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 In dIt nummer…
…en voelen we een vertrekkend bestuurlijk echtpaar aan de tand en laten we een beroemde zange-

res én een dirigent uit Hees aan het woord. Veel zangzaad dus, maar ook andere voortekenen van de 

lente: Bulgaarse tulpen, de schrijversdroom van jonge moeder Kwan en niet te vergeten de hoop in 

Annie’s oorlogsdagboek op een spoedig einde van de veel te lange frontstadperiode. 

“Onze mond is ons beste wapen”
Interview met wijkagenten John Striekwold  

en Hans Zweers

“Waarom is de wijk sinds een paar jaar in tweeën verdeeld en 

bemand door twee wijkagenten?”

Hans: “Twee wijkagenten zijn er omdat ik ook de Wolfskuil 

erbij heb. Ik weet nog precies waarom de tweedeling 

in Hees is ontstaan. In het verleden was de indeling 

onlogisch vonden John en ik. Soms waren we allebei actief 

in hetzelfde gebied en dat werkte niet goed. Wij hebben 

toen aan onze meerdere gevraagd of die indeling logischer 

mocht worden. Nu is alles vanaf de Molenweg, rechts van 

de Wolfskuilseweg tot aan de Energieweg het gebied van 

mij. Links is de wijk van John en dat werkt prima.”

 “Wat is nou zo leuk aan het politievak, en aan wijkagent in 

het bijzonder?”

John: “Er is een verschil tussen een politieagent in het 

algemeen en specifiek wijkagent zijn. Bij de politie willen, 

is vaak een jongensdroom. Het vak gaat vaak over van 

vader op zoon, of via andere familieleden die al bij de 

politie werken.” Hans haakt daar op in: “Voor mij was het 

een jongensdroom en had het juist niets met familie te 

maken. Maar wijkagent zijn is prettig.”

Beiden: “Wat wij het aantrekkelijke van dit werk vinden 

zijn de afwisseling, de onregelmatige werktijden, het 

meemaken van spannende, leuke en vervelende dingen. 

Maar vooral aantrekkelijk is dat we iets kunnen betekenen 

voor de burgers in onze wijken. Wij zijn oog en oor  voor de 

politie in de wijk”.

 “Heeft dat graag willen oplossen van onvrede ook 

pedagogische kanten?”

Hans en John: “Opvoedkundig, ja zeker! Dat merk je pas als 

je eenmaal wijkagent bent. Achter de voordeur leeft van 

Wilma van Seters heeft het initiatief genomen om 
onze twee wijkagenten John Striekwold en Hans 
Zweers eens te interviewen. Ze wil graag weten 
over het wel en wee van hun werk in de wijk. Ook wil 
Wilma erachter komen wat het werken als wijkagent 
zo aantrekkelijk maakt.

Hans en John | Foto: Miranda Thoonen

Lees verder op pagina 2  >>
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alles waarvoor de politie vaak gebeld wordt: verslaving, 

relationeel geweld, echtscheiding, financiële problemen et 

cetera. Dat betekent dat je naast wijkagent ook verwijzer 

bent naar maatschappelijk werk en andere hulpverleners. 

Je moet wel degelijk overal een beetje verstand van 

hebben, anders kun je dit werk niet doen. Overleg met 

andere collega’s over hoe met sommige zaken om te gaan 

hoort daar ook bij.”

 “Op welke manier hebben de nummers 112 en 0900-8844 

daar mee te maken?”

John antwoordt: “112 is bedoeld voor spoedzaken zoals 

directe noodhulp. Denk hierbij ook aan ambulance of 

brandweer. 0900 8844 is bedoeld als centraal nummer 

voor algemene politiezaken.”

 “Waarom zit in dat servicenummer nogal eens vertraging 

als zaken moeten worden afgehandeld? Dat heb ik van onze 

wijkbewoners wel eens heb gehoord.”

John: “Het nummer is voor de hele regio. De twintig 

personen die daar werken krijgen duizenden telefoontjes 

per dag binnen. Die moeten allemaal naar de betreffende 

dorpen, steden en wijken worden doorverwezen. Dat 

gebeurt volgens protocollen en dat gaat niet altijd even 

goed. Het is ook een kwestie van prioritering. Wat zijn 

belangrijke meldingen en wat is minder urgent? Gaat er iets 

verkeerd, dan gaan wij ook wel eens excuses aanbieden. Als 

we dat persoonlijk doen hebben mensen daar begrip voor. 

Maar over het algemeen gaat het wel goed.”

Hans: “Als wij niet aanwezig zijn en men wil toch contact 

met ons, dan krijgen wij een e-mail met het verzoek om 

contact op te nemen met de beller. De servicedienst mag 

geen telefoonnummers van ons doorgeven aan de beller.”

 “Hoe lang zijn jullie al in deze wijk bezig? Volgt er na een 

aantal jaren overplaatsing? Of kan dat vrij plots gebeuren, 

zoals dat bij de gemeente wel vaker gaat?”

Hans: “Ik werk hier al acht jaar en John iets korter. 

Overplaatsen gebeurt alleen op eigen verzoek. Na acht 

jaar in deze wijk begin ik de mensen onderhand wel te 

kennen. Misschien ben ik in de nabije toekomst wel toe 

aan een andere wijk in Nijmegen.”

“Wat waren de belangrijkste hoogte- en dieptepunten  

tot nu toe?”

John:  “Een dieptepunt, althans iets wat veel energie 

kostte, was de ontruiming van het kraakpand op de 

Schependomlaan. Het duurde allemaal erg lang voordat 

er succes geboekt kon worden. Soms heb je als politie niet 

overal invloed op.”

Hans: “Ik moest een keer wegvluchten tijdens een voorval. 

Als wijkagent ben je veel alleen in de wijk. Als er wat 

gebeurt sta je er dus ook alleen voor. Dan is het soms beter 

om weg te gaan en te wachten op assistentie.” 

 “Gaan jullie wel eens undercover?” 

Hans: “Wij kennen veel mensen. Mensen (her)kennen ons 

ook. Het kan daarom soms handiger zijn om in burger en in 

een onopvallende auto de wijk in te gaan.”

“Wanneer gebruiken jullie al die middelen die aan die leren 

riem zitten?”

John lacht: “Vrijwel nooit. Onze mond is ons beste wapen. 

Wij willen graag zonder wapens alle zaken oplossen. Als je 

als politieagent bij noodweer het wapen moet gebruiken 

dan is dat ook echt het laatste alternatief. We beschikken 

ook nog over de wapenstok en de pepperspray. Deze zullen 

wij indien nodig als eerste inzetten.”

Op de vraag aan beide heren of zij tijdens de aankomende 

algemene ledenvergadering van 9 april een lezing willen 

houden, volgt een enthousiaste reactie. Hans heeft zoiets 

op 2 december al gedaan in de Wolfskuil. Hij stelt daarom 

voor dat John in Hees komt. Dat is iets om u nu al op te 

verheugen.

Foto: Miranda Thoonen

de Stenen Bank presenteert: schrijfster Kwan
Afgelopen najaar zijn mijn wederhelft, onze dochter van bijna twee en ik in het prachtige 
Hees neergedaald. We hebben een heerlijk huis gevonden met meer dan genoeg tuin voor 
de rondrennende dreumes. Ons geluk kon niet op. De zon scheen (weet u nog?), de vogeltjes 
zongen en de kleine sliep meteen goed op haar nieuwe kamer.

zes kan óók schrijven. Maar met de beste wil kunnen we 

hem toch (nog) geen schrijver noemen?

Wanhopig hing ik boven mijn laptop, typte ik woorden en 

drukte ik op delete. Elke avond, weken achtereen, heb ik 

gesleuteld aan het stukje dat nu onder uw ogen ligt. En 

ik had de handdoek al in de hand, klaar om in de ring te 

gooien. Het was verleidelijk, moet u weten, om een mailtje 

naar de redactie te sturen. “Te druk! Met de welgemeende 

excuses.”

