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Q Midzomernachtconcert > zaterdag 21 juni om 19.30 uur in de Petruskerk > zie pagina 15

Q Bouwdorp Hees > 17 tot en met 22 augustus in Dorpspark Hees (Kometenpark) > zie pagina 19

Q Dorpsfeest > zaterdag 6 september van 16.30 tot 20 uur in de tuin van de Petruskerk
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 In dIt nummer…
Ooit telde Hees wel zes bakkerijen. Een van hen was bakker Van Kuijk. De Stenen Bank praat met 

zoon Jef en kleindochter Elle. Tegenover hun vroegere lunchroom start bij de stenen bank weer een 

wandeling. Dick van Eck neemt ons mee naar een van zijn lievelingsgebieden: de Beuningse Waard.

Hier kun je genieten van het rivierenlandschap en voor je uit mijmeren over wat is, gaat en komt… In 

deze Bank: het voormalige postkantoor aan de Schependomlaan, een convenant met de gemeente, 

bekende Heesenaren en dagboekaantekeningen in gewezen oorlogstijd.

Bakkerij Van Kuijk: 
Kwaliteit en Innovatie Door: Theo Verheggen

Ooit telde Hees wel zes bakkers. 
Eén van hen was bakker Van 
Kuijk. De Stenen Bank praat met 
zoon Jef en kleindochter Elle.

Als je het niet weet, verzin je het ook 

niet: pal tegenover de stenen bank 

zat vroeger een lunchroom. Spiedend 

tussen de dichte begroeiing op de 

hoek Bredestraat-Korte Bredestraat 

is de serre nog te zien. Verander je 

in gedachten het linker raam door 

een toegangsdeur en verzin je er een 

levendig terras bij, dan komt de zaak 

van de familie Van Kuijk een beetje tot 

leven. Hier werd de hele zomer door 

koffie, gebak en ijs geserveerd. In de 

winter was de lunchroom alleen open 

gedurende het weekend. Het gebak 

kwam uit de eigen brood- en banketbakkerij op nr. 197. 

Daar was ook de Centra gevestigd, de eigen kruideniers-

winkel. De etalageruit is er nu nog gemakkelijk te herken-

nen. Een bedrijvige familie dus, sinds de jaren 20 van de 

vorige eeuw werkzaam in de Bredestraat, met naamsbe-

kendheid en klandizie in de wijde omtrek. Lees verder op pagina 2 >>

In de winkel: (v.l.n.r.): vader, Leida, Ans, moeder, 

Jan, vriendje of klantje
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Zoon Jef jr. vertelt: “We waren thuis met tien kinderen en 

iedereen had wel een taak in een van de winkels. De jon-

gens hielpen vader in de bakkerij, de meisjes stonden met 

moeder in de winkel. Er was altijd veel te doen. Dat moest 

ook wel op deze locatie. Je zat toch aan de rand van de stad 

en met de opkomende industrie langs het kanaal was er 

geen achterland richting Beuningen en Weurt. Brood en 

banket werd daarom tot in de verre omgeving bezorgd. 

Ik herinner me nog de bakfiets maar al gauw kwamen er 

autootjes om de bestellingen te verzorgen.” 

Speculaas
“Het ging – eigenlijk net als tegenwoordig – om netwer-

ken”, vult Elle haar oom aan. Zij is de dochter van ‘Tien’ Van 

Kuijk, eveneens bakker, die later een eigen zaak had in de 

Generaal Smutsstraat. “Het was natuurlijk belangrijk om 

kwaliteit te leveren. Daarmee kon je een grote klandizie 

opbouwen in de stad. We leverden ook aan de welgestelde 

ouderen in Sancta Maria, inclusief hun kinderen als die op 

bezoek kwamen. Die gingen graag met onze uitstekende 

speculaas naar huis.” 

Industrieel brood
“Kwaliteit ja, en voortdurende innovatie”, zegt Jef jr. In 

de jaren vijftig keken we met spanning naar de opkomst 

van de supermarkten in de Verenigde Staten. Dat stond 

hier natuurlijk ook te gebeuren. Bood dat kansen? Was het 

een bedreiging? In de jaren zestig kregen we er echt mee 

te maken en dat was niet altijd gemakkelijk. Berucht was 

bijvoorbeeld de firma Roding die op grote schaal brood 

ging maken. Dat was industrieel brood in onze ogen: slap 

en smakeloos. Maar ja, een concurrent was het wel. Dat 

pareerden wij met ambachtelijkheid en dat lukte. Maar 

het was wel nodig om te blijven nadenken over vernieu-

wing. Om die reden kwam de lunchroom er bij. Het was 

uitbreiden of wegwezen. Het idee om ijs te serveren kwam 

van broer Wim. Die had er overigens ook voor gezorgd dat 

in de kruidenierswinkel uitstekende wijn te koop was. Je 

kocht indertijd zonder omhaal een Chateauneuf du Pape 

in Hees!”

Katholiek
“Voor de klanten deed je alles. Werd er op zondagoch-

tend om 8 uur op de deur geklopt, dan werden de mensen 

gewoon bediend. Het leidde soms ook wel tot bijzondere 

situaties”, zegt Jef. “Wij waren van katholieken huize en 

dan had je vooral katholieke klanten. Wij speelden ook 

vooral met katholieke kinderen. Maar 

verderop in de Kerkstraat woonde een 

protestants gezin dat bij ons kocht. Ik 

mocht daarom wel met hun zoontje 

spelen. Dat ging tegen de leer in, maar 

het was goed voor de klandizie. Ik 

kwam er overigens ook heel graag.”

De leuning
Elle: “Het ondernemen is echt in de 

familie gebleven. Mijn vader begon 

zoals gezegd zijn eigen bakkerij en 

twee andere ooms (Wim en Gerard) 

startten een supermarkt – eentje in 

Elst en eentje buiten de stad. Later kwam er nog een bij in 

Neerbosch-Oost. Tot het eind van de jaren zestig woonden 

we met ons gezin boven de lunchroom. Het gezin van oom 

Wim woonde beneden. We speelden dagelijks op en rond 

de stenen bank. Dat was gewoon onze bank. Gek genoeg 

zaten we nooit op de zitting, maar altijd op de leuning. En 

maar kletsen en maar spelen.”

Eind jaren zestig kwam er een eind aan alle bedrijvig-

heid. De kinderen vlogen uit, de winkel ging dicht, het 

huis werd verkocht en de lunchroom werd verhuurd als 

studentenwoning.

 “Hoe waren de oorlogsjaren eigenlijk?,” vraag ik vlak voor-

dat we afscheid nemen. “Nou, ik was nog erg klein”, zegt 

Jef, “maar ik weet dat het huis op enig moment geraakt 

is door granaten. Bij gevaar vlogen we de onderoven 

in. Toen het echt raak was, lag ik echter gewoon in mijn 

bedje. Tussen het gruis en de optrekkende stof werd ik 

ongedeerd aangetroffen. Ze waren me in alle consternatie 

vergeten…” 

De lunchroom is tegenwoordig verborgen tussen groen

Foto: Marieke Cuppens

Op de stenen bank (v.l.n.r.): Anita, 

Elle, Rob en Ans Jef en Elle | Foto: Marieke Cuppens

In het vorige nummer van de Stenen Bank schreven 

we al dat er dit jaar weer een nachtommetje Hees 

zal zijn, en wel op zaterdag 4 oktober. Die avond 

kunt u dus opnieuw (mee)wandelen door de wijk 

langs verschillende, vooral historische, locaties 

waar op dat moment iets te beleven valt.

Verschillende mensen en groepen uit Hees hebben 

hun medewerking al toegezegd in de vorm van ver-

halen over (de geschiedenis van) Hees, een mooie 

locatie of een muzikaal optreden – maar er is ruimte 

voor meer bijdragen. 

Heeft u een mooie ruimte te bieden, of wilt u op een 

andere wijze een actieve bijdrage verzorgen? De 

vorm ligt niet bij voorbaat vast; we laten ons graag 

verrassen. 

Er is enige financiële ruimte om – indien gewenst – 

bij de voorbereidingen een keer een professional in 

te huren onder het motto: een goede aanwijzing is 

nooit weg!  

Als u een bijdrage wilt verzorgen, stuur dan een 

mailtje naar: wgcultuur@dorpsbelanghees.nl.  We 

nemen dan zo spoedig mogelijk contact op. Bellen 

kan ook: 024-3779839.

Een                     
Nachtommetje Hees
Door: Tony Schouten en Dick van Eck

nieuw

Kruidenierswinkel, blik op de Bredestraat. V.l.n.r.: Rob, Elle en Anita

3destenenbank   |  juni 2014
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Het convenant over het Breed-terrein
Over doelstellingen en dilemma’s
Van het bestuur

In deze bijdrage willen wij als bestuur uiteenzetten waarom wij besloten hebben tot  
een convenant met de gemeente met betrekking tot de ontwikkeling van het 
‘Breed’-terrein. Dit naar aanleiding van de discussie die ontstond op de Algemene 
Ledenvergadering (april 2014).

De eerste doelstelling van onze ver-

eniging is “het versterken, dan wel 

behouden van het dorpskarakter van 

Hees, alsmede het bevorderen van de 

kwaliteit van het woon- en leefmi-

lieu”. Zo staat het in de statuten en 

dat doel streven we allemaal na, geen 

twijfel daarover!

Echter, in de praktijk staat het bestuur 

met enige regelmaat voor het dilem-

ma welke weg naar dit doel het beste 

is. De weg van overleg en onderhan-

deling met de overheid of de weg van 

bezwaarschriften en procederen. De 

ervaring heeft geleerd dat geen van 

beide wegen een garantie op succes 

biedt.

