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is er aandacht voor de angstige en spannende oorlogsgebeurtenissen in Hees nu zeventig jaar
geleden. In en rond Nijmegen werd toen, in het kader van Operatie Market Garden, hevig gevochten.
Op 25 september herdenken we in de Petruskerk ook de drie geallieerde en drie Heese slachtoffers
die vielen bij het crashen van een Engels vliegtuig in het hart van Hees.
Inmiddels is de overkapping van het nieuwe treinstation met een gewicht van 130 ton geplaatst.
Van dit sterke staaltje een fotoverslag. Tot slot: s.v. Blauw Wit, bestaat 100 jaar en viert feest: drie
echte clubmensen vertellen over hun passie en verbondenheid. Hees leeft!

Herdenkingsceremonie
25 september 1944: 70 jaar geleden
Door: Henk Termeer

Op donderdag 25 september aanstaande vindt er een herdenkingsceremonie plaats in de Petruskerk te Hees. Het
is dan namelijk precies 70 jaar geleden dat er een Britse
B-25 Mitchell bommenwerper neerstortte op twee huizen in het hart van Hees (destijds Dorpsstraat 148-150, nu
Korte Bredestraat 20-22). Daarbij kwamen toen al direct
twee Britse en een Australische militair om het leven en
drie Heese burgers; een vierde burger overleed bijna twee
maanden later aan de gevolgen. Meer informatie over deze
trieste gebeurtenis en de dodelijke slachtoffers die daarbij
vielen ruim een week na het begin van de bevrijding, is te
vinden op: www.oorlogsdodennijmegen.nl/gebeurtenisinfo.
asp?gebeurtenisID=393. Filmbeelden van het bluswerk meteen na de crash en de vele Heese toeschouwers daarbij zijn
te vinden op: www.beeldbibliotheek.nl/roularta/Channel.
aspx?id=9&bbCode=BB00077, van minuut 1:25 tot 2:48.

Force samenwerkte. De laatste commandant van het 320
squadron zal als ceremoniemeester optreden en een vliegtuig van dat squadron zal als het weer dat toestaat een
vlieggroet brengen.
Ook de inwoners van Hees zijn van harte uitgenodigd om
bij deze plechtige herdenking aanwezig te zijn. De bijeenkomst in de kerk begint om circa 16.30 uur en eindigt rond
kwart over zes, wanneer aansluitend buiten de Last Post
geblazen wordt en om 18.20 uur, het precieze tijdstip van
de crash, een Spitfire overvliegt.

Herdenking 25 september 2014
De ceremonie in de Petruskerk, recht tegenover de rampplek, zal worden bijgewoond door burgemeester Bruls,
door een van de laatste ooggetuigen, de 95-jarige mw. Riet
Las – die destijds werkzaam was in de naastgelegen bakkerswinkel –, door zeven Britse nabestaanden en door drie
veteranen van het Dutch 320 squadron dat met de Royal Air

De twee huisjes links naast het in 1935
door brand getroffen Heeslust werden op
25 september 1944 vol getroffen door de neerstortende
Britse bommenwerper.

Herfstagenda Hees
Q Tentoonstelling ‘Market Garden door kinderogen’ > vanaf 14 september in Van ’t Lindenhoutmuseum > zie pagina 5
Q Herdenking 70 jaar crash B25 > zaterdag 25 september om 16.30 uur in de Petruskerk > ziedehierboven
stenenbank | september 2014
Q Nachtommetje > zaterdag 4 oktober vanaf 19.30 uur in Zwembad-West > zie pagina 17
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Huis om te Zijn:
Een preventief ‘pauzehuis’
Door: Minke Veldhoen

Rust en ruimte, een plek om gewoon even te zijn, een veilig, tijdelijk huis voor jongens die
dreigen te ontsporen, om op die manier erger te voorkomen. Dat is wat Wim en Wilma
Janssen willen. Zij zijn de begeleiders van Huis om te Zijn, het huis aan de Dennenstraat dat
in juli haar deuren opende. De Stenen Bank sprak met het echtpaar.

Wim en Wilma Janssen

Jongens tussen twaalf en zeventien jaar die dreigen te
ontsporen maar nog niet in beeld zijn bij instanties en
hulpverleners, daar richt het Huis om te Zijn zich op. Denk
aan een slechte thuissituatie, een gedragsstoornis, een
problematische pubertijd, invloed van leeftijdgenoten,
softdrugsgebruik of frustratie. Door hen een periode in
het Huis te laten wonen onder begeleiding van echtpaar
Janssen kunnen verdere problemen voorkomen worden
– een soort ‘pauzehuis’ dus. Deze preventieve stap wordt
samen met ouders of verzorgenden en vooral ook de jongen zelf besloten.

“Werken vanuit je hart”
Wim en Wilma wonen met de jongens in het Huis en begeleiden hen in het dagelijks leven. Ze brengen structuur in
de dag aan, richten zich op rust en persoonlijke aandacht
en stimuleren een gezonde levensstijl. Wilma: “We willen hen een veilige en rustige plek bieden waar zij zichzelf
mogen zijn en waar wij hen een handje helpen in hun
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proces van groei. Wij werken vanuit ons hart.” Wim vult
aan: “Je kunt dit werk wel onze roeping noemen.”

Bert Frings van Zorg en Welzijn heeft het Huis drie
jaar subsidie toegekend en wil – bij succes van dit Huis
– meer van dit soort huizen mogelijk maken. Toch kunnen Wim en Wilma redelijk onafhankelijk te werk gaan.
En dat willen zij ook. Wim: “De jongen met het probleem
staat centraal. Er is tegenwoordig een grote behoefte aan
richting en regelgeving en alles vastleggen, terwijl het
zo verschillend kan zijn wat voor wie nodig is. Natuurlijk
moet je zaken vastleggen, maar vooral ook flexibel blijven,
de dingen met ruimte en in vrijheid kunnen bepalen. Daar
moeten we alert op blijven.”

Kleinkinderen
Het pand aan de Dennenstraat heeft een privégedeelte
waar Wim en Wilma zich kunnen terugtrekken, maar
eigenlijk is hun leven sterk verweven met het Huis. “Als er
bezoek komt, ontvangen we die gewoon in de gezamenlijke huiskamer. En we passen één dag in de week op onze
kleinkinderen, die lopen dan ook waar de jongens zijn”,
zegt Wilma. “We hebben alleen een verbod op verstoppertje: onze kleinkinderen zijn allemaal jonger dan acht jaar
dus met al die kamers en hoekjes en gangetjes is dat een te
moeilijk spel”, lacht ze.

Zes jongens

Onafhankelijk

In april van dit jaar kregen Wim en Wilma de sleutel van
het pand en sinds juli wonen er twee jongens in het Huis
om te Zijn. Wilma: “2 juli vorig jaar was de eerste bezichtiging; precies een jaar later stapt de eerste jongen binnen
in het Huis. Dat vind ik heel speciaal.” Vanaf september
verwacht het echtpaar door te groeien naar maximaal zes
jongens.
De officiële opening van het Huis om te Zijn door wethouder Frings zal begin oktober plaatsvinden tijdens een speciale middag waar ook buurtgenoten voor zullen worden
uitgenodigd.

Het Huis om te Zijn is een particulier initiatief van de
zusters Dominicanessen en de fraters Maristen. Ook
de gemeente Nijmegen is erbij betrokken: wethouder

Meer informatie over het Huis om te Zijn is te vinden op
de website www.huisomtezijn.nl.

