kwartaalblad van de Vereniging Dorpsbelang Hees

I jaargang 14 I september 2005

de
IN DEZE STENEN BANK ...

Een terugblik op 'Feest in Hees', de drukbezochte zonnige lustrumfestiviteiten tussen 3 en 11 september.
Heese fotograafThee van Zwam legde het allemaal vast: de open tuinendag, de monumentendag met
paardentram, het feest bij Sancta Maria. Nog even nagenieten. Maar ooi< weer een nieuw stukje wandeling
en tal van andere zaken. Hees blijft boeien!

Monumentendag 2005 foto 's: Thea van Zwam

door: Loel<janssen

Naam volkstuinen:

Op 4 september heeft wethouder Ton Hi rdes met assistentie
van Nijmeegse Annie feestelijk het Distelpark als onderdeel

van villa Rusthof
naar het Kerkpad

van Park West geopend. Ook werd de naam van het
volkstuinencomplex 't Achterveldonthuld door Hi rdes.
Daarbij werd door hem en voorzitter jennie Geurts sti lgestaan bij het plotselingoverlij denvan Jisk Attema, die niet
alleen zeer betrokken was bij de vo lkstuinen en Park West,
maarook bij all erlei activiteiten in de
Petruskerk en in de wijk.

Vlnr: WethouderTon Hirdes,
Stephanie Wolf(voorlichter)
en voorzitter jennie Geurts
foto: jan Brauer

Het l<oetshuis van Huize
Ricordo, werkplaats van
'Lamers sanitair'.

Spelen en leren in Park West
Heeft u al een wandeling gemaakt in het nieuwe Park West?
Dan is u misschien opgevallen dat er najarenlange leegstand weer leven is in het oude boerderijtje tussen de

Het wordt een l<orte wandeling deze l<eer, maar wel weer een informatieve. Mede danl<zij de herinneringen van Heesenaren is het
mogelij I< grote delen van de geschiedenis tussen 1912 en nu in te
vullen.

Bredestraat en de kassenvan Breed. Ru i m een jaar geleden
werd het huisje gekraakt en bewoonbaar gemaakt door een
enthousiaste woongroep. Onmiddellijk ontstond het plan
om deze unieke locatie te gebruiken voor kleinschalige projecten. Inmiddel s is het eerste project in volle gang: kinderen
uit groep 8 van de Aquamarijnschoolleren spe lenderwij s
over voedsel, landbouw en natuur. Door het kweken van 15
verschillende erwtensoorten in de moestuin wordt kennisgemaakt met de betekenis van biodiversiteit. Aan de hand
van spe ll etjes, theater en rondleidingen leren kinderen waar
ons voedsel eigenlijk vandaan komt. Het project wordt tegelijkertijd op scholen in andere delen van de wereld uitge-

Vragen en ideeën uit de buurt zijn altijd welkom. Ga dus
gerust eens langs om een kijkje te nemen. Het adres is
Bredestraat 94.
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(her)oprichting van de Vereniging Dorpsbelang Hees in 1990.
De grond (voorheen van Dinnessen) was inmiddels in bezit

ruim dertigjaar ge led en villa Rusthof, het woonhuis van de

gekomen van de zusters van De Beuken; zij bewoonden het

roemruchte (en grootste) Heesenaar Dr. J.J . de Blécourt. Deze
arts ijverde vanafzijn vestiging in Hees voor de belangen
van Hees en de Heesenaren . Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met de 'Vereeniging Dorpsbelang' (de voorlopervan

huis, dat tegenwoordig De Blécourt heet. Hun tuin werd
langzamerhand een bosje, waar Heesenaren wandelden en
hun hond uitlieten. Eind jaren tachtig verkochten de zusters

ment De Stenen Bank, datschuin tegenover huize De
Blécourt staat. De huid ige bewonervan nummer één heeft

deze activiteiten voortzetten en zelfs uitbreiden met andere
projecten rond thema's als alternatieve energie en techniek.
Op dit moment onderhandelen ze met de gemeente over de
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Het hu is met hetnummer één aa.n de Kerkstraatdraagt
sind s een aanta I jaren de naam De Blécou rt. Hier stond tot

de huidige Vereniging Dorpsbelang Hees) en met de elektrische tramverbinding, die Hees in 1922 kreeg met de stad. En
dus vinden we, onder andere, zijn naam terug op het monu-

voerd, zodat de kinderen hun resultaten met elkaar kunnen
vergelijken via een speciale website.
Gezien de goede ervaringen tot nu toe willen de krakers

aankoop van het boerderijtje. De bewoners willen zo een bijdra ge leveren aan een interessant en levendig Park West.