Ook nu doet zich zo’n dilemma voor 

rond de gemeentelijke plannen voor 

de invulling van het ‘Breed’-terrein. 

Kiest het bestuur voor het overleg-

model (in dit geval resulterend in een 

convenant met de gemeente) of willen 

we dat ‘principieel’ niet? Voor ons is 

het meest relevant hoe we het beste 

resultaat denken te behalen. En dat is 

een inschatting die per definitie vat-

baar is voor een verschil in opvatting. 

Het bestuur heeft zich over dit dilem-

ma laten adviseren door de betrok-

ken werkgroepen van de vereniging: 

Ruimtelijke Ordening en Groen Hees. 

Beide werkgroepen hebben hierover 

bij herhaling en intensief vergaderd, 

waarbij de argumenten van alle 

werkgroepleden zijn ingebracht. De 

werkgroep Groen Hees gaf uitein-

delijk unaniem de voorkeur aan het 

convenant, de werkgroep Ruimtelijke 

Ordening bleef verdeeld: twee leden 

inclusief de voorzitter kozen voor het 

convenant, de twee andere leden van 

de werkgroep waren daar tegen.

Met deze adviezen heeft het bestuur 

zijn eigen verantwoordelijkheid geno-

men – dat mag van ons verwacht wor-

den. We hebben besloten te kiezen 

voor een convenant met de gemeente. 

Niet omdat het perfect is, niet omdat 

het een garantie biedt, maar omdat 

het naar onze inschatting de beste 

weg is in de gegeven situatie. Ja, dit 

convenant is gestoeld op vertrou-

wen tussen de overheid en onze 

vereniging. En ja, vertrouwen kan 

beschaamd worden, dat weten we. 

Maar moeten we daarom ‘principieel’ 

afzien van een weg die gebaseerd is 

op vertrouwen? 

Wij vinden van niet. Daarom hebben 

we gekozen voor het convenant.

Ingezonden brief

Convenant Dorpsbelang en gemeente 
over bufferzone Hees: niet doen!
Door: Bea van Zijll de Jong (oprichter, oud-voorzitter, oud-raadslid) en Anton Beljaars

B&W willen in de groene buffer bij Breed een nieuw 

bedrijventerrein aanleggen ten behoeve van twee gara-

gebedrijven en een tuincentrum. Reactie van ons bestuur 

aan gemeente: “Onbetrouwbare overheid, strijdig met 

gemeentebesluiten.” Echter, de werkgroepvoorzitters 

van Groen en Ruimtelijke Ordening (RO) en de gemeente 

houden sinds voorjaar 2013 gesprekken die resulteerden 

in een zgn. convenant. Inhoud: B&W kopen de Novio-

kassen (Bredestraat) en doen hun best om de bedrijven-

bestemming Energieweg ter plaatse van de geluidswal 

(vv. Kraijenhof) geschrapt te krijgen. In ruil daarvoor gaat 

Dorpsbelang al bij voorbaat akkoord met het nieuwe 

bedrijventerrein en met handhaving van de bedrijvenbe-

stemming Dr. De Blécourtstraat. 

Wij hebben hiertegen in de werkgroep RO al direct 

bezwaar gemaakt, ook omdat onze leden er niet in gekend 

werden. Vergeefs. Naar aanleiding van de algemene leden-

vergadering (april 2014) hebben wij het bestuur een brief 

geschreven. Resultaat is deze ruimte in de Stenen Bank. 

Er wordt maar liefst 20.000 m² (4 voetbalvelden) onttrok-

ken aan de groene buffer. Huidige bestemming: Groen/

Kwekerijen. Toekomstige bedrijfsomvang: onbekend. 

Alleen al het tuincentrum (doorgaans meer gebouw dan 

groen, zie Intratuin) krijgt 200 parkeerplaatsen. Het 

(vracht)verkeer in onze wijk neemt verder toe. De afvoer-

weg komt in Park West (Wolfskuilseweg) te liggen. Bomen 

en groen verdwijnen dus onder asfalt. Allemaal direct 

tegenover nu al milieubelastende bedrijven: asfaltcen-

trale, puinbreker, schrootbedrijven, etc. 

B&W waren al van plan de Novio-kassen op te nemen in 

Park West. De gemeente lost dus met het convenant een 

belofte naar zichzelf in (sigaar uit eigen doos). Nu moet 

daar ineens instemming van Dorpsbelang met 20.000 m² 

bedrijventerrein tegenover staan. 

“Kraijenhof” beslaat 4000 m². De bestemming Sport is 

in 2008 gewijzigd in lichte bedrijvigheid. Ons toenmalig 

bestuur heeft hiermee ingestemd. Dat was fout. Maar dat 

moet je niet herstellen door nu in diezelfde buffer een veel 

grotere fout te maken: 20.000 m² aan bedrijvigheid toe-

voegen! En kan er bij Kraijenhof wel gebouwd worden, nu 

de geluidswal er ligt? Die verdwijnt niet.

Tegen de harde uitspraak van ons bestuur (geen bezwaar 

tegen 20.000 m² bedrijventerrein) staan dus boterzachte 

en al gedane (Novio) toezeggingen van het college.

Een van onze doelstellingen is behoud en versterking 

van de hele (!) groene buffer. Dat moet ons bestuur uit-

dragen middels overleg met de gemeente, kijken wat er 

binnen te halen is, en zo nodig bezwaar maken. Dat is de 

afgesproken werkwijze. De politiek, zeker de nieuwe col-

legepartijen (SP, GroenLinks, PvdA) hebben zich altijd voor 

de bufferzone ingezet en B&W vaak teruggefloten inzake 

Hees. Daarvan moet ons bestuur gebruik maken, gesteund 

door talloze gemeentelijke nota’s ten gunste van de buf-

ferzone (zie onze brief aan bestuur) en niet te vergeten 

de bijna 3000 aan de raad overhandigde handtekeningen 

WestWilGroeneBuffer (2012). Die zijn toch niet voor niets 

opgehaald?!

Als het convenant doorgaat en de (milieu)gevolgen van dit 

nieuwe bedrijventerrein bekend zijn, zullen onze leden 

vergeefs bij ons bestuur aankloppen. Puur formeel kun-

nen ze zelf bezwaar maken. Maar daarvoor zijn onze leden 

geen lid geworden. Bovendien zullen ze geen gehoor vin-

den bij de politiek. Hun eigen bestuur heeft immers al “ja” 

gezegd.

Daarom onze oproep aan de leden: reageer a.u.b.! Wij 

sturen u ook graag onze uitgebreide brief aan het bestuur 

toe, die helaas niet op onze website komt te staan. Onze 

e-mailadressen zijn: beavanzijlldejong@icloud.com en 

Anton.beljaars@tele2.nl.

Laten we onze vereniging behoeden voor een historische 

fout!

Links: Hoek Energieweg-Wolfskuilseweg 

Boven: Situatieschets 

Foto en tekening: Ton van Seters

>>

Convenant   Breed-terrein
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Convenant   Breed-terrein Reageren?
Lezers van deze Bank kunnen reageren door een mail te sturen aan het 
secretariaat (secretariaat@dorpsbelanghees.nl). Eventuele reacties 
zullen in het bestuur worden besproken. 
De volledige tekst van de brief van Bea van Zijll de Jong en Anton Beljaars 

aan het bestuur is ook via het secretariaat van de vereniging verkrijgbaar.
Reactie werkgroep Ruimtelijke Ordening

‘Beter ham zonder mosterd dan 
mosterd zonder ham’
Door: Jan de Kanter, werkgroepvoorzitter

“Wat hebben ham en mosterd nu te maken met de hoek 

Wolfskuilseweg-Energieweg en het ‘convenant’?” Deze 

uitdrukking geeft aardig het verschil van mening weer 

waarover we u informeren.

In de brief van Bea en Anton op de vorige pagina wordt 

de suggestie gewekt alsof de VDH, c.q. de werkgroep 

Ruimtelijke Ordening, haar principes verloochent, alsof 

wij niet meer zouden strijden voor (een zo groot mogelijk) 

Park West en dat we een ‘natuurlijke grens tussen indus-

trieterrein en Hees’ niet meer belangrijk vinden.

Die bewering is onjuist. We staan volledig achter die doel-

stellingen! Als ik even terugga naar de titel: We willen alle-

maal ham en mosterd!

De vraag waarover we van mening verschillen, is: “Hoe 

bereiken we zoveel mogelijk van wat we willen?” In iedere 

specifieke situatie proberen we zo goed mogelijk een 

afweging te maken welke aanpak het beste lijkt. Om welke 

locatie gaat het, wat kunnen we leren van het verleden 

(hoek Energieweg-Industrieweg is bijna volledig bedrij-

venterrein geworden ondanks alle bezwaarschriften), 

wat is de tijdgeest (de gemeente heeft geld nodig; de 

Noviokassen zijn mede daardoor nog steeds niet toege-

voegd aan Park West), met welke randvoorwaarden moe-

ten we rekening houden (op het terrein van Breed omvat 

de bouwgrens ± 80% van het oppervlak en de ontsluitings-

weg loopt nu langs het pand nr. 254 op de Wolfskuilseweg).