Er was echter één maar, en dat is dat ik ontzettend graag 

schrijf. Elke letter, elk woord brengt me plezier. Ondanks 

de wanhoop als ik niet op een woord kan komen. Of de 

teleurstelling als het geheel niet zo poëtisch is als in mijn 

hoofd. Het is het me allemaal waard. En hopelijk kunt u er 

nu – net als ik – hartelijk om lachen.

Kwan is 33, getrouwd en twee jaar moeder. Ze zat op het 

Dominicus College, studeerde daarna geschiedenis, maar 

doet tegenwoordig “iets met cijfers” (business controlling). In 

haar blog kwangie.punt.nl schrijft ze over haar leven.

Jacques de Vroomen

‘’Sorry meneer, de kristalzegels zijn op.’’ ‘Melinda’ staat er op haar 

naamkaartje. Ik zeg dat ik zal proberen met de teleurstelling te leven. 

Dan laat Melinda haar hand rusten op de geldlade, kijkt mij aan en zegt: 

“De vrouw is het kristal in het leven.”

‘’Nee, nergens’’, antwoordt ze, als ik vraag waar ze dat gelezen heeft. 

‘’Het kwam zomaar ineens in me op.’’

Een literaire belofte in Hees. Achter de kassa van Albert Heijn. Daar gaan 

we nog meer van horen.

Kristalzegels

Eerst was er flow
In die flow van weelde liep ik bij de kinderopvang tegen 

een oproep aan: “Schrijvers gezocht.” Op wonderbaar-

lijke wijze voelde ik me geroepen. In mijn hoofd ben ik 

namelijk een schrijver, maar wel eentje met een gebrek (of 

twee). Door mijn Chinese komaf struikel ik namelijk over 

de ondoorgrondelijke ‘de’ en ‘het’. En ook spreekwoorden 

en gezegdes verhaspel ik nogal eens. Maar schrijven, dat 

doe ik heel graag. En als nieuwe inwoner van Hees grijp ik 

graag deze kans om voor de Stenen Bank te schrijven.

U begrijpt dat ik eerst nergens beren op de weg zag, ik zat 

immers in die flow. En zo gebeurde het dat ik de redactie 

van de Stenen Bank mailde en me opwierp om een stuk te 

produceren. Ik had er helemaal zin in.

En toen…
En toen kwam het.

Het moment.

De roze wolk klaarde op en ineens zag ik de weg kristal-

helder voor me. En ik schrok me wezenloos van alle grote 

beren. Hoe had ik die ooit over het hoofd kunnen zien? 

Natúúrlijk ben je niet zomaar een schrijver. Mijn neefje van 
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Foto: Miranda Thoonen

Hoe begon het?
Ton: “Ik werd eerst lid van de werkgroep Ruimtelijke 

Ordening. Daarna kwam de werkgroep Milieu erbij. Sinds 

2004 zit ik in het bestuur van onze vereniging en eind 2008 

werd ik voorzitter. Wilma en ik zitten samen zo’n tien jaar 

in het bestuur. Formeel ben ik ook nog een tijdje secretaris 

geweest maar in feite heeft Wilma dat werk altijd gedaan. 

Aanvankelijk vond men dat de functies van voorzitter en 

secretaris niet binnen een echtpaar gecombineerd moch-

ten worden.”

Hoe druk hebben jullie het gehad?
“De drukte varieert nogal”, vervolgt Ton. “Soms ben je vijf-

tien uur per week met het werk bezig, een ander keer maar 

enkele uren.”

Wilma: ‘’Er zijn vrij veel telefoontjes. Dan kan het bijvoor-

beeld gebeuren dat je een hele tijd aan de telefoon hangt 

omdat bij iemand de vuilniszak niet is opgehaald. Die per-

soon vindt dan dat wij dat probleem moeten oplossen.’’

Ton: “We zijn jaren in gesprek geweest met de gemeente 

om de nieuwe stadsbrug op de huidige plaats tegen te 

houden. Toen in de Stenen Bank stond dat De Oversteek er 

toch zou komen, werd ik door een mevrouw gebeld met de 

vraag of wij daar niets tegen konden doen. Ik antwoordde 

dat we na vier jaar actie helaas niets meer konden onder-

nemen. ‘Dan zeg ik mijn lidmaatschap op’, was het ant-

woord aan de andere kant van de lijn. Dit soort telefoon-

tjes zijn gelukkig geen dagelijkse kost. Verder heb ik het 

altijd wel druk met bijeenkomsten over het milieu en de 

ruimtelijke ordening in de wijk.”

Wat waren de hoogtepunten in het werk?
Ton: “Als ik de afgelopen jaren overzie, dan vind ik het mooi 

dat wij onder meer de nadruk hebben gelegd op sociaal-

culturele activiteiten.”

Wilma: “Ik denk aan het grote feest ter gelegenheid van 

het twintigjarig jubileum van de vereniging in 2011 en aan 

het verschijnen van het boek over de geschiedenis van 

Hees. Een mooie noviteit is ook de werkgroep Cultuur, die 

bijvoorbeeld het Midzomernachtconcert en het Ommetje 

organiseert.”

Ton: “Zeker, maar er is meer waar ik trots op ben, zoals het 

bouwdorp en andere activiteiten voor kinderen. Verder het 

dorpsfeest, dat een initiatief is geweest van Wilma en mij, 

het Ommetje inderdaad, park Lugtigheid en de geleidelijke 

uitbreiding van park West. Het kapucijnenklooster staat 

er nog steeds in zijn oorspronkelijke vorm. En ook wat het 

KNVB-gebouw betreft, hebben we de aanvankelijke mega-

lomane plannen met succes tegen weten te houden.

Jullie zijn van het overlegmodel. Hoe zit dat?
Ton: “Ik ben van mening dat je bij allerlei discussies moet 

kiezen voor het overlegmodel.’’

Wilma: “Je moet compromissen sluiten.”

Ton: “Ja. Ik hou niet van hard tegen hard. Een goed 

voorbeeld vind ik het verhaal van het convenant, over 

de bestemming van het terrein op de hoek van de 

Wolfskuilseweg en de Energieweg. We hebben via goed 

overleg met de gemeente geprobeerd om eruit te halen 

wat er in onze ogen in zat. Dat heeft geresulteerd in dat 

convenant. Anderen kozen voor een aanpak van hard 

tegen hard. Dat zien wij niet zitten.’’

Wilma: “Hetzelfde kun je zeggen als het over de industrie 

gaat. Je kunt wel steeds je rug krommen en blijven herha-

len ‘Dit willen we niet want dit brengt stank en overlast’, 

maar je moet ook beseffen dat industrie belangrijk is voor 

de werkgelegenheid. Je moet uiteraard wel proberen om 

milieuvervuilende stoffen zo veel mogelijk uit de wijk te 

weren.”

Ton: “’We hebben heel veel overleg gehad met diverse 

bedrijven op het industrieterrein. Vroeger werden dat 

allemaal zaken bij de Raad van State. Sinds het overlegmo-

del worden zaken geregeld voordat de vergunning wordt 

verleend. Die methode werkt gewoon. We hebben nu niet 

allerlei rechtszaken. Alleen bij Dura Vermeer is het nog niet 

gelukt. Dat loopt nog steeds…”

Hoe is de relatie met de gemeente?
Ton: “We hebben een goede band opgebouwd met de 

gemeente. Ik ben ook heel gelukkig met de gemeentelijke 

subsidie die we hebben weten binnen te halen. Zo kun-

nen we meer realiseren dan vroeger mogelijk was. Een 

wethouder heeft mij wel eens gezegd dat de gemeente 

zich over Hees weinig zorgen maakt, omdat daar een zeer 

actieve vereniging is. Sommigen vinden dat een al te goede 

band met de gemeente ook een gevaar inhoudt. Ze kan 

daar misbruik van maken. En dat kan inderdaad. Je moet 

ook hier weer zoeken naar een goede balans.’’

Wilma: “Wat ik wel lastig vind is de traagheid van de 

gemeente. Het moet allemaal over zó veel schijven en 

iedere schijf heeft weer tijd nodig. Als je dan ook nog 

 nieuwe wethouders krijgt, moet je ze telkens weer 

 helemaal bijpraten.’’