Foto's bij dit artikel: Col lectie
VDH en co llectie lamers

de bank enke le jaren ge leden laten rest au re ren.
In het verlengde van huize Rusthof, richting Kerkpad gaande, stond aan het begin van de 2oe eeuw dus nog een tuin manswoning, sta llin g en een boerderij. Dat is inmidd els we l
veranderd. Feitelijk ligt op ditstukje land de reden voorde

de grond aan particulieren . Het bosje hierwerd zondervergunning gekapt: er moesten huizen komen. Verontruste
Heesenaren richtten vervolgens een vereniging op om verdere aantastingvan het sfeervo ll e ka raktervan Hees (zoveel
moge Iijk) te voorkomen. De eerste voorzitter was Be a van
Zij l I de jong- Lodenstein (al weer jaren gemeenteraads lid),
zij werd in 1998 opgevolgd door ondergetekende. Op dit
moment is Joh an van der Mee de voorzitter.
Hui ze Ricordo en villa Anna zijn ook al verdwenen; van
Ricordo is enkel nog het koetshu is overeind gebleven, enigszins verscholen achter de huizen van de Korte Bredestraat.
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Tijdens de Tweede Were ldoorlog werden de priesters van

De omgeving van vi ll a Anna is onherkenbaar veranderd . U

zijn halfbroer Croon en. De zaak w erd in 1941 overgenomen

het Hei lig Hart en de studenten van het j ozefklooster aan de

treft hier onder andere het Sportfondsen bad West aan .

door zijn zoon j an, de vader van de laatste Lam ers, die het

Kerkstraat door de Du itsers gedwo ngen hun gebo uw te ver-

Si nds 1970 is het geope nd en ve ledu ize nden kinderen, niet

bedrijf voortzette, Rob. In 1959 vloog het bedrijfspand in

laten. Een aa nta l priesters vestigde zich in vill a Lee uwe n-

all een uit Hees, hebbe n hi er hun zwemd iploma's A en B (of

brand, in 1961 w as het weer herbouwd. Rob Lamers ging, na

stein aan de Voorstads laan , andere en ee n aa nta l studenten

nog meer) ge haa ld. Tege nover het zwembad li gt De Lange

het overlijdenvan zijn vaderin 1964, verder met een werk-

woonden tijde lijk in hu ize Ricordo. Eind 1943 we rden de

Vi erhout , een woongebouw en dagbested ingcentrum voor

tui gbouwkundi g in stall atiebedrijf en paste binnen het

priesters in Ricordo getroffen door een klein e ramp: maar

mensen met een verstande lijke ha ndicap van de stichting

bedrijfall erlei moderni serin gen toe. Gaand eweg werd het

liefst negen jonge paters en broeders overleden als gevolg

De Driestroom. Zij wonen en werken hier sinds 1974.

duid elij k, dat de ruimte aan de Korte Bredestraat t e krap

van een botu li smevergiftig ing. Na de oorlog hie ld en de

We gaan nu het Ke rkpad in, een van de laatste straten in

werd en in 1977 verhui sde het bedrij f Lam ers naar de

priesters de vil la nog enke lejaren aa n, totdat hun klooster

Nij megen, die werden aa ngesloten op het rioleringsste lse l,

Vlotka mpweg. Het hui s aan de Korte Bred estraat werd ver-

aan de Ke rkstraat he rste ld was va n de oorlogssc hade.

namel ijk in 1994. Aan het beg in van het pad staat het voor-

bouwd tot woonhui s. Inmiddel s zijn de onderdel en van het

Vervo lge ns kw am vill a Ricordo in het bez it van de bui ze n-

m ali ge bedrijf van P. H. Lamers. Deze was rij w ielhe rste ll er,

bedrijfvan Rob Lamers verkocht en woont Rob, met zijn

fabrikant E.W Smit, di e de vill a in delen verhuurde aa n fa mi -

maa r ook legde hij verwarmin g en gas- en wa t erleidin ge n

vrouw, in een nieuw hui s, gebouwd in de tuin waar

li es, di e om ond erdak verl ege n za t en. Omwon end en herin -

aa n. In het boekj e van de 'Veree ni gin g' uit 1912 kun t u twee

P.H. Lam ers in 1909 ooit begon . Het oud e hui s wordt nu

neren zich ond er and ere de fa m ili es j acob s (m et maa r li efst

adverte nt ies aa ntreffe n van de firm a. Lam ers bego n hi er zijn

bewoond door Gij s Wesseldijk, zoon van dominee

twaa lf kind ere n), Van Mee rw ij k, Sip en Van den Be rg.

bedrijf in 1909; daa rvoor had hijj aren sa m engewerkt met

Wesseldij k.