Dat hebben dus we ook gedaan ten aanzien van de plan-

nen van de gemeente met de hoek Wolfskuilseweg-

Energieweg. We hebben in overleg tussen werkgroepen en 

bestuur in meerderheid besloten niet star vast te houden 

aan ons principe: alleen groen. We hebben gekozen voor 

het (‘glibberige’) pad van: “Wat lijkt ons in deze situatie de 

beste aanpak en het hoogst haalbare dat we eruit kunnen 

slepen?” 

We zijn met de gemeente gaan praten over de ‘tegenpres-

tatie’ die we vragen als we meedenken met de plannen 

voor een tuincentrum (terrein Breed) en een garagebedrijf 

(tussen Breed en Energieweg). De harde voorwaarden 

waaraan de gemeente moet voldoen, zijn:

 − aankoop Noviokassen en het terrein toevoegen aan Park 

West;

 − ingang via de Energieweg; uitgang via een nieuw aan te 

leggen weg, schuin richting kruising Wolfskuilseweg-

Energieweg zodat men niet kan afslaan richting 

Energieweg. Ver weg van pand 254.); 

 − geen uitbreiding industrie/bedrijven op het tracé 

Neerbosscheweg-Wolfskuilseweg (‘niet meer stenen’) 

aan de kant van Hees;

 − afspraken worden in convenant vastgelegd en bij de eer-

ste mogelijkheid verwerkt in het bestemmingsplan.

Wat leveren we daarvoor in:

 − de bestemming kwekerij wordt omgezet naar 

tuincentrum;

 − groenstrook (± 3000 m²) tussen Breed en Energieweg 

wordt bedrijventerrein (één garage).

En nu is de vraag: welke weg moeten we bewandelen? 

Houden we strikt vast aan het principiële standpunt, of 

kiezen we de weg van wat in onze ogen het hoogst haal-

bare is?

Terug naar de titel. Ham én mosterd lukt niet naar onze 

inschatting. Dan is de volgende vraag: “Ham zonder mos-

terd of mosterd zonder ham?” Wij kiezen voor de ‘ham’.

Reactie werkgroep Groen Hees

Door: Ab Verheul, werkgroepvoorzitter

De gemeente heeft in de afgelopen jaren inderdaad ver-

wachtingen gewekt met betrekking tot de bufferzone. 

Deze verwachtingen zijn voor een groot deel nog niet inge-

vuld.

Uit de gesprekken met de gemeente blijkt dat men stelt 

dat het intenties waren en dat er nooit besluiten zijn geno-

men welke percelen behoren tot de bufferzone.

De verwachtingen met betrekking tot de bufferzone 

zijn gewekt in de jaren 90 en begin van dit millennium. 

Inmiddels is de gemeente in een financieel zwakke positie 

gekomen door ernstig krimpende inkomsten en stijgende 

lasten. Hierdoor wil men grond verkopen aan bedrijven 

en daardoor ook grond aankopen voor bufferzone (terrein 

kassen Novio).

Binnen deze context – minder financiële middelen en het 

ontbreken van juridisch afdwingbare toezeggingen – gaat 

de gemeente vooral haar eigen opportunistische gang.

Wij hebben de inschatting gemaakt dat als de gemeente 

haar plan wil doorzetten – en dat wil ze – en de bestem-

ming van het terrein wil wijzigen van kwekerij naar lichte 

bedrijvigheid, dat wij met alleen een verzet daartegen het 

uiteindelijk zullen verliezen in een procedure.

Er is alle aanleiding en er zijn gegoede redenen om de 

gemeente te verwijten dat zij de gewekte verwachtingen 

niet waarmaakt en niet betrouwbaar zijn. 

Als we het hierbij laten en alleen bezwaar en verzet voeren 

tegen de omzetting van de bestemming van het terrein 

van Breed wat zou dat dan opleveren?

Naar onze inschatting niets meer dan: in ieder geval het 

morele gelijk, een flink stuk in de krant, maar geen raads-

brede steun en een verloren procedure tot in hoogste 

instantie.

Daarom kiezen we voor de optie om in het concrete geval 

van deze strook grond te onderhandelen met de gemeente 

zodat we in ieder geval een bepaald resultaat binnenhalen.

Als wij geen convenanten sluiten met de gemeente, of 

samenwerken zoals inmiddels via WestWilGroeneBuffer, 

dan gaat de gemeente haar volle eigen gang en kunnen we 

geen enkele invloed uitoefenen. Nu kunnen we nog probe-

ren het best mogelijke eruit te slepen: door in ruil voor het 

opgeven van de toezegging “geen bedrijven aan de Heese 

zijde van de Energieweg” kunnen wij in elk geval claimen 

dat er voorwaarden worden gesteld aan verkeersstromen 

(geen ontsluiting aan de Wolfkuilseweg) en aan elders 

wel uitbouw van groen (omzoming noordelijk deel Park 

West en/of opkoop en herinrichting kassengebied Novio 

bijvoorbeeld). 

Met dit convenant bereiken wij twee zaken:

 − een versterking van de intentie om het gebied tussen de 

Wolfkuilseweg en de Dr. De Blécourtstraat beheersbaar 

te houden als een bufferzone, 

 − versterking van de bufferzone door middel van toevoe-

ging van terrein Noviokassen aan Park West.

Onze overtuiging is dat burgers beter af zijn en de leef-

baarheid van Hees beter wordt bediend door dit soort 

handelen en samenwerking met de gemeente dan door 

halsstarrig vasthouden aan niet (juridisch) vastgelegde 

afspraken met de gemeente en met de hakken in het zand 

positie in te nemen.
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>> Vervolg over convenant  
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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 maartnummer een van de meest trouwe bezoeksters van 
dit sportfondsenbad; in dit nummer zwembadmedewerker Peter Thijssen. 

Hiermee besluiten wij deze serie.

Het warme Romeinse bad, met haar zeven met rozen 

versierde zuilen en rustig van kleur wisselende spots, 

vormt het lieflijke decor van de opzwepende aquarobic-

les. Terwijl sterren als Ellie Goulding en Rihanna de maat 

aangeven voor de zwoegende vrouwen in het water, gaat 

mijn aandacht uit naar de fanatiekeling aan de rand van 

het bad. Vol overgave doet Peter Thijssen oefeningen als 

de Rocking Horse en de Crosscountry voor. “Hop hop hop! 

Ziet er goed uit!” roept Peter, terwijl de dames grote bewe-

gingen met handen en benen maken. Het ziet er goed maar 

ook vermoeiend uit. Peter legt uit: “Je kunt de beweging 

iets kleiner maken, als je maar probeert in het ritme te blij-

ven. Zo bepaal je zelf hoe zwaar je het maakt. Ik heb ook 

ouderen die meedoen, zelfs een mevrouw van in de zeven-

tig. Maar ook altijd een paar mannen. Het is echt niet voor 

watjes! Een cursus duurt twaalf weken. Voor elke nieuwe 

cursus word ik zelf opgeleid en moet ik thuis flink oefenen. 

Elke twee à drie weken kijk ik of oefeningen intensiever of 

aanwijzingen beter kunnen. Voor iedere les denk ik: ‘O, ik 

moet weer, ken ik wel alle pasjes en cues…’ Maar na tien 

minuten ben ik helemaal nat en wauw! en happy. Ik heb 

er zelf heel veel plezier in. Als je dat uitstraalt dan gaan de 

mensen vanzelf mee.” Het werkt, want op maandagen is 

het bad behoorlijk vol, met zo’n 35 mensen. Op woensda-

gen is het iets rustiger. 

Zeemeermin 
Peter voelt zich op zijn plek in het zwembad, waar hij nog 

veel meer doet naast aquarobic. “Vroeger werkte ik bij de 

Spoorwegen. Eerst als verkeersleider, later in een kantoor-

functie. Maar daar ben ik het type niet voor. Toen ben ik 

bij het Goffertbad gaan werken en daarna hier. Ieder uur 

is anders omdat ik verschillende groepen heb.” Hij bege-

leidt kinderactiviteiten, zoals feestjes, disco of NEC-disco, 

en geeft zwemles. Peter werkt dus vaak met kinderen in 

het zwembad, waar hij veel ervaring mee heeft. “Ik heb 

Pabo gedaan en op de tussenschoolse opvang gewerkt. 

Daarnaast heb ik tien jaar lang huiswerkbegeleiding 

gegeven en zes of zeven jaar opgepast. En ik heb zelf twee 

kinderen!” Peter is blij dat hij in zijn werk veel met kin-

deren te maken heeft. “Wat ik ook heel leuk vond om te 

doen waren de kinderfeestjes. Zodra iedereen binnen was, 

werd ik opgeroepen. Ik was dan bijvoorbeeld verkleed als 

piraat, Jungle Jim of zeemeermin. Als ik binnenkwam, wist 

ik binnen tien seconden of het een leuk groepje was of dat 

ik hard zou moeten werken. Sommige kinderen zijn heel 

baldadig en vrij, die moest ik temperen. Anderen zijn heel 

bleu. Sommige groepen hebben juist een hele leuke inter-

actie met mij en met elkaar. Dan kon ik achteroverhangen. 

Maar dit is wat ik het leuke vind, ook met zwemles: kijken 

naar die kinderen, wat doen ze, wat voelen ze en daar op 

inspelen.”

Dropje
De zwemles is van hoog niveau volgens Peter: “Kinderen 

leren hier heel goed zwemmen. Bij het diplomazwemmen 

komen er mensen om dat te beoordelen. Er was hier eens 

een kind waarvan de moeder zei: ‘Hij gaat bijna op voor B.’ 