Huis om te Zijn:
een veilig, tijdelijk
thuis voor jongens
om tot rust te
komen. Foto’s:
Goedele Monnens
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Toekomst elektriciteitscentrale
Gesprek met vestigingsmanager
Door: Ton van Seters

De beeldbepalende kolencentrale aan de rand van Hees gaat eind 2015 sluiten. Sinds medio
2013 is Jeroen Schaafsma de nieuwe vestigingsmanager van de centrale. Hij werkte eerst
bij Corus, Aluminium Delfzijl en Philips Semiconductors en is nu vier jaar bij GDF Suez,
eerst als vestigingsmanager van de Eemscentrale en nu dus bij de Centrale Gelderland
hier in Nijmegen. Wat gaat er na de sluiting van de centrale gebeuren op het terrein van de
centrale? Jeroen vertelt.
Het idee is om de locatie aan de Waal de komende jaren tot
de Groene Delta van Nijmegen te maken. Een zonnepark
met zo’n vierduizend zonnepanelen wordt dit jaar al gerealiseerd. Deze leveren voldoende elektriciteit op voor het
jaarverbruik van zo’n 250 huishoudens. De zonnepanelen
komen in de buurt te staan van de huidige portiersloge.
Andere duurzame initiatieven zijn in voorbereiding. Deze
sluiten aan bij de duurzame doelen van de overheid, mede
in het kader van het nationale energieakkoord. Er wordt
aan de volgende projecten gewerkt:

Kinderen en bevrijderS

Market Garden door kinderogen

– LNG Tankfaciliteiten:

Tentoonstelling

geopend vanaf 14 september 2014, tijdens de openingstijden
1e zondag van de maand 12:00 - 16:00 uur / woensdag 10:00 - 16:00 uur

LNG (liquid natural gas; vloeibaar aardgas) is voor schepen en vrachtwagens een schoon en stil alternatief voor
brandstoffen zoals diesel en draagt daardoor direct bij aan
de verbetering van de luchtkwaliteit. Schepen kunnen dan
LNG tanken aan de haven op de locatie en vrachtwagens
dichtbij de poort.

– Warmtenet:
Het nieuwe warmtenet dat warmte gaat leveren aan
huizen in de Waalsprong loopt pal langs ons terrein. We
zijn aan het onderzoeken of GDF Suez ook warmte kan
leveren aan dit warmtenet door energie op te wekken uit
biomassa.

– Biomassa en Biogas:
Op dit moment worden er studies uitgevoerd om de haalbaarheid van inzet en overslag van biomassa en de productie van biogas te onderzoeken.

– Windmolens:
De bouw van twee tot vier windmolens wordt onderzocht.
Het plan is om, na de sluiting van de centrale eind 2015, alle
gebouwen van de centrale en de schoorsteen te slopen.
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Speciaal
Foto: Ton van Seters

Ik verwacht dat de sloop ongeveer een jaar in beslag zal
nemen. Wat we met de ruimte, die hierdoor vrijkomt,
gaan doen is nog niet bekend. Er zijn nog allerlei opties die
bestudeerd worden.

– Deelname door de omwonenden:
Het is voor ons heel belangrijk dat de uitvoering van de
projecten wordt gedaan in nauwe samenwerking met de
omwonenden. Particulieren en bedrijven kunnen, daar
waar mogelijk, deelnemen in de duurzame projecten. Ook
aan het zonnepark bijvoorbeeld kunnen omwonenden
deelnemen en dan liggen de panelen niet op je dak thuis
maar op het terrein van de centrale. GDF Suez verwacht
op korte termijn met meer informatie te komen, regionaal
te verspreiden en op hun site te publiceren. De projecten
worden de komende maanden en jaren verder uitgewerkt
in nauw overleg met de omgeving.

Legerkamp Polar Bears, ‘spannende’ kinderactiviteiten m.m.v. van
Scouting Explorers Beuningen en legervoertuigen van Keep ‘em Rolling
■

zondag 14 september 11:00 - 16:00 uur Open Monumentendag

■

zaterdag 18 oktober

11:00 - 16:00 uur Gelderse Museumdag

■

zaterdag 25 oktober

11:00 - 16:00 uur 24-uur Nijmeegse Geschiedenis
Van ‘t Lindenhoutmuseum
Scherpenkampweg 58
6545 AL Nijmegen
024 379 03 29
vantlindenhout.museum@gmail.com
www.vantlindenhoutmuseum.nl
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De passie van Lidy
Door: Petra Kateman

Na een interview van twee uur weet ik
het zeker: ik wil ook keramiek maken!
Wat een enthousiasme straalt
Lidy Mahler (in de verte familie
van….) uit. We hebben net al
het keramiek bekeken: handvormen maar hoofdzakelijk
werk dat van de draaischijf
komt. Lidy werkt zowel
met aardewerk, steengoedklei als met porselein. Haar creaties bevinden zich tot in de kleinste
hoekjes van het huis, maar
ook in de tuin en de gang
en ik ben niet eens naar het
toilet geweest! Het werk is overwegend blauw geglazuurd: je kunt
je niet voorstellen dat er zoveel kleuren blauw zijn! Er zijn
prachtige decoraties, bijvoorbeeld in een vrij aangegeven
kader met een perfecte afbeelding ernaast of erin, spel
met symbolen - soms nog van de Romeinen afkomstig.
Spel met letters en taal of Chinese karakters!

Creativiteit

6

de stenenbank

| september 2014

Inspiratie
Dus heeft ze haar passie voor keramiek altijd gecombineerd met haar werk als verpleegkundige en met het moederschap. Inmiddels is ze een enthousiaste oma voor de
kleinkinderen, die bij haar natuurlijk ook op de draaischijf
mogen zitten. Wat Lidy zo heerlijk vindt aan het pottenbakken is de meditatieve rust die je ervan krijgt en die de
scheppingsdrang bevordert. Maar er zijn ook periodes van
rust en bezinning , die pas later tot uitdrukking komen in
nieuwe vormen, kleuren en technieken.
Lidy is geboeid door de oudheid, dit is haar inspiratiebron:
zowel Chinese en Japanse keramische kunst als het werk
uit de Romeinse en Middeleeuwse tijd. Ze is daarnaast ook
geïnteresseerd in de hedendaagse keramiekkunst in binnen- en buitenland.

Het stookproces
Wat je nodig hebt als je keramiek wil maken, is niet alleen
creativiteit, maar ook kennis van de klei en vakmanschap.
Allereerst wordt van klei een object gevormd dat ongeveer
twee weken moet drogen. Na het intensieve droogproces
blijft het stoken altijd spannend. De objecten (al dan niet
gedecoreerd) worden eerst zogenaamd ‘biscuit’ gebakken:

Vakmanschap vraagt precisie

dat is het voorbakken op een lage temperatuur van ongeveer 950 graden. Daarna bewerkt ze het met o.a. oxides
of zelfgemaakte glazuren, waarna zij het nog eens op
een hogere temperatuur bakt in één van haar elektrische
ovens, tussen de 1100 en 1300 graden. Je kunt ook stoken
met gas en hout.
Lidy stookt naast elektrisch ook Raku, (maximaal 1000
graden) een Japanse stookmethode en ontstaan in de
Ashikaga-periode van 1392 tot 1573 na Christus, waarbij de
meest voor de hand liggende middelen worden gebruikt:
aarde, lucht, water en vuur. Het zijn de vier vertrouwde
elementen voor een keramist. Dit werk ziet er veelal zwart
uit met craquelé in het glazuur.