Rob Lame rs se nior e n jan lam e rs

Villa Rusthof, links>

Beschrijuing uan Hees ~9~2
Wij slaan nu de Dorpsstraat in om weer
bij 't hotel Heeslust uit te komen en uan
daar uerder door het dorp te wandelen.
Waar de Dorpsstraat met de Kerkstraat
zich uereenigt begint de klinkerweg, die
tot dicht aan de Hezelpoort loopt.
Rechts krijgen we huize Rusthot liggende in de bocht uan Kerkstraat en
Dorpsstraat. Dit erf is uan beide wegen
door een gracht gescheiden waarin
gouduisschen, goud-, ziluer- en bronsvoorns, baarzen en steenkarpers wonen,
die bij mooi weer een aardig gezicht
opleveren en den waterspiegel uer/euendigen, zoodat menig voorbijganger
gaarne een oogenblik naar deze zoet wo-
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terbewoners blijft staan kijken. Huize
Rusthof werd in 1857 door wijlen den
heer M. Duijs gebouwd en door hem
deze naam gegeuen aan dit huis, op 16
Febr 1857 uan mej. H.M. Courbois door
hem gekocht, die het op haar beurt den
10 Oct. 1846 had gekocht uan Mr E.Fj.
uan derGheijn. Ten tijde uan Mr u. d. G.
stond er een huis en koepel, waaruan
het huis door mej. C. werd afgebroken.
Den 21)uni 1888 werd Rusthofbetrokken door Drjj. de Blécourt, arts, die het
kocht uan de eruen meurouw de weduwe M. Duijs-uan Kuijk. Hij woont daar
thans nog en is door de gemeente
Nijm egen aangesteld als gemeente-

geneesheer in de wijken E, Fen G, uoor
den genees-, heel- en verloskundige
dienst.
Tegenover Rusthof ligt het zooeuen
reeds genoemde dubbele heerenhuis,
waaruan het tweede front op een langs
den straatweg zich uitstrekkenden tuin
uitziet. Deze helft uan het huis wordt na
de grondige restauratie, door den heer
Vink aangebracht, bewoond door de
dam es Suringar en Koeken. "Beaulieu" is
de naam uan het huis. De dames 5. en K.
zijn echte dierenvriendinnen en hebben
o.a. in hun bezit een zeldzaam mooie,
zuiuer witte poes (kater?), een zeer intelligent beest, door ons der vermelding

overwaard geacht. Wij stellen ons uoor;
dat de jongeling Whi ttington,- die zijn
fortuin aan een witte kat te dan ken had
in het land der Moaren aan Afrika's
kust, en later tot "lord-mayor of
London" werd benoemd - een dergelijk
verstandig beestje heeft gehad.
Nu uo/gt rechts de tuinmanswoning
met stalling uan Rusthot daarna eene
heerenbehuizinge uan den heer M. Blok
te Nijm egen, waaraan onmiddellijk verbonden is eene boerderij en ulak tegenover dit perceel de uil/a "Ricordo':
gebouwd doorden luit.-ko /. u. h.!nd.
Leger R. Kaaps en meurouw M. Kaa psVan Kuijk. Na den dood uan meurouw K.

ging het ouer aan wijlen jhr L. uan den
Brandeler; generaal-majoor en kommandant uan de militaire academie te
Breda, waarna meurouw de wed.jhr u.
d. B. geb. Greuen dit erf verkocht aan het
raadslid, den heer de Haan te Nijm egen.
Tegenover Ricordo ligt een lan dweg, die
uitkomt op de buurtschap "de
Vijfhuizen" aan den Molenweg, terwijl
ook uil/a "Anna" aan den overkant gelegen is. Voor 25 jaar bewoonde wijlen
meur de wed. Maclaine-Meynet dit buiten, daarna kochten de heer en
meurouw Terwindt uit Arnhem het en
thans is het in 't bezit uan den heer en
me urouw Chr Achterbergh-Terwin dt te

Nijm egen, die hierin een vijftientaljaren
achtereen hebben gewoond. Het vroeger reeds genoemde Kerkpad uolgt nu
en op den hoek da aruan, met het front
naar de Dorpsstraat, de smederij uan
den heer P Lamers, die zich ook belast
met den aa nleg uan centrale verwarmingen en electrische geleidingen. De
heer L. is teuens handelaar in rijwielen
en door den A.N.WB. als bandsrijwielhersteller aangesteld.
uit: Het Sche pe ndom van Nijmege n in
w oo rd e n bee ld, ee n ui tgave van de
Ve ren iging "Dorpsbe lang", 1912, blz. 157159
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Dokter De Blécourt bezoekt receptie!
Motorgeronk verstoorde op 11 september bruut de receptie van de 15-jarige Vereniging
Dorpsbe lang.juist wilde voorzitter Joh an van der Mee aan wethouderVan Rumund twee
boekjes ove r het oude Hees overhandigen toen een wat verdwaasde man met dokterstas
en lange baard bijna met zijn motor bij Sa ncta Maria naar binnen reed. Joh an herkende
gelijk zijn illu ste re voorganger Dr. de Blécourt, die nog eens even het oude Hees de pols
kwam opnemen. Ee n impressie van de feestelijkheden.

