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Q Algemene Ledenvergadering > donderdag 10 april vanaf 20 uur in de Petruskerk > zie de Stenen Bank-berichten, pagina 1

Q Concert Nijmeegs Strijkersgilde > zondag 27 april om 15 uur in de Petruskerk > zie de Stenen Bank, pagina 4

Q Midzomernachtconcert > zaterdag 21 juni om 19.30 uur in de Petruskerk

Voorjaarsagenda Hees

Handen schudden, visitekaartjes uitdelen, een lezing van 

een Heese ondernemer: op woensdag 12 februari kwamen 

een kleine dertig ondernemers uit Hees bij elkaar in De 

Beuken tijdens een netwerkbijeenkomst van Hees Creëert.

Dit is een Hees platform speciaal voor ondernemers 

– zzp’ers en anders – uit dezelfde woon- en werkomge-

ving die elkaar willen inspireren. “Het heeft primair als 

doel om elkaar informeel te leren kennen”, vertelt Peter 

Waterkoort, een van de drie initiatiefnemers. “Door te 

weten wie er letterlijk in de buurt zijn als het gaat om het 

uitwisselen van ervaringen, kunnen we creativiteit stimu-

leren en verrassende samenwerkingen mogelijk maken. 

Het is de bedoeling hiervoor drie of vier keer per jaar een 

ontmoeting te organiseren op verschillende locaties in de 

wijk. Samen met de deelnemers werken we verder aan de 

vorm en inhoud van het concept.”

Het platform bestaat sinds juni 2013 en telt momenteel 

bijna veertig leden. Er zijn al drie eerdere bijeenkomsten 

geweest, telkens op een andere Heese locatie. Het doel is 

Door: Minke Veldhoen

dat ook de organisatie van de bijeenkomsten op een gege-

ven moment door de leden van Hees Creëert opgepakt 

wordt in steeds wisselende samenstelling.

Hees Creëert op de kaart gezet
Op deze februariavond aan de Kerkstraat prikten na 

de presentatie van Ceesjan Frank (eigenaar van het 

Monumenten Advies Bureau) alle ondernemers hun 

visitekaartjes op een grote kaart van Hees om duide-

lijk te krijgen wie waar woont en werkt. Daarna kon het 

echte netwerken beginnen: onder het genot van het 

meegebrachte lekkers – wijn, zoutjes en zelfs paaseie-

ren en  zelfgemaakte cake – contact leggen en ideeën en 

 opdrachten uitwisselen. 

www.heescreeert.nl.

Genoeglijk netwerken met ondernemers uit de buurt 

Hees Creëert wordt symbolisch op de kaart gezet
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 In dIt nummer…
vervolgen we de zoektocht naar de identiteit van de onbekende soldaat, achterhalen we de huidige 

staanplaats van de poort van smederij Nieuwenhuis aan de Schependomlaan en volgen wij het 

spoor van de oud-gebruikers van Sancta Maria en speuren we naar de nieuwe, tijdelijke invulling.

Maar er is meer. 

Voetbaltrainer Pim Geerling roemt de sportiviteit op sportpark De Biezen, de Betuwe lonkt door de 

nieuwe stadsbrug en we wandelen vanaf de stenen bank via de educatieve Natuurtuin Goffert naar 

de oude Hortus Botanicus, zonder een echte vorstperiode, zomaar het voorjaar in.

Ondernemersplatform 
Hees Creëert
Visitekaartjes, zelfgemaakte cake
en netwerken

Foto's: Minke Veldhoen
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Op een koude dinsdagavond schuif ik aan bij Ab Verheul, 

sinds een jaar of drie de geëngageerde voorzitter van de 

Werkgroep Groen Hees. De koffie staat al klaar, er liggen 

wat paperassen gereed op tafel en Verheul steekt van wal 

nog voor ik een echte vraag heb gesteld. De leden van de 

werkgroep bemoeien zich al jaren actief met de ontwikke-

ling, het beheer en het onderhoud van de groenvoorzienin-

gen in Hees. Een belangrijk speerpunt van de werkgroep is 

Park West, een aaneengesloten groene zone die meandert 

van de hoek Molenweg/Wolfskuilseweg naar de nieuwe 

rotonde bij Van der Stad. Wie de route volgt, kan overal de 

hand zien van de werkgroep.

Verheul: “Het Distelpark, tussen Molenweg en 

Schependomlaan, is een aantal jaren terug opnieuw aan-

gelegd in nauw overleg met een groep bewoners. Wij vin-

den het belangrijk dat hun wensen gehoord worden wan-

neer de gemeente plannen maakt. Enkele van onze eigen 

mensen hebben groene vingers. Dat levert vaak ideeën 

op die de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de plannen 

helpen verbeteren. Een ander mooi voorbeeld is Park 

Lugtigheid, een eindje verderop langs de Wolfskuilseweg. 

De kenmerkende ovale vorm en de grote pergola komen 

uit de koker van de werkgroep, opnieuw in samenspraak 

met bewoners. Ook het plaatsen van rode beuken, een 

boomsoort die van oudsher veel in Hees voorkomt, was 

een idee van bewoners. Op de plek van het huidige park 

stond vroeger een kassencomplex, met Gerard van der 

andere. Misschien hoeven ze ook niet allemaal weg. In de 

tussentijd kan daar weer nieuwe aanplant voor terugko-

men, een stukje verder van de weg vandaan.”

In gedachten vervolg ik het wandelpad van Park 

Lugtigheid achter de paardenbak langs, de Bredestraat 

over en dan de wildere natuur in via het pad naar de 

oude Noviokassen. Wat heeft de werkgroep in dat gebied 

gedaan? “Heel wat, maar daar moet tegelijk ook nog veel 

gebeuren”, zegt Verheul. “Langs die kassen ligt bijvoor-

beeld een vlechtheg met onder meer wilde roos en mei-

doorn. Daar hebben leden van de werkgroep zelf vele uren 

snoeiwerk aan verricht. Het is heel leuk om soms zelf de 

handen uit de mouwen te steken. Op een gegeven moment 

was de heg wel twee meter hoog. Prachtig! Veel vogels zijn 

dol op de besvruchten in het najaar en de winter.”

Wilde natuur
“Maak je het bochtje en loop je voorbij de sportvelden van 

SV Nijmegen, dan kom je in ruiger terrein. Hier is meer 

hoogteverschil, zijn de paden ruwer en het gras hoger. Ook 

zijn er wilde planten ingezaaid. Er is bewust gekozen voor 

meer natuurbeleving, in plaats van parkbeleving. Voor je er 

erg in hebt, sta je bij de Karwei. Het gebied is dan ook een 

belangrijke buffer tegen het verkeer en de bedrijvigheid 

langs de Industrieweg en de Energieweg.”

“Er zullen vast ook wat teleurstellingen te verteren zijn, 

zo dicht tegen een belangrijk industriegebied”, opper 

ik. “Natuurlijk gaat er ook wel eens iets mis, of gaat het 

niet zoals we gehoopt hadden”, beaamt de voorzitter. 

“De gemeente is bijvoorbeeld al jaren bezig om de lege 

Noviokassen aan te kopen. We willen dit gebied heel graag 

opnemen in Park West om de bufferzone tussen bewoning 

en industriegebied verder te versterken. Maar het gaat 

tergend langzaam allemaal. De gemeente loopt hierin 

achter op haar eigen beloften. En enige tijd terug ontdekte 

een van onze mensen dat de gemeente al te enthousiast 

onze vlechtheg (zie foto's) heeft gesnoeid: alles tot knie-

hoogte is verdwenen. Over teleurstellingen gesproken! 

Woedend waren we, want er zat misschien wel tien jaar 

werk in. Daar mag wel wat krediet voor terugkomen”, 

aldus Verheul.

Voor ik afscheid neem, benadrukt de voorzitter nog eens 

het belang van de zorg voor het groen in Hees. “Bewoners 

kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Heel graag zelfs. 

Groene vingers mag, maar hoeft niet. We kunnen ook altijd 

mensen gebruiken die helpen met het vormgeven aan 

plannen en beleid. Wie er iets voor voelt, mag zich meteen 

bij mij melden via abverheul@zonnet.nl.”

De Werkgroep Groen Hees zorgt 
voor ontwikkeling, beheer en 
onderhoud van het groen in Hees. 
De Stenen Bank spreekt met voor-
zitter Ab Verheul.

Lugt als bedrijfsleider. Zo is het park aan zijn naam geko-

men. Hij woont er overigens nu nog en houdt een oogje 

in het zeil. ‘Ligt er niet te veel rommel? Is de grond niet te 

droog?’”

Bewoners helpen mee
“Het is prettig als bewoners een beetje mee zorgen voor 

het groen”, gaat Verheul verder. “Het zou bijvoorbeeld 

aardig zijn als ze een paar bomen of een perkje adopteren 

en het bewateren indien nodig. De gemeente heeft steeds 

minder tijd en middelen om alles goed te onderhouden, 

dat merken wij ook. Dat is niet wenselijk maar wel realiteit. 