Vormen

En eindelijk ... het eindresultaat

Hierop zijn de handen van de nabestaande te zien, maar er
is ook een dierbaar sieraad van de overledene in afgedrukt.
Lidy maakt een aantal ontwerpen en komt dan tot de uiteindelijke vorm. Het blijft telkens balanceren tussen het
technisch haalbare en de visuele schoonheid.
Regelmatig laat zij haar werk zien op exposities of kunstmarkten. Daarnaast maakt zij werk in opdracht, zoals
geboortebekers, jubileumborden of vazen, kamerfonteintjes en bewaarpotten.
Waarom haar werk alleen beschrijven, terwijl je het
eigenlijk moet zien, voelen, doen! Heeft u interesse in
haar werk of wilt u zich opgeven voor (bijna privé)les in
keramiek dan kunt u contact met haar opnemen via
e-mail: Mahler5@hetnet.nl of bellen 024-3778540.

De vormen zijn op de draaischijf vervaardigde grote schalen, kommen en vazen, bewaarpotten en gebruiksgoed
inclusief de theepot; een grote technische uitdaging die
uitermate veel precisie vraagt.
Een bijzonder mooie vorm die Lidy gebruikt is de oervorm
van het ei. Eivormig is ook de ‘bewaarpot’ ofwel reminiscence , die nu klaar staat voor een nabestaande. Ze heeft
deze ontwikkeld in samenspraak met die nabestaande.

Foto's: Frank Jongejan

Lidy (geb. 1951) heeft een creatieve geest en een aangeboren gevoel voor vormen. Dat heeft ze waarschijnlijk van
haar vader. Die was in zijn jonge jaren etaleur en leefde zich
voor zijn kinderen helemaal uit bij het versieren van fietsen
voor Koninginnedag, evenementen als Carnaval, het versieren van de tuin en natuurlijk Sinterklaas. Door zijn ontwerpen viel het gezin met acht kinderen vaak in de prijzen.
Lidy was de een na jongste en niet de enige creatieveling
bij hen thuis. Haar creativiteit kwam al vroeg tot uiting
in de briefjes die ze schreef in de vorm van stripverhaaltjes en in het winnen van teken- en kleurwedstrijden
voor kinderen. Op haar 16e gaf ze zich op voor een cursus pottenbakken op de Vrije academie aan de Berg en
Dalseweg in Nijmegen. Ze bleek er aanleg voor te hebben.
‘Dorpsgenoot’ en boetseerdocent Charles Hammes gaf
haar bij haar thuis weleens aanwijzingen voor haar kleibeeld in wording. Het keramiek maken heeft haar nooit
meer losgelaten. Ze had er zelfs haar beroep van willen
maken, maar dat was niet aan de orde bij haar ouders:
“geen droog brood mee te verdienen!”

Veel soorten blauw
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Maandag 18/9 [18 september 1944]
Half zeven opgestaan, van veel slapen was niet veel gekomen. Weer naar de radio
geluisterd. Half acht geen stroom meer. Heel veel gedreun van zware kanonnen. De
granaten gierden over de huizen. De heele morgen op no. 32 [bij de Gijsbersen] , in de kelder, waar ook gegeten werd. Toch gekookt op het gas van no. 26 [haar eigen huis], voor de
geheele gemeente. De families Daane-Hopman en Makaay vertoeven steeds in de buiten schuilloopgraaf, waar zij zich veiliger voelden.

Annie’s oorlogsdagboek
over Hees 1944-1945
Door: Henk Termeer

de ingrijpende gebeurtenissen van bevrijding en frontstadtijd in 1944 en 1945 in Hees te kunnen laten (her)
beleven. De opmerkingen tussen vierkante haken zijn
van mij. Reacties en aanvullingen op Annie’s verhaal
zijn uiteraard van harte welkom.