Uit de speech van voorzitter Johan van der Mee:

We koesteren het oude in Hees: de
historie, het dorpse, het groene. Daar
zijn we trots op. Daarvoororganiseren
we gezellige bijeenkom sten, activiteiten en public aties, De Stenen Bank
wordt gespeld! BI ij kt uit het lezersonderzoe k!
Maar so ms moeten we er ook voor
knokken om al dat oude te beschermen voorde aanvallen van de actua liteit. Vooruitkijken dus, daarom zijn
we aan de andere kant ook hartstikke
jong (ze ker vergeleken bij
Nijmegen2ooo) . Daarom houden wij
ons bezig met de toekomst en zetten

lei overlegplatforms, we doen mee aan
in spraak procedures en werken samen
met omrin ge nde wijken en met

foto's: Th eo van Zwam

toekom st springt eruit. Die wi I ik dan
ook noemen: de nieuwe Sta dsbrug,

zonder de negatieve effecten over onze
hoofden uit te storten . Want het is ook

waarvan deze week het tracé wat dui delijker is gewo rden. Wordt dit een
echte lokale Stadsbrug zoals men ons
wil doen ge loven, wordt het een sluip-

voor Hees ingrijpend omdat wij de
Energie- de Wolfkuilse-e n de
Molenweg zien veranderen in bel ang-

ons in om veranderingen in onze
fraaie woonomgeving in goede banen
te leiden . Positieve nieuwe ontwikkelingen noem ik Park West, en hoewel
Hees hierover verd ee ld is, de renova -

milieugroeperingen en somsja .... so ms
... als een plan ons niet zint liggen we

tie/verbouwing van de Witte Villa!

dwars!

verkeer route die provinciale grote verkeersstromen aantrekt of wordt het

We werken daarbij nauw samen met
de Gemeente, denk maar aan de

Want bedreigingen zijn er zeke r: zoals
de kleine MINMEERmot die onze

een dee l van de toekom stige rondweg
om Nijmegen en mede Noord/Zuid en

inpassing van ons lustrumfeest in het
feestjaarvan Nijmegen 2000, het
samenwerkingsproject met basis-

mooie kastanjes aanvreet. Of laten we
de komende ja ren de prachtige
kloosters met hun mooie tuinen

West/Oo st verkeersstromen verzorgd.
Wij houden onshart vast.

school 'De Lanteerne' over de geschie-

zomaar in handen van gretige projectontwikkelaars spelen? Nee toch'
Eén grote bedreiging voor de directe

Het is ook een test voor de gemeente
of het lukt om zo'n grootingrijpend
infrastructuur traject te re aliseren

denis van de wijk, het te gast zijn bij
Sancta Maria, de deelname aan aller-

rijke verkeersa ders. Hoe zit het straks
in West dan met de luchtkwaliteit, het
lawaai en de veiligheid?
Wij zullen de Gemeente houden aan
haar belofte s voor wat betreft ver Iich ting van de milieudruk in deze wijk en
dan met nameverbeteringvan luchtkwaliteit. En we zullen ze op de huid
blijven zitten als deze waarden boven
de toela atbare nationale en/ofinternationale waarden uitkomen. We zijn

coöperatief, maar zullen ook onze tanden laten zien als het moet.
Genoeg politiek, het is fee st ook voor
de wethouder. Die heeft trouwens
goed ge lui ste rd en zal ons niet teleurstellen hopen we.

De doktertot wethouder Van Rumund:

Laat ik dit met u afspreken: Ik kom ouer
een aantaljaren nog eens langs. Uals
wijkwethouder gaat uw best doen om
al dit moois hier in Hees overeind te
houden.

Mariken van Nieumegen,
toneelleerlingen
De Lanteerne

6

d•stenen bank

I se ptember 2oos

7

@[JS)®[fD

Tuinen, een succes
Een tiental tuinen in Hees was op 3 september open voor
andere Heesena ren. Er werd drukgebruikvan gemaakt. In
groepj es of aIleen toog men te voet of per fiets van tu in tot
tuin. Gezellig kletsend in zonn ig weer, gen ietend van al dat
mooie groen dat hi er achter de gevels verstopt is.

'Volgende keer mogen ze bij mij komen picknicken', zegt medeiniti ator Trees van Ha I aan de Ke rkstra at. 'Leuke reacties heb
ik gekregen, ook van oudebekenden die elkaar zo nog eens
tegenkomen.je hoort ook veel verhalen over vroeger. En ook
zeggen mensen dat ze volgende zeker willen meedoen, want je
hoeft echt geen modeltuin te hebben hoor.'
Zie de impressie van Theo van Zwa m.

8

de

bank I september2oos

de

bank I september2oos

9

Tijdens de receptie voor het 15-jarig bestaan werd Fransje
Brakkee in het zonnetje gezet. Terec htl Want zij zet zich aI
ve lejaren in om hetgroen van Hees in kaart te brengen en te
beschrijven. Ze is erg begaan met alles wat groen is in de
wijk en heeft haardeskund igheid ingezet onder meer in de
werkgroep van Park West, maar ook voor het opste llen van
de wande lroutes, zoa ls het Petruspad. Zij werd dan ook
benoemd tot lid van bijzondere verdienste vanwege haar
inzet voor de veren iging en voor Hees.