Natuurlijk moet je oppassen dat de gemeente niet achter-

overleunt, maar wat lokale ogen en oren zijn altijd welkom.

Juist bij Park Lugtigheid is dat onlangs nog zeer nuttig 

gebleken. Een lid van onze werkgroep zag markeringen op 

veel esdoorns. Die bomen staan vlak achter de rij eiken die 

de Wolfskuilseweg omzomen als een eikenlaan. Om die 

bomen tot wasdom te laten komen, moeten de snel groei-

ende esdoorns ze natuurlijk niet verdringen. Ook groeit 

het bosplantsoen dicht zodat struikgewas verpietert en 

verdwijnt. Vandaar die markeringen van de gemeente, en 

er valt inderdaad wel wat voor te zeggen. In allerijl heb-

ben we bewerkstelligd dat de essen er niet in één keer 

uitgaan. Dan is de boel plotseling wel heel kaal voor een 

aantal jaren. Er kan ook met meer beleid gewerkt worden. 

Bijvoorbeeld: nu een paar bomen eruit en later nog wat 

Werkgroep aan het woord: 
Groen Hees Door: Theo Verheggen

V.l.n.r.: Kees Eekhout, Arie Kooy, Ab Verheul, 

Mieke Welschen. Ontbreekt: Susan Pot. | 

Foto: Frank Jongejan

De gesnoeide vlechtheg in Park West | Foto's: Frank Jongejan
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Beste redactieleden van de Stenen Bank,

Heb met verbijstering het artikel Wandeling Weg van Hees van Dick van Eck gelezen 

in de Stenen Bank (december 2013). Zonder enige kennis van zaken wordt Johannes 

van ’t Lindenhout andermaal postuum aan de schandpaal genageld. Wikipedia 

wordt gebruikt als bron, daar wordt de lastercampagne (van 1893) als uitgangspunt 

gebruikt. Toentertijd heeft een onderzoekscommissie uitgebreid onderzoek gedaan 

en een rapport uitgebracht. Historicus Joost Rosendaal, verbonden aan de Radboud 

Universiteit  Nijmegen, heeft recent meegewerkt aan een uitgave over Joh. Van ’t 

Lindenhout. Rosendaal onderzoekt de lastercampagne en heeft duidelijk andere 

bevindingen dan de heer Van Eck. Op alle genoemde details klopt er niets van, pure 

misplaatste sensatie. Vorig jaar heb ik een presentatie gehouden voor Vereniging 

Dorpsbelang Hees in de Petruskerk en het Neerbossche verhaal geschetst. Laten we 

de Neerbossche geschiedenis geen onnodig geweld aandoen.

Ik nodig jullie uit in het museum: kom kijken, ik wil jullie graag informeren.

Anne-Marie Jansen, conservator van Van ’t Lindenhoutmuseum

Reactie van auteur Dick van Eck
op de brief van Anne-Marie Jansen

Zoals gebruikelijk in mijn wandelverhalen probeer ik, hoe 

beperkt ook, een beeld te schetsen van wat ik zie, hoor, 

voel en ruik. Ik baseer mij daarbij op bordjes onderweg 

en maak daarnaast dankbaar gebruik van de openbare 

berichtgeving zoals die op internet beschikbaar is. In 

het geval van het Kinderdorp heb ik mij gebaseerd op 

Wikipedia en een e-artikel van het Centraal Bureau voor 

Statistiek.

Met belangstelling ontving ik van de redactie van de 

Stenen Bank de reactie van Anne-Marie Jansen en later 

het boekje van Joost Rosendaal getiteld Johannes van ’t 

Lindenhout. Vader van 20.000 kinderen. Dit boekje bevat 

een uitvoerige beschrijving van het ontstaan van het 

Kinderdorp zo’n anderhalve eeuw geleden waarin de 

verdiensten van Van ’t Lindenhout buiten kijf staan, 

maar waarin ook wordt geschetst hoe streng het regime 

geweest moet zijn. Het is interessant te zien hoe de 

godsdienststrijd tussen de Kuyperianen en anti-Kuype-

rianen (ARP en CHU) een rol speelde in al die commissies 

die onderzoek deden naar het reilen en zeilen van het 

Kinderdorp.

Onderzoek naar seksuele misstanden bleef uit, zo blijkt uit 

het boekje en dat is wellicht begrijpelijk binnen dat tijds-

beeld. Het zal tot diep in de twintigste eeuw en zelfs tot 

op heden duren voordat dat onderwerp open en bloot kan 

worden besproken vanuit de kwetsbare positie waarin de 

kinderen zich destijds bevonden.

Ingezonden brief
over Johannes van ’t Lindenhout

Luchtfoto van Kinderdorp Neerbosch

Foto: Archief Van ’t Lindenhoutmuseum
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Afrondend commentaar van 
Stenen Bank-redactielid Henk Termeer

De redactie hoopt met het plaatsen van deze beide reac-

ties recht te doen aan een vooraanstaand en onderne-

mend man uit de geschiedenis van Hees/Neerbosch. Laten 

we niet vergeten dat Van ’t Lindenhout eerst en vooral 

een pionier was. Vanuit het niets heeft deze protestantse 

Beuningse boerenzoon uit godsdienstige inspiratie en met 

door hemzelf verworven middelen een instituut van nati-

onaal belang voor de opvang van ruim duizend weeskinde-

ren opgebouwd. En dat deed hij in een tijd dat er nog geen 

sociale wetgeving bestond en weeskinderen nog aan hun 

lot werden overgelaten en op grote schaal werden uitge-

buit. Als pionierende amateur heeft hij met de werkkracht 

van helpers en zijn pupillen de complete weesinrichting 

met zijn vele gebouwen en voorzieningen uit de grond 

gestampt.

Dat deed hij met een strenge aanpak en daarbij zijn zeker 

fouten gemaakt. Maar die kunnen we nu niet meer alle-

maal natrekken, laat staan bewijzen. De getuigenissen in 

het museum en het bestaan van diverse contactkringen 

van oud-pupillen (zie o.a. www.kinderdorpneerbosch.nl 

en www.facebook.com/groups/kinderdorpneerbosch) 

maken in elk geval duidelijk dat daar ook veel verdiensten, 

positieve ervaringen en herinneringen tegenover staan.

Een bezoek aan het indrukwekkende Van ’t Lindenhout-

museum en de wonderbaarlijk fraaie begraafplaats van 

de voormalige weesinrichting is alle wijkbewoners aan te 

raden. Het is zonder meer een van de culturele parels in 

Nijmegen-West en niet voor niets een rijksmonument. Zie 

voor meer informatie: www.vantlindenhoutmuseum.nl.

Concert Petruskerk
zondag 27 april 2014, aanvang 15 uur

Een Engelse middag op Koningsdag

Dowland, Purcell, Holst, Bridge, Fletcher & Elgar

Toegang € 5 / kinderen tot 12 jaar gratis

€ 2,50 p.p. korting voor leden van de Vereniging Dorpsbelang Hees

Na afloop van het concert wordt u drankje aangeboden.

D Kortingsbonnen voor het concert vindt u achter op deze Stenen Bank d

o.l.v. Joris Peters
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Zwembad-West
Zwembad-West, gebouwd in 1970, ligt midden in onze wijk. In de Stenen Bank laten 

we enkele medewerkers, zwemmers en anderen die er vaak te vinden zijn aan 
het woord. In het decembernummer Jip’s Spartelclub, in dit nummer een 

van de meest trouwe bezoekers van dit sportfondsenbad.

Elke dag om 7 uur zwemt  
‘die vrouw met die grote hond’

U staat bekend om uw hond, maar ook als vaste bezoeker 

van het zwembad.

Ik wandel al jaren door de hele buurt, altijd met hond. Ik 

vind het zo’n leuke wijk om te lopen! Wij wonen hier al der-

tig jaar. En zo lang zwem ik hier ook al, iedere dag om 7 uur. 

Ik denk niet eens na of ik zin heb, want het zit zo verschrik-

kelijk in mijn systeem, ik ga gewoon! Een ander leest uit-

gebreid de krant, maar ik neem een kopje thee, blader snel 

door de krant en dan ben ik weg. Als ik moet werken, loop 

ik eerst nog om half 6 met de hond. En dan na het zwem-

men meteen door naar mijn werk, een basisschool in Cuijk. 

Douchen en opmaken doe ik in het zwembad. Daardoor 

kost het zwemmen me echt maar een half uur.

Elke dag zo vroeg een half uur zwemmen. Doet u dat vooral 

voor de gezondheid?

Nou, daar denk ik eigenlijk niet aan. Achteraf denk ik dat 

het wel scheelt. Ik vind het gewoon lekker. Ik zwem veel 

en loop veel met de hond. Van zwemmen krijg je ook nooit 

blessures. En als ik op school kom, dan stik ik van de ener-

gie. Andere mensen zijn nog wakker aan het worden. Ik 

heb al zoveel gedaan. Daar voel ik me helemaal lekker bij. 

Mensen zeggen wel: “Wat een gedoe”, en “o wat knap, die 

discipline.” Zo voelt het helemaal niet! Je moet iets doen 

wat je leuk vindt.