14a

Osc
ar C

Vorig jaar ontving het Regionaal Archief Nijmegen een bijzonder oorlogsdagboek. Het is van de hand van de Heese
Annie Beukers-Terwindt (1909-2005). In 1944 was zij 35
jaar. Ze 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 woonden
in het in 1937 nieuw gebouwde pand Dorpsstraat 26 (nu
Schependomlaan 26). Arnold had een kwekerij op nr. 36.
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In deze septemberaflevering van de Stenen Bank een extra
grote passage uit haar dagboek en wel over de zeer bewogen dagen meteen na het begin van de bevrijding op 17
september 1944. Zo hopen we onze lezers na zeventig jaar
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Dinsdag 19/9
Half zeven vlug opgestaan, direct naar de kelder wegens hevig kanonvuur. De angst
heeft Nol [haar echtgenoot] erg te pakken, wij zijn banger voor hem dan voor het gebulder der kanonnen. Nood leert bidden, vooral bij Nol. Hij was een zenuwstuip nabij. We
mochten nu geregeld melk halen bij Van Raay [boerenbedrijf op Dorpsstraat 22], want
het afleveren der melk gaat nu toch niet, en de koeien zijn vanwege het groote gevaar in
de Ooij, op stal. Bij Van Raay hoorden we, dat er nog massa’s moffen in de stad zijn. Ook
in het Waterkwartier waren nog veel vijandelijke nesten, waar dan ook nog erg geschoten werd. Zwaar geschut staat er ook in de Marialaan. Vandaag voor de variatie géén
gas, gelukkig wel elektriciteit. Dus gekookt ditmaal op no. 28 [huis van de fam. Danen].
Juist met pannen op en neer aan ’t sjouwen, toen er ’n geweldige slag werd gehoord.
Wat???
Radiobericht dat Eindhoven is bevrijd en de Engelschen het Wilhelminakanaal zijn
gepasseerd! Maaltijd weer in de kelder. Fam. Hopman, Danen en Makaay hielden het
steeds maar bij hun schuilloopgraaf buiten!
Daar hoorden wij plots zwaar rijden van tanks op de weg en dientengevolge aanhoudend gejuich van het volk. Weer was het rustig, gauw ervan geprofiteerd, om wat
brood te halen. Er was bekend gemaakt, dat men niet méér dan 1 brood kon krijgen.
Zoodoende ging er 1 afgezant per familie op stap naar Las de bakker [Dorpsstraat 158,
tegenover de Petruskerk], waar al reeds een groote file stond te wachten. Ons geduld werd
nog op de proef gesteld, want de bakker kwam tevoorschijn en vertelde dat ’t brood nog
een klein uurtje in de oven moest; we durfden echter niet weg te gaan, om onze plaats
in de rij niet te verliezen. Intusschen werd er maar steeds geschoten, ‘t was een gedrang
om maar veilig in de winkel te koomen. Om 4 uur hoorden we door de radio: aansluiting van het Engelsche leger met de luchtstrijdkrachten! Weer massa’s zweefvliegtuigen, parachutisten enz. Geweldig geschut. Nol’s thermometer van ’t gevaar, stond hoog:
Drie Rozenhoedjes [katholiek gebed, waarbij men aan de hand van 5 grote en 50 kleine
kralen van de rozenkrans vijf onzevaders en 50 weesgegroetjes bad] in de kelder gebeden!! Om half acht ’s avonds géén stroom en geen gas, dus ook géén nieuws meer, jammer.
Geen vee kunnen voeren! Heel de nacht zwaar geschut aan alle kanten. Allen slapen
en waken we in de kelder.
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Woensdag 20/9
Half zeven vrij rustig, direct het vee gevoerd want misschien naderhand
zou het hier te gevaarlijk worden! Tegen zeven uur hevige kanonnades met
korte pauzes. Nog steeds géén gas en géén stroom, dus ’t fornuis [kennelijk op
kolen of hout] op no. 32 maar aangemaakt. De meeste tijd in de kelder gezeten. Agnes [Makaay?] houdt het niet meer uit en raakt overstuur. Ze gaan
nu bij Bambelt [waarschijnlijk: J.H.A. Bambelt jr., Breedestraat 72] in huis;
die ook ‘n grote kelder hebben in hun huis. De Daantjes bleven alleen achter
op no. 28, dit ging ook niet, ze gingen dus bij Van Raay [Dorpsstraat 22] in
de kelder. De buiten-schuilloopgraaf werd te koud. De heele dag als ’t maar
even rustig was kwamen er vluchtelingen voorbij met handkarren en kinderwagens, volgepakt met beddegoed en meubilair. De heele Voorstadslaan
[of is bedoeld: Krayenhofflaan? zie verderop] loopt uit, er heerschte paniekstemming, want ’n heel stuk stond in brand, zoo gingen er velen in de buitenwijken en dorpen ‘n onderdak zoeken. Wij hadden ook “huize Keil”
[Dorpsstraat 30 dat kennelijk leeg stond; de bewoner rijksduitser E. Keil was
gevlucht of gearresteerd] voor de vluchtelingen geopend. Wij hadden toen
ook een moment [het] plan om te vluchten en legden alles klaar, om zoo in
eens weg te kunnen.
Wij zagen de eerste binnenl[andse] strijdkrachten [NBS: Nederlandsche
Binnenlandse Strijdkrachten, militaire eenheden gevormd rond kernen
van verzetslieden] op motorfietsen, jacht makend op N.S.B-ers. Tegen 12
uur zagen wij de eerste geallieerde auto, één gepantserde, gedrapeerd met
een roode vlag met witte ster. Zware tanks hoorden we op de Breedestraat.
Allen liepen we er heen, ze draaiden de Laarschendam [zie kaart]
op en gingen de Biezen in om een weerstandsnest bij de Centrale [de
Electriciteitscentrale] op te ruimen. Opeens werd er weer geweldig geschoten
en al ’t volk wat stond te kijken, draafden weg, terug naar huis. Tegen één
uur zagen wij in de Dorpsstraat de eerste Amerikaansche infanterist: een
leuke dikzak die tegen ons riep “Hullo”.
Eenige meisjes van v. Haeren kwamen op informatie inzake de woningen,
die door de duitschers verlaten waren. De kanonnen kwamen weer in actie
en wij togen weer kelderwaarts. De fam. Daane neemt nu ook maar haar
intrek bij ons, allen in de kelder bij Gijsbers [op nr. 32]. Voor ons zessen wordt
nu gekookt op ’t fornuis van Gijsbers; en eveneens voor 17 dakloozen uit de
Krayenhoflaan, die nu in huize “Keil” resideerden. Bij die 17 menschen was
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ook ’n slagersfamilie [Brinkhoff?] die ons een flink stuk vleesch meebracht,
nog al ’n buitenkansje in deze tijd. Fam. Moons [overkant Dorpsstraat]
behalve mijnheer die bij de zaak blijft evacueert naar Bergharen.
Weer een groote macht transportvliegtuigen in de richting Arnhem. De
waterdruk die al verminderd was, hield heelemaal nu op. Vandaag dus
géén gas, geen water, geen licht. Overal om ’t huis heen vlogen de kogels.
Binnenl. strijdkrachten slopen over de kwekerij op zoek naar scherpschutters of snipers. ’s Avonds werd het weer rustiger, de straat vertoonde weer een
levendiger aspect. Overal pratende en druk gesticuleerende en geanimeerd
pratende groepjes, die hun wedervaren uitwissel[en]den. Pater Pascalis
[Franciscaner pater van Rivo Torto] en de dikke Van Wezel [chauffeur
H.J. van Wezel van Dorpsstraat 8] waren middelpunten. ’t Was rustiger. De
lucht boven de stad rood gekleurd door de vele branden.
Annie Beukers-Terwindt

Een door Annie zelf getekende plattegrond van haar schuilkelder
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Wandeling
Weg van Hees
Door: Dick van Eck

2

3

Deel 8: Lindenholt: nat en groen
Rondwandeling van 11,1 km vanaf
de stenen bank

1
De wandeling bij onze westerburen in Lindenholt is verrassend. Zoveel water en groen
omgeven de wijk Lindenholt dat je het idee hebt niet in Nijmegen te zijn. De wijk dateert
van 1977 en is genoemd naar het beboste gebied wat er heel vroeger was. We gaan er min
of meer omheen lopen over paden die naar sportmannen zijn genoemd en straten met
onduidelijke nummering. Trek goede schoenen aan, want het is soms onverhard lopen.

1

4

3
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4

Door Broek en Gildekamp
Wanneer we aan de zuidkant van Lindenholt zijn aangekomen, lopen we via de Smallesteeg 3 door de wijk
Broek. Broek staat voor een vochtig bosgebied. Overigens
is het lastig zoeken als je ergens in Lindenholt moet zijn,
want de wijkjes bestaan hier uit veel straatjes die uiterst
onhandig zijn doorgenummerd (in Dukenburg hebben ze
dat geintje ook al uitgehaald). Halverwege de Smallesteeg
gaan we rechtsaf door het groene park om langs vijver De
Ontmoeting en kinderboerderij Lindenholt te wandelen
(als die open is, is er koffie). Via het Bert Oosterboschpad
(met survivalspeelgoed 4 lopen we dan oostwaarts om
via de IJpenbroekweg door de Gildekamp 5 te gaan naar
de Sint Agnetenweg. Deze behoort met de Smallesteeg
tot de oorspronkelijke wegen van Lindenholt. De
St. Agnetenweg heette vroeger Dorpsstraat, maar vanwege de kanaaldoorsnijding door Neerbosch mocht er maar
één Dorpsstraat zijn en die ligt in Neerbosch aan de oostkant van het kanaal. Onze eigen Dorpsstraat onderging
hetzelfde lot, want die heet nu Schependomlaan.
De St. Agnetenweg komt uit op een prachtig pad langs het
kanaal naar de trap bij de brug. Die bestijgen we weer om
bij die vertrouwde stenen bank uit te komen.

5
De wandeling is terug te vinden op de site van de
vereniging of op www.everytrail.com/view_trip.
php?trip_id=2879288, waar u de route kunt opladen
op een GPS en een routeomschrijving vindt.
(Bronnen: Wikipedia)
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Foto’s : Dick van Eck

2

We gaan vanaf de stenen bank door het fietstunneltje,
daarna over het kanaal en de trap af. Beneden rechtsaf
naar het Kees Pellenaarspad en langs de tennisbaan. We
zijn dan al in Lindenholt, dat met zijn 16.000 inwoners wel
een stuk groter is dan ons Hees. Tussen de verschillende
deelwijken en de snelwegen loopt een fraaie groenstrook
met veel water, waar het prachtig lopen is. Via de tunneltjes onder de IJpenbroekweg passeren we het nieuwe
Mondial College 1 in de Meeuwse Acker. We lopen nu tussen de rand van de wijk en de snelwegen (Neerbosscheweg
en A73). De wallen zijn hoog bij de A73, dus van het verkeer
heb je weinig last en het pad 2 langs de ‘Ackers’ is mooi.