Mededeling Bestuur: contributie 2006
Bij het financiële overz icht van de penn ingmeester kwam
tijdens de jaarvergadering op 22 apr i I een bestuursvoorste l
over de contributieaan de orde. Conform art. 6 Iid 3 van de
statuten ste lde het bestuur voor de contributie met ingang
van 2006 te verhogen naar 10 euro. De motivering hiervoor
is dat we meer soc iaa I-culturele activiteiten verrichten
(zoals de Echte Heese Dag en Lustrumfeest) maar ook
omdat er rondom mi li eu (Stadsbrug) in de toekomst meer
van de vereniging wordt gevraagd, misschien ook in de zin
van het voeren van procedures. Dat zijn ook de activiteiten
waaraan de meeste leden groot belang hechten, volgens de
ledenenquête. Omdat we iets interen is het van belang de
kas iets bij te spekken, zonder al te vet te worden, a.ldus het
bestuur. Inhoude lijk had de vergadering geen problemen
met het bestuursvoorste l en ging akkoord; we l werden er
vragen geste ld over de gevo lgde procedure. Het bestuur
ha nde lt conform de statuten .

Nieuwe boekjes over Hees
De vereniging heeft twee boel<jes uitgegeven, één met
steun van Nijmegen 2000. De boel<jes zijn fraai geïl lustreerd met tekeningen, l<aarten en foto's.
GROEN IN HEES

Wandelroutes, Park Leeuwenstein, historie groente en fruit,
opkomst boerenbedrijvigheid etc. Door redactie Stenen Bank.
MONUMENTEN IN HEES

Met een korte beschrijving van belangrijke monumenten in
Hees, terge legenheid van Monumentendag, de routevan de
paardentram.

Gevloerd
Een lofrede en een bronzen Stenen Bank aangeboden krijgen
was een gebeurtenis van groot gewicht, die ik amper kon dragen. Achteraf merk ik hoe blij ik er mee ben, want behalve de
eer betekent het voor mij ook het deelhebben aan een leefsfeer
in Hees, waarin de bewoners heel vanzelfsprekend hun beste
kwa liteiten inzetten en dat met liefde en aandacht. Kijk maar
naar de volkstuinen, de festiviteiten op monumentendag rond
de Petruskerk en alle PKO-Zaterdagen, de paardentram (ik heb
genoten met de kleinkinderen), de groene en historische boekjes, zo mooi vormgegeven, onze wijkkrant, die steeds weer bij
elkaar getoverd wordt en alle particuliere tuinen, waar het
plezier vanaf straalt.
Dankbaar ben ik ook voor het bestaan van onze vereniging, die
15jaar geleden geplant is en overeind gehouden is en door een
soepele organisatie regelmatig in bloei staat. En voor de
samenwerking met de gemeente, die ondanks het geworstel
om de centjes en met onze overmoedige wensen, oog hebben
gehouden voor het plezier van de mensen in combinatie met
zoueet mogelijk natuur. Maar speciaal wil ik noemen de groep
die mijn initiatieven door weer en wind ondersteund en gestimuleerd heeft: de Werkgroep Park West: Arie, Maria, Elia, Cor
en André zie ik met veel genoegen allemaal om mij heen op
mijn "Stenen Bank" zitten. We blijven echter niet zitten:
Woensdagmiddag 19 Oktober van 1630 -1730 uur
gaan we samen met medewerkers van de gemeente en hun
materieel het bosje langs de Wo /fskui /seweg, ter hoogte van
Mandarijn - en Meloenstraat, een beetje opschonen; dan mag
het blijven met al zijn vogels, bomen en bijzondere struiken.
Fran sje Brakkee

€3,- wanneer u in Hees woont en €4,- wanneer per
post moet worden verstuurd Ouerma,ken op giro 349955 t.n.v.
Ver. Dorpsbelang (verme ldt de titel).
te koop: Bruna aan de Molen weg.
Beste llen:
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Van Heese harmonie naar Nijmeegs Am usements Orkest
door: Hen I< van de Water

OnsCenoegen,1922

De oorlogsjaren dwongen de mu ziekvere ni gin ge n de acti-

De muzikanten van het Nijmeegs Amusements Orkest (NAO) hadden op 11 september
bij Sa ncta Maria een 'thuiswedstrijd'. Want ze oefenen imm ers elke dinsdagavond in
een ruimte achter het Bandsgebouw aan de Dennenstraat. De wortels van het
28-jarige orkest liggen ze lfs nogveel dieper in Hees. Want het orkest is voortgekomen uit de fanfare Ons Genoegen, die hier in 1897 werd opgericht. Hen I< van de Water
schetst de ontwikkelingvan swingend Hees.

viteiten stop te zette n. Na de bevrijding werd de draad weer
opgevat. De fanfare was inmiddel s uitgeg roeid tot45 muzikanten en had via enkele concourse n inm idd els de Ere-afdeling bereikt.
De jaren vijfti g we rd en de topjaren van Ons Genoegen. In
1952 werd gepromoveerd naar de hoogstea fdelin g en bij
volgende conco ursen werden 1ste prij ze n met lof derjury
behaald met als hoogtepunt een prachtige 1ste prij s bij het
Wereld Muziekconcours in Kerkrade in 1958. In 1961 werd de
fanfare getransformeerd naar Harmonie-orkest en ook in

Pastoor Zegers van de parochie aan de Dennenstraat was in
december 1897 met zijn koorzangers bijeen tijdens een
St.Cec ili a-feest en opperde de idee een fanfare-orkest op te
richten. Het mes zou voor hem aa n twee kanten snijden : zijn