Gaat u altijd alleen?

Nee, ik zwem altijd met mijn zus. Zij woont in de 

Weezenhof, maar werkt op de Graafseweg. Ook zij gaat 

daarna door naar haar werk. Wij nemen samen de dag 

door. Iemand zei laatst tegen ons: “Ik zou wel eens willen 

weten waar jullie het elke dag toch weer over hebben.” Wij 

kletsen het half uur alsmaar door!

Hoe is het zwemmen zo in uw systeem terecht gekomen?

Wij hebben vroeger op de Goffert gewoond. Wij zwommen 

daar met de hele straat, de hele zomer. Wij gingen niet op 

vakantie, wij lagen de hele dag, weer of geen weer, aan 

het zwembad. Mijn hele middelbare schooltijd heb ik daar 

gezwommen. Daarna heb ik ook een tijd in Dukenburg en 

in Oost gezwommen. Dat had te maken met verhuizen, 

maar ook met de openingstijden van de baden. Later zijn 

we in Hees gekomen en kon ik ook hier om 7 uur in het 

zwembad terecht.

U kunt echt geen genoeg krijgen van zwemmen!

Heel lang had ik een klas met schoolzwemmen. Dan zwom 

ik altijd mee. Niet om les te geven, maar omdat ik het leuk 

vond. En als we op vakantie zijn ga ik ook naar het zwem-

bad. Wij hebben een boot en ik weet in bijna elke water-

sportplaats waar het zwembad is. Het donkere water 

buiten is vaak niet schoon. Ik vind een zwembad veel 

prettiger. Dan kan ik heen en weer zwemmen en weet ik 

tenminste wat ik aan het doen ben! Bij zwembad West zit 

ik ook in het klantenpanel. We zijn met zes personen: vaste 

klanten die op verschillende tijden in het bad komen. Als 

we ergens tegenaan lopen wordt er naar geluisterd.

Heeft u ooit níet kunnen zwemmen?

Drie jaar geleden brak ik mijn arm in het zwembad. Ik 

wilde de badmeester een zetje geven. Toen liep ik hard en 

gleed ik uit. Ze moesten me met de ziekenwagen afvoeren. 

De volgende dag kreeg ik een enorme bos bloemen, terwijl 

het mijn eigen schuld was. Maar zes weken niet zwemmen 

was behoorlijk rampzalig. Toen het gips eraf was, ben ik 

dezelfde dag weer gaan zwemmen. Het was even heel eng, 

maar binnen een week was het helemaal over. Maar de 

badmeester een zetje geven doe ik niet meer!

Door: Pim Geerling

Iedereen kent haar als ‘die vrouw met die grote hond’. Naast het feit dat ze met haar dog 
Sara de hele wijk doorloopt, trekt Joke Steenhuis elke dag om 7 uur haar baantjes in het 
zwembad. “Ik doe het al mijn hele leven, ik denk er niet eens over na!” Ik sprak met Joke over 
haar bijzondere passie voor zwemmen, die voor haar vanzelfsprekend is.

De volgende keer:

“Meer power, ga door!” 

Met aanstekelijk 

enthousiasme stuwt 

Peter Thijssen zijn 

aquarobic-deelnemers 

naar grote hoogten. Met 

evenveel plezier geeft hij 

zwemles of begeleidt hij 

het disco-zwemmen. In 

de volgende aflevering de 

medewerker die van elke 

zwemactiviteit een feest 

maakt.

Foto’s: Fran
k Jon

gejan
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Van de Zusters naar de Paters
Verhuizing Stichting Iriszorg
Door: Petra Kateman

Sancta Maria
Sancta Maria is een voormalig kloos-

ter van de Zusters der Barmhartigheid 

dat ligt aan de Bredestraat in 

Nijmegen. Het heeft in de loop der 

jaren verschillende bestemmingen 

gehad, zoals pension voor voorname 

dames en later heren en als bejaar-

denhuis. Toen het gebouw vanaf 1993 

leeg kwam te staan, wilden de Zusters 

graag een vervolg voor het complex 

dat aansloot bij hun oorspronkelijke doelstellingen: opko-

men voor de allerzwaksten. Zo werd Sancta Maria een 

opvangplek voor dak- en thuisloze jongeren, gerund door 

vrijwilligers onder de naam Stichting Glorieux.

In 2005 ging Stichting Iriszorg – een instelling voor maat-

schappelijke opvang en verslavingszorg – in gesprek met 

de Zusters van Barmhartigheid om het werk uiteindelijk 

over te nemen. De geschiedenis van het gebouw van 1912 

tot honderd jaar later is, met heel veel foto’s, terug te vin-

den in het prachtige boekje Sancta Maria, de geschiedenis 

van een zorginstelling in Hees 1912-2012 van de hand van 

Loek Janssen en Anne-Marie Jansen.

Verhuizen
Inmiddels is Iriszorg van locatie veranderd. Daarom is het 

tijd voor een interview met Ingrid Hendriks, de manager 

Zorgpad Jeugd van Iriszorg.

In de afgelopen twintig jaar zijn vele jongeren opgevangen 

in Sancta Maria (SaM), opgezet door de Stichting Glorieux 

en in 2006 overgenomen door Iriszorg. De voorziening is 

uitgegroeid tot een 24-uursopvang met 27 plekken en een 

nachtopvang met 6 plekken. De doelgroep zijn jongeren 

van 16 tot 23 jaar die geen dak boven hun hoofd hebben, 

zonder veilige plek waar ze kunnen verblijven, die niet 

meer thuis kunnen blijven wonen. SaM helpt hen hun 

leven weer op de rit te krijgen en biedt nachtopvang voor 

jongeren die acuut op straat komen te staan.

Nachtopvang
Bij de nachtopvang krijg je een maaltijd, een bed en bad 

en een goed gesprek. Dit doet een (betaalde) begeleider, 

die kijkt of er al hulpverlening is. Is die er niet dan helpt 

het ambulante team je om je zaken te regelen: zoals het 

aanvragen van een ID-bewijs, het afsluiten van de nodige 

verzekeringen. Zij brengt met de jongere in kaart wat voor 

problemen er zijn: is er sprake van psychiatrische proble-

men, van verslaving, kunnen de ouders nog een rol spelen? 

De eerste nood wordt als het ware gelenigd, er wordt 

nagedacht over wat een goede plek kan zijn om verder te 

gaan. De bedoeling is dat de opvang zo kort mogelijk duurt 

en dat de jongere daarna weer aan zijn eigen toekomst kan 

werken. Het kan zijn dat je terecht komt in de 24-uursop-

vang om te werken aan doelen als: weer een dag-nachtrit-

me opbouwen, dagbesteding vinden, jezelf verzorgen en je 

kamer op orde houden. Zo krijg je weer je een basis om op 

een goede manier de volwassenheid in te stappen.

De opvang is op kleine schaal begonnen. Zo’n zes jaar 

Annelies Henfling, 

zij was als een 

van de eersten 

betrokken als 

zorgcoördinator van 

Sancta Maria

Foto: Frank Jongejan

Ingezonden:  
Poort van Heese 
smederij gered
Door: Rob Ruhl

Enige jaren geleden is de gezichtsbepalende poort van 

smederij Nieuwenhuis aan de Schependomlaan door 

de huidige eigenaren van het pand weggehaald. In dit 

pand is mijn moeder geboren (en enkele generaties 

Nieuwenhuis daarvoor). Later hebben mijn twee ooms 

als de gebroeders Nieuwenhuis tot een aantal jaren 

geleden de smederij / fietswinkel gerund.

Ik heb destijds de in mijn ogen prachtige poort opge-

kocht bij de huidige eigenaar toen bleek dat deze de 

poort had weggehaald en hem als oud ijzer wilde 

verkopen.

Familiegeschiedenis gered
Ik heb de poort gekocht, jaren laten liggen in mijn tuin 

en recent op laten knappen en bij mijn huis geplaatst. 

Daarmee heb ik een stukje familiegeschiedenis (mijn 

opa heeft de poort samen met zijn vader gemaakt rond 

1900) gered en een stukje geschiedenis van Hees ver-

plaatst naar mijn woonplaats Overasselt.

Aangezien de Stenen Bank niet alleen het heden van 

Hees maar ook het verleden koestert, leek het mij leuk 

om u hiervan in kennis te stellen.

geleden waren er plannen om uit te breiden door nieuw te 

bouwen. Vanuit de buurt werd hierop bezorgd gereageerd: 

men was bang voor overlast vanuit de nachtopvang. Een 

klankbordgroep vanuit SaM en de wijkagent zijn in over-

leg gegaan met de buurt. Uit een buurtenquête bleek de 

nachtopvang niet tot meer overlast te leiden. Uiteindelijk 

bleek uitbreiding financieel niet rond te krijgen. SaM heeft 

altijd geprobeerd alert te zijn op klachten over geluids-

overlast of zwerfvuil. De laatste jaren leverde dit ook 

eigenlijk geen problemen meer op.