13
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Nachtommetje Door
Hees op 4 oktober

Kind (zijn)
in Hees

We houden het niet droog (in het bad)
Door: Tony Schouten en Dick van Eck

De Werkgroep Cultuur heeft de laatste weken hard
gewerkt om het nachtommetje Door Hees verder
in te vullen. Het is een positieve ervaring dat velen
enthousiast hebben gereageerd op het ommetjesinitiatief en dat diverse mensen willen meedoen om
de avond opnieuw tot een succes te maken.
Dit jaar is niet de Petruskerk het uitgangspunt,
maar zijn we te gast bij Zwembad-West. Van hieruit
vertrekken de diverse groepen en ze komen daar
later op de avond weer terug. Het is fantastisch dat
Heino Jacobs (directeur NV Sportfondsen Nijmegen)
onze gastheer wil zijn.

Zeventien vragen aan: Kay Theunissen (13 jaar)
Door: Miny Schennink

1

2

3

4
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Met wie woon je in huis?
Met mijn moeder, mijn bonusvader
en bonuszusje. Ik woon pas zes
jaar in Hees en ik had er meteen
vrienden. Ik vind het leuk om hier
te wonen.
Op welke school zit je, in welke klas?
Ik zat op De Lanteerne, in de groep
die De Ark heet. En ik ga nu naar
de brugklas van het Notre Dame
college.
Wat vind je het leukste
vak op school?
Aardrijkskunde! Ik vind het leuk
om iets te leren over nieuwe
landen, over nieuwe steden en
werelddelen die ik nog niet ken.
Welke hobby’s heb je?
Ik zit op taekwondo, bij Yoo Sin in
Hatert; dat doe ik al 4 jaar. Verder
vind ik een beetje computeren wel
leuk en rondhangen hier in Hees,
bijvoorbeeld bij het zwembad.
Waar kun je heel blij van worden?
Nou, ik word blij als ik zie dat mijn
vrienden heel blij zijn; daar word ik
vrolijk van.

de stenenbank

| september 2014

6 Waarover kun je verdrietig worden?
Als ik zie dat anderen verdrietig
zijn; dan leef ik met hen mee, dat
vind ik niet leuk om te zien.
7 Maak je je wel eens boos?
Niet zo erg gauw. Ik denk dat ik wel
heel boos word als mensen mijn
vrienden of mij pesten. Daar kan ik
niet tegen, dat vind ik gemeen.
8 En ben je wel eens bang? En
waar ben je dan bang voor?
Dat overkomt me de laatste tijd
wel wat vaker; dat heeft te maken
met persoonlijke dingen. Dat los ik
zelf op.
9 Met wie speel je meestal?
Met Rosanne. Met haar ben ik
bijvoorbeeld ook samen naar het
Bouwdorp hier in Hees gegaan.
10 Wat speel je het liefst?
We spelen het liefst Minecraft
(computerspel, red.); dat kun je
heel goed samen spelen.
11 Hou je van muziek? En
van welke muziek?
Ja, ik hou erg van muziek! ’t Meest
van Racoon. En ik zing. Muziek is

heel belangrijk in mijn leven, het is
er een deel van. Als ik bijvoorbeeld
drie keer een liedje hoor (ook
Engelse liedjes), dan ken ik het al!
12 Als je mag kiezen wat je
eet, wat kies je dan?
Dan kies ik in de winter boerenkool
met worst. In de zomer maakt het
me niks uit wat we eten, als het
maar geen champignons zijn; die
vind ik echt niet te eten!
13 Wat wil je later worden?
Zanger, of zoiets. Er is nu nog te
veel waar ik nog niets van af weet,
dus ik kan nog niet echt kiezen.
Zanger worden is misschien wel
een kans van een op de miljoen!
14 Ben je al eens officieel opgetreden?
Ja, tijdens het dorpsfeest bij de
Petruskerk, nu drie jaar geleden.
Daar zong ik het lied: “Pak maar
mijn hand”, van Nick en Simon. En
ik heb ook op het Mozaïekcollege
in Wijchen gezongen. Daar zong
ik een tekst van Jan Smit, voor een
zaal met wel duizend enthousiaste
mensen! Bij een optreden op De

Lanteerne heb ik ook een liedje van
Nick en Simon gezongen.
15 Wat is je grote droom?
Dat is toch wel: zanger worden!
Racoon blijft mijn grote idool. Op
het Bouwdorp van vorig jaar heb ik
een liedje van hen gezongen.
16 Je bent nu 13 jaar oud; hoe
denk je dat je leven er uit
zal zien over 10 jaar?
Dat is de grote vraag! Ik heb daar
wel leuke dingen over gedacht en
gedroomd; ik hoop dat ’t er goed
uit zal zien, dat alles goed gaat: dat
ik bijvoorbeeld zanger ben, dat ik
een leuk huis heb.
17 Ik heb jou veel dingen gevraagd;
heb jij een vraag voor mij?
Nee, ik heb geen tegenvraag.

Verhalen, muziek en nattigheid
Het verdere verloop van de avond is geheim, maar
we gaan weer spannende dingen beleven in onze
wijk met zijn vele mooie panden, waar u kunt genieten van historische verhalen, muziek en – u voelt
wellicht al nattigheid – activiteit in het water.
Vanaf 19.30 uur is Zwembad-West geopend. Daar
krijgt u informatie over de opzet van het ommetje
en worden de groepen ingedeeld. Om 20 uur gaan
we van start onder leiding van gidsen in gele hesjes.
We hopen dat u voldoende nieuwsgierig bent
geworden om aan het ommetje mee te doen. Gezien
de organisatie zouden we het op prijs stellen als
u zich van te voren wilt aanmelden (liefst vóór 29
september). Dit kan door een mailtje te sturen aan
WGCultuur@dorpsbelanghees.nl. We willen dan
graag uw naam weten en met hoevelen u komt.
Als de tocht zo rond een uur of tien klaar is, gaan we
terug naar het zwembad om nog even na te praten
onder het genot van een hapje en een drankje. Dit
alles zo tot een uur of elf. Tot 4 oktober!
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Leven als een god in Hees:
Beau Lieu

Column |
Henk Termeer
Post in Hees

door: Theo Verheggen

In de vorige editie van De Stenen Bank werden de lunchroom en
het woonhuis van de familie Van Kuijk beschreven, op de hoek van
de Bredestraat (nr. 201) en de Korte Bredestraat. Deze functies
vormden slechts de helft van het monumentale landhuis
‘Beau Lieu’ . In deze aflevering volgt een korte
geschiedenis van het andere deel van de villa:
Korte Bredestraat 62.

