zien liever minderwoningen maar

kelijke verloop van ongeveer 15leden. De verhoging van de mini-

bermen. Op 13 mei 2006 heeft er een opruimactie plaatsge-

zal de werkgroep hieraan veel tijd moeten gaan besteden.

het plan betekent wel een upgrading van de villa en het

male contributie is duidelijk geen obstakel gebleken. Bovenop de

vonden in het park bij de ingang van de volkstuinen langs de

We hebben het afgelopen jaar duidelijk resultaat geboekt, maar

verwaarloosde achterliggende terrein. Ook levert het een

minimale contributie hebben we wederom veel extra "contribu -

Wolfkuilseweg. Helaas waren hier maar weinig mensen bij actief.

we moeten alert blijven. Als relatief kleine werkgroep Milieu

bescherming op van de groene zone langs het paadje tus -

tie" verkregen . De financiële situatie is dit jaarduidelijk hersteld

Na een fietstocht met de wijkbeheerder in november zijn er

leunen we sterk op de expertise van de milieugroeperingen in de

sen Stjosephklooster en De Beuken.

tegenover het forse tekort van vorig jaar. Voor de toekomst is er

onder het motto 'Groen moetje doen' verschillende mensen als

buurt (Leefmilieu, MOB en GMF).

weer duidelijk meer financiële ruimte voor culturele activiteiten,

aanspreekpunten in de wijk aangewezen. Zij organiseren, samen

KNVB GEBOUW SCHEPENDOMLAAN
Nieuw plan voortien appartementen is gepresenteerd. De
meeste omwonenden gaan akkoord en ook het bestuur
zietgeen bezwaar. De lindebomen aan de achterzijde zijn
nog een probleem .

maar is er is ook wat geld achter de hand als oorlogskas voor de

met de wijkbeheerder en bewoners, onderhoudsmomenten in

actuele bedreigingen van onze wijk. De bankzaken van onze ver-

verschillende delen van het park. Dit zou 2x per jaar per locatie

eniging zijn al sinds de start ondergebracht bij de Postbank. Ook

georganiseerd worden. Ontwikkelingen rond het kassencomplex

deze bank is de service die zij hiervoor (gratis) verlenen steeds

aan de Wolfkuilseweg volgen wij nog steeds op de voet. Ditjaar

meer aan het uitkleden. Een gevolg hiervan is dat we geen kopie

hebben wij weer brieven naar de fracties en wethouder Dep la

meer krijgen toegestuurd van de overgeschreven acceptgiro's.

gestuurd en ingesproken bij de raadsvergadering. Ons standpunt

Alle betalingen worden nu gemeld middels een anoniem beta -

blijft: geen bebouwing op dit terrein! De twee grote beuken bij de

PARK WEST

lingskenmerk. De financiën van de vereniging zijn hierop aange-

Petruskerk zijn in november gekapt. Dankzij de inzet van Fransje

• zie interview wijkbeheerder en vrijwilligersactie

past. De vereniging heeft nog steeds een grote hoeveelheid onder

Brakkeeis dit niet ongezien gebeurd en zijn vele kinderen getuige

• met wethouder Dep la is overlegd over de status van kas-

eigen beheer geproduceerde boekjes en lepeltjes. De verkoop

en betrokken geweest. Na overleg zijn 3 nieuwe bomen geplant

sencomplex en de toekomst van de sportvelden achter

hiervan loopt niet echt storm . Geleidelijk zijn we de boekwaarde

op het kerkterrein. Verder zijn we nog actiefgeweest in de klank-

Overal.

hiervan aan het verlagen.

bordgroep bij de ontwikkeling van de Rosa de Lima, en spelen
we een rol bij de groene invulling van dit gebied. De werkgroep

de
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WERKGROEP HISTO RIE

bezint zich regelmatig over het aantrekken van nieuwe (jonge)