Nou, niet bij ons! Bij ons zou hij net geen A halen op basis 

van wat ik zag.” Hoewel hij de lat dus hoog legt voor de 

kinderen, zorgt Peter wel dat zij zich op hun gemak voelen: 

“Je moet gewoon heel veel fantasie hebben en vooral veel 

humor. Als kinderen voor eerst in het grote bad moeten, 

vinden ze dat een beetje eng en koud. Dan zeg ik: ‘Boven de 

“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 
discozwemmen. Ik sprak met de medewerker die van elke zwemactiviteit een feest maakt.

Aerobicsinstructeur Peter Thijssen:
“na tien minuten helemaal nat en 

wauw! en happy”

zwarte streep zwemmen, dat is de verwarming!’ Anders 

gaan ze helemaal langs de kant zwemmen. Of bij het 

diepe: ‘Zie je dat dropje liggen op die zwarte streep? Haal 

die maar op, mag je hebben.’ Dan zie je zo kijken: ‘jaaaa 

ja...’ Ze weten best dat het een grap is, maar de meesten 

gaan wel. Gewoon een beetje humor, daar bereik je meer 

mee dan commanderen dat ze hun hoofd onder water 

moeten doen. Maak er maar een spel van, grappen vinden 

ze altijd leuk.”

Iets nieuws
Hoewel Peter het enorm naar zijn zin heeft, laat hij de 

toekomst open: “Ik vind dit werk heel erg leuk maar ik zal 

niet zeggen dat ik dit tot mijn pensioen ga doen. Ik ben 

wel zo’n type die op gegeven moment weer iets nieuws 

wil. Maar als ik hier weg zou gaan, dan wel met pijn in m’n 

hart. Elke dag is leuk, steeds wat anders, echt super. Ik ben 

geboren en getogen in Nijmegen, maar heb ook in Utrecht, 

Amsterdam en Arnhem gewoond. Ik wil misschien nog 

wel in het buitenland wonen. Maar uiteindelijk wil ik in 

Nijmegen oud worden en sterven.” Voorlopig blijft Peter 

nog vol enthousiasme in Zwembad West. Hij roept ieder-

een op om te komen zwemmen: “Het is een mooi bad en er 

is van alles te doen. Zoals aquarobic: het is leuker dan de 

Efteling, en goedkoper. Én je hoeft niet zo lang in de rij te 

staan!”

Zwembad-West

“Met een beetje humor bereik je meer”, aldus Peter ThijssenDoor: Pim Geerling

Peter Thijssen aan de rand van het Romeinse bad | Foto’s: Marieke Cuppens
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17/9 [17 september 1944]

Het is Zondag. Volgens de laatste Duitsche maatregelen, moeten alle mannen 
graafwerk verrichten, ten behoeve van versterkingen. Vele zijn niet van zins, hier-
aan te voldoen en gaan dus niet ter kerke, daar veel controle langs de wegen staat. 
Mannen van het buurtschap Hees zoals Nol en Bart J. gaan naar [de] Capucijnen op 
’t Kerkpad [Villa Rivo Torto]; de dames gaan alléén naar parochie Waterkwartier, 
waar bi jna geen jonge man te zien is. 
Tegen 10 1/2 u. luchtalarm. Massa’s groepen van telkens vi jf geallieerde bommen-
werpers, nagenoeg geruischloos, vlogen over. Wij meenden een nieuw Engelsch wapen 
te zien : Verticale neerdalende rookpluimen. De heele lucht trilde en sidderde, 
’t was een vreseli jk gedreun. Het bleken racket projectielen te zijn, waarmede de 
talri jke duitsche geschutsstellingen werden beschoten. Wij waren bi j de Gijsbersen 
[weduwe met twee zonen op Dorpsstaat 32] en gingen met zijn allen naar de kelder. 
Géén stroom : Centrale defect. Voor de heele buurt op no. 26 gekookt. Agnes, Antoon en 
Herman Jozef zaten in de “Deckungslöcher” [schuilgaten in de grond] van Keil 
[Dorpsstraat 30], zielig doch vermakeli jk gezicht! 
Alle graafwerkers waren met groote angst naar hun huizen gerend. Zij vermoed-
den niet, dat zij hun laatste werk voor de mof fen verricht hadden ! De lucht was 
voortdurend vol laagvliegende Engelsche jagers, die maar steeds geschutsstellingen 
bestookten ! Hevig afweervuur. Geheel onder de indruk maakten de mannen uit ons 
“straatje” een overdekte schuilloopgraaf op de kweekeri j [Dorpsstraat 36]. 
± 4 uur. Groote groepen transportvliegtuigen en gliders waren zichtbaar boven 
Overasselt ; andere groepen vliegtuigen vlogen door, in de richtingen Groesbeek + 
Arnhem. Op de terugweg zagen wij een vliegtuig brandend omlaag storten. Wij 
stonden allen te kijken en wisten niet wat er toch gebeurde. Toch wat was dat bi j 
Overasselt, zagen we goed? Talloze parachutisten en ook massa’s gliders. De Duitsche 
afweer is verzwakt; er waren geen Duitsche jagers meer in de lucht. We stonden zoo 
nog buiten te praten, toen Bert G. [Gijsbers] enkelen naar binnen riep en ons meede-
deelde [dat] er weer electriciteit was. 
18 uur: nog geheimzinnig gingen we luisteren, ’t bleef nog gevaarli jk. Toen hoorden 
we dat de luchtlanding en invasie van Nijmegen begonnen was. Ook ’t bevel van de 
groote spoorwegstaking vernamen we door de aether [radio]. Tot middernacht zaten 
wij bi j de Gijsbersen in de kelder en gingen daarna bi j hun in de achterkamer wat 
slapen, allen tezamen. Heel de nacht zenuwachtig terugtrekken der mof fen. Er 
werd steeds geschoten. Langs kiertjes keeken we naar buiten. 

Annie Beukers-Terwindt

O
scar Carréstraat

Schependomlaan

51

32
30

28

24

14b

40-42
40a

36

14a

16-22
16a-16b

18a-18b

20a
22a

25

23

26

Vorig jaar ontving het Regionaal Archief Nijmegen een bij-

zonder oorlogsdagboek. Het is van de hand van de Heese 

Annie Beukers-Terwindt (1909-2005). In 1944 was zij 35 

jaar. In de komende nummers van de Stenen Bank gaan we 

haar dagboek verder volgen. Zo hopen we onze lezers na 

zeventig jaar de ingrijpende gebeurtenissen van bevrijding 

en frontstadtijd in 1944 en 1945 in Hees te laten (her)bele-

ven. 

Annie kwam uit een welvarende baksteenfamilie en was 

in 1942 gehuwd met de twaalf jaar oudere kweker Arnold 

J. Beukers (1897-1979). Ze hadden geen kinderen en woon-

den in het in 1937 nieuw gebouwde pand Dorpsstraat 26 

Annie’s oorlogsdagboek
over Hees 1944-1945

Door: Henk Termeer

(nu Schependomlaan 26). Arnold had een kwekerij 

op nr. 36. Anders dan nu was er toen nog geen Oscar 

Carréstraat of Rivierstraat daar, maar lag de Heese 

Dorpsstraat nog grotendeels in het open veld, zoals te 

zien is op bijgaande RAF-luchtfoto van 12 september 

1944. 

Hier volgt als voorproefje de tekst die Annie op 17 sep-

tember 1944 in haar nieuwe dagboek neerpende. De 

opmerkingen tussen vierkante haken zijn van mij. 

Reacties en aanvullingen op Annie’s verhaal zijn uiter-

aard van harte welkom.
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Dit keer een wandeling in een van mijn lievelingsgebieden: 

De Beuningse Waard.  Als je van het rivierenlandschap 

houdt is dit je gebied: strandjes, dijken, schepen, meren, 

koeien, gras en … de Elektrabel centrale. Maar die laatste 

zal uit het landschap gaan verdwijnen.

Op weg naar de Beuningse Waard
We starten vanouds bij de stenen bank en lopen door 

de Bredestraat naar Stichting Overal 1 . Met val-

len en opstaan bestaat deze organisatie nog steeds. 

Grondvervuiling, brand, alles hebben ze daar meege-

maakt, maar je kunt nog steeds je oude spullen kwijt en 

weer terugkopen. Je steunt er Overal projecten mee. 

We lopen verder door de Waterstraat naar het waterrijke 

Westerpark dat aan de voet van de Oversteek ligt, om ver-

volgens via de Weurtse sluizen naar de Waal te lopen. Als je 

over de Westkanaaldijk loopt naar de mond van het Maas-

Waalkanaal wordt je verwelkomd door twee borden van 

natuurgebied de Beuningse Waard om vervolgens rechts 

van het grote havencomplex, de Oversteek en de ener-

giecentrale te genieten. Aan de kop staat een bijzonder 

2

Foto’s : D
ick van

 Eck

Wandeling
Weg van Hees
Door: Dick van Eck

gebouw: De Verkeerspost 2  voor de Scheepvaart. Vanaf 

hier wordt over 20 km het scheepvaartverkeer (vooral met 

radar) in de gaten gehouden. Het is een bijzonder vormge-

geven gebouw (Arch. Jellema & Van der Meer, 2002) waar je 

een fantastisch uitzicht moet hebben (over 270 graden!).

We lopen een stukje heen en weer over de verouderde 

kanaaldijk, om het gebouw goed in het vizier te krijgen en 

over de wateren te kunnen kijken. Iets verderop, beneden-

dijks vinden we de Beuningse uiterwaarden. 3  Het pad 

komt uit op een smalle strook land dat tussen de Waal en 

de Grindgaten loopt. Als je hier eenmaal geweest bent kom 

je er altijd weer terug en natuurlijk neem je dan even de 

fiets die je voor het hek parkeert, want auto’s zijn niet wel-

kom op de dijk.