De vorderingen van de mu zikanten (17 stuks) gingen dermate snel, dat Bionda zich na enke le maanden niet meer
bekwaam ge noeg voelde om aan deze club leiding te geven .
Er werd een professione led irigent aangetrokken in de per-

DOORSTART:

NAO

ho~g ste

afdeling succesvol

MET jiMMY NAS

musica l- en ze lfs operetteme lodieën. Ook werden voca li sten
aangetrokken en dit all es heeft er toe ge leid, dat in 1977 bij
het 8o-jarig bestaan de Nijmeegse Stadsschouwburg werd
afgehuurd voor een daverende No n Sto p Mus ic show. Het
orkest kwam na de pauze terug als Nijmeegs Amusements
Orkest omdat Ons Genoegen niet meer paste bij het repertoi re. De show in de sc houwburg en later de Vereeniging werd
een j aarlij kse traditie en heeft ze lfs zijn 25-jarigjub il eum
gehaa ld . Met Ji m my Nas heeft het orkest in deze glanspe ri ode flink aan de weg getimmerd. Grote bedrijven haalden het
orkest binnen voor personeelsfeeste n. Optredens in grote
accommodaties, zoa ls Schouwburg, Vereeniging, Rijnhal ,
Burge rs Bush volgde n en het orkest begeleidde beke nd e
artiesten als Maywood, Peter Dougla s - de 'Nede rl andse

soo n van AdolfThewisse n, kapelmeestervan de kape l van de

Veel ve re nigingen krijgen te maken met een periode waarin
succes niet meervanzelfsprekend is en ook Ons Genoegen

be sc hikken over muziek bij de diverse processies in zijn
parochie. Zij n initiatiefwerd 's zondags op de preekstoe l
bekend gemaakt waarbij ge lij k aan de parochianen werd

Ko loni ale Reserve, die in Nijmegen was ge legerd . Onder zijn
leidin g is de Fanfare zeer sne l vooruit gegaa n. Bij zijn
afsc heid in 1928 waren er 28 behoorlijke amateurm uzikan-

kwam in een dip terec ht. Beginjaren 70 wa s de bezettingsgraad van het orkest niet floris sa nt. De koppen werden bij
elkaar gestoken met aIs conclusie: "we ma ken er een am use-

jimmy Na s heeft het orkest 20 j aar ge leid; in 1999 werd de
huidi ge orkestleider Loui s van de Waarsenb urg aangeste ld .

gevraagd om ge ldelij ke steun voor de aanschafvan muziekinstrumenten . De actie was een groot succes. Hij kreeg
zowel de morele als financiële ondersteun ing en reed s in

ten, die bij concoursen al meermalen hun kwalite it hadden
bewezen . Bij all erlei festiviteiten in Hees en Neerbosc h zo rgde Ons Genoegen voor de muzikale oml ij sting. Zoals gebru ike lijk in de harmonie- en fanfarewereld, we rd en bij bruilof-

mentsorkest van I" Hiervoor was een zee r goede vaste kern
aa nwezig en bove ndien was na de oorlog de lichte am use-

Met hem is weer een stap verder gezet in de modernisering
van het repertoire. Met een viertal vocali sten en de arrange-

mentsmuziek populair geworden, zoal s muziek van Glenn
Mi lier, Tommy Dorsey en Count Basie.

menten van Van de Waarsenburg is het repertoire geheel bij
de tijd en kan ervoor allerlei festiviteiten ee n passend programma wo rden aangebode n. De orkestbezetting kan

Voor het formeren van deze nieuwe bezetti ng werd een man
aange trokken, die inmidd els zijn sporen in deze wereld had
verdiend: jimmy Nas. Hij heeft Ons Genoegen op ee n nieuwe

gezien worden als ee n uitgebreide Big Band: 5 trompetten 5 trombones - 5 saxofoons, piano- drums- gitaar- basgitaar
met als uitbreiding: 2 fluiten - 4 klarinetten en 2 hoorns.

weg gezet. De reacties waren na enke leja ren overwe ldi gend. Nas was niet alleen een kundig musicu s, maarook een
voortreffelijk arrangeur en bin nen enke lejare n waren van

Meer weten?kijk op www.nijm eegsamusementsorkest. nl

soc ial e bewogenheid gaf hem in dat hij hiermee een stuk
kunstzin kon aankweken en daarmee ook zou kunnen

j anuari kwame n de in strumenten en konden onder leiding
van koord irigent Bionda de ee rste repetities starten.
Speciale ond ersteun ing was ervan de leveranciervan de
i nstru men ten, de heer Kesse ls uit Ti Iburg, die bij de eerste
repetities ove rkwam om de men se n de techn iek van het
be spe len van ee n blaa sin strument bij te brengen. De vereniging kreeg uiteraard ee n bestuur en niet te vergeten ... een
naam. Het werd Fanfare Ons Genoegen Hees- Neerbosc h.
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SERENADES EN CONCOURSEN

deze sa menstelling werd in de
opgetreden.

zijn hand ruim 200 arrangementen op het repertoire, variërend van swingende Amerikaanse toppers, dansmuziek,

destenenbank
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ten,jubilea en andere vieringen sere nades gebracht en
van ze lfsprekend werdenjaa rlij ks op versc hill ende plaa tsen
in Hees en Neerbosc h concerte n gegeven. Hoogtepunt was
de j aa rlijkse Winteru itvoeri ng in Hotel Heesch lu st bij de
Petru ske rk aan het eind van de Sc hependomlaan. De ze tra ditie bleefgehandh aafd tot1935, toen het hotel door brand
werd verwoest.