De nieuwe opvang
De nieuwe locatie wordt het voormalige studiehuis 

Vincentius à Paulo, gelegen aan de Ubbergseweg, dus ook 

weer op loopafstand van de stad. Een praktisch gebouw 

dat met aanpassingen en opknappen goed aan de nieuwe 

wensen zal voldoen: tien plekken nachtopvang en acht 

crisisplaatsen. De paters die hier woonden vonden het een 

mooie gedachte om het te verkopen voor een bestemming 

waar ze achter konden staan. Aangezien St. Vincentius à 

Paulo ook een heilige was die voor jongeren en daklozen 

zorgde, zit dit wel goed! De opvang zal onder de naam 

‘Vince’ een nieuwe start maken.

De toekomst
Intussen is de nieuwe locatie in gebruik. We wensen mede-

werkers en bewoners een goede toekomst! De toekomst 

van het gebouw van Sancta Maria blijft helaas nog ondui-

delijk. Zeker is dat er op korte termijn anti-kraakbewoning 

zal gaan plaatsvinden. We houden u op de hoogte van 

nieuwe ontwikkelingen.
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Een liefdesbrief en een onbekende soldaat: 
de verklaring
Door: Henk Termeer

In het vorige nummer van de Stenen Bank (pagina 24) vroegen we onze 
lezers om meer informatie over twee toevallige historische vondsten. 
Over de liefdesbrief van soldaat Jan Kers uit maart 1940 aan zijn “lieve-
ling” Doortje Peters uit de “Breedestraat 142” zijn we helaas nog niets 
wijzer geworden. Maar de identiteit van de onbekende soldaat op de 
foto’s gevonden in de zoldervloer van Molenweg 83 hebben we wél kun-
nen achterhalen.

(2-I-41 R.I.). Na de spannende meidagen van 1940 en de 

capitulatie woonde hij in 1942 als reservekapitein der 

infanterie in Den Haag. Hij was geboren in Nijmegen op 

1 juni 1901, was sinds 1937 gehuwd met Elisabeth Julia 

Boland en overleed op 10 december 1979 in Den Haag. Net 

na hun huwelijk hebben kapitein Coenraad en zijn Julia dus 

enkele jaren op de ‘Wolfskuilscheweg 126’ gewoond, waar 

zo’n twintig foto’s van militair Backer pas in 2013 in de zol-

dervloer van Molenweg 83 werden teruggevonden.

Dat huis aan de Molenweg 83 is in 1934 gebouwd, aldus 

het Digitaal Bouwarchief Nijmegen (www.nijmegen.nl/

dgd/zoeken/). Maar verder zoeken naar de bewoners van 

dat pand in de gedigitaliseerde gemeentelijke adresboe-

ken (studiezaal.nijmegen.nl/adresboeken) van die jaren 

leverde niets op: het adres was gewoon niet te vinden. 

Gelukkig bracht de Nijmeegse stratensite van Rob Essers 

(www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/) uitkomst. Die 

vermeldt namelijk dat de Molenweg voor de Tweede 

Wereldoorlog pas begon bij de huidige kruising met de 

Wolfskuilseweg en vandaar naar het zuidwesten liep. 

Over de Wolfskuilseweg vermeldt die site: “De weg begon, 

net als nu, van de Graafseweg naar de kruising met de 

Molenweg. Hier boog de weg echter af naar het noordoos-

ten en volgde het de huidige loop van de Molenweg (...).”

Kadasterkaart
Het adres Molenweg 83 bestond in 1934 dus nog niet en 

het genoemde pand lag toen nog aan de Wolfskuilseweg. 

Maar welk nummer had het dan? Via de kadasterkaart in 

het eerder genoemde bouwarchief was het een kwestie 

van tellen. Het huidige laatste nummer aan die kant van 

de Wolfskuilseweg voordat de Molenweg begint is 114. Het 

huidige pand Molenweg 83 ligt zes huizen verder. Het oor-

spronkelijke adres moet dus ‘Wolfskuilscheweg 126’ zijn 

geweest.

Kapitein Coenraad
Vervolgens opnieuw met dat adres naar de naam van de 

bewoner gezocht in de adresboeken van eind jaren dertig. 

Voor 1938 leverde dat de naam op van Backer, C.H.W.C., 

van beroep expediteur. En waarachtig, verder zoeken met 

Google levert op dat Coenraad Hendrik Willem Bastiaan 

(de laatste initiaal moet dus een B zijn) Backer (reserve?)

kapitein was in het Nederlandse leger en in 1940 diende 

als commandant van de 2e compagnie van de Peeldivisie 

De onbekende soldaat blijkt militair 

Coenraad Backer te zijn

Zestien vragen aan
Caitlin van de Pol (11 jaar)
Door: Miny Schennink

Kind (zijn)  

in Hees

Met wie woon je in huis?

Met moeder, vader, een oudere broer (Owen, 15 

jaar) en een jonger broertje (Liam, 8 jaar).

Op welke school zit je en in welke klas?

Ik zit op De Lanteerne, in groep 8. Die heet: 

De Klaprozen. Ik heb les van juffrouw 

Christel en juffrouw Renate.

Welke vakken vind je het leukste op school?

Gym en rekenen.

Welke hobby’s heb je?

Ik zit samen met mijn vriendin Mira op survival. En ik 

wil graag iets gaan doen met dansen. Ik heb ook drie 

jaar paard gereden, in Beuningen bij manege Le Grande.

Waar word je heel blij van?

Van knuffelen met mijn hond Jazz. Dat is een Australian 

Shepherd en ze is heel lief. Ik hou ook van knutselen.

Waarover ben je wel eens wat verdrietig?

Soms ben ik wel eens verdrietig omdat 

ik mijn echte vader zo weinig zie.

Waarover kun je boos worden?

Ik word wel eens boos als ik ruzie heb met mijn 

broertjes; als mijn broer bijvoorbeeld niet stopt 

met zingen, of als hij heel erg eigenwijs is.

Ben je wel eens bang? Wanneer?

Bij heel erg onweer word ik bang. En laatst, 

bij die ontploffing van de energiecentrale; 

ik ben bang van die harde geluiden.

Met wie speel je meestal?

Meestal met vriendinnetjes uit de buurt en 

met schoolvriendinnen. Sommige vriendinnen 

gaan al naar de middelbare school.

Wat speel je het liefst?

Buiten spelen vind ik leuk, en mijn hond uitlaten. En 

ik kijk graag tv en ik hou van computerspelletjes.

Hou je van muziek? En van welke muziek?

Ja, maar ik hou niet van Nederlandstalige muziek. 

Ik vind klassieke muziek ook mooi, bijvoorbeeld van 

Vivaldi, dat hoor ik bij opa en oma. Ik zing ook graag. 

Mijn lievelingsliedje is ‘Some nights’ van Fun.

Als je zelf mag kiezen wat je eet, wat kies je dan?

Dan kies ik pizza en sushi!

Wat wil je later worden?

Iets in de richting van dokter; ik vind het leuk 

om mensen te verzorgen. Chirurg bijvoorbeeld, 

lijkt me wel interessant maar ook vies, goor!

Wat is je grootste droom?

Geen flauw idee!

Je bent nu 11 jaar; hoe ziet je leven er uit over 10 jaar?

Ik denk dat ik dan nog studeer en op kamers woon, met 

een vriendin. En misschien heb ik dan ook een vriendje.

Ik heb jou nu veel vragen gesteld; heb jij nog  

een vraag voor mij?

Nee, dat zou ik niet weten.
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Boekrecensie: Nijmeegse historie  
in spannende roman
Door: Henk Termeer

Waalkade naar de oude gasfabriek bij 

het treinstation. 

De opgroeiende hoofdpersoon Wim 

komt hierna in de gasfabriek te wer-

ken en is achtereenvolgens getuige 

van de gevolgen van de grote eco-

nomische crisis, grote werkgelegen-

heidsprojecten, de bezetting, het 

opblazen van de Waalbrug en het 

verwoestende bombardement op de 

Nijmeegse binnenstad. Na deze dra-

matische ervaringen maakt hij ook 

het geweld rond de bevrijding mee 

(met name ook in Nijmegen-West 

en rond het Maas-Waalkanaal en de 

Elektrische Centrale) en de daarop 

volgende zes maanden durende 

Duitse beschietingen.

Familiebanden
Wim verliest hierbij naasten, vrien-

den en bekenden, maar ziet ook hoe 

het hart van de stad wordt wegge-

vaagd. Wanneer in 1955 het Zwarte 

Koor ophoudt te bestaan, is Wim niet 

alleen ouder en wijzer, maar weet 

wel wat duurder maken. Maar ach, 

waar vind je tegenwoordig nog een 

goed en leerzaam boek voor € 13,95?

Historische achtergrond
Peter Daanen schreef al diverse 

romans, avonturenverhalen en thril-

lers, die zich allemaal in het verle-

den of heden van zijn woonplaats 

Nijmegen afspelen. Zijn debuut was 

Jehan. De slag bij Niftrik (2008). Dat 

werd gevolgd door Jehan. Het laatste 

dal (2009), de novelle De bedreigde 

Vrede van Nijmegen (2010), de 

Nijmeegse Anjermoord (2012), Jehan. 