Beau Lieu in 1875 (boven) en 1972

Mysterie

Foto: Frank Jongejan

Uit het boek Hees bij Nijmegen (2011) konden we al lezen
dat Beau Lieu omstreeks 1850 --misschien ook wel een
decennium eerder-- werd gebouwd als dubbel herenhuis.
De eerste eigenaar was rentmeester Van Haaren. Tot ongeveer 1887 was er een meisjesschool gehuisvest. Daarna
werd het bewoond door Hermanus Vink, die het pand in
1911 splitste in de twee adressen die het nu nog heeft. Vink
bouwde ook de fraaie serre aan het pand.
Frank Jongejan, de huidige eigenaar en hoofdbewoner,
raakt niet uitgepraat over het bouwkundig amateurisme
waarmee de splitsing werd gerealiseerd: “Er geen sprake
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van een eenvoudige rechte deling door het midden. Overal
moest rekening gehouden worden met hoeken en nissen,
waardoor het een soort blokkendoosverdeling is geworden. Veelal bestaan de scheidingswanden uit dunne houten panelen.” “En moet je hier zien! Hier is een muur opgetrokken op de eerste verdieping. Maar die muur rust enkel
op een plank, en niet op enige verdere solide ondergrond.
Blijkbaar kon dat allemaal in 1911...” “Maar aan de andere
kant,” berust Frank, “het houdt al ruim honderd jaar, dus
het zal wel goed zijn.”

In de oorlog is veel documentatie over het pand verloren gegaan. Jongejan is nog wel in het bezit van een
oude koopakte en een provisorische lijst van eigenaren.
“Er is wel iets geks,” zegt Frank. “In 1950 koopt ene heer
Tromp het pand Korte Bredestraat 62 (toentertijd nog
Dorpsstraat 188) van ene heer Aben. De prijs is een lachertje: 5830 gulden. Daarvóór had Aben het pand juist gekocht
van Tromp. Datum en prijs zijn onbekend, maar ongetwijfeld ging het pand toen voor veel meer dan een kleine
6000 gulden van de hand. Ik ben wel benieuwd of iemand
kan uitleggen wat daar gaande was,” zegt Jongejan.
In 1972 kocht hijzelf met zijn partner Korte Bredestraat
62 van weduwe Tromp. Zoals dat ging in die tijd werd het
een woongroep die het tot 1991 heeft volgehouden. Kort
daarna kreeg Jongejan nr. 62 alleen in eigendom. “We hebben in de afgelopen decennia heel wat moeten doen aan
elektriciteit, riolering, isolatie et cetera. Mooi is dat de
meeste persiennes (vensterblinden in oosterse stijl) nog
origineel zijn.”
Op dit moment worden de beneden- en bovenverdieping
verhuurd. Frank bewoont de gehele eerste verdieping
met een prachtig zonnig zicht, over de serre, op de Korte
Bredestraat. De Citroen DS voor de deur maakt het Franse
karakter helemaal af.

Terug van vakantie vond ik zestien
poststukken in mijn brievenbus, maar
zes daarvan waren helemaal niet voor
mij bestemd. Ze waren geadresseerd
aan buren en andere bewoners van
mijn straat. Ik heb ze maar meteen op
de goede adressen in de bus gedaan.
Andersom krijg ik de laatste maanden
ook geregeld poststukken in de bus
die duidelijk later arriveren dan eigenlijk de bedoeling is: weekbladen die ik
pas vijf dagen later in de bus vind en
inmiddels al verlopen reclameaanbiedingen. Kennelijk zijn ze eerst bij een
van mijn straatgenoten bezorgd en
pas later door hen in de goede brievenbus gestopt.
De boodschap die ik inmiddels uit
deze ontwikkeling begrepen heb, is
dat wij allemaal hulpbezorgers zijn
geworden en dat de echte postbezorgers er alleen voor zorgen dat onze
post in de goede straat terechtkomt
en dat niet steeds dezelfde persoon
hoeft ‘door te bezorgen’. Een wonderlijke vorm van vooruitgang. Toen
het oude postkantoor van Hees nog
werkte (tot 1930) kregen onze opa’s
en oma’s hun post drie keer per dag
thuisbezorgd. Maar ja, die hadden
natuurlijk nog geen e-mail.

Dr. Henk Termeer (1949) is gepen
sioneerd 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 p
 eriode rond de
Tweede Wereldoorlog.
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Achter de Dennenstraat, even vanuit hartje Hees gedacht, zijn door nieuwbouw enkele nieuwe
straten aan de wijk toegevoegd. Die straten hebben namen gekregen van schrijvers die langere
of kortere tijd in Nijmegen gewoond hebben. We vervolgen onze serie over die schrijvers met een
bijdrage over Nescio. Dat is het pseudoniem van Jan Hendrik Frederik Grönloh (1882-1961), schrijver
van onder andere De titaantjes.

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.

29 juli: Zicht op de werkzaamheden, vanaf het
viaduct in de richting van de NXP-fabriek.

Nesciostraat
Verliefd op Nijmegen
en omgeving
Door: Jacques de Vroomen

En de avond viel niet, want het was boven lichter dan beneden.
De bekendste ‘held’ uit zijn verhalen was Japi, de uitvreter. Japi maakte een einde aan zijn leven door van de
Nijmeegse Waalbrug te springen. Ik vraag me af of een
zelfmoord in de literatuur ooit zo gortdroog én treffend is
neergezet:
20
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Op een zomermorgen om half vijf, toen de zon prachtig
opkwam, is hij van de Waalbrug gestapt. De wachter kreeg
hem te laat in de gaten. ‘Maak je niet druk, ouwe jongen,’ had
Japi gezegd, en toen was i er afgestapt met zijn gezicht naar
het noord-oosten. Springen kon je het niet noemen, had de
man gezegd, hij was er afgestapt.

De Oversteek is een prachtige brug maar mist nog de literaire verankering van de oude Waalbrug waarvoor Nescio
heeft gezorgd. Staand op die Waalbrug heeft hij vaak naar
de stad gekeken:

30 juli: Plaatsing van het karakteristieke dak.
Belangstellenden konden het spektakel volgen
vanaf een apart hiervoor gebouwde tribune.

4 augustus: Met behulp van speciale
hoogwerkers worden de bovenleidingen
aangelegd. Station Nijmegen Goffert nadert
zijn voltooiing...

Foto’s: Ton van Seters

Het is een bescheiden straatje. Nauwelijks tien huizen.
En maar aan één kant bebouwd. Ook nog een doodlopend
straatje. Tegenover de huizen een weiland. De bescheiden omvang van de straat is passend voor de naamgever
ervan: Nescio, een Latijns werkwoord dat betekent: “Ik
weet het (ook) niet.” Nee, pretenties had hij niet, Nescio.
Hij was verliefd op Nijmegen en de omgeving van de stad.
Zijn beschrijvingen van stad en omliggende natuur, soms
honderd jaar oud, hebben niets gedateerds omdat ze iedere gezwollenheid missen. En de ironische ondertoon ervan
maakt ze extra aantrekkelijk. Neem bijvoorbeeld het vallen van de avond. Daar is in het verleden wat romantisch
geweld op losgelaten. Hoe verfrissend is dan die penseelstreek van Nescio:

…Nijmegen, dat daar ligt op de heuvels aan de rivier, zo onHollands, zwak romantisch, huizen boven huizen en bomen
boven bomen…
Het lijkt me fijn om in de Nesciostraat te wonen.
de
de
stenenbank
stenenbank | |september
december2014
2013
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100 jaar Blauw-Wit
Dorpsclub in de stad
Door: Pim Geerling

Op 14 november 2014 bestaat voetbalclub Blauw-Wit honderd jaar. Terwijl in de rest van de
wereld oorlog uitbrak, verenigde men zich in Hees om te voetballen. Er moet door de jaren
heel wat zijn veranderd, maar ik bezocht Sportpark De Schoonhorst vooral met de vraag
wat hetzelfde is gebleven. Wat is nou typisch Blauw-Wit?
Natuurlijk zegt het verleden veel over het nu. De vereniging begon als RKSV Blauw-Wit onder leiding van Pater
Welter. Eerst voetbalden de spelers in weilanden, later op
verschillende velden in Hees, Neerbosch en de Goffert.
Dat zag er zo uit als op de archieffoto, die mij doet denken
aan de sketch De voetbalsupporter van Jiskefet: ik hoor op
de achtergrond Herman Koch met polygoonstem roepen:
“Schop die leren knikker naar voren!” Vanaf 1960 veranderde dit nostalgische beeld, net als de signatuur van de club.
Eerst viel ‘RK’ weg uit de naam, en in het seizoen 1963/1964
vestigden de voetballers zich op de huidige locatie tussen
Energieweg en Kerkstraat. SV Blauw-Wit ontwikkelde zich
tot een eigentijdse amateurvoetbalvereniging.