We lopen zover als mogelijk door, richting Steenfabriek 

Bunswaard, waarvan de steenoven is gerestaureerd 4  

en het terrein wordt benut voor woningbouw (wel hele 

chique). Vanuit ons pad kunnen we er niet in, maar via wat 

oversteekhekjes 5  kunnen we een heel eind komen. We 

moeten over een dijkje tussen het oude en het nieuwe 

grindgat terug naar de Dijk, waar we Elektrabel in al haar 

glorie terugzien samen met de neogotische Andreaskerk 

(1898) van Weurt 6  van architect Caspar Franssen, die het 

kunstje van Cuypers had afgekeken. Caspar heeft er zo’n 

vijftig neergezet. 

3

4

1

Deel 7: Waalse uiterwaarden bij Weurt
 9,4 km tot bushalte; anders 2,5 km erbij als 

je naar Hees terugloopt.

1

23

4

5

6
7

8
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7

8

We komen aan bij de Dijk van Cor Litjens 

(1989). Een mooi monument aan de dijk, 

waarvan in 2012 een gedeelte vanwege het 

brons is gejat. 

Gelukkig ziet het er nu weer heel uit. Net 

na de Dijk komen we bij een dijkhuisje 7  

(een monument) waar een smidse een 

smidse heeft. Ze smeedt hier al twintig 

jaar haar ijzeren kunstvoorwerpen en als 

ze open is ontvangt ze je met graagte.

Bij de smidse verlaten we via de Dijkstraat 

de dijk. Beneden wacht ons een bijzondere 

verrassing. Behalve enkele monumentale 

panden vinden we hier ook een van de 

grootste dichtheden van tuinkabouters 8  

in Nederland. Enfin, met de kleuren op je 

netvlies lopen we naar de bushalte of naar 

Hees terug. Voor de bus (heel frequent): Bij 

de kabouters rechts af en weer links naar 

de Van Heemstraweg. Terug naar Hees 

(2,5 km extra): linksaf over de Pastoor van 

der Marckstraat naar de Westkanaaldijk 

en via de sluizen weer terug.

De wandeling is terug te vinden op de site 

van VDH of op www.everytrail.com/view_

trip.php?trip_id=2778207, waar u de route 

kunt opladen op een GPS. Neem waterdichte 

schoenen mee en bereid u voor op twee 

oversteekhekjes en een klim over een een-

voudig hek. Bij te hoog water in de waard, 

altijd dezelfe route terug nemen.

Bronnen: Wikipedia, Rijkswaterstaat, 

monumentenlijst

6

5

Op 21 juni is het zover!

Door: Werkgroep Cultuur

Was u er bij vorig jaar toen vele Heesenaren genoten van het spran-

kelende Midzomernachtconcert in de Petruskerk? Was u er bij toen 

Wouter van Haaften met enthousiaste kinderen en ervaren musici 

zijn eigen kindersymfonie uitvoerde? Zag u hoe verschillende musici 

en zangers de zaal in beweging wisten te brengen? En heeft u ook zo 

genoten van al die andere mooie muziek?

Goed nieuws voor iedereen: dit jaar is het programma nog gevarieer-

der. Een greep uit het programma met zowel vertrouwde als verras-

sende nieuwe optredens.

Kindersymfonie
Kinderen én grote mensen kunnen o.l.v. Wouter van Haaften mee-

doen met de kindersymfonie van Leopold (papa) Mozart. 

Kinderen en volwassenen: speel je viool, cello, blokfluit of een ander 

instrument? Doe mee! Mail naar wgcultuur@dorpsbelanghees.nl, 

dan krijg je de partij tijdig toegestuurd. 

Jongere kinderen: heb je een trommel of een ratelaar of een triangel? 

Breng hem mee. We hebben ook instrumenten te leen, zoals water-

vogelfluitjes. Je mag er zelf een uitzoeken. Kom je ook?

Het orgel van de Petruskerk verdwijnt
Maar dan is er een probleem, een heel groot probleem. Want na de 

kindersymfonie gaat het orgel er vandoor. Het gaat helemaal mis als 

de kinderen niet helpen. Een muzikaal spel van Jos Blom, Jacques de 

Vroomen en heel veel kinderen. Met op het orgel Joost Langeveld.

Dans en show
Bflex2dance is één van de selectiegroepen van Flex Dansstudio uit de 

Boksdoornstraat. Deze jonge jazz/showdansgroep treedt op met drie 

nummers waaronder het swingende ‘Let’s Twist Again’. 

Leerlingen en docenten van De Lanteerne
Zowel leerlingen als docenten van Heese basisschool De Lanteerne 

zullen voor u zingen. Wat een muzikale school!

En nog veel meer! 
Het volledige programma staat op de website van de vereniging. Het 

Midzomernachtconcert van de Vereniging Dorpsbelang Hees wordt 

georganiseerd door de Werkgroep Cultuur.

Plaats: Petruskerk

Zaterdag 21 juni 2014

Aanvang 19.30 uur

Toegang gratis

Midzomernacht concert

Midzomernachtconcert 2013
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In de meimaand van dit jaar is helaas onze ‘grote buurman’, 

Schependomaan 16, omgebracht. Grote draglines, kraanwagens 

en containers hebben het voormalige postkantoor nu hele-

maal vernield. Zelfs de buitenkant kon niet meer bewaard 

blijven. De ziel van het pand was al verwoest door onge-

wenste bezoekers, die zich niet bewust waren wat ze aan-

richtten. Wij buurtbewoners hebben jarenlang de nodige 

overlast ervaren, in de vorm van blaffende en loslopende 

honden, geluidsoverlast van muziekinstrumenten en 

verwaarlozing van het openbaar groen. Wijkagent John 

Striekworld heeft het uiterste gedaan om de overlast 

beperkt te houden. Helaas mocht deze goedwillende 

vriendelijke aanpak niet baten. 

Het werd te gek voor de buurtbewoners die heel wat jaren 

geduld hebben gehad met de illegale bewoners. De eige-

naar van de grond werd ontboden op het stadhuis en zo 

kwam er actie. Uiteindelijk besloot het Openbaar 

Ministerie om het pand op 22 april te ontruimen. 

De projectontwikkelaar plaatste enige tijd geleden 

al een herzien bord met daarop de nodige informa-

tie over bebouwing, namelijk een gebouw met tien 

appartementen. Fiets of wandel er maar eens langs 

als u nieuwsgierig bent. We wachten met u af of de 

plannen van de projectontwikkelaar doorgaan in 

deze toch nog moeilijke economische tijden.

Momenteel rouwen we vooral nog om dat mooie 

Heese postkantoor uit 1898. We hopen dat u ons dat 

vergeeft!

Column | Henk Termeer

Dag postkantoor

Eens had Hees een 

eigen postkantoor. Dat 

was van 1899 tot 1930, 

in de hoogtijdagen van 

wat toen nog het dórp 

Hees was. Een post-

kantoor betekende 

heel wat in die tijd, 

want het zorgde voor 

snel contact met de 

rest van het land. Met 

briefpost, telefoon en 

telegraaf konden de 

renteniers en onder-

nemers die zich in het groene Hees vestigden (denk aan 

Oscar Carré) van hier uit de verbindingen met hun relaties 

onderhouden. Het postkantoor was dus een logische aan-

vulling op de stoomtram en na 1922 ook op de elektrische 

tram naar Hees. Het dorp was toen niet alleen goed te 

bereiken maar dankzij het postkantoor ook op moderne 

wijze met de rest van de wereld verbonden. Vanaf 1932 

kreeg het postkantoorgebouw andere bestemmingen, wat 

ook steeds verbouwingen en aanpassingen betekende. 

Eerst diende het gebouw als woning-

bedrijfspand (1932-1950), daarna als 

showroom voor Novum schoolmeu-

bilair (1950-1975), als KNVB-kantoor 

(1977-1998) en uiteindelijk stond 

het leeg of werd het als kraakpand 

gedoogd (1999-2014) en enkele keren 

ontruimd. 

Trouwens, wie ons oude postkantoor 

toch nog eens wil bekijken, kan in 

Bennekom terecht. Daar staat name-

lijk een exacte kopie, thans in gebruik 

als restaurant ‘Het Oude Postkantoor’.

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 
 periode rond de Tweede Wereldoorlog.

Het oude postkantoor van Hees aan

de toenmalige Dorpsstraat, de huidige 

Schependomlaan

Restaurant ‘Het Oude 

Postkantoor in Bennekom

In memoriam
Door:  Wilma van Seters

Blauw blauw
Door: Jacques de Vroomen

De kinderfiets ligt even onaangeroerd op 

straat. Puck, vijf jaar, staat aandachtig te kij-

ken naar het voormalige KNVB-gebouw aan de 

Schependomlaan. Ik vertel haar dat dit gebouw 

binnenkort wordt afgebroken. Er verschijnt een 

rimpel op haar voorhoofd.

“Maar dat is toch jammer van die mooie blauwe 

ramen?”

Ik beloof haar als er nieuwe huizen staan aan 

de bewoners te vragen de ramen weer mooi 

blauw te verven. De rimpel verdwijnt van haar 

voorhoofd. De kinderfiets wordt weer vrolijk 

opgepakt.