Een belangrijke taak van de werkgroep is het verzamelen, docu -

enthousiaste leden . Vanwege het vertrek van Elia Scholten en

WERKGROEP RUIMTELIJKE ÜRDENING
Het plan Koers West, waarvoor de gemeenteraad begin februari
het groene licht heeft gegeven, is verreweg het meest verstrekkende project voor onze wijk. Voor Hees is de tweede "Stadsbrug"
het belangrijkste onderdeel van Koers WestDit plan is vergelijkbaar met de aanleg van het Maas-Waalkanaal in de jaren
20 van de vorige eeuw. Het heeft grote, nauwelijks te overziene
ruimtelijke en milieu consequenties voor Nijmegen West, hoewel
het stadsbestuur denkt dat het wel meevalt. Wij beschouwen
dit project als een doortrekking van de A73. maar dan met extra
bochten; waarvan Nijmegen-West het gelag betaalt. Wij zullen
bezwaren maken.

Verslag bevat verder een opsomming uan concrete plannen waarover in de Stenen Bank uitvoerig is bericht; zie voor ua/ledige tekst
jaarverslag op: www.dorpsbelanghees.nl

d•stenen bank
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< adverte nti es >

Hees een dorp?

< advertenties >

Sc hol a
Praktijk voor supervis ie e. a. begeleidingsvormen

Fietsend door Hees merkte burgemeest er Th om de Graaf op dat Hees

C.J .W . van der Donk

weliswaar nog mooi is, maar dat het

Kometenstraat 30
6543 XJ Nijmegen
tel. 024-378 26 02
e-mail info@schola.nu
www.schola.nu

eigenlijkgeen dorp meer mag heten.
Als er zelfs geen eigen bakker of sla ger meer is, dan is het met de dorpse
levensvatbaarheid toch wel droevig

Gelegen onder de molen in het Florapari< kunt u
Dineren en Feesten in huiskamersfeer.
Ons restaurant is donderdagvanaf 17.00 uur
en zondag vanaf10.oo uur ge op en d.

gesteld. Maar ook echte plattelandsdorpen lijden toch aan dezelfde kwaal

De overige dagen zijn er diverse moge lijkheden

van een wegkwijnende middenstand!

voor groepen van 20 tot 130 personen om uw

Toch heeft de verse burgervader

GEVESTiGD:

wel een puntgescoord in zijn eerste

psychologenpraktijk Bernts & Bloo

gesprek met de vertegenwoordigers
van de Vereniging Dorpsbelang Hees.

Mw. Drs S.J.H. BERNTS

Natuu rlijk, die hebben hem geanthet behoud en de versterking van de
Hees: meer groen dan steen, voldoende lucht en ruimte, verkeersluw,

U bent van harte welkom in 't Sfeerhuys
Wel even reserveren!

Oebby & Dennis

Mw. Drs R.J.K. BLOO

woord dat de vereniging opkomt voor
dorpse kwaliteiten van de stadswijk

gelegenhe id persoonlijk te vieren.

't Sfeerhuys de Looimolen

Dr. de Blécourtstraaq8

Looimo lenweg 15 Nijmegen

6541 DJ Nijmegen

. . • • 024 379 06 76

Mobiel: o6 410 65111

www.sfeerhuys.nl

TANK, WAliN KART MET PUliEl

een schone en stille woonomgeving.
Misschien moet streven naar versterking van de middenstand daar maar

-

meteen aan worden toegevoegd.
Wellicht kunnen middenstandsini -

-~

postkantoor

tiatieven de fraaie maa r zieltogende
Petruskerk, het idyllische maarwat

'Uw bestuurslid
weet ook veel
over energ1e .

vervallen Sancta Maria en het imposante ma ar halfl ege Sintjozefklooster
nieuw leven inbl azen. Ook een eigen
dorpscafé zou natuurlijk heel welkom

•

zijn .

brunël
Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen

I

>Makkelijk bereikbaar
Henk Termeer

>Volop grati s parkeerge legen heid

INSTALLATIE BUREAU WELLEN
Gas, Wate r, CV, Elektra, Zon ne -energie

Dennenstraat 114

•

Het Shell Vrijwilligersfonds
Op vrijwilligers kun je bouwen. Hun inspanningen
voor verenigingen, instellingen en stichtingen zijn
goud waard. Eén van uw vrijwilligers werkt bij Shell in
Nederland. Dat waardeert Shell zeer. Want