En nu, na jullie?
Wilma: “We nemen afscheid van het bestuur omdat we 

graag weer eens wat tijd willen spenderen aan andere 

zaken. Je moet ook niet te lang blijven zitten. Laat er maar 

weer eens fris bloed in het bestuur komen.’’

Ton: “Ik wil me ook graag weer bezighouden met mijn 

hobby: fotograferen. Daar kom ik op dit moment helemaal 

niet aan toe. Ik wil helpen bij de overgang naar een nieuw 

bestuur maar ik ben niet van plan om weer van alles op 

te pakken. Het lijkt me goed dat ik me eerst eens even 

terugtrek. Dan kunnen mijn opvolgers ook echt hun eigen 

vleugels uitslaan. Mij voor goed terugtrekken, dat zal niet 

meevallen, want ik ben wel het collectieve geheugen van 

de vereniging.’’

Wilma en Ton aan het werk 

Foto: Miranda Thoonen

“Wij houden niet van 
hard tegen hard”
Ton en Wilma van Seters treden na jarenlange 
trouwe dienst terug als voorzitter en secretaris van 
ons Dorpsbelang. Jacques de Vroomen hield een 
afscheidsinterview met het bestuurlijke echtpaar.

“Dan zeg ik mijn 

lidmaatschap op”, 

was het antwoord 

aan de andere kant 

van de lijn
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Anne-Marie Janssen
Paul onder de mimosa op Sicilië 
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‘Weezenkapelconcerten’   
in Van ’t Lindenhoutmuseum
Van ’t Lindenhoutmuseum organiseert in 2015 een aantal ‘Weezenkapelconcerten’. Het 
museum is gehuisvest in de oude Weezenkapel, een rijksmonument. Het is de eerste 
Protestant Christelijke kerk in Nijmegen, gebouwd in één jaar tijd door de Neerbossche 
weesjongens onder leiding van hun leermeesters, en voor het eerst in gebruik genomen in 
1882. Het is een prachtige locatie met een goede akoestiek; reden te meer om deze te delen 
met iedereen die zich interesseert voor een unieke samenwerking van muziek en historie. 
De drie geplande Weezenkapelconcerten in 2015 zijn:

 − Vocaal Ensemble Omnitet, zaterdag 25 april om 20:00 uur. Entree € 10,00. Reserveren wordt 

aanbevolen en kan via info@omnitet.nl 

 − CantAnimus, zaterdag 30 mei en zondag 31 mei.

 − Vocaal Ensemble Chamaret Chantant, zaterdag 5 september om 16:00 uur.

Weezenkapelconcert no. 1, zaterdag 25 april
Van ’t Lindenhoutmuseum en Vocaal Ensemble 

Omnitet werken samen om u te laten genieten van 

een avond vol klassieke muziek en geschiedenis. 

Van ’t Lindenhoutmuseum vertelt de 150-jarige geschiede-

nis van de opvang van 20.000 kinderen in een zelfvoorzie-

nend kinderdorp. De kinderen van Neerbosch hadden een 

eigen koor, een muziekkorps en een muziekkoepel. In de 

Neerbossche drukkerij werd bladmuziek gedrukt. Omnitet 

is een veelzijdig, semi-professioneel vocaal ensemble dat 

klassieke muziek zingt uit alle stijlperiodes. In een toeval-

lige ontmoeting liet het ensemble zich inspireren door het 

Neerbossche verhaal en de prachtige kapel.

 − Ontvangst met koffie/thee vanaf 19:00 uur.

 − Drankje in de pauze en na het concert  

(tegen contante betaling, geen pin aanwezig).

 − Bekijken museum voor én na het concert.

Contact en informatie:

Van ‘t Lindenhoutmuseum

Scherpenkampweg 58

6545 AL Nijmegen

T  024 379 03 29

E vantlindenhout.museum@gmail.com

I www.vantlindenhoutmuseum.nl

De camperclub uit Hees
Een tweede huis van Zuid-Spanje tot de Noordkaap

Onze redacteur

Je kunt lid zijn van een sportclub, zangkoor of toneelvereniging. Je kunt als club suikerzakjes 
sparen, vogels spotten of zeldzame slakken zoeken… Óf je kunt een club vormen omdat je 
eenzelfde type camper hebt. Zo’n club is de Heese Volkswagen California Club ‘de HVCC’ en 
ze telt drie echtparen. Eén keer per jaar hebben de zes clubleden een diner annex jaarver-
gadering. Onze redacteur mocht tien minuten bij zo’n diner aanwezig zijn, bij het toetje. Hij 
noteerde enkele uitspraken.

 − Paul: “Als ik languit onder mijn California lig, om iets te 

repareren, ben ik echt gelukkig.”

 − Roos: “De auto is niet zo groot, dus je moet gewoon niet 

te veel kleren meenemen.”

 − Ingrid: “Bij de Hema heb ik laatst van die handige plastic 

bakken gezien.”

 − Iris: “Als je weinig kleren meeneemt, kun je in het buiten-

land ook leuk iets bijkopen.”

 − Jacques: “Paul, ik zag een Franse wijn in jouw auto lig-

gen. We hadden toch afgesproken om principieel alleen 

wijn uit Californië te drinken?”

 − Frans: “Laatst deed mijn accu het niet. Ik heb toen de 

clubleden opgetrommeld. Ze hebben een half uur door 

heel Hees mijn auto lopen duwen eer de motor aansloeg. 

Kijk, een dergelijk kameraadschap, waar vind je dat nog 

tegenwoordig?”

Onze redacteur was ook geïnteresseerd in de actieradius:

 − Ingrid: “Van Zuid-Spanje tot de Noordkaap, is het niet 

Frans….?”

 − Iris: “Ja, zo ver kwamen we.”

 − Frans: “Dat voor de noord-zuid as; oost-west is minder 

avontuurlijk, geloof ik… iemand in Siberië?”

 − Paul: “Het is vooral je tweede huis, daar zit ook veel van 

het plezier. Het is een plek om je om te kleden als je op 

chic gaat of juist met de nordic walking-stokken erop uit 

trekt.”

 − En de auto zelf, vroeg de redacteur? 

 − Paul: “Tien jaar hebben wij hem nu. Ik weet niets dat te 

verbeteren zou zijn.”

 − Ingrid: “Nou ja, het is een erg hoog fietsenrek, maar 

daarvan hebben jullie met die knop achter geen last hè, 

Jacques?”

Ben je woonachtig in Hees en wil je 

lid worden van deze club? Dat kan. 

Het lidmaatschap kost niets. Maar 

wel eerst een Volkswagen California 

Camper kopen natuurlijk...
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Tjeu Corbeij: Van de straat
Petra Kateman

Met enige regelmaat is in Hees de stem te horen van Tjeu Corbeij. In een warm en droog 
café in Zutphen interview ik hem over zijn hobby. Een bloknootje heb ik net aan de overkant 
gekocht en een pen leen ik aan de bar. Dit is een speciaal interview met iemand die ik beter 
dan gemiddeld ken. Ik ben namelijk al ruim 25 jaar met hem getrouwd en hoor hem zingen 
in de badkamer, op de fiets, in huis en al heel vaak op uitvoerening. Ik interview Tjeu over de 
rol van muziek in zijn leven.

Zangzaad
Beide ouders van Tjeu zongen in een koor. Zijn vader in het 

Veldhovens mannenkoor, zijn moeder in het plaatselijke 

kerkkoor. Zijn ouders zongen ook veel in huis. Zelf begon 

hij als jongenssopraantje, in het schoolkoor in Veldhoven.

In zijn studietijd ontdekte hij muziek maken opnieuw. Tjeu 

bleek zich nog veel te herinneren vanuit het schoolkoor en 

kon makkelijk op zijn muziekkennis teruggrijpen. Hij werd 

lid van het studentenkoor Alphons Diepenbrock en werd 

als bas-bariton aangenomen. Al snel volgde een overstap 

naar Audite Nova en één seizoen met het Nederlands 

Studenten Kamerkoor. Dat was een intensieve bezigheid 

waarvoor hij heel wat weekenden op pad was. Ook maakte 

hij regelmatig muziek met zijn overwegend muzikale huis-

genoten aan de Groesbeekseweg nr. 60.