Het lazuriet van de gebroeders Van 

Limburg (2012) en De Laatste Stomme 

Zondaar (over de vervolging van ‘sodo-

mieten’; 2013). Door zijn spannend 

vertelde verhalen tegen een histori-

sche achtergrond te plaatsen maakt 

hij het verleden van de oudste stad 

van Nederland met name voor histo-

risch geïnteresseerde gewone lezers 

en jongeren toegankelijk.

hij ook dat niet alles wat zich in de 

oorlogsjaren afspeelde was wat het 

leek. Het is dus ook een verhaal over 

familiebanden tijdens crisis, oorlog en 

bezetting, over vernietiging, verlies en 

wederopbouw. In een kort nawoord 

doet de auteur de achtergronden van 

het boek uit de doeken.

Amateuristisch
Jammer is dat het boek op een ama-

teuristische manier is uitgegeven. Met 

name de afbeelding op het omslag 

is niet helemaal verantwoord. Erger 

is dat de chaotische alinea’s tot een 

onrustige bladspiegel leiden. Verder 

staan her en der wat slordigheden qua 

spelling en datering (Pearl Harbour 

was in december 1941, niet 1942). 

Schrijver Daanen zou er goed aan 

doen zijn boeken voortaan niet meer 

helemaal zelf te produceren, maar 

ze door een goede eindredacteur en 

vormgever onder handen te laten 

nemen. Dat zal zijn lezenswaardige 

boeken ten goede komen en ook vast 

In geromantiseerde vorm maar met 

respectering van de historische ach-

tergronden vertelt Daanen op zijn 

eigen manier de verhalen na die hij 

van zijn vader hoorde. Die begon 

vanaf 1932 als zestienjarige hulpje 

te werken in het Zwarte Koor, de 

bijnaam van de bemanning van de 

kolentram die dagelijks brandstof 

reed van de Oude Haven nabij de 

Peter Daanen, Het zwarte koor (Nijmegen: Uitgeverij De Verteller, 2013), 231 blz., ISBN 978-94-91523-078, € 13,95

Het Zwarte Koor is de achtste historische roman over Nijmegen van de hand van de 
Nijmeegse auteur Peter Daanen. Het boek biedt een spannend en goed verteld verhaal over 
de oorlogsgeschiedenis van Nijmegen en met name over de chaos en de gevolgen van het 
bombardement van 22 februari 1944.

Column | Henk Termeer

Hees na de stadsbrug

Inmiddels beleven we de tijd waarnaar we al minstens 

een paar jaar heel benieuwd waren. De nieuwe brug ligt 

er nu een maand of drie en er lijkt minder veranderd dan 

we al die tijd hadden gevreesd. De overlast aan geluid en 

verkeer lijkt vooralsnog mee te vallen, al moeten de cijfers 

van de gemeten stoffen in de lucht nog bekend worden. De 

Oversteek, de Energieweg en de Wolfskuilseweg krijgen 

voorlopig niet zoveel extra verkeer te verstouwen dat er 

files of andere doorstroomproblemen ontstaan. De files 

bij de oude Waalbrug zijn goeddeels verdwenen en in 

Nijmegen-Centrum is men van een boel verkeersoverlast 

verlost.

Voor ons in Hees is met name de Betuwe een stukje dich-

terbij gekomen. Wandelen in de Oosterhoutse Waarden 

of fietsen naar Valburg en Hemmen kan nu zonder een 

omslachtige omweg over de Snelbinder of de nu nogal 

ingewikkelde omleidingen rond de oude Waalbrug-in-

reconstructie. Maar laten we vooral waakzaam blijven, 

zodat het huidige wankele evenwicht van kleine voordelen 

tegenover kleine nadelen ook op de lange termijn stand 

houdt.

Dr. Henk Termeer (1949) is gepensioneerd en actief als 
historicus. Hij woont in Hees, is gehuwd en vader van 
drie inmiddels volwassen kinderen. Hij publiceerde 
eerder boeken en artikelen over de geschiedenis van 
Nijmegen, Hees en het Zuiden van Nederland met 
enige nadruk op de recente geschiedenis en de peri-
ode rond de Tweede Wereldoorlog.

Foto: Maerten Prins | www.maertenprins.nl
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wel tien. De tuin is in 1982 opgericht op initiatief van IVN-

vrijwilligers en die kun je er nog steeds vinden. Achter de 

tuin ligt, of beter lag, een spoorlijntje. Op zondagmiddagen 

hoorde je in Hees de stoomfluit van het treintje. Het is met 

spoor en al verpatst aan een pretpark in Zweden. Jammer.

Graafwerk
We steken door naar de Eendracht en passeren De Schop 

4 , die herinnert aan het verplichte graafwerk dat mannen 

in de dertiger jaren hebben moeten verrichten om het park 

te realiseren. Via het puntje van de Goffert steken we, via 

de Hatertse weg, door naar de Van Peltlaan om naar een 

volgende landschapstuin te lopen. Maar eerst passeren 

we hier de zuidkant van de Radboud Universiteit richting 

Brakke(n)stein. In feite lopen we een stuk om de ‘uni’ heen. 

Het is één van Nederlands jongste Alma Maters (1923) en 

telt 10.000 medewerkers en 18.000 studenten. Het is inte-

ressant te lezen dat deze katholieke universiteit (Bisschop 

Eijk (2014) is grootkanselier) sinds 2006 geen canonieke 

(kerkelijke) graden meer mag verlenen aan zijn theologie-

studenten omdat de reglementen van de Unie niet voldoen 

aan die van het Vaticaan.

Op de Houtlaan lopen we tegen het Berchmanianum aan. 

Het is een Jezuïetenklooster dat qua gebouw tamelijk veel 

op ons St. Jozefklooster lijkt. Het dateert uit dezelfde tijd 

Deel 6: Naar tuinen, een concullega-bank 
 en een klooster
 9,7 km

Een tamelijk groene wandeling, die vanaf de stenen bank 

dwars door de hoven van Heseveld naar Heyendaal voert. 

Het Pieter Postplein 1  en het paadje door het witte 

Heseveld (Jeruzalem) laten zien hoe mooi deze naoorlogse 

wijk met zijn hofjes is gebouwd met Marshallgelden en 

puin van de oorlogsschade. De stijl is die van de Bossche 

School, die zich kenmerkt door het gebruik van beton en 

baksteen en de verhouding gebruikt van het zogenaamde 

plastische getal Ψ=1,32 (het is een iets ingewikkelder 

broertje van het getal van de Gulden Snede Φ=1,62). Ψ is 

ontwikkeld door de monnik-architect Hans van der Laan.

We verlaten de wijk via de Dennenstraat en de 

Muntmeesterlaan en betreden het Goffertpark ter hoogte 

van de Leo XIII-straat. Na een korte klim staan we bij een 

grote stenen bank 2  uit 1953 van waaruit je een prach-

tig uitzicht op het Goffertpark hebt. De Verfraaiings 

Vereniging Nijmegen heeft behalve deze jubileum-

bank de stad diverse kunstwerken geschonken. De Vier 

Jaargetijden (nu van plastic) die aan de Nassausingel 

staan, zijn daar een voorbeeld van.

Spoorlijntje
Via de siertuin met de vierkante vijver lopen we richting de 

Goffertboerderij waar je aan de rechterkant een prachtige 

tuin met landschapjes vindt. Volgens het bord 3  zijn het er 

3

1 2

Foto’s van
 d

eze w
an

d
elin

g: D
ick van

 Eck

Wandeling
Weg van Hees
Door: Dick van Eck

4 5

(1929) toen al die kloosters in Nijmegen uit de grond wer-

den gestampt. De Unie was, vanwege de opleiding, tame-

lijk verwant met dit klooster. In de Tweede Wereldoorlog 

werd het geconfisqueerde klooster door de Nazi’s bestemd 

voor het Lebensborn-project voor het verbeteren van het 

Arische ras. Bizar.

Paardenstallen
We naderen nu landgoed Brakke(n)stein, met het prach-

tige chalet, de gerestaureerde paardenstallen 5  en 

de oude Hortus Botanicus (Arcadië). We lopen naar de 
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Column | Pim Geerling

Pim Geerling is 29 jaar en woont samen met 
zijn vriendin in de Jacob van Campenstraat. 
Momenteel werkt hij bij ING en is hij actief als 
voetbaltrainer van de selectie van zaterdag 
3e klasser UNI VV. Hij vult dit hoekje van de 
Stenen Bank met wat hem opvalt in de wijk.

Sportiviteit centraal in Hees

Memorabel. Zo kan ik de voetbalwedstrijd tegen 

het 4e zaterdagelftal van Sportclub Hees gerust 

noemen. Wind, regen en de anderhalve man en 

paardenkop als publiek zorgden voor die kolkende 

ambiance op sportpark De Biezen waar ik als jon-

getje van droomde ooit in te mogen spelen. Maar 

wat me altijd zal bijblijven is de mate van sporti-

viteit van de equipe uit het Waterkwartier.