Ontruiming 22 april

Asbestverwijdering

Bijna gesloopt

Alleen nog puin over Binnenkant gebouw Achterkant gebouw

Fo
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Het oude  postkantoor
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Zestien vragen aan: Raisha Rosario (11 jaar)

Kind (zijn)  

in Hees

1. Met wie woon je in huis?

Met mijn moeder en mijn broertje; 

die is ongeveer vijf jaar jonger dan 

ik. We wonen in een flat. 

2. Op welke school zit je? In welke klas?

Ik zit op de Zonnewende op school 

en ik zit in groep 8.

3. Wat vind je het leukste vak 

op school?

Rekenen! Dat vind ik een 

fantastisch leuk vak.

4. Welke hobby’s heb je?

Ik zit op turnen; ik zit bij de 

hoogste groep en ik train elke 

dag, na schooltijd, drie uur lang. Ik 

vind de balk het leukste toestel. In 

2012 ben ik in mijn leeftijdsklasse 

kampioen van Nederland 

geworden! Meestal ben ik alleen 

op zaterdag vrij; dan lig ik lekker 

op de bank, tv kijken, of zoiets. En 

lezen doe ik voordat ik ga slapen.

5. Waar kun je heel blij van worden?

Dat was toen ik met mijn 

turngroepje in Tivoli was. We 

zijn met ons zevenen en we zijn 

Door: Miny Schennink

Pallets worden 
junglehutten
tijdens jubilerend 
Bouwdorp Hees
Door: Werkgroep Bouwdorp Hees

De inschrijvingen voor Bouwdorp Hees zijn weer binnen. 

Dit jaar is het Bouwdorp extra feestelijk omdat het de vijf-

de keer is. Het thema van dit jaar is ‘Jungle’. Bij dit thema 

hoort natuurlijk mooi weer en een lekker tropisch feestge-

voel tijdens het bouwen.

Voor de kinderen start de week op zondag 17 augustus 

tijdens de feestelijke opening. Tot donderdag 21 augustus 

wordt er gebouwd, geknutseld en gespeeld. Vrijdagavond 

22 augustus is een afsluitend feest waar bekend wordt 

gemaakt wie de beste hutten hebben gebouwd. 

De week wordt mogelijk gemaakt door onze vele sponso-

ren. Zij zorgen onder andere voor een financiële bijdrage, 

maar ook voor pallets, prijzen en ijsjes. De organisatie wil 

hen ook via deze weg bedanken voor hun bijdrage. Bent u 

sponsor? Natuurlijk bent u meer dan welkom om een kijkje 

te komen nemen op het Bouwdorp. 

Helpende handen
Vindt u het leuk om tijdens de bouwweek de kinderen 

te ondersteunen? Of helpt u graag bij het opbouwen en 

afbreken van het terrein? Ook als u zelf geen kinderen 

heeft die mee doen aan het bouwdorp, bent u meer dan 

welkom als vrijwilliger. Dit jaar helpen alle ouders een 

handje mee, maar voor het opbouwen en afbreken van het 

terrein kunnen we nog sterke mensen gebruiken. Heeft u 

vrijdag 15 augustus of vrijdag 22 augustus tussen 9 en 12 

uur tijd? Meld u dan aan!

Mail naar info@bouwdorphees.nl als je vrijwilliger wil 

worden of met andere vragen/opmerkingen.

Kijk op de site www.bouwdorphees.nl voor meer informa-

tie. Op de site staan ook onze sponsoren.

13. Wat wil je later worden?

Het liefst trainster bij het turnen.

14. Wat is je grote droom?

Dat ik trainster ben bij kinderen. Ik 

wil ze graag enthousiast maken.

15. Je bent nu ruim 11 jaar; hoe ziet je 

leven er uit over 10 jaar?

Dat zou ik niet weten… dat ik al 

bijna trainster ben.

16. Ik heb jou nu veel dingen gevraagd; 

heb jij een vraag voor mij?

Nee, geen idee.

vriendinnen. In Tivoli gingen we 

met z’n allen wel tien keer op 

dezelfde achtbaan! Dat was heel 

erg leuk!

6. Waarover kun je verdrietig worden?

Als iemand tegen me zegt, dat ik 

klein ben; dat vind ik niet leuk. 

Maar ik weet heel goed dat het 

ook voordelen heeft dat ik klein 

van stuk ben: ik ben heel goed in 

turnen en ik ben heel sterk en heel 

snel. En ik ben ook slim: ik help 

bijvoorbeeld vaak kinderen die 

moeite hebben met rekenen. Dat is 

nou precies mijn lievelingsvak! En 

ik help mijn broertje met puzzelen 

en met lego.

7. Maak je je wel eens boos?

Ja, als andere kinderen mijn 

broertje gaan plagen. Daar kan ik 

niet tegen en dan word ik boos. 

Gelukkig ben ik heel sterk!

8. En ben je wel eens bang? En waar 

ben je dan bang voor?

Als we met turnen een heel 

nieuw element gaan in-oefenen, 

bijvoorbeeld op de brug. Dan ben 

ik in het begin wel bang om te 

vallen. Maar ik weet ook dat ik 

mezelf wel goed op kan vangen, 

want dat heb ik geleerd.

9. Met wie speel je meestal?

Meestal met een vriendinnetje; die 

zit bij me school en ze zit ook op 

turnen. Maar zij traint twee keer 

per week.

10. Wat speel je het liefst?

Ik vind tikkertje doen op het 

schoolplein het leukste wat er is. 

En als we niet op school zijn, speel 

ik graag bij mijn vriendinnetje; 

bij haar kunnen we in de tuin 

trampoline springen.

11. Hou je van muziek? Van welke 

muziek?

Ik hou van bijna alle soorten 

muziek, maar niet van 

Nederlandstalige nummers.

12. Als je mag kiezen wat je eet,  

wat kies je dan?

Dan kies ik pannenkoeken van A.H. 

Die zijn zo lekker!



destenenbank   |  juni 201420 21destenenbank   |  juni 2014

Charles Hammes werd op 9 augustus 1915 geboren 

in huize Laarhoek aan de Bredestraat in een artistiek 

nest – zijn vader Chris was kunstschilder en zijn moeder 

Rudolphina Wagner zangeres. Charles volgde een oplei-

ding aan de academie Kunstoefening in Arnhem en koos 

voor beeldhouwen en boetseren. Eerst kleine beeldjes 

– religieus of portretten in miniatuur – in hout of terra-

cotta, later ook in brons. Zeer bekend is zijn grote kerst-

groep (1947-1949), die landelijke bekendheid kreeg. Na 

de Tweede Wereldoorlog in de tijd van de wederopbouw 

heeft Hammes vaak samengewerkt met architecten, 

waarbij hij decoraties leverde van nieuwe gebouwen. Hij 

maakte vele wandplastieken – gebakken wandreliëfs, 

tegelcomposities en metaalplastieken van natuursteen, 

brons of ijzer – voor scholen, fabrieken en kantoren 

door het hele land. Zijn stijl van lijnvoering paste goed 

bij de architectuur van de wederopbouw na de Tweede 

Wereldoorlog.

Nijmeegse beelden
Kijk maar eens goed rond in de stad en je komt veel 

beelden van Charles Hammes tegen. Dat is ook te zien 

in de digitale Beeldbank van het Regionaal Archief 

Nijmegen. Zoals het bevrijdingsreliëf op hotel Sionshof 

(1954), de metaalplastiek Geldcirculatie boven de ingang 

de voormalige Nederlandse Bank aan Klein Mariënburg 

met aan de zijkant twee stenen spaarvarkens op 

sokkels (1954) en de maquette voor de heropening van 

het station, Herrijzend Nijmegen (1955). Verder maakte 

Hammes talloze metaalplastieken voor bedrijven als Smit 

Transformatoren, Honig en ook voor scholen en kantoren. 

Opvallend is ook het machtige bronzen Trajanusbeeld op 

het gelijknamige 

plein, dat hij in 

1956 samen met 

Ed van Teeseling 

maakte. Ook 

rond zijn woon-

plek is werk van 

Charles Hammes 

te vinden: het 

clubhuis van 

voetbalclub 

Blauw-Wit aan 

de Dennenstraat 

is opgesierd met een metalen plastiek, rond 1967 gepro-

duceerd door de Heese dorpssmid Tiny Nieuwenhuis. 

Charles Hammes was lid van de GBKN, de Gemeenschap 

Beeldende Kunstenaars Nijmegen, en hij was ruim 25 jaar 

lang docent beeldhouwen en boetseren aan de Nijmeegse 

Vrije Academie. 

E1 - (2p)

Een bekende Nijmegenaar uit Hees
Beeldhouwer Charles Hammes (1915-1991)

Door: Jan Brauer

Zo vader, zo zoon, zou je zeggen. Vorige keer een portret van vader Chris, deze keer zoon 
Charles in onze serie belangrijke Heesenaren uit de Nijmeegse geschiedenis, ook weer uit 
het Numaga Jaarboek 2013 (zie www.numaga.nl). Charles groeide op, werkte en stierf in het 
atelier aan de Bredestraat. Zijn beelden zijn nog overal in Nijmegen te zien.

Hees, jazz en opera
Charles Hammes was ook een groot liefhebber van muziek. 

Zijn historische platencollectie van opera’s en cabaret was 

vermaard. Samen met zijn moeder was hij ook erg geboeid 

door de geschiedenis van Hees. Als initiatiefnemer van 

het bewonerscomité Behoud Oud Hees verzette Hammes 

zich rond 1985 tegen grote nieuwbouwplannen die het 

dorpskarakter zouden verstoren. Daarmee stond hij aan 

de wieg van de Vereniging Dorpsbelang Hees, die in 1990 

werd heropgericht. Charles Hammes overleed in Hees op 

16 april 1991. Een jaar later hield het toenmalige Nijmeegse 

museum de Commanderie van St. Jan een overzichtsten-

toonstelling van zijn werk samen met dat van zijn vader.