Cantorij
In zijn studententijd gaf Tjeu ook blokfluitles aan kinderen 

op de Prins Clausschool. Bij de uitvoering van de kinder-

symfonie op de Midzomernachtavond in de Petruskerk 

dirigeerde hij op verzoek het kinderkoortje. Toch heeft hij 

meer affiniteit met het muziek maken met volwassenen. 

Als jonge vader raakte hij betrokken bij de Petruskerk 

en werd hij al snel gevraagd om de cantorij (een groep 

mensen die de kerkzang ondersteunt) te dirigeren. Op die 

manier kon hij zich ook het dirigeren eigen maken. Dat 

deed hij bij een groep zangers die ‘cantorloos’ was achter-

gebleven. Inmiddels doet Tjeu dit al ongeveer twintig jaar. 

Het is een vaste groep die trouw elke week oefent.

Van de straat
Van het een kwam het ander en zo dirigeert Tjeu nu ook 

al jaren het Heese buurtkoor Van De Straat. Dit koor werd 

opgericht na een vrolijke buurtpicknick in de Bredestraat. 

Friede Simmes nam de organisatie op zich. Toen zij ver-

huisde uit de Bredestraat is met een serenade aan het 

balkon afscheid van haar genomen. Intussen is de samen-

stelling van het koor flink veranderd en mogen ook men-

sen van buiten de straat meezingen. Eén keer per maand 

repeteert het koor bij een van de leden in de huiskamer — 

die dan wel groot genoeg moet zijn voor maximaal twintig 

mensen. Als afsluiting van de avond wordt een borreltje 

gedronken.

In tijden dat hij veel zingt, merkt Tjeu dit wel aan zijn stem. 

“Dan voel je oneffenheden op je stembanden”, zegt hij. 

Gelukkig heeft hij ook nog een baan als beleidsmedewer-

ker van de provincie Noord-Brabant. Daar houdt hij zich 

bezig met personenvervoer, bussen, treinen en taxi’s. Daar 

laat hij op een andere manier van zich horen!

Muziek als beleving
In tijden van persoonlijke crisis of bij moeilijke momen-

ten helpt muziek hem. “Muziek is een taal en die moet je 

leren verstaan.” Hij noemt als voorbeeld de 15e-eeuwse 

muziek van Ockegem. Deze muziek heeft rijke scharkerin-

gen van spiritualiteit en troost. Je moet je ook realiseren 

dat muziek in die tijd een heel andere rol had: je kon de 

muziek alleen maar horen als die werd gemaakt. Met de 

zanggroep I Bianchi maak hij jaarlijks muziek uit de mid-

deleeuwen en vroege renaissance op het Gebroeders Van 

Limburgfestival, gekleed in een (hele) lange witte pij. 

De maandelijkse Bachcantates in de Petruskerk zijn een 

rijke bron van beleving: alle schakeringen tussen leven en 

vreugde, lijden en dood komen aan bod.

Maar ook een componist als Bob Dylan kan Tjeu enorm 

waarderen: “Die heeft een hoeveelheid satire, humor en 

emotionaliteit in de teksten, maar ook in de muziekstijlen 

die hij hanteert. En een aparte manier van zingen: als het 

ware om de juiste toon heen waardoor je gehoor de juiste 

toon ‘aanvult’.”

U zult Tjeu in de buurt vast tegenkomen, tijdens een optre-

den of gewoon zingend op de fiets.

Op de fiets door Hees  | Foto: Miranda Thoonen

Column |  
Henk Termeer

Dr. Henk Termeer (1949) is gepen-
sioneerd en actief als historicus. 
Hij woont in Hees, is gehuwd en 
vader van drie inmiddels volwas-
sen 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.

Vis in Hees

Voor liefhebbers van vis zijn het 

mooie tijden. Vele jaren waren ze aan-

gewezen op de zaterdagse viskraam 

op het Daniëlsplein, als ze tenminste 

verse zeevis wilden of garnalen of 

warme kibbeling. Maar kennelijk zijn 

economische crisis en internethandel 

samen nu zover voortgeschreden, 

dat vele middenstanders alsnog de 

pijp aan Maarten moeten geven. 

Tegelijkertijd moeten de eigenaars 

van de winkelpanden de huurprijzen 

laten zakken. Dat biedt dan weer 

kansen aan nieuwe ondernemers. Zo 

is ook de bezetting van het winkelcen-

trum aan het dichtst bij Hees gelegen 

stuk van de Molenweg de laatste tijd 

danig vernieuwd. Maar heel gepland 

verloopt die vernieuwing niet, want 

onlangs zijn er tegelijkertijd twee 

nieuwe viswinkels verschenen, ter-

wijl er toch ook bij de Albert Heijn 

aan de Molenweg sinds enkele jaren 

al een viswinkel is. Willen alle drie 

die visboeren het hoofd boven water 

houden, dan zullen we echt vaker 

een harinkje of een palinkje moeten 

kopen, of een sliptong of een schol 

natuurlijk.

Je moet je ook 

realiseren dat muziek 

in die tijd een heel 

andere rol had: je kon 

de muziek alleen maar 

horen als die werd 

gemaakt.
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Dik doen over eenvoudige natuurkunde

Energie en eten
Dick van Eck

Veel mensen houden er niet van: natuurkunde, veel te moeilijk. Toch is natuurkunde van 
alledag leuk en leerzaam. We houden het simpel en beginnen maar eens met de Wet van 
Behoud van Energie, die zegt dat voor systemen de totale energie behouden blijft. 

Je zou die energiewet voor mens en eten als volgt kun-

nen opschrijven: De energie die je in een mens stopt is 

gelijk aan de energie die hij verbruikt, opslaat en uitpoept. 

Dat kun je schrijven in een heel simpel optelsommetje 

(vergelijking):

Ein = Everbruik + Eopslag + Euit

De meest plezierige term is Ein. Dat is namelijk de energie 

die in je eten zit. We eten aardappelen, groenten, vlees 

en we drinken er wat bij. In de voedingswereld heten 

dat eiwitten (vlees), koolhydraten (suiker, brood, pasta, 

aardappels), vetten (boter, pinda’s, vette hap) en alcohol. 

Van al die stoffen is precies bekend hoeveel energie we 

daar per gram uit kunnen halen: vet (9kCal), eiwit (4kCal), 

koolhydraat (4kCal), (pure) alcohol (7kCal). Overigens doet 

ieder mens dat wel een beetje anders. De kiloCalorie is de 

energie van de voedselindustrie. Het is een heel onhandige 

grootheid, maar ik moet er mee leven.

66 cent per dag
De energie die ik per dag verbruik is gelijk aan 3,0kWh. 

Dat komt overeen met een ouderwetse gloeilamp van 

125Watt die dag en nacht (24 uur) staat te branden. Dus 

voor 3,0 x 22 cent = 0,66 cent pompt mijn hart, denk ik na 

en houd ik in Hees mijn lijf op 37graden Celsius.  U ziet dat 

mijn verbruik in kiloWattuur gaat. Het is de eenheid die de 

Nuon in mijn meterkast hanteert. Gelukkig zijn de kCal en 

de kWh aan elkaar gekoppeld. Het komt erop neer dat die 

3kWh van mijn rustige leefgewoonte overeenkomt met 

2570kCal.

De energie die we opslaan (Eopslag) is de meest emotionele 

term in de vergelijking. Het drijft de meeste vrouwen tot 

wanhoop, want ze willen o zo graag dat deze term nega-

tief is. Dan val je immers af. Als je in je jeugd bent, moet die 

term positief zijn. Ook weer niet te veel natuurlijk, want te 

vroeg dik is helemaal niet goed.

De energie die weer uit het lichaam komt in de vorm van 

ontlasting is wellicht de grootste onbekende, want hoe 

weet je nou hoeveel energie daar in zit? Er zijn trucs op te 

verzinnen, maar dit verhaal moet wel smakelijk blijven. OK, 

we poepen er ongeveer 350kCal/dag aan energie uit.

Balans
Ik weet het, niet ieder mens is hetzelfde. Zo heb je heet-

hoofden, sporters, luiwammesen, mannen en vrouwen, 

en die verbranden allemaal verschillend hun voedsel. Wat 

belangrijk is, is dat je de energie van die rustende mens 

kunt beïnvloeden door meer te sporten, te roken, te stres-

sen, trap te lopen of rustgevers te slikken.