De ‘blauwe jungskes’ waren duidelijk uit op een 

vrolijke voetbalmiddag in een veilige sfeer. Zij tac-

kelden in ieder duel met de grootste omzichtig-

heid om benen en enkels maar vooral te sparen. 

Meerdere malen ontstonden er goede gesprekken 

tussen spelers, waarin steeds meer SCH’ers zich 

mengden. Spelers toonden veel onderling respect 

en maakten zoveel lol met elkaar dat ik soms 

vergat dat ik op een voetbalveld stond. Aan deze 

vriendschappelijkheid werd herhaaldelijk fysieke 

uiting gegeven. De grensrechter liet ondertussen 

zien ontzettend goed te kunnen vlaggen, terwijl 

de clubscheidsrechter volledig handelde in de 

geest van de wedstrijd. U begrijpt, het was een 

absoluut voorrecht en groot genot deze partij te 

spelen.

De laatste maanden hebben meerdere elftallen 

van Sportclub Hees zowel regionale als lande-

lijke media gehaald: die teams waren zó sportief, 

dat het competitieve element verdween en de 

wedstrijden niet zijn uitgespeeld. Tijdens onze 

wedstrijd groeide de vriendschap net niet tot dat 

niveau, maar een vereniging met zulk voorbeeldig 

gedrag kan geen aandacht genoeg krijgen. Wij 

zullen daarom de KNVB in een brief onze ervarin-

gen beschrijven en aangeven dat wij alleen nog 

tegen SCH willen spelen.

zuid-oostkant om het Alpinium 6  te kunnen beklauteren. 

Op dinsdagen kun je naar het afgesloten gedeelte voor 

soep en brood.

Het laatste deel van de wandeling eindigt achter langs 

het groene Huygensgebouw 7  van de Radboud. Ondanks 

de afname van het aantal techniekstudenten staat hier 

een prachtig nieuw instituut (2007) dat Nijmegen in ieder 

geval een beetje een Nobelprijswinnaar heeft opgeleverd 

(André Geim). Voordat we aan Station Heyendaal zijn, 

6

7

8

lopen we langs één van de sterkste (supergeleidend) mag-

neten (20Tesla) van ons land die in het NMR Laboratorium 

staat. Het zit in dat ronde (Goudsmit) Paviljoen 8 , waar 

via ondergrondse gangen de natuurkunde en de biologie 

hun samenwerking vinden.

De wandeling is terug te vinden op de site van de ver-

eniging of op www.everytrail.com/view_trip.php?trip_

id=2593809, waar u de route kunt opladen op een GPS.

1

2

3

4

5

6

7

8

Bronnen: Wikipedia, Rooms Katholieke Wordpress, Trouw/NRC (1996), RUN
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Een bekende Nijmegenaar uit Hees
Kunstschilder Christiaan Hendrik Hammes (1872-1965)

Door: Jan Brauer

Chris Hammes werd op 13 oktober 1872 geboren in Andijk, 

waar zijn vader huisarts was. Na de HBS in Hoorn trok hij 

naar Amsterdam en werd decoratieschilder. Hij volgde 

daar opleidingen aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid 

en aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten. 

Tussen 1897 en 1901 maakte hij studiereizen naar België, 

Luxemburg, Duitsland, Zwitserland en Spanje en verbleef 

hij in verschillende plaatsen in Nederland om te werken als 

etser en landschapsschilder – Bergen, Heeswijk-Dinther, 

Nistelrode en enkele plekken in Zuid-Limburg. Vanaf 1901 

Chris Hammes schilderde vanuit zijn atelier aan de Bredestraat meer dan vijftig jaar mooie 
dorpse tafereeltjes. Een kunstenaarsportret in onze serie over belangrijke Heesenaren uit 
de Nijmeegse geschiedenis, afkomstig uit het Numaga Jaarboek 2013 (zie www.numaga.nl).

werkte en woonde hij langere tijd in Amsterdam, onder 

meer aan de Ceintuurbaan waar ook Piet Mondriaan 

enige tijd werkte. Hammes werd lid van de bekende 

Amsterdamse kunstenaarsverenigingen Arti et Amicitiae 

en Sint Lucas.

Rudolphina, roepnaam Titine
Op 15 augustus 1911 trouwde Hammes met Rudolphina 

E. Wagner (1898-1971). Haar opa vormt Hammes’ band met 

Nijmegen: de legerofficier J.C. Wagner woonde in Hees 

in de villa Anna Rowa aan het Kerkpad (het huidige Rivo 

Torto). In 1912 betrokken Christiaan en Titine – zoals haar 

roepnaam luidde – het huis Laarhoek aan de Bredestaat 

in Hees. Hier bleef hij ruim vijftig jaar wonen en werken. 

In 1915 werd hun zoon Charles Pieter geboren, die later 

beeldhouwer werd. Mevrouw Hammes-Wagner was een 

geschoold zangeres; ze trad regelmatig op bij feestelijke 

bijeenkomsten in het lokale hotel Heeslust en vervulde 

een belangrijke functie in het dorpsleven van Hees, bij-

voorbeeld bij de organisatie van muziekconcoursen en 

dorpsfeesten.

Stemmige dorpsgezichten
Chris Hammes is vooral bekend geworden als landschaps-

schilder. Zijn werk is geïnspireerd op de Haagse School. 

Kenmerkend is de losse toets waarmee hij vaak een in 

de natuur persoonlijk ervaren stemmingsbeeld wilde 

Boven: Hammes 

schilderend in  

zijn atelier

Lidmaatschapsbewijs Arte et Amicitia
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Ik ben als docent van de administratieve 

opleiding verbonden aan het REA 

College te Nijmegen (Kerkenbos). Deze 

opleiding (onderdeel van Pluryn) is 

voor jongvolwassenen met afstand 

tot de arbeidsmarkt. We richten onze 

opleiding zo praktisch mogelijk in. Een van 

de praktijkonderdelen is onze boekenshop, 

waar tweedehands boeken worden 

verkocht. De boekenshop heeft een edu-

catief doel. De boeken worden geselec-

teerd, beoordeeld, gearchiveerd en via 

internet verkocht. In dit proces hebben onze 

cursisten een belangrijke rol.

Voor onze boekenshop zijn wij op zoek naar 

tweedehands boeken die in redelijk goede staat 

verkeren. Mocht u boeken over hebben, dan wil-

len wij ze graag hebben. Wij willen de boeken 

eventueel bij u komen ophalen.

Meer informatie vindt u op de website van 

het REA College (www.reacollegeneder-

land.nl/). Of neem contact met me op: mail 

naar liza.rudi@chello.nl of bel 088-7792310 

(van 9 - 17 uur) of 024-3239141 (na 18 uur).

Gezocht: 
tweedehands boeken

Door: Rudi Nass

Het REA College heeft de overtuiging dat jongeren met een beperking 
zoveel meer kunnen en volwaardig mee kunnen doen in onze samenle-
ving. Meedoen met de talenten die ze hebben en deze verder ontwik-
kelen in het (beroeps)onderwijs. REA College wil dat jongeren met een 
beperking uitgedaagd worden om een volwaardig vak te leren en niet te 
snel aan de kant te worden gezet. REA College doet er alles aan om deze 
jongeren optimaal te kwalificeren en uit te plaatsen voor het vak van 
hun keuze, met een volwaardige kwalificatie én een duurzame baan op 
minimaal mbo-niveau. Wij bieden de volgende vakrichtingen aan: ict, 
mediadesign, administratie, groen en metaal.

weergeven, zoals de titels van zijn 

werken al aangeven: ‘Om het huis’, 

‘Rustig plekje’, etc. In het veld werkte 

hij vaak met een klein schilderdoosje 

waarvan de deksel een klein paneel-

tje (10 x 14 cm) kon bevatten. Zo kon 

hij ter plekke z’n landschapservaring 

vastleggen. In het atelier werkte hij 

dat beeld in groter formaat uit. Voor 

een eerste belangrijke tentoonstel-

ling in een serie Jonge Kunstenaars 

in 1909 in het Stedelijk Museum in 

Amsterdam leverde hij maar liefst 210 

werken, bijna de helft van de totale 

expositie. Overigens waren eerder 

in deze serie Piet Mondriaan en Jan 

Sluyters gepresenteerd. Daarna 

volgden regelmatig tentoonstellin-

gen door het hele land en uiteraard in Nijmegen: in 1953 

was er in De Waag een ere-tentoonstelling bij zijn tach-

tigste verjaardag. Bij de oprichting van de Gemeenschap 

Beeldende Kunstenaars Nijmegen (1946) werd Hammes 

ere-voorzitter.

Etser
Tot op hoge leeftijd hield Chris Hammes vast aan land-

schappen in laat-impressionistisch stijl. Ook was hij een 

begenadigd etser. In zijn werk besteedde Hammes veel 

aandacht aan Nijmegen en omgeving, variërend van 

landweggetjes en woeste heide tot dorpsgezichten, bij-

voorbeeld van Hees met de karakteristieke Petruskerk. In 

oktober 1962 was er nog een laatste expositie ter gelegen-

heid van zijn negentigste verjaardag. Op 10 januari 1965 

overleed Christiaan Hammes op 92-jarige leeftijd in huize 

Laarhoek.