Column |  
Pim Geerling

Pim Geerling is 29 jaar oud en woon-
de met zijn (zwangere) vriendin in de 
Jacob van Campenstraat. Hij werkt 
bij ING en is actief als voetbaltrainer. 
Dit is zijn laatste column.

Hello, Goodbye

Wie had dat gedacht. Van villawijk naar 

volksbuurt. Voor mij 100% vooruitgang. 

Van appartement in Hees naar eenge-

zinswoning met tuin in de Kolping. Heel 

prettig, nu dat gezin er bijna is. De nieuwe 

buren zijn blij met me. Terwijl ik mijn op 

slot staande fiets uit mijn nieuwe oude 

vijfdeurs trek en naar de stoep bij mijn 

voordeur sleep, roept een buurvrouw 

vanuit haar plastic stoel in de voortuin: 

“Kijk, hij past zich al aan, komt met gesto-

len fietsen thuis!”

In Hees zag ik de buren nooit. Dat bete-

kent niet dat er niemand in de buurt 

was. Tijdens het verhuizen droeg een 

enthousiaste helper een oud kastje naar 

beneden waarvan dat nog niet nodig was. 

We besloten het op de stoep te parke-

ren en eerst een volle aanhanger weg te 

brengen. Eenmaal terug was het meubel 

verdwenen. Niemand had gevraagd of hij 

het mocht meenemen, dus het trottoir 

zal magische krachten hebben. Dit bood 

kansen. Ik zette dozen met oude spullen, 

een gammele fiets zonder zadel, en (oeps) 

een krat met duurbetaald én geleend 

gereedschap neer. Acuut spoorloos. Nee 

oude buren, u woont niet in de Bermuda 

Driehoek. Maar in geval van overtollig 

grof vuil hoeft u de Dar niet te bellen.

Iedere wijk heeft zijn eigenaardigheden, 

positief en negatief. Je gaat er van hou-

den. Ik heb heerlijk gewoond in Hees, 

maar dat zal ook in de Kolping lukken. 

Hello Goffert, tuin en als alles goed gaat, 

hello zoon! Goodbye fijn appartement, 

dorpspark Hees en goodbye Stenen Bank…

Foto Blauw-Wit: Marieke 

Cuppens

Foto’s bij dit artikel uit 

Hees bij Nijmegen en het 

Regionaal Archief Nijmegen 

(daar in de beeldbank ook 

werk van Hammes).

Meer weten? G. Lemmens, Christiaan Hendrik Hammes (1872-1965) – Charles 

Pieter Hammes (1915-1991). Twee Nijmeegse kunstenaars, Nijmegen 1992 en – Jan 

Brauer en Henk Termeer (red.), Hees bij Nijmegen. Van dorp naar groene stads-

wijk, 1196-2011, Nijmegen 2011 (ook digitaal in te zien op de VDH-website). 
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Heeft u ook interesse om nader kennis te maken met de cliënten? Heeft u klussen die door hen uitgevoerd kunnen 

worden, of heeft u zin om iets met een cliënt te ondernemen? Neem dan contact op met marjoleinthier@driestroom.nl. 

Het winkeltje is een verkooppunt van de Kdo-groep en is geopend van 9 tot 16 uur, Planetenstraat 30, tel. 024-3776885.

De opvang is bestemd voor veertig tot vijftig cliënten, vari-

erend in leeftijd en vanaf achttien jaar. De Lange Vierhout 

biedt dagbesteding aan cliënten met een matige verstan-

delijke beperking en bijkomende hulpvragen op lichamelijk 

of psychisch gebied. 

De begeleiding is gericht op een zinvolle dagbesteding en 

het bieden van een aangename tijd. Hoewel de cliënten 

en hun aandachtsgebieden behoorlijk uiteenlopen, is het 

motto van de begeleiding: iedereen mag meedoen, naar 

eigen vermogen. Er zijn drie groepen: Nimbus, Beleven en 

Industrie en de Kdo-groep. 

Pictogrammen
Tijdens mijn bezoek word ik ontvangen door Marjolein 

Thier, teamcoördinator van De Driestroom. Als ik binnen-

kom is het eerste wat mij opvalt de lichte, grote ruimtes en 

de rust die er heerst. De cliënten hebben ieder hun eigen 

klapper waarin de activiteiten voor de week, per dag, in 

pictogrammen zijn weergegeven.

Allereerst krijg ik een rondleiding door het gebouw. Door 

de meeste cliënten word ik hartelijk begroet. Een aantal 

blijft gedreven doorwerken aan waar ze mee bezig zijn. 

Snoezelruimte
Er zijn vaste activiteiten, zoals huishoudelijke taken, ver-

zorging van de tuin, yoga en muziek. 

In de groep Beleven en Industrie verricht men eenvoudige 

montagewerkzaamheden, waar men wat mee verdient, 

voor onder andere een kunststofbewerkingsbedrijf uit 

Druten. 

De Kdo-groep maakt producten die als kadootjes (vandaar 

de naam) verkocht worden, zoals kaarsen, versierde doos-

jes en schaaltjes.

Door: Petra Kateman

Vierhouters willen meedoen!

In alle jaren dat ik in Hees wandelingetjes maak, heb ik nog nooit kennis 
gemaakt met de cliënten van het dagcentrum De Lange Vierhout aan 
de Planetenstraat. Het gebouw ligt tegenover Zwembad West en 
valt niet zo op, maar het bestaat al vanaf mei 1975. Verslag van een 
bezoek.

Tussen de middag wordt er samen gegeten. Op vrijdag 

maken de cliënten soep, met kruiden uit de eigen tuin. Er 

is nu ook een hond van een vrijwilliger op bezoek die door 

iedereen geknuffeld wordt.

Er is een zogenaamde ‘snoezelruimte’ waarin men tot 

rust kan komen. Een cliënt wordt gedurende kortere of 

langere tijd in een ruimte op een matras gelegd. Het licht 

is gedempt en door zachte muziek en geuren kan ontspan-

ning gevonden worden.

Strijken en vouwen
Cliënte Laila vindt het leuk om wat te vertellen. Ze is 

39 jaar en woont bij haar vader. Ze wordt met de bus 

gebracht. Ze laat me haar dagrooster in haar klapper zien. 

Een belangrijke dagbesteding is het strijken en vouwen 

van handdoeken, lakens, schorten en slabben. Laila vindt 

het allemaal leuk om te doen en er wordt wat geld mee 

verdiend. Ook poetst ze de tafels en vult ze de inhoud van 

de kastjes weer aan. Ze zuigt de kleden die op de vloer van 

geel zeil liggen. Laila laat mij zien waar ze kaarsen maakt 

voor de kadowinkel. Wandelen met Iris in de rolstoel vindt 

ze het leukst. Ze heeft het hier erg naar haar zin.

Ik ben heel blij dat zij met mij een gesprek wilde voeren!

Samen wandelen
De Lange Vierhout was het afgelopen jaar een van de 

bestemmingen van het Nachtommetje door Hees, dat 

door de werkgroep Cultuur van Vereniging Dorpsbelang 

Hees wordt georganiseerd. Dit was 

een groot succes. 

Het Centrum kreeg de gelegenheid 

om wat te laten zien van de activitei-

ten die ze hun cliënten bieden. Meer 

contact met de buurt past goed in hun 

filosofie: meedoen lukt het best in de 

wijk waar je een praatje kunt maken 

met de buren en je je eigen bood-

schappen kan doen.

Men zou het heel leuk vinden als 

mensen uit de buurt vrijwilligerswerk 

met de cliënten zouden willen doen; 

bijvoorbeeld door samen te wande-

len, voor te lezen, of iets creatiefs te 

organiseren.

 

Kadowinkel
De bewoners van De Lange Vierhout willen ook graag wat 

voor de buurt betekenen door artikelen te verkopen uit de 

kadowinkel, of door te helpen met opruimen, of vernieti-

gen van documenten door ze te versnipperen. De project-

leiding staat in ieder geval open voor nieuwe ideeën.
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Foto’s met de klok mee:

Marjolein Thier, teamcoördinator van de Driestroom

Laila met haar klapper

Het winkeltje
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Acht jonge, kort gewiekte wilgen begeleiden me over het 

pad naar het centrum van het kerkhof. Dit is de zogeheten 

‘Calvarieberg’, een pleintje dat aan de achterkant wordt 

afgeschermd door een nog niet zo oude, halfronde muur. 

In het midden hangt een groot Christusbeeld, geflankeerd 

door pastoorsgraven. Hier ligt ruim een eeuw aan voor-

gangers, van 1886 tot 1998. 