Laat ik een voorbeeld geven. Van 3 koffie en 2 thee word 

je niet dik. Maar als je er suiker bijneemt dan scoor je 5 x 5 

= 25 gram suiker, dus 100kCal extra. En wat te zeggen van 

uw alcoholgebruik? Een beetje genieter drinkt een halve 

fles wijn (14% alc., met een soortelijk gewicht van 0,8kg/

liter) per dag. Dat is 0,5 x 750  x 0,14 x 0,8 x 7=300kCal. Als je 

daar dan ook nog eens wat colaatjes bij drinkt en een zakje 

chips eet, dan zit je zo op de helft van wat je per dag nodig 

hebt. Het zijn met name de suikers, de alcohol en de vetten 

die aantikken.

Waar we het hier over hebben is de zogenaamde voedsel-

energie-balans. Voor ieder mens is dat natuurlijk een beet-

je verschillend, maar het is eigenlijk heel simpel om zo’n 

balans vast te stellen. Noteer aan de ene kant een paar 

dagen heel precies wat je eet en drinkt, en aan de andere 

kant wat je uitvoert of kunt uitvoeren.

Op internet barst het van de sites die precies aangeven 

hoeveel energie (Everbruik) het kost om een half uurtje te 

fietsen, piano te spelen of gewicht te heffen, terwijl ook 

van ieder hapje en drankje bekend is hoe groot de Ein is. 

De les
Ik heb het gedaan, zo’n balans gemaakt. Ik weeg al jaren 

71kg (’s ochtends schoon aan de haak), dus als ik met een 

weegschaal de (gekookte) aardappels, het (gare) vlees, de 

pinda’s, de glazen wijn, de sinaasappels, de koek, het brood 

en wat dies meer zij afweeg en opschrijf, dan kom ik op 

zo’n 3000kCal. Ik gebruik geen suikerklontjes, drink twee 

glazen wijn, grijp wel eens in de pindabak, houd niet van 

snoep, ontbijt licht, lunch licht en warm eten vind ik lekker. 

Aan de andere kant ben ik een redelijk lui mens dat soms 

een uurtje tennist (500 kCal, dat tikt dus echt niet aan) 

en één dag per week 20km loopt (dat helpt een beetje, nl. 

1400kCal) of fietst (1500kCal).

De les die ik er uit trek is de volgende: door gezond te eten 

(geen vet, geen suiker) en te drinken (rustig met drank) 

blijf je gemakkelijk op de hoeveelheid die je per dag nodig 

hebt. Het goede nieuws is dat je de Ein er zo weer kunt aflo-

pen, -tennissen of –fietsen. Ik ben benieuwd hoe het staat 

met uw energiebalans.

Bronnen: diverse websites en een willekeurig pak frisdrank.

Dick is natuurkundige in ruste (3kWh of 2570kCal), met als 

specialisatie golfoptica. Maar zoals dat gaat bij fysici houdt 

hij zich ook bezig met natuurkunde in het algemeen (zoals gps 

systemen en muziek).

Bulgaarse tulpen
Jacques de Vroomen

U kent hem vast wel, de Bulgaarse klari-

nettist, die iedere dag tussen de fietsen 

vóór Albert Heijn zit te spelen. Toen ik deze 

week voor de derde keer door hem ver-

welkomd werd met Tulpen uit Amsterdam, 

besloot ik hem toch eens aan te spreken. 

Nou is het niet zo dat ik echt vlot Bulgaars 

spreek, hoewel….vergeleken met het 

Nederlands van onze musicus…? U 

begrijpt, het werd een gesprek met hangen 

en wurgen, veel gezwaai met armen en, 

van mijn kant althans, flink luid. Want als 

een buitenlander jou niet verstaat, moet je 

vooral een stuk harder praten.

Ik wilde de jongen duidelijk maken dat 

een Bulgaars volkswijsje waarschijnlijk 

veel aardiger klinkt dan die verwelkte 

Amsterdamse tulpen. En verdomd het 

lukte. Ik kreeg een opgewekt Bulgaars 

dansmelodietje te horen. De kunstenaar 

inde een extra grote fooi. Dik verdiend.

Terwijl ik mijn fiets op slot zette, merkte 

ik op: ‘’Da’s toch veel leuker dan die tulpen 

uit Amsterdam.” Waarna de klarinettist 

onmiddellijk overging op, ja inderdaad: 

Tulpen uit Amsterdam.

Bedrukt liep ik de supermarkt binnen. Nee, 

die jongen heeft, na de zeer verlengde 

openingstijden van Albert Heijn, uiter-

aard geen tijd om Nederlands te leren. De 

Amsterdamse tulpen zullen, neem ik aan, 

bij Albert Heijn voorlopig rond uw oren 

blijven waaien.
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De stoptrein naar Nijmegen rolt binnen.

Met de punt naar Dukenburg.

De fietsen staan droog en hoog.

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

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

Hierbij het laatste beeldverslag van de vorderingen.
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Het station is klaar,  

 de treinen rijden!

Miny Schennink

bomen en met de trampoline in de 

tuin. En ze wordt blij van de mooie 

klank van de politiesirene. Roos zit 

graag in een politiewagen.

Waarover kun je heel boos worden?

Tess: “Over mijn zusje, als ze gaat 

schelden omdat ik iets van haar 

pak of als ik een geintje maak!” 

Roos: “Toen mijn zusje me plaagde 

en me pijn deed toen ze mijn gum 

probeerde te pakken! (NB: De twee 

zussen worden ter plekke weer 

boos. Ze zijn het duidelijk oneens.)

Als je mag kiezen wat je eet, 

wat kies je dan?

Tess: “Spinazie, broccoli, 

andijviestamppot of bloemkool.” 

Roos kiest dan frites, pannenkoek, 

poffertjes of een lekker eitje. (En 

papa kiest dan “een broodje poep!”)

Wat is je grote droom?

Roos wil graag een spacescooter 

hebben en een grote raceauto om 

rondjes te rijden in de straat. En 

ze wil graag dat je met zes jaar 

je rijbewijs kunt krijgen. Tess zou 

heel graag goed kunnen lezen, 

want dan kan ze sneller dikkere 

boeken lezen, zoals het boek Alleen 

verder.

Met wie wonen jullie in dit huis? 

“Met Luca de hond, Fred de 

hamster (boven op de kast 

vanwege de hond),  wij tweeën en 

Menno en Simone; dat zijn onze 

vader en moeder.”

Op welke school zitten jullie 

en in welke groep?

“We zitten op De Lanteerne. Dat 

is een leuke school.” Tess zit in 

groep 5, de Madelieven, en Roos 

zit in groep 3, de Roodborstjes.  

Tess vindt haar groep wat groot, 

maar allebei vinden hun klas heel 

gezellig.

Wat vind je het leukste op school?

Tess: “Rekenen! Sommen zijn 

heel leuk en ik ken de tafels van 

1 t/m 5 en die van 9, 10 en 11 heel 

goed. Het ‘3e momentje’ is ook 

leuk. Dan mag je vrij spelen: kapla, 

domino, tekenen, knutselen…” 

Roos: “Het leerplein; dan kun 

je mooie kunstjes maken. In de 

uitvinderij kun je bouwen met 

hout, in de proeverij hebben we 

groentesoep gemaakt en hele 

lekkere loempia’s!”

En wat vind je niet zo leuk op school?

Roos: “Ik vind rekenen heel 

irritant! Dan moet je heel lang 

nadenken!” En Tess vindt lezen 

moeilijk: “Al die verschillende 

lettertjes! En spelling is ook niet 

leuk om te doen.”

Welke hobbies heb je?

Beiden houden van hockey, vrij 

zwemmen, voetballen, fietsen, 

met Luca aaien en spelen, met 

vrienden en vriendinnen spelen. 

En Tess houdt ook nog van dansen, 

koprollen maken, springen en 

knutselen. Roos is graag alleen 

thuis. Dan kan ze snoepjes eten!