Meer weten?
Schilderijen en etsen van Chris Hammes zijn te vinden 

in Museum Het Valkhof. Over zijn werk zie: G.Lemmens, 

Christiaan Hendrik Hammes (1872-1965) – Charles Pieter 

Hammes (1915-1991). Twee Nijmeegse kunstenaars, 

Nijmegen 1992. Foto’s en familiedocumentatie in het 

Regionaal Archief Nijmegen.

Ingekleurde tekening Petruskurk 1930-1940

Schetsje van de kerk op een boterhammenzakje Menu 35-jaar atelier
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STOP

Geen rust voor  Hees: laatste ontwikkelingen
Door: Jan de Kanter 

middelen. De resterende risicocon-

tour mag niet over een naburig bedrijf 

vallen. Anders wordt de vergunning 

geweigerd. Bovendien mag de zoge-

naamde 10-8 risicocontour (een nog 

scherpere veiligheidsnorm voor risi-

covolle bedrijven – kans 1 op de 100 

miljoen) niet over woonhuizen vallen. 

Een tweede bedrijf, dat qua veilig-

heidsrisico’s de omvang van TWO 

(opslag van chemische stoffen) heeft, 

is hierdoor niet mogelijk. 

Wij zijn van mening dat met deze aan-

scherping het maximale uit het over-

leg met de gemeente is gehaald. De 

veiligheidsrisico’s zijn sterk ingeperkt. 

Borging in het nieuwe bestemmings-

plan dient nog plaats te vinden.

Bestemmingsplan 
Kanaalhavens
Het verzoek tot schorsing van het 

gewijzigde bestemmingsplan bedrij-

venterrein Kanaalhavens is afge-

wezen. De Raad van State ziet geen 

spoedeisend belang om het nieuwe 

bestemmingsplan direct buiten wer-

king te stellen. Er worden op korte 

termijn geen vestiging van nieuwe 

risicovolle bedrijven verwacht, aldus 

de Raad. De Raad van State doet 

uitspraak tijdens de zogenaamde 

bodemprocedure. Er is nog geen 

datum van de zitting voor het beroep 

bekend.

Verbetering communicatie 
De gemeente Nijmegen heeft aan-

gegeven meer te zullen investeren in 

vroegtijdige communicatie over nieu-

we vergunningen van bedrijven op het 

bedrijventerrein Nijmegen West en 

relevante dossiers. De gemeente legt 

ons binnenkort een voorstel hierover 

voor. 

Geurpanel
Op 3 december 2013 hebben we naar 

aanleiding van ons eerste overleg 

met Dura een oproep gedaan aan 

mensen in Nijmegen-West die last 

hebben van een asfaltgeur, om zich 

aan te melden voor een geurpanel. 

Acht mensen op vijf verschillende 

adressen hebben zich daarvoor opge-

geven. De bedoeling is dat men geur-

overlast waarvan men vermoedt dat 

die van de Asfaltcentrale komt bij de 

asfaltcentrale (024-3775866) en bij 

ons (stopdura@dorpsbelanghees.nl) 

meldt. Probleem is dat de productie 

bij de asfaltcentrale vanaf kerst 2013 

tot aan maart 2014 is gestopt van-

wege de jaarlijkse onderhoudsbeurt. 

Ook in de eerste helft van december 

is de productie in verband met het 

winterweer al sterk afgenomen. Toch 

leverde het geurpanel begin decem-

ber nog een tweetal geurmeldingen 

op. De bedoeling is dat we in maart 

doorgaan met de meldingen. Ook 

mensen die zich niet aangemeld heb-

ben voor het geurpanel worden ver-

zocht iedere geuroverlast te melden, 

zowel bij de asfaltcentrale als bij Stop 

Dura Vermeer.

tweede gesprek met Dura Vermeer. 

Daarbij zijn een paar voorstellen 

besproken die Dura Vermeer nader wil 

bestuderen. We zijn van plan om eind 

maart een bijeenkomst voor omwo-

nenden te organiseren om geza-

menlijk te overleggen hoe we verder 

gaan. Nadere informatie zal t.z.t. op 

onze website worden geplaatst en 

per mail worden verstuurd naar die-

genen die zich aangemeld hebben op 

 stopdura@dorpsbelanghees.nl.

Puinbreker Ambachtsweg
Dura Vermeer heeft ook een aanvraag 

ingediend voor een aanpassing van de 

vergunning voor de puinbreker op de 

Ambachtsweg. Op 19 februari hebben 

we hierover gesproken met ODRN. 

De aanpassing is wettelijk mogelijk. 

De verwachting is dat eind maart de 

ontwerpvergunning gepubliceerd 

zal worden, waarna er zes weken 

lang zienswijzen ingediend kunnen 

worden.

Beleidsvisie Externe 
Veiligheid Nijmegen
Het college van B&W heeft naar 

aanleiding van alle bezwaren de 

Beleidsvisie Externe Veiligheid aan-

gepast. De visie is op 28 januari door 

het college gewijzigd vastgesteld. 

Op 12 februari is de aangescherpte 

beleidsvisie in de Raadscommissie 

besproken. Daarna neemt de raad een 

besluit. De aanscherping houdt in dat 

de risicocontour van een bedrijf (de 

zogenaamde 10-6 contour – kans 1 

op de miljoen op een ernstig ongeval) 

zo klein mogelijk dient te zijn door de 

toepassing van de best beschikbare 

nog meer stop, stank en lawaai
door verdere uitbreiding

Dura Vermeer

In de Stenen Banken van september 
en december 2013 hebben wij u 
geïnformeerd over alle ontwik-
kelingen rond de uitbreidingsplan-
nen van de asfaltcentrale van Dura 
Vermeer en gerelateerde zaken. 
Graag willen wij u hierbij op de 
hoogte brengen van de laatste 
ontwikkelingen. 

Nieuwe ontwerpvergunning
Het is ons niet gelukt om de aanvraag 

over de uitbreiding van tafel te krij-

gen. Dura Vermeer houdt vast aan de 

aanvraag. Dura Vermeer is wel bereid 

om over milieumaatregelen te pra-

ten en daarvoor enkele weken extra 

tijd te nemen. Zo wil het bedrijf het 

ingestelde geurpanel (zie hieronder) 

ondersteunen om na te gaan wan-

neer geuroverlast optreedt en hoe dat 

zoveel mogelijk beperkt kan worden. 

De gemeente Nijmegen heeft gesteld 

dat de ontwerpvergunning opnieuw 

in procedure wordt gebracht. 

Er kan opnieuw een zienswijze 

(bezwaar) worden ingediend. Met 

de Omgevingsdienst Regio Nijmegen 

(ODRN) is er eind januari een overleg 

geweest over de zienswijzen die bij 

de vorige ontwerpvergunning (die nu 

is ingetrokken) waren ingediend. Een 

aantal bezwaren uit de zienswijzen 

worden in de nieuwe ontwerpver-

gunning verwerkt. Volgens ODRN 

is de uitbreiding wettelijk mogelijk. 

Uitbreiding leidt volgens ODRN níet 

tot overschrijding van de normen voor 

geur (ook niet bij zogenaamde pieke-

missies), stof en geluid.

In aansluiting op het gesprek met 

ODRN hadden we op 19 februari een 
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Na het succes van het eerste Ommetje Door Hees, afgelo-

pen oktober, heeft de Werkgroep Cultuur besloten weer 

aan te sluiten bij het initiatief van de Nachtburgemeester 

om ook dit jaar een Hees’ Ommetje te organiseren. De 

avond staat al vast: die van 4 oktober 2014. We hopen er 

weer een mooie, feestelijke avond van te maken voor alle 

deelnemers.

Typisch Heese panden
Het lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat altijd sneller dan je 

denkt en er moeten locaties worden uitgezocht, geschikte 

verhalen worden gekozen en optredens worden voorbe-

reid. Daarom nu in de Stenen Bank een oproep voor uw 

medewerking.

Zo zouden we graag wat meer dan vorig jaar aandacht 

willen besteden aan de geschiedenis van ‘ons dorp’ en 

dat kan natuurlijk heel goed aan de hand van die typisch 

Heese panden waar een verhaal bij hoort. Woont u in zo’n 

huis met een geschiedenis? En zou u het leuk vinden om 

uw buurtgenoten daar over te vertellen (of te laten vertel-

len)? Of heeft u in uw huis een geschikte kamer of andere 

ruimte om er een optreden te laten plaatsvinden?

Actieve bijdrage
Maar het gaat niet alleen om de locaties. We horen het ook 

heel graag als u een actieve bijdrage wilt leveren aan het 

ommetje door een optreden te verzorgen, een verhaal te 

vertellen of uw buurtgenoten iets van uw werk of hobby te 

laten zien.