Oefenpot
Als ik het nette terrein oploop, is de wedstrijd net begonnen. Blauw-Wit ontvangt SCE uit Lindenholt voor een
oefenpot. Er dreigt regen, er staat een straffe wind en
niets op het spel, maar toch staan er de nodige toeschouwers langs het kunstgrasveld. Niet alleen de voetballers
bereiden zich voor op een nieuw seizoen. Tegen de rust
duik ik de kantine in, die een flinke verbouwing blijkt te
ondergaan. De vriendelijke bardames leggen uit wat er
zoal is veranderd. “En bijna alles door vrijwilligers gedaan
hè. Maar als je echt meer wilt weten over de club, moet je
díe meneer hebben!”

betalen selectiespelers dus niet. Zodra er wordt betaald,
moet je uitkijken dat je als bestuur niet buiten spel wordt
gezet. Spelers krijgen hier alleen een biertje en bal gehakt
na de wedstrijd, en een jaarlijks weekendje weg. Ook voor
de andere teams worden zulke activiteiten voor een kleine
bijdrage georganiseerd. Dit bevordert het sociale aspect.
Als ik merk dat spelers bijvoorbeeld vijftig euro per overwinning zouden krijgen, dan ben ik weg. Nee, het draait
hier om gezelligheid. Dat is ook het doel van de verbouwing van de kantine. Het moet een echt clubhuis worden,
waar teams, vrienden en familie nog een á twee uur blijven
hangen op zondagmiddag. Dat gebeurt al, maar na veertig
jaar werd het tijd voor vernieuwing. Als je hogerop zou
voetballen, moet je verder reizen en blijven mensen ook
niet meer in de kantine als je zo laat terug bent. Nee, 3e
klasse is mooi, dan speel je in de buurt. Iedereen is overigens van harte welkom, als je je aan de regels van de club
houdt. Zo verwachten wij dat iedereen de contributie netjes betaald. Aan de andere kant hangen wij geen reclameborden op van Eroworld of zelfs Heineken, ook al levert dat
misschien meer op.”
Na het gesprek met de secretaris zie ik hoe Blauw-Wit verder oefent en met 2-1 van het veld stapt. Ik heb afgesproken om na afloop met aanvoerder Rik Bouts te spreken.
Terwijl hij zich douchet, praat ik eerst met een clubicoon
van een andere generatie.

Biertje en bal gehakt
Die meneer is Wim Driessen, algemeen secretaris. Hij
maakt direct tijd voor me als ik uitleg dat ik wil weten wat
voor club Blauw-Wit is. Driessen spreekt met trots over de
waarden van de club: “Wij zijn een echte amateurclub en

Zelf stenen sjouwen
Piet Smits omschrijft Blauw-Wit als een gezellige vriendenclub. “De betrokkenheid van de leden is vooral
gegroeid sinds we op de Schoonhorst terecht kwamen.

Blauw-Wit voor aanvang van de wedstrijd
tegen Kolping Helmond (1927)

Daarvoor verhuisden we regelmatig van veld in de omringende buurten, dat deed het clubgevoel geen goed. Het
was heel belangrijk dat Jan Kersten bij het vijftigjarig
bestaan van Blauw-Wit het voorstel deed voor de bouw
van een clubhuis. Jan was een slimme man. Mede door zijn
functie bij de rijkspolitie had hij veel contacten en kon hij
van alles regelen. Hij was de voorzitter van de bouwcommissie voor het clubhuis, dat door de inspanning van vrijwilligers is gerealiseerd. Jan liep zelf met stenen te sjouwen, terwijl hij een been was verloren in de oorlog. Later,
toen het clubhuis werd vergroot, was Jan Kersten voorzitter van de club. Iedere vereniging heeft zulke mensen
nodig die het voortouw nemen. Bij de huidige verbouwing
is dat Johan Ariëns, die met zijn bedrijf in vastgoedonderhoud ook als sponsor aan de club is verbonden. En zojuist
zag je hem als scheidsrechter bezig!”

De club gaat voor
Piet is zelf ook altijd bij de club te vinden: “Bij ons gaat
Blauw-Wit altijd voor. Vrijdag bijvoorbeeld, dan ben ik
jarig. Maar dan is ook de jubileumwedstrijd, dus dan wordt
de verjaardag uitgesteld.” Piet is al van jongs af aan bij
Blauw-Wit betrokken. Eerst als voetballer, later in allerlei
rollen, waaronder bestuurslid. Dat hij zo nauw verbonden
is aan de club komt mede door zijn vrouw: “Mijn vrouw
ken ik van de korfbal. In die tijd moest je een beetje stiekem met de meisjes omgaan, maar bij de korfbal had je
natuurlijk veel contact omdat het een gemengde sport is.
Ik ken nog zo drie mannen die daar hun vrouw aan over
hebben gehouden. Mijn vrouw komt uit een echte BlauwWit-familie. Mijn schoonvader was Jan Melssen, een van
de oprichters. Ook onze kinderen zijn vaak bij de club. Mijn
zoon is blind, maar kan je na de wedstrijd precies vertellen
wat er is gebeurd.”

Vergroeid met Blauw-Wit
Dan drink ik nog een biertje aan de bar met selectiespeler Rik Bouts. Hij blijkt ook vergroeid met Blauw-Wit.
Opgegroeid in Hees, in de F’jes begonnen en nu uitgegroeid tot steunpilaar op het middenveld van het vlaggenschip. Zijn betrokkenheid blijkt wel uit het feit dat Rik
de afgelopen negen jaar jeugdtrainer is geweest. “Mijn
vriendin vindt het niet zo erg dat ik dat er nu niet meer bij
doe,” zegt Rik met een kwinkslag. Hij hielp ook met de verbouwing: “Je kunt wel commentaar hebben als dingen niet
goed zijn, maar dan moet je ook wat doen als je de kans
hebt.” Rik verklaart de aantrekkingskracht van de club
doordat iedereen elkaar kent: “Veel jongens uit de jeugd
stromen door naar het eerste, en verder zijn het vrienden
van spelers of spelers die terugkomen na een periode bij
een andere club. Zodoende kent iedereen elkaar. Ook van
de andere teams kent iedereen elkaar wel waardoor het
heel gezellig is in de kantine.” Toch ligt een min of meer
gedwongen vertrek uit Hees op de loer: “Ik heb Sport en
Economie gestudeerd in Tilburg en ben nu op zoek naar
werk. Je weet niet hoe het loopt, maar ik zou graag in Hees
blijven wonen en voetballen.”