Wat zou je wel eens willen zijn, 

en dan geen mens of dier? 

Waarom wil je dat?

Roos: “Een ijsje! Dan ben ik koud 

en dan word ik lekker opgegeten.” 

Tess: “Het bot van een hond! Dan 

kan ik altijd hondjes aaien.”

Waar word je heel blij van?

Beiden zijn heel blij omdat ze 

een vader en moeder en een zus 

hebben; en ook nog een hond en 

een hamster… En leuke juffen op 

school en vrienden en vriendinnen. 

Tess zegt ook nog dat ze blij is met 

Foto: Miranda Thoonen

Tien vragen aan
Tess (8) en Roos (6) Sengers

Kind (zijn)  

in Hees
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De schrijver peinst

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 Frans Kellendonk.

Zelden zal een straatnaambord met zoveel gemengde gevoelens zijn onthuld. Het stralend 
blauwe bord van de Frans Kellendonkstraat schitterde in de zon toen de moeder van de 
schrijver het bord voor het eerst zag. Kleinkinderen ondersteunden hun oma die zich reali-
seerde dat haar zoon nu écht dood was.

verhalen zocht hij de verbinding tussen zijn eigen leven en 

dat van zijn familie. Kellendonk werd in 1951 geboren op 

een bovenetage van Graafseweg 195. Vanaf 1963 bezocht 

hij het Dominicuscollege. Hij schreef er in de schoolkrant 

en zwierf zo rond 1964 op zijn fiets rond in de omgeving 

van de school, om naar zijn grootvader te luisteren en de 

verhalen van de familie op te tekenen in Het familie boek 

der Kellendonks. Versies daarvan in manuscript en typo-

script worden bewaard in de bibliotheek van de Leidse 

 universiteit. In de nabijheid van het straatnaambord dra-

gen de kerkramen van de Antonius Abt alsook de Stenen 

Bank de namen van leden van de Kellendonkfamilie. 

Frans moet de omgeving van Hees, Neerbosch, Alverna en 

Woezik als familiegrond beschouwd hebben.

Verloedering
In zijn novelle Bouwval, waarmee hij in mei 1977 over-

rompelend debuteerde, keert de kleine Ernst naar het hart 

van de familiegeschiedenis; via de Graafseweg, voorbij De 

Teersdijk naar een dromerige versie van Woezik, het huis 

van een verkindsende grootvader. Grootvader, gemin-

acht door zijn kinderen, kijkt met bittere gevoelens naar 

de verloedering van “ons oude oppidum Batavorum”, het 

steeds provincialere Nijmegen: “Wat in de laatste oorlog 

is weggevaagd kan nooit meer worden goedgemaakt.” 

Kellendonk gaf zo een stem aan het gevoel van veel oude 

Nijmegenaren, vermoedelijk vooral aan dat van zijn opa. 

De enige die grootvader serieus neemt, is kleinzoon Ernst.

In de romans De nietsnut (1979) en Letter en geest (1982) is 

de verhouding tussen hoofdpersoon en familie, gemeen-

schap en traditie andermaal sterk aanwezig, maar de 

verbondenheid met de familiegrond lijkt verdwenen. In 

Mystiek lichaam (1986) zijn voor wie het zien wil – en ik wil 

het zien  – de sporen van dat oude en vertrouwde land-

schap van de Kellendonks weer te zien. Het huis, huize 

Doornenhof, waar de oude vrek Gijselhart in het begin van 

de roman ontwaakt, staat in een dorp nabij Nijmegen. 

Deze Gijselhart bezoekt na de dood van zijn vrouw 

Peter Altena

Frans Kellendonk, zoon van Nijmegen
nachtclub De Keizerskroon en gaat met zijn dochter dine-

ren in restaurant de Hooge Schans “langs de Rijksweg”. 

Die nachtclub lijkt op het uitgebrande Corona van weleer; 

het restaurant aan de Rijksweg, met treden die naar boven 

leiden, is ook nabij.

Verbondenheid met Hees
Voor lezers die onder de rook van het straatnaambord 

wonen, is de verbondenheid van Frans Kellendonk met de 

omgeving een bijzondere aanleiding om zijn werk te lezen. 

Binnenkort verschijnt er een bundeling met brieven van 

Kellendonk en een herdruk van zijn werk. Zijn beste roman 

is ongetwijfeld Mystiek lichaam, een even ongemakkelijk als 

geestig boek, waarin de homoseksualiteit van Gijselharts 

zoon en de heteroseksualiteit van zijn dochter Magda als 

het ware strijden om een plaats in de geschiedenis. De zoon 

verliest. Hij verliest zijn leven aan de liefde, aan aids, en 

wie het boek nauwkeurig leest, kan daarin niet anders dan 

een bittere zelfafrekening van de schrijver lezen. Op het 

moment dat hij de roman schreef, wist hij te zullen verlie-

zen van de liefde. In 1990 overleed Frans Kellendonk, een 

van de eerste AIDS-slachtoffers in Nederland. 

Ook na zijn dood werd steeds duidelijker dat Kellendonk 

belangrijke morele vragen stelde, wat zijn werk tot de 

belangrijkste literatuur van de tweede helft van de twin-

tigste eeuw maakt. Voor zijn moeder was het straatnaam-

bord het symbool van het definitieve afscheid, voor de 

inwoners van Hees en Neerbosch een aansporing om de 

boeken van Kellendonk te lezen en te overdenken.
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De schrijver Frans Kellendonk is inmiddels 25 jaar geleden 

overleden en de moeder van de schrijver leeft ook niet 

meer. Intussen staat het werk van Kellendonk onver-

minderd in de belangstelling: de Nijmeegse universiteit 

herinnert met een jaarlijkse Kellendonklezing aan het 

denken en schrijven van de oud-student Engels en ieder 

jaar verschijnen er geleerde studies over zijn literaire werk. 

Het complete werk, waarin zijn romans, verhalen en essays 

gebundeld zijn, wordt weliswaar met enige regelmaat 

herdrukt, maar het adjectief ‘compleet’ maakt pijnlijk 

duidelijk hoe incompleet leven en werk van de schrijver 

uitpakten door een vroege dood.

Familiegrond
Zelden ook zal een straatnaambord op zo’n juiste plaats 

zijn gesitueerd. Kellendonk was een zoon van Nijmegen 

en zijn familie is al sinds eeuwen present in de streek ten 

westen van de stad. In zijn jonge jaren en in zijn romans en 

Frans Kellendonkstraat 

Foro: Frank Jongejan
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Annie’s oorlogsdagboek
over Hees 1944-1945

Henk Termeer

deel 4

“De moffen hadden véél borden, maar de geallieerden nog méér!”

Dinsdag 16/2 ’45   “Ze zijn druk bezig met het lichten van de brugstukken die in 
Neerbosch in ’t kanaal zijn gestort. Ze verwachten zeker dat de Maas spoedig vri j 
komt.”

Maandag 19/2 ’45 [over 18 februari]   “Vliegende bom gevallen vlak voor de kerk 
‘Waterkwartier’, ’n groote ravage. Anny sliep kalm door de zware klap en geschud van 
’t huis door.”

Donderdag 15/3   “Nu en dan granaten. Echter gedurende 3 dagen en nachten geen 
enkele vliegende bom meer gehoord. Zouden de startbanen grondig vernield zijn? 
Hebben ze geen V-1’s meer? Is er geen transport meer? ” 

16/3 Vrijdag   “IJdele hoop. De ‘flying bombs’ zi jn weer verschenen. Een valt er achter 
de Nyma en daardoor sneuvelt er bi j ons een slaapkamer ruit.”

17/3 ’45   “… Wij waren precies een ½ jaar bevri jd. Maar wat voor bevri jding? 
Nijmegen was net ‘n ½ jaar … ‘frontstad’. Het front loop t van Zetten naar de Rijn bi j 
Arnhem; verder is Huissen – Gendt – Angeren en Doornenburg nog Duits; soms breken 
wat Duitsche tanks door en naderen de stad nog dichter!” 