Frank Sin atra'- en Bob Bul lee.

destenen bank
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Binnen de Vereniging Dorpsbelang

pen ce ntraa l:

Kronenburger Forum . De drie samen-

Hees zijn diverse werkgroepen

-de hui dige milieukwaliteit

werkende overheden Nijmegen,

actief. Dat zijn de werl<groep

- de gewenste mi li eukwa liteit

Beun in gen en de provincie Gelderland

Historie, de werkgroep Pari< West,

-de benod igde maatregelen

hebbendit advies overgenomen en de

de werl<groep Milieu, de werkgroep

Voorlopig concentreert hetforum zich

meetstationsin maart geplaatst.

Ruimtelijke Ordening en de werk-

daarbij op de volgende vier milieuas-

Binnenkort worden de eerste meetre -

fax 024 378 53 66

groep Verl<eer/Stadsbrug. Deze

pecten:

sultaten verwacht.

e- mail info@wellen.net

I< eer treft u een stuk aan over een

-fijn stof

Het Kronenburger Forum heeft de

onderwerp dat raakvlal<l<en heeft

-geluid

meetgegeven s nodig om te kunnen

met die laatste drie werkgroepen:

-geur

beoordelen, wat de daadwerkelijke

het Kronenburger Forum. Johan

- st i kstofoxide

m ili eukwa liteit in de woonwijken is.

Dennenstraat 114
6543jW Nijmegen
tel 024 378 28 95

Op grond daarvan formuleert het

Schola

WIE HEBBEN ZITIING IN HET FORUM

Forum mogelijke maatregelen terver-

Praktijk voor supervisie e.a. begeleidingsvormen

Het Kronenburger Forum heeft een

beteringvan de milieukwaliteit.

WAT IS HET KRONENBURGER F ORUM

onafhankelijke voorzitter: Hans

Vervolgens adv iseert ze de overheid

Het Kronenburger Forum (zie ook de

Beltman. ln het Kronenburger Forum

over die maatregelen. Op deze wijze

van der Mee neemt aan dit forum
deel.

website www.kronenburgerforum. nl)

zitten vertegenwoordigersvan de vo l-

behandelt het Kronenburger Forum

is een onafhanke lijk adv iesorgaan in

gende belangengroepen:

achtereenvolgens fijn stof. geur, overi-

het geb ied Nijmegen-West en Weurt

Bewoners:

ge luchtverontre ini ging en ge luid .

voor het samenwerkingsverband van

- Wijkvereniging Ons Waterkwartier

Uiterlijk eind 2005 heeft het Forum een

de Provincie Ge ld erland, de gemeente

-W ij kraad Wolfskuil

advies uitgebracht over de ze mi Iieuas-

Nijmegen en de gemeente Beuningen

-Werkgroep Weurt Plus

pecten.

C.J.W. van der Donk
Kometenstraat 30
6543 XJ Nijmegen
tel. 024-378 26 02
e-mail info@schola.nu
www.schola.nu

bij het ontwikkelen van een milieuge-

-Veren iging Dorpsbelang Hees

biedvisie. De gezamen lijke overheden

Ondernemers:

streven naar de verbetering van de

- Ondernemersvereniging ONOK

Landelijk bestaat er belangstelling

kwa liteit van de werk- en leefomge -

- Ondernemersvereniging WKS

vanuit VROM en RIVM voordeze

ving in Nijmegen-West en Weurt.Zij

Milieugroepen:

metingen, omdat fijn stof nog weinig

Van onze penningmeester begreep ik, dat een aantalleden

willen nadrukkelijk de ondernemers,

-Veren igin g Stede lijk Leefmilieu

loka al gemeten wordt. Het is mogelijk,

de contributie heeft betaald na onze oproep in De Stenen

EFFECT LOKALE BRONNEN

bewoners en milieugroeperingen bij de

-Ge ld erse Milieufederatie

dat het effect van lokale bronnen

Bank van juni 2005. Maar u begrijpt het al: ook een aantal

verbeterplannen betrekken. Daarom

Verder mal<en de volgende overhe-

afwijkt van wat tot nu toe wordt aan-

nog niet! We doen hierbij nog een poging om ook die leden

hebben ze in maart 2004 het

den deel uit van het forum:

genomen. De stations staan verdeeld

te bereiken.