Dorpsclub
Als ik weer op de fiets stap, heb ik het gevoel dat ik een
dorpsclub verlaat. Blauw-Wit heeft dat kenmerkende
clubgevoel tussen betrokken leden die elkaar allemaal
kennen. Toch ligt de vereniging midden in de stad.
Waarschijnlijk heeft het dorpse gevoel te maken met de
rijke geschiedenis en de Heese roots. Zeker is dat het komt
door de betrokkenheid van mensen als Wim Driessen, Piet
Smits en Rik Bouts. Op 14, 15 en 16 november wordt het
honderdjarig bestaan groots gevierd. Ik weet zeker dat u
van harte welkom bent!

Op www.svblauwwit.nl vindt u meer informatie over het jubileumprogramma.
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Terugblik
Midzomernachtconcert
Met dank aan maar liefst 80 vrijwilligers
Op 21 juni werd dankzij de inzet van zo’n tachtig vrijwilligers uit Hees en omgeving weer het jaarlijkse
Midzomernachtconcert gehouden. Zangers, dansers,
verhalenvertellers en musici, jong en oud, maakten er
samen een prachtige avond van.
Het publiek kon actief meedoen met papa Mozarts kindersymfonie o.l.v. Wouter van Haaften en het Koor van
de Straat o.l.v. Tjeu Corbeij.
Wethouder Renske Helmer-Englebert (met o.a. Wijken
in haar portefeuille) toonde haar muzikale talenten
op de waterfluit bij de kindersymfonie. Haar oordeel
over het concert: “Het was een leuke, mooie en ontroerende avond. Jullie mogen met recht trots zijn op jullie
vereniging.”

Jos Blom en
Jacques de Vroomen
vertellen over het
orgel (bespeeld door
Joost Langeveld),
dat er vandoor
dreigt te gaan.

Gezocht:
Coördinator verhuur Petruskerk
Verhuur Petruskerk
Op zondagmorgen en -middag wordt de kerk gebruikt
voor de eredienst. De overige tijd is de kerk beschikbaar
voor verhuur, om bijvoorbeeld concerten, huwelijken
(burgerlijk en kerkelijk), uitvaartdiensten, recepties en
exposities te houden. Voor deze verhuur zoekt eigenaar PGN
(Protestantse Gemeente te Nijmegen) een coördinator.

Over de Petruskerk

< advertenties >

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

Voor de individuele- en groepssporter in Hees
Blessurepreventie en – behandeling
Massage
MTC taping (kinesio)

Tel: 0613162140 E-mail: info@massagepraktijkhees.nl
www.massagepraktijkhees.nl
U kunt – uiteraard vrijblijvend – informeren naar de
mogelijkheden en prijzen.

De Petruskerk is de oude dorpkerk van Hees, gebouwd
in de zestiende eeuw. Het is een sfeervol gebouw met
uitstekende akoestiek, zitplaatsen voor ruim tweehonderd
mensen, keukenfaciliteit, gunstig gelegen, niet ver van het
centrum van Nijmegen en met ruime parkeergelegenheid.

Wat doet de coördinator verhuur?
−− Vooraf: afspraken maken met huurder over datum, tijd
en kosten, beheer agenda, regelen verwarming.
−− Verhuur op de dag zelf: kerk openen samen met huurder,
uitleg geven over verantwoordelijkheden van de huurder
m.b.t. het gebruik van het gebouw en brandveiligheid, gebruik
van de keuken, afspraken over opruimen. Tijdens de activiteit
hoeft de verhuurcoördinator niet aanwezig te blijven.
−− Na afloop – meestal ’s avonds – controle en afsluiten.
−− Tenslotte: de afrekening verzorgen.

Zangstudio Heeslust, www.francinevanderheijden.nl

Adverteren in uw wijk?
Hier kan de volgende keer
uw advertentie staan.

Hoe vaak wordt de kerk verhuurd?
De kerk wordt zo’n 25 keer per jaar verhuurd, meest
voor concerten. Wegens beperkte menskracht wordt
er tot nu toe niet aan werving gedaan, maar met
actieve promotie is meer verhuur zeker mogelijk.

Wat vragen we van de verhuurcoördinator?
Het koor van
basisschool
De Lanteerne
treedt voor het
eerst op bij het
Midzomernacht
concert.

−− Om kunnen gaan met e-mail
−− Zorgvuldigheid: afspraken, bijhouden agenda
−− Enthousiasme; promotie Petruskerk
−− Tact: afstemming met vaste gebruikers van de kerk
−− Het is praktisch als de verhuurder in
de buurt van de kerk woont
−− Tijd; in uren kost het niet zo veel tijd, maar er
zijn wel veel kleine regelactiviteiten

Wat krijg je er voor terug als verhuurcoördinator?
−− Leuk om te doen; de Petruskerk is een fijne locatie
om te verhuren; de huurders zijn vaak vol lof
over sfeer, akoestiek en mogelijkheden.
−− Interessant: omgang met koren, orkesten, kunstenaars.
−− Nuttig vrijwilligerswerk: de verhuur
geeft inkomsten voor de PGN.

Het Koor van de
Straat zingt samen
met het publiek
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Interesse?
Heeft u interesse of wilt u meer weten, neem dan
contact op met de beheerder van de Petruskerk,
Piet Koster, 024-3783712, 0627-096249 of p.koster7@chello.nl.

| september 2014

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
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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

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

024-3782314
gerjo.pieters@online.nl
www.gerjopieters.nl

WINKELPUIEN
REPARATIES METALEN PUIEN

KINDERFIETSEN
ELECTRISCHE FIETSEN
RACEFIETSEN & ATB’S
STADS- & HYBRIDEFIETSEN

terugkomen in je eigen kracht

Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen

KWALITEIT VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
METALEN RAMEN
[AUTOMATISCHE] DEUREN
FIJN STAALWERK

Samen onderweg, samen op weg…

Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen
DENNENSTRAAT 69
6543 JP NIJMEGEN
T +31 [0]24 - 377 00 06
E THOONEN@BIKETOTAAL.NL
W WWW.THOONENBIKETOTAAL.NL

> 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

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

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
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www.sfeerhuys.nl
T: 024-3790676
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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.
Redactie

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees

Peter Waterkoort (hoofdredactie), Minke Veldhoen (eindredactie),
Henk Termeer, Wilma van Seters-van Steen, Theo Verheggen
vormgeving: Simone Weijs | Vormweijs, | fotografie: Frank Jongejan
vaste medewerkers: Dick van Eck, Petra Kateman,
Miny Schennink | advertenties: secretariaat

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

Redactieadres van de Stenen Bank
Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen, tel: 024-3770765
e-mail: redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Secretariaat

Kopij
Kopij inleveren voor 21 november 2014 op het redactieadres.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen
te redigeren of in te korten.

Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen
e-mail: secretariaat@dorpsbelanghees.nl
giro: 349955 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Hees

Penningmeester

Lid worden?

e-mail: financien@dorpsbelanghees.nl

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

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen
Groen Hees: Ab Verheul, tel: 024-3779914
Historie: Jan Brauer, mail: j.brauer@planet.nl
Ruimtelijke Ordening: Ton van Seters, tel: 024-3770765
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

Bezoek de website van de vereniging

www.dorpsbelanghees.nl

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

Hees is klaar voor de herfst!
Foto: Minke Veldhoen
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