18/3   “Velen slapen nu al meer dan ’n half jaar in de kelder, wegens angst, ook al 
wegens plaatsgebrek, want met al die granaten zijn er heel wat dakloozen gekomen. 
Onze kelder hangt al ’n ½ jaar vol met kleeren, andere waardevolle dingen, en vlucht-
kof fers (die niet meer volledig zijn) hebben ook een plaatsje gevonden. Ook liggen er 
matrassen en beddegoed, waar de Heer des huizes nu en dan gebruik van maakt.” 

20/3   “… Wat is het Engelsch of liever gezegd ’t geallieerde leger toch phenomenaal ! 
Er bestaan auto’s met ’n soort heele groote bumper, ‘Bulldozer’ genaamd, die zoo maar ‘n 
muur omverwerpen en de restanten in een minimum van ti jd op hoopen gooien, dat is 
welhaast uniek. Obstakels en bouwvallen zijn zóó aan de kant gezet, zoodat ’t verkeer 
doorgang kan vinden. Ook de boomrooiwagens aan ’t werk gezien. Het gevaarte duwt 
eerst de boom om, met wortel en al uit de grond, dan gaan er kettingen omheen en trekt 
de wagen de heele boom weg. Zoo hebben ze in ’t Jonkerbosch en elders een heele baan 
vri j gemaakt, voor een spoorli jn naar een nieuw vliegveld te Malden en zoo verder naar 
Groesbeek en verder Duitschland in. Ook vlakbij Grave is een vliegveldje, dicht langs 
de weg. Alle straten en wegen hangen vol telephoondraden. Als er een divisie weer weg 
gaat, laten ze alles maar hangen. En ’n volgende groep spant weer nieuwe. Maar niet 
hoog zooals de mof fen, die bang waren dat ze doorgesneden werden. Neen, ze slingeren 
laag en zelfs op de grond, zoodat menigeen er zijn nek zoowat over brak.”

29/3   “Alles wijst op een spoedig einde van den oorlog. … Het militair verkeer is 
geweldig druk. Over de Graafsche weg passeeren in één nacht ± 500 tanks.”

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. 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. 

In deze maartaflevering van de Stenen Bank een 

selectie van korte passages uit haar dagboek uit de 

frontstadmaanden januari, februari en maart 1945. De 

opmerkingen tussen vierkante haken zijn van mij (HT). 

Reacties en aanvullingen op Annie’s verhaal zijn uiter-

aard van harte welkom.

Maandag 8/1 ’45   “Steeds vallen er nog Duitsche granaten en zijn er dooden en gewonden 
te betreuren. En ter afwisseling vliegende bommen, de een op de ander, vooral met bewolkt 
weer. De toevoer van levensmiddelen is ook nog iets beter geworden. Er werd koffie, chocola, en 
Engelsche biscuits verstrekt. … Er is ook een levendige handel in Engelsche cigaretten.” 

Dinsdag 9/1 ’45   “…. ! ’t Was erg koud, onze kolen zijn erg geminderd, want de Daantjes 
leven ook bi j ons en hebben in ’t geheel geen brandstof, dus gedeelde vreugd dan maar. Voor de 
kweekeri j is er in ’t geheel niets. Toen hoorden we, dat er hout in ’t Jonkerbosch te kri jgen was. 
Door sneeuw en gladde wegen fietsten we er heen en zoo konden we met behulp van Gerrit-
met-carrier, wat boompjes bemachtigen.” 

Woensdag 10/2   Het of fensief richting Kleef is begonnen met ’n hevig bombardement van 
Kleef + Goch, zoo heftig als we nog niet gehad hebben, de heele dag een geallieerd kanonvuur 
[aanvulling in de marge : trommelvuur] als nooit tevoren. Niemand kon een oog dicht doen. 
Alles trilde en schokte, dat je wel stalen zenuwen moest hebben om dat alles te verwerken. … 
In de stad en verder alle toegangswegen stonden boordevol met materiaal, zelf[s] alle trottoirs 
staan ook nog vol. Straten vol kanonnen, vol tanks, ducks en amphybie wagens.”
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De puinbreker van Dura Vermeer aan de 

Ambachtsweg | Foto: Ton van Seeters

De laatste ontwikkelingen  rond Ruimtelijke Ordening en Milieuzaken
Ton van Seters en Jan de Kanter

Beperking capaciteit asfaltcentrale
Op 17 december 2014 heeft de Raad van State uitspraak 

gedaan over het beroep dat wij, samen met andere 

bewoners en milieugroepen, hebben ingediend tegen 

het bestemmingsplan Bedrijventerrein Kanaalhavens. 

Met betrekking tot het beroep over het ontbreken van 

een maximum aan capaciteit van de asfaltcentrale en de 

puinbreker(s) worden wij in het gelijk gesteld. De asfalt-

centrale met puinbreker (asfaltbreker) van Dura Vermeer 

aan de Energieweg mag qua capaciteit niet ongebreideld 

groeien. 

In haar uitspraak stelt de Raad dat de asfaltcentrale en 

puinbreker wel erg dicht bij een woning (60 meter), een 

school (200 meter) en de wijk Hees (300 meter) liggen. 

Voor een asfaltcentrale met een productiecapaciteit van 

meer dan 100 ton per uur (milieucategorie 4.2) is een 

richtafstand van 300 meter van toepassing. Voor een 

puinbreker met een verwerkingscapaciteit van meer dan 

100.000 ton per jaar (milieucategorie 5.2) is een richtaf-

stand van 700 meter tot woonbebouwing van toepassing. 

De gemeente Nijmegen moet van de Raad het bestem-

mingsplan met betrekking tot de maximale capaciteit 

van de asfaltcentrale met puinbreker aan de Energieweg 

aanpassen. Wij zijn blij met deze uitspraak. De Raad geeft 

hiermee aan dat de asfaltcentrale met puinbreker (asfalt-

breker) een belangrijke milieu-impact heeft op de wijk 

Hees. De gemeente heeft al aangegeven dat zij met de 

bewoners- en milieuorganisaties in overleg gaat.

Zware bedrijven in middendeel wél acceptabel
Verder is er gevraagd om ook geen groei toe te staan van 

het aantal zware bedrijven in het middengedeelte van het 

Bedrijventerrein Kanaalhavens. Dit gedeelte ligt ogen-

schijnlijk in het midden van het bedrijventerrein. Echter, 

aan de noordwestkant ligt het op 350 meter van het dorp 

Weurt. Voor deze zware bedrijven (milieucategorie 5.1 en 

5.2) wordt een richtafstand van 500 tot 700 meter gesteld. 

Jammer genoeg is het beroep op dit punt niet gegrond ver-

klaard; de Raad van State stelt de gemeente Nijmegen in 

het gelijk. De uitspraak van de Raad is bindend. 

Puinbreker Dura Vermeer
In de Stenen Bank-berichten van december 2014 heb-

ben we u hierover al uitgebreid ingelicht. De Vereniging 

Dorpsbelang Hees heeft afgelopen 23 december een ziens-

wijze ingediend tegen de tweede ontwerpbeschikking. 

Een kopie is gestuurd naar alle relevante partijen, waar-

onder de provinciale en Nijmeegse politiek. Naast onze 

WestenWeurt
Persbericht van de Gemeente Nijmegen

De site www.westenweurt.nl is helemaal vernieuwd 

en laat allerlei meetgegevens zien over verkeer, 

geluid en lucht. Die informatie is interessant voor 

iedereen in ‘West’ die wil weten of bijvoorbeeld 

de komst van de nieuwe stadsbrug grote gevolgen 

heeft voor de luchtkwaliteit. De meetgegevens en 

monitoring voor een langere periode zijn mede het 

gevolg van de motie West wil groene buffer. Samen 

met vertegenwoordigers van de wijk zijn afspraken 

gemaakt en meetpunten bepaald.

Wandelboekje
Weg van Hees

Eerder verschenen in de Stenen 

Bank twee wandelingen “Langs de 

achterkant van Hees”, alsook zeven 

wandelingen “Weg van Hees”. Deze zijn 

nu gebundeld in een kleurrijk boekje 

(circa 50 pagina’s, A5, ringband, met 

kaartjes en beschrijvingen). Lezers 

van de Stenen Bank kunnen dit boekje 

aanschaffen voor ongeveer 10 euro. 