Kronenburger Forum bijeengeroepen

-Provin cie Gelderland

in het geb ied opgesteld, behalve één

Natuurlijk is het mogelijk dat u het gewoon vergeten bent of

en de opdracht meegegeven, om eind

-Gemeente Beuningen

station, dat specifiek de uitstootvan de

dat u de acceptgiro bent kwijtgeraakt. Maarwij willen u niet

2004 tot een gezamen lij k advies te

-Gemeente Nijmegen

Energieweg meet. De reg istrat ie

kwijt als lid. We willen zelfs meer leden om onze onderhan -

komen hoe er evenwicht gevonden kan

Ten slotte zit er een deskundige milieu-

gebeurt dagelijks geheel automatisch

delingspositie bij de gemeente te versterken. Wij willen u

worden in Nijmegen-West en Weurt

wet~nscha pper van de Rad boud

via een GSM-verbinding en is gekop-

daarom vragen om eens na te kijken of u al betaald heeft en

peld met de weergegevens van het

dat, mocht dat nog niet het geval zijn, alsnog te doen. (Maar

meteostation Weurt.

kijkt u wel goed zodat wij geen dubbele betaling van u ont-

tussen wonen, werken, verkeer en leef-

Universiteit als adviseur bij.

milieu. Inmiddels blijken de materie en

TANK, WAl EN KAlT MET PUliER

het proces meer tijd te vergen en ver-

FIJN STOFMETINGEN IN NIJMEGEN-WEST

Als de resultaten bekend zijn, zu ll en

vangen.)

wacht het forum het advies eind 2005

EN WEURT OP ADVIES KRONENBURGER

wij

Het gaat om een bedrag van minimaal €7,00 (meer mag

te kunnen geven.

FORUM

natuurlijk altijd), nog steeds niet veel vinden wij . U kunt nog

De plaats van overleg is het Stede lij k

Hoeveel fijn stofademen de mensen in

steeds de acceptgiro gebruiken, maar u kunt het ook over-

Gymnasium aan de ronenburgersingel

Weurt/Nijmegen-Westdagelijks in ?

maken op gironummer 349955 t.n.v. de Vereniging

269, vandaar de naam Kronenburger

Om een antwoord op die vraag te krij -

Dorpsbelang Hees.

Dennenstraat 69

Foru m

gen zijn op vijf loc aties in dit gebied

Wilt u als u per computer betaald wel uw volledige naam,

6S43JP Nijmegen
tel (024) 377 oo o6
fax (0 24) 373 33 s8

U nader informeren.

meetstations opgesteld, die de hoe-

adres, inclusiefpostcode (en evt. lidnummer) bij vermelden .

Bij de ontwikke lin g van de mi lieuge-

veelheidfijn stof in de lu cht contin u

Wij kunnen anders niet zien van wie het afkomstig is, en

biedvisie staan de volgende onderwer-

meten. Dit gebeurde op advies van het

kunnen uw betaling dan niet registeren.

Fiets & fitness

Alvast bedankt! Annemarle Verberne,secretaris.
de stenenbank
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De Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft naar het
behoud van het landelijke karaktervan het voormalige kerkdorp Hees.
Het bestuurvan de Vereniging Dorpsbelang Hees

Lid worden?

Johan van der Mee (voorzitter), tel. 377 42 62

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

Annemarie Verberne (secretaris), tel. 378 6o 68

de verenig ing. Het lidmaatschap kost 7 euro per jaar. Hiervoor ont-

Toon Zondag (penningmeester), tel. 378 28 76

vangt u een acceptgiro.

Maria van de Mortel, tel. 323 68 o8

Indien u elektronisch betaalt, verzoeken wij u om uw adres met post-

René van der Heijden, tel. 373 34 01

code te vermelden

jan Brauer, tel. 378 56 82
Ton van Seters, 377 07 65

Dankzij het grote ledental heeft de vereniging de afge lopen jaren al
veel kunnen bereiken.

Secretariaat van de vereniging
Ananasstraat19, 6543 ZH Nijmegen

Werkgroepen/ dossiers en contactpersonen

tel. 378 6o 68

W ERKGR OEP PAR K W EST: Elia Schol ten. tel. 373 48 oo

e-mai l: Dorpsbel ang.hees@com ps.demon.nl

W ERKGROEP HI STORI E: Loekjanssen , tel. 373 48 oo

www.dorpsbela nghees.n I

WERKGROEP R UI MTE LIJ KE OR DEN ING: Johan van der Mee, tel. 377 42 62

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

WE RKGROEP MILI EU: Renévan der Heijden tel. 373 34 01
W ERKG ROEP V ERKEER/ STADSBR UG: Marcel Schmidt, tel. 378 05 02

Redactieadres van de Stenen Ban I<

M ILIE UKLACHTEN LIJN :

Kerkstraat 6o, 6543 KL Nijmegen

BEL- EN HERSTELLIJN:

026-359 99 99

024-329 23 29

tel. 37310 63
e-m aiI:Dorpsbel ang.hees@com ps.demon.n I

Let op!

Kopij inleveren voor 27 november 2005 op het redactieadres.

Redactie leden
Trees van Hal, Henk Term eer, Arno Sch lösser, jan Brauer
vormgeving: Hend riek Mulder
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Bloemisten s1nds 1930

Kerkstraat 187- 6543 KJ
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