Cultuurhistorische waarde
Ik ga op zoek naar de twee, vanuit cultuurhistorisch 

opzicht, belangrijkste graven op dit kerkhof: de tombe 

van de familie Van Rijckevorsel van Kessel, en het dubbele 

graf van de families Courbois-Weber / Van Rijckevorsel-

Courbois. Ik draai me om en zie rechts vooraan meteen 

een kandidaat. Hoewel er opvallend veel grote en tamelijk 

uitbundige graven zijn aangelegd op dit kerkhof, ver-

raadt de tand des tijds in rij twee het graf van een voor-

naam geslacht. Inderdaad blijkt mijn oog gevallen op de 

hoge sarcofaag van Courbois-Weber / Van Rijckevorsel-

Courbois. Ik kan zelf weinig opmaken uit de verweerde 

opschriften en symbolen, maar het gemeentearchief biedt 

uitkomst: “De toegepaste siervormen bestaan uit vlecht-

banden, vismotieven en Ierse kruizen, alle ontleend aan de 

Het is even zoeken, maar dan vind ik pal achter paro-

chiekerk Sint Antonius Abt de smalle ingang naar de 

begraafplaats. Vanaf de Dennenstraat wordt het kerkhof 

onttrokken aan het zicht, ook al omdat de aandacht vrij-

wel onmiddellijk uitgaat naar de monumentale ‘Cuypers’ 

die Hees rijk is. Bij het toegangspoortje hangen verjaarde 

aankondigingen in de grote berichtenkast: het kerkhof 

is voortaan enkel nog overdag geopend, “wegens allerlei 

problemen”. Ongewis van de aard van de moeilijkheden 

is me duidelijk dat ze van lang geleden moeten zijn, of dat 

ze lang aanhouden, want het briefje werd er zo te zien al 

jaren geleden neergehangen.

Bijzondere graven aan de Dennenstraat
Door: Theo Verheggen

vormentaal van het vroegmiddeleeuwse Christendom in 

de Angelsaksische wereld.” En inderdaad, nu zie ik het ook. 

Het archief vermeldt ook nog dat deze tombe zal dateren 

uit de jaren twintig van de vorige eeuw en dat ze wel zal 

zijn ontworpen door kunsthistoricus Van Rijckevorsel, die 

met mevrouw Courbois woonde aan de Kerkstraat 20. 

Het graf van Van Rijckevorsel van Kessel zal dan ook niet 

ver zijn, vermoed ik. Toch moet ik wat langer speuren 

naar de grote platte deksteen. Hij blijkt nota bene recht 

voor mijn neus te liggen, in de vierde rij. Een groot bron-

zen familiewapen verfraait het zware graniet. Ook dit 

monument dateert uit de jaren twintig maar het is onmis-

kenbaar vernieuwd. “Aan de paaltjes hebben ooit kettin-

gen gehangen en langs de lange zijde van de sokkel zijn 

kruismotieven ingehouwen”, helpt het document van de 

gemeente mij weer. En aha! Van deze familie was dus ook 

het Slotje van de Baron aan de Neerbosscheweg.

Andere reizigers
Zojuist, tijdens het zoeken, hebben ook enkele andere 

rustplaatsen mijn nieuwsgierigheid gewekt. Ik loop terug 

naar het opvallende graf van Bep. Bovenin de steen prijkt 

een wereldbol van glas, met het Afrikaanse continent pro-

minent naar voren. Ik fantaseer waar dat naar zou kunnen 

verwijzen. Was Bep misschien een fervent reiziger? Of een 

missiezuster? Nee, dat laatste vast niet. De twee achterna-

men verraden een gehuwd bestaan. 

Tussen al dat volwassen geweld struin ik verder, op zoek 

naar wat op mij toch altijd het meest indruk maakt: het 

veldje voor de kinderen. Rechts achterin wenkt een dan-

sende ballon me in de juiste richting. De ballon is van 

Jesper, geen datum. Die eenvoud ontroert, net als de vaal 

geworden plastic bulldozertjes een eindje verderop. Mijn 

oudste zoontje speelt nu met precies dat soort autootjes 

en het onvermijdelijke “wat als?” maakt me duizelig. 

Gehaast loop ik verder, terwijl ik steun zoek in de woorden 

van troost overal om me heen. 

Voor ik de begraafplaats verlaat, steek ik via de 

Calvarieberg nog even schuin over naar de jongst overle-

denen. “April 2014”, lees ik op een houten kruis. Het gras 

ernaast wacht alweer geduldig op de volgende reiziger. Hé, 

nu zijn er mensen in de weer bij uitgerekend het graf van 

Bep. “Heeft ze veel van de wereld gezien?”, vraag ik. “Dat 

wilde ze ontzettend graag, maar het is er nooit van geko-

men,” antwoordt een lange vriendelijke man. Nu begrijp 

ik het beeld. Wat zal Bep prachtige avonturen hebben 

beleefd in haar eigen glazen bol. 

Foto: Marieke Cuppens

De tombe van de familie Van Rijckevorsel van Kessel

 Foto: Frank Jongejan

Vlechtbanden, vismotieven en Ierse kruizen op de sarcofaag | Foto: Frank Jongejan
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Straks een station…

Fietsbrug in aanleg 
Volgens planning is het station in 

december klaar voor gebruik. De 

nieuwe fietsbrug krijgt al vorm en ligt 

parallel aan het bestaande viaduct. 

Zicht op de Neerbosscheweg (11 mei 2014)
De geplande overkapping (zie impressies onderaan) doet 

denken aan een enorme witte vleermuis. Binnenkort 

strijkt die neer, een paar graden ten noorden van het 

FiftyTwoDegrees-gebouw.

Station Nijmegen Goffert
Nijmegen heeft er straks een station bij, niet ver van Hees: 

Nijmegen Goffert ligt op de spoorlijn van en naar Den Bosch. 

Een verslag in beeld van de vorderingen.

Kunst- en vliegwerk
Zelfs voor de forse werktuigen is de bouw een 

zware klus. Maar op twee wielen kan het ook...

Monsters
Met het vallen van de avond krijgt de 

heimachine een spookachtig karakter.

Detail fietsbrug
De steunpilaren zijn nu nog goed 

ingepakt. Het huidige viaduct wordt 

straks de spoorlijn.
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<   advertenties   >

Anne Hoekstra (m)
Gecertificeerd/gediplomeerd (sport)masseur

Tel: 0613162140 E-mail: anneh.hoekstra@gmail.com

> Voor de individuele- en groepssporter in Hees

> Blessurepreventie en – behandeling

> Massage

> MTC taping (kinesio)

U kunt – uiteraard vrijblijvend – informeren naar de

mogelijkheden en prijzen.

Adverteren in uw wijk?
Hier kan de volgende keer  

uw advertentie staan.

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

Workshop zang en samenzang, 28 juni 2014…                                            
Zangstudio Heeslust, www.francinevanderheijden.nl

Aan de wijk(dorps)raden en platforms  

van Hees, Heseveld en Wolfskuil en 

Waterkwartier,

Eind 2013 hebben we gesprekken 

gevoerd  met diverse wijkraden en 

platforms over de mogelijkheid om een 

tiental verkeerslichten te verwijderen.  

We hadden 10 kruispunten op 

verkeerskundige parameters onderzocht 

en zijn met deze gegevens naar de 

wijkraden en platforms gegaan.

We hebben in deze gesprekken 

aangegeven dat uw mening als wijkraad 

of platform  hierbij een belangrijke rol 

speelt.

Na de gesprekken zijn via verschillende 

ingangen reacties binnengekomen bij 

de gemeente Nijmegen. Deze reacties 

variëren nogal maar de grote meerderheid 

is tegen de verwijdering van deze 

verkeerslichten.    

Om deze reden is besloten niet verder te 

gaan met dit onderzoek. Ondanks het 

feit dat we menen op een verantwoorde 

wijze, op basis van onderzoek, met minder 

verkeerslichten toe kunnen, hebben we 

toch besloten uw mening zwaarder te 

laten wegen. 

We bedanken  u dat u heeft willen 

meewerken aan dit onderzoek.  

Met vriendelijke groet,

Ronald Sinnige

Senior Kwaliteitsbeheerder verkeer 

Mail: r.sinnige@nijmegen.nl

Verkeerslicht Wolfskuilseweg-Schependomlaan

Redacteur Henk Termeer reageert

Mooi dat de stoplichten blijven, maar wat een door-

zichtige en hypocriete motivering om de geplande 

‘sanering van verkeerslichten’ niet te laten doorgaan. 

De reden is natuurlijk helemaal niet dat ze onze tegen-

stand zwaarder laten wegen, want waarom doet de 

gemeente dat dan ook niet in alle andere gevallen 

waarin de buurt tegen is?

De echte maar helaas niet uitgesproken redenen zijn 

naar mijn mening: a) dat het per saldo veel duurder 

is om de stoplichten te verwijderen dan de besparing 

die dat oplevert en b) dat de gemeente niet het risico 

wil lopen van schadeclaims bij ongelukken na de 

verwijdering. 

Laten we ons dus niet blij maken met deze wel erg 

goedkope ‘concessie’!

Henk Termeer

In de Stenen Bank-berichten van december 2013 berichtten wij dat de gemeente overwoog 
om de verkeerslichten op de kruising Wolfskuilseweg-Schependomlaan te verwijderen. 
Op 28 april jl. ontving de Vereniging van de gemeente een update.

Foto: Ton van Seters
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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

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

Een restaurant, terras en
feestlocatie in hartje Nijmegen
en tegelijkertijd in een 
verassend groen stukje stad!

www.sfeerhuys.nl
T: 024-3790676
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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, Marieke 

Cuppens (stagiaire) | fotografie: Frank Jongejan

vaste medewerkers: Dick van Eck, Pim Geerling, Petra Kateman, 

Miny Schennink | advertenties: secretariaat

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

e-mail: redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Kopij
Kopij inleveren voor 29 augustus 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, mail: j.brauer@planet.nl

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

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

Versterking gezocht! 
De redactie van de Stenen Bank is op zoek naar wijkbewoners die 

mee willen werken als tekstschrijver of als acquisiteur. Wil je graag 

meedraaien in onze redactie of incidenteel bijdragen, neem dan 

contact op met redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl.