Of misschien bent u niet zo artistiek (denkt u), maar wilt u 

ons graag meehelpen bij de organisatie van het ommetje 

door Hees? Reacties zijn van harte welkom (wgcultuur@

dorpsbelanghees.nl)

Een                     
Nachtommetje Hees
Door: Tony Schouten en Dick van Eck

nieuw
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<   advertenties   >

<   advertenties   >

Adverteren in uw wijk?

Hier kan de volgende keer  

uw advertentie staan.

De redactie van de Stenen Bank zoekt…
…een enthousiaste wijkbewoner die vrijwillig de acquisitie 

van de advertenties voor ons blad kan verzorgen.

Neem contact op met het secretariaat (secretariaat@dorpsbelanghees.nl).

GDF SUEZ Energie Nederland is onderdeel van de Groep GDF SUEZ, een wereldspeler op het gebied van energie, services, 
water en milieu. Met zes moderne productielocaties, waaronder Centrale Gelderland in Nijmegen, wekken wij meer dan 20% 
van de elektriciteit in Nederland op. De centrale in Nijmegen speelt een belangrijke rol in de energiemix. De biomassa-installatie 
kan ongeveer een kwart van de hoeveelheid steenkool die jaarlijks wordt verbrand, vervangen door biomassa. Door deze  
investering steeg de capaciteit aan biomassa, voldoende om 250.000 gezinnen te voorzien van groene stroom. 

www.gdfsuez.nl

Jubileumjaar Bouwdorp Hees!
Over de inschrijving

Bouwdorp Hees viert dit jaar haar vijfjarig bestaan. Door 

de groeiende populariteit verwachten we dit jaar weer 

veel aanmeldingen. We willen dit jaar tweehonderd kin-

deren deel kunnen laten nemen zodat we niemand teleur 

hoeven stellen. Om de week goed te laten verlopen, doen 

we dit jaar bij de inschrijving een beroep op de ouders om 

een handje te helpen. Hierdoor weten we dat er voldoende 

toezicht is, zijn de kosten per kind laag te houden en kun je 

zelf meegenieten van de gezellige sfeer.

Inschrijven
Op de site, www.bouwdorphees.nl, vind je het laatste 

nieuws, kan je je met het inschrijfformulier tussen 1 en 

25 mei inschrijven.

Bridgeclub ZuidWest organiseert elke vrijdag een vrije inloopmiddag (start 

om 13.30 uur). Heeft u geen partner? Geen probleem, wij zoeken er een voor u.

U kunt zich aanmelden via onze website www.bc-zuidwest.nl, in een email 

naar vrijdagbridge@bc-zuidwest.nl of op de speelmiddag in de zaal voor 

13.25 uur. De kosten zijn € 1 p.p. (leden gratis).

Bij Bridgeclub ZuidWest is ook zeer recent een beginnerscursus Bridge 

gestart. Deze is opgezet voor cursisten van omroep MAX maar kan ook door 

andere mensen die willen gaan bridgen, gevolgd worden. De cursus telt in 

totaal 12 lesmiddagen. De kosten zijn ongeveer € 35 voor 12 lessen.

Meer weten?
Kijk eens op onze website www.bc-zuidwest.nl of neem 

telefonisch contact op: T. van Rijswijk 024-3790956.

Graag tot ziens in onze speelzaal, Wijkcentrum Titus 

Brandsma, Tweede Oude Heselaan 386 te Nijmegen.

Voor de kinderen start het Bouwdorp op zondag 17 augus-

tus. De dagen ervoor wordt het terrein opgebouwd door 

volwassenen. Op vrijdagavond 22 augustus sluiten we met 

zijn allen de week af met een knallend eindfeest.

Als sponsor bijdragen aan het Bouwdorp?
We zijn blij met een financiële bijdrage, maar ook goederen 

zijn welkom. Stuur een mailtje naar info@bouwdorp.nl en 

we nemen contact met u op.

We wensen iedereen een mooie lente. En kinderen, ga vast 

oefenen met die hamertjes!

Groeten van de organisatie van Bouwdorp Hees

Bridgers opgelet
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BEDRIJFSWEG 9  
6541 DC NIJMEGEN

T +31 [0]24 - 377 09 77   
F +31 [0]24 - 377 28 48 

E INFO@THOONEN.EU 
W WWW.THOONEN.EU 

DENNENSTRAAT 69  
6543 JP NIJMEGEN

T +31 [0]24 - 377 00 06   

E THOONEN@BIKETOTAAL.NL 
W WWW.THOONENBIKETOTAAL.NL 

KINDERFIETSEN
ELECTRISCHE FIETSEN
RACEFIETSEN & ATB’S

STADS- & HYBRIDEFIETSEN

KWALITEIT VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
METALEN RAMEN   WINKELPUIEN     

 [AUTOMATISCHE] DEUREN REPARATIES METALEN PUIEN
 FIJN STAALWERK

> Makkelijk bereikbaar

> Volop gratis parkeergelegenheid

> Uitgebreid assortiment in de winkel

> Alle boeken verkrijgbaar (op voorraad of bestellen)

> Uitgebreide openingstijden (iedere dag vanaf 8 uur)

> ING Servicepunt en Post NL balie in de winkel

> Tevens kopieren, faxen en OV-Chip oplaadpunt

> U bent van harte welkom

Telefoon : (024) 388 69 76 of (024) 378 58 10

Dagelijks open van 08:00 tot 18:00 uur

op donderdag tot 20:00 uur

en zaterdag tot 17:00 uur

 Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen

Iets te vieren !

Op een uniek plekje in Nijmegen, 

in een persoonlijke sfeer.

www.sfeerhuys.nl

Kapsalon MARGOT

Godfried Bomansstraat 22
6543 JA Nijmegen

Openingstijden:
Dinsdag 9.00 - 20.00 uur

Woensdag t/m Vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Tel: 024 - 845 02 11

Margot is uw vaste kapster
Knippen vanaf 15 euro

Voor tarieven zie:

www.kapsalonmargot.nl


Bij inlevering advertentie
eenmalige korting van 10%✁

Samen onderweg, samen op weg…

terugkomen in je eigen kracht

Diagnostiek, begeleiding en coaching van 
kinderen, jongeren en volwassenen.

Drs. Gerjó Pieters-Mestrom
Orthopedagoge-generalist

GZ-psycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog

Oplossingsgerichte cognitieve therapie en coaching
Mindfulness

Cogmed Werkgeheugen Training
Psychodiagnostisch onderzoek

Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen

024-3782314
gerjo.pieters@online.nl

www.gerjopieters.nl
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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 karakter van Hees. 

destenenbank

Bezoek de website van de vereniging

www.dorpsbelanghees.nl

Redactie
Peter Waterkoort (hoofdredactie), Minke Veldhoen (eindredactie),  

Henk Termeer, Wilma van Seters-van Steen, Jacques de Vroomen,  

Theo Verheggen

vormgeving: Simone Weijs | Vormweijs

fotografie: Frank Jongejan 

advertenties: secretariaat

Redactieadres van de Stenen Bank 
Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen, tel: 024-3770765

e-mail: redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Kopij
Kopij inleveren voor 23 mei 2014 op het redactieadres.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen  

te redigeren of in te korten.

Lid worden? 
U kunt lid worden via e-mail met de ledenadministratie, via het 

 contactformulier op de website of telefonisch via het secretariaat van de 

vereniging.  Het lidmaatschap kost € 10 per jaar. Hiervoor ontvangt u een 

acceptgirokaart. Indien u elektronisch betaalt, verzoeken wij u om tevens 

uw adres en postcode te vermelden. 

e-mail: secretariaat@dorpsbelanghees.nl

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
Ton van Seters (Voorzitter), tel: 024-3770765,  

e-mail: voorzitter@dorpsbelanghees.nl

Jacques Huybrechts (Penningmeester), tel: 024-3780875

Wilma van Seters-van Steen (Secretaris), tel: 024-3770765

Miny Schennink-Paus, tel: 024-3772436

Siebold de Graaf, tel: 024-3481776

Toon de Goede, tel: 024-3556299

William Thoonen, tel: 024-3779136

Secretariaat 
Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen

e-mail: secretariaat@dorpsbelanghees.nl

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

Penningmeester
e-mail: financien@dorpsbelanghees.nl

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen 
Groen Hees: Ab Verheul, tel: 024-3779914

Historie: Jan Brauer, tel: 024-3785682

Ruimtelijke Ordening: Jan de Kanter, tel: 024-3780508

Milieu: Ton van Seters, tel: 024-3770765

Bouwdorp Hees: Monique Vermeulen, tel: 024-8485818

Cultuur: Miny Schennink-Paus, tel: 024-3772436

Wijkagenten: tel: 0900-8844

ten oosten van Wolfskuilseweg: Hans Zweers

ten westen van Wolfskuilseweg: John Striekwold

Bel- en Herstellijn: tel: 14024

Wijkbeheerder Oud en Nieuw West
Vincent Meijers, tel: 024-3292622

Vereniging Dorpsbelang Hees

Bon goed voor € 2,50 korting 

Vereniging Dorpsbelang Hees

Bon goed voor € 2,50 korting 

✁

✁

✁D Zie voor meer informatie pagina 4-5 van deze Stenen Bank d