>Le uk assortiment in de winkel (o.a. Diddl)
>Uitgebre id dienstenpakket in het postkantoor
>Winkel en postkantoor reeds om o8.oo u open
(ma t /m vr)
>U bent van harte welkom

juist maatschappelijke en sociale inzet maakt onze

Fiets & fitness

medewerkers completer en meer betrokken. Het Shell
Vrijwilligersfonds doet donaties aan instellingen waar

6543 jW Nijm egen
te l 024 378 28 95

medewerkers van Shell als vrijwilliger actief zijn.
Ook u h e lpen wij g raag !

fax 024 378 53 66
e-ma il info@well en.net

lnvest in Social Energy

winkel

(024) 388 69 76

postkantoor

(024) 378 5810

Fax

(024) 373 28 27

Dennenstraat 69
6S43JP Nijmegen
tel (024) 377 oo o6
fax (024) 373 33 ss

www.shell.nl/socialinvestment
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De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft naar het
behoud van het groene en dorpse karaktervan Hees.
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees

Lid worden?

Johan van der Mee (voorzitter), te l 377 42 62

U kunt lid worden door contact op te nemen met het secretariaat

Toon Zondag (penningmeester), te l 378 28 76

van de vereniging. Het lidm aatschap kost 10 euro per jaar. Hiervoor

jan Brauer, tel 378 56 82

ontvangt u een acceptgiro. Indien u elektronisch betaalt, verzoeken

Mieke Welschen, tel 377 8164

wij u om uw adres met postcode te vermelden .

Ton van Seters, secretaris, tel377 07 65

e-mail financien@dorpsbelanghees.nl

Secretariaat
Ton van Seters, tel377 07 65

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen

Schependomlaan 14

W ERKGROEP PARK W EST: Toon van den Berg, tel. 377 7417

e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl

W ERKGROEP HISTORIE: Loekjanssen, tel. 373 48 oo

giro: 349955 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Hees

W ERKG ROE P RUI MTELIJKE ORDE NIN G: Johan van der Mee, tel. 377 42 62

Ledenadministratie

W ERKG ROEP MILI EU: Ton van Seters, tel377 07 65

Iede nad min @dorps bel a ngh ees.n I

Redactieadres van de Stenen Bank

Let op!

Kerkstraat 6o, 6543 KL Nijmegen tel37310 63

Kopij inleveren voor 19 augustus op het redactieadres.

e-mail dorpsbelanghees@planet.nl

Redactieleden
Trees van Hal, Henk Term eer, jan Brauer, Jacques de Vroom en
vormgeving: Hendriek Mulder, advertenties: Toon Zondag

In braal<preventie: belangste lli ng?
Onlangs heeft onze voorzitter een gesprek gehad met

Daartoe willen wij in samenwerking met de politie een

Monique Kropman van politiepost Tweede Oude Heselaan/

voorlichtingsavond organiseren. Voordat wij echter een

joubertstraat. Tijdens de jaarvergadering heeft het bestuur

ruimte reserveren willen wij graag een indicatie hebben

uitgesproken zich te richten op het verbeteren van de vei -

over het aantal personen of(delen) van straten die hierin

ligheidin Hees. Vooral moet er aandacht komen voor het

zijn geïnteresseerd . Hierbij het verzoek aan straten of

toenemend aantal inbraken in onze wijk. Het valt politie,

bewoners die in de komende herfst in principe geïnteres-

maarook het bestuurVDH, op dat de buurtpreventie -

seerd zijn in zo'n avond te bellen ofte mailen naar de

teams na verloop van jaren weer inzakken en een slapend

bestuursleden van VDH (ziehierboven) of met de voorzitter

bestaan leiden . Politie en VDH willen graag deze preven -

van een van de werkgroepen.

tieteams wakker houden en extra motiveren .
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