Minimaal 1 euro hiervan gaat naar 

Bouwdorp Hees, afhankelijk van de 

oplage.

Heeft u belangstelling voor dit  

boekje, stuur dan een mailtje naar:

WGCultuur@dorpsbelanghees.

nl, onder vermelding van 

uw naam, adres en het 

gewenste aantal boekjes.

vereniging hebben ook 158 belanghebbende bewoners uit 

Hees op persoonlijke titel een zienswijze ingediend. 

In onze zienswijze wordt geconstateerd dat de tweede 

aanvraag in alle opzichten een verslechtering is ten 

opzichte van de huidige situatie. Het meest frappant is 

dat allerlei beschermende maatregelen die in de huidige 

vergunning staan, niet meer zijn opgenomen in de nieuwe 

aanvraag. Met andere woorden, er wordt een vergunning 

gevraagd om meer overlast te mogen veroorzaken en om 

tegelijkertijd minder beschermende maatregelen te hoe-

ven nemen. Daar waar wij voortdurend op zoek zijn naar 

oplossingen waarbij én de belangen van de bedrijven op 

het industrieterrein én de belangen van de bewoners (van 

Hees) worden gediend, hebben we nu te maken met een 

vergunbare aanvraag die onverbloemd maar één belang 

wil dienen: die van Dura Vermeer.

Gezien de onvrede bij de bewoners heeft de gemeente 

Nijmegen half januari 2015 het initiatief genomen 

voor een bemiddelingspoging. Er hebben inmiddels al 

gesprekken plaatsgevonden met de bewoners, vertegen-

woordigers van onze vereniging en van milieugroepen, 

Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Dura Vermeer en de 

provincie. We houden u op de hoogte.

Dick van Eck
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Vijftig tinten groen 
Cor van der Donk

Ik hou van groen, maar ook van taal en besloot daarom 

het woord ‘buffer’ maar eens op te zoeken. Wat schetst 

mijn verbazing? Een buffer is een “deel van het geheu-

gen waarin gegevens worden opgeslagen als de ontvan-

ger nog niet klaar is voor ontvangst”. Het mag duidelijk 

zijn dat deze betekenis bij mij een glimlach ontlokte. 

Wij, de Werkgroep Groen Hees, blijken zélf de groene 

buffer te zijn. In ons geheugen zit immers al meer dan 

veertien jaar een uitgewerkt plan over hoe wij het groen 

in het noordelijk deel van Hees zouden willen inrichten. 

De gemeente lijkt inmiddels klaar voor ontvangst. De 

notitie Groen verbindt (28 januari 2015) van wethouder 

Harriët Tiemens is hoopgevend.1 Het lijkt er warempel 

op of we onze eigen werkgroepvisie teruglezen. Ik zal de 

notitie hier niet integraal overnemen, maar wel enkele 

aansprekende citaten vermelden.

“Onder het motto ‘Groen Verbindt’ willen wij in onze 

mooie stad nieuwe, groene projecten realiseren. (…) 

Dat betekent vooral groen voor, van en door de stad. (…) 

Nijmegen wordt gewaardeerd als ‘groene stad’, maar 

vooral dankzij het vele groen rondom de stad. Wij wil-

len ook de stad zélf laten bruisen van groen en natuur. 

De stad kan een toevluchtsoord zijn voor dieren en plan-

ten die het door menselijk toedoen elders moeilijk heb-

ben; meer groen en natuur maken er de seizoenen meer 

beleefbaar; de stad wint aan schoonheid; de stadse lucht 

wordt schoner, de temperatuur milder. Wij willen dat 

Nijmegenaren trots worden op de diversiteit aan die-

ren en planten, in hun tuin, hun buurt en in de hele stad. 

(…) Hoe kunnen we de ecologie en biodiversiteit in onze 

stad verrijken? Waar kan verharding vergroenen? Hoe 

en waar kan ‘saai’ groen in ecologisch waardevol groen 

veranderen en kunnen we groenstructuren versterken?”

Dat geeft de burger moed! Als werkgroep horen wij 

ook graag uw ideeën over groen. Waar kan groen meer, 

mooier, beter, diverser? Wij zullen ons sterk blijven 

maken voor een groen en bruisend Hees. 

Met bovengenoemde notitie in onze achterzak is de 

volgende afsluiter hoopvol passend: “Wij kunnen ons 

korentje groen eten.” 

1 Deze notitie is op te vragen bij de gemeente of bij 

corvanderdonk@schola.nu

Een Heese zangeres  
met een gouden keel
Koen van Aalst

“Rustige, haast ingedaalde muziek van de late Engelse romantische componisten Williams 
en Elgar. Melodieën waarin de natuur doorklinkt en statige beelden zich opdringen; 
prachtige oude villa’s en groene lanen. Op gulle, maar vooral rustige klanken.” Dat is Hees 
voor Sopraan Francine van der Heijden.

Zangeres Rudolphina Wagner, vrouw 

van landschapsschilder Christiaan 

Hammes en moeder van beeldend 

kunstenaar Charles Hammes, heeft 

na vele jaren eindelijk een waardige 

opvolgster gekregen. Sinds 2012 heeft 

Hees namelijk weer een echte zange-

res. En wat voor een: de gelauwerde 

sopraan Francine van der Heijden. 

Illustrerend hiervoor is een lovende 

recensie van een serie Mozart con-

certaria’s: “Wie zou niet met gloeien-

de wangen op haar kleedkamerdeur 

willen kloppen, Francine, zing voor 

mij.”

Op haar deur kloppen kan, tenminste 

als je zanglessen wilt volgen, of een 

workshop of concert wilt bijwonen. 

In Zangstudio Heeslust gebruikt 

Francine haar ervaring als zangeres 

en zangpedagoog bij de begeleiding 

van beginnend en gevorderd zang-

talent. Gevestigd in de honderd jaar 

oude toneel-en danszaal van het 

voormalig hotel Heeslust, schrijft 

Francine met haar zangstudio een 

nieuw hoofdstuk in de culturele 

geschiedenis van Hees. 

Ontmoetingen 

In Hees heeft Francine de plek gevon-

den die ze nu nodig heeft: “Ik heb 

Meer informatie:  

www.francinevanderheijden.nl

https://nl-nl.facebook.com/pages/

Zangstudio-Heeslust/531151100340455

veel gereisd voor mijn werk en heb nu 

behoefte aan meer rust. Niet alleen 

voor mij en mijn gezin, maar ook om 

mijn leerlingen in de zangstudio de 

aandacht te kunnen geven die ze 

nodig hebben. Ik zie iedere les als een 

ontmoeting tussen twee mensen. 

Iedereen is anders waardoor iedere 

les, behalve dat het veel aandacht 

vergt, altijd iets bijzonders oplevert.”

De meeste leerlingen zijn volwassen 

koorzangers, maar door de popula-

riteit van de zangprogramma’s op tv 

heeft Francine ook een aantal jeug-

dige leerlingen. “Niet dat ze allemaal 

klassiek willen zingen, maar het gaat 

om het aanleren van de juiste basis. 

De principes van de klassieke zang-

kunst worden namelijk ook in andere 

muziekstromingen meegenomen. Het 

gaat om ademhaling, houding, waar 

klanken worden gevormd in je mond, 

hoe je praat.”

Muziek vertelt een verhaal

Francine: “Voor veel mensen die voor 

het eerst een kamerconcert bijwonen, 

is de klassieke muziek een ware eye 

opener. Kleine verhaaltjes die door 

middel van liederen worden verteld. 

Voelbare spanning die je iedere secon-

de in de greep houdt. Dat ontroert 

Zangles bij Francine | Foto: Miranda Thoonen

Welkom bij een nieuwe serie over ondernemers in de wijk

je. Dat pakt je. Maar ik ben me er ook 

van bewust dat deze groep aan het 

vergrijzen is. Om een nieuwe jongere 

groep te enthousiasmeren voor klas-

sieke kamermuziek en opera zal de 

wijze waarop concerten worden aan-

geboden anders moeten. We zullen 

meer naar buiten moeten treden. Met 

een spannend, romantisch of ontroe-

rend verhaal dat natuurlijk door de 

muziek moet worden verteld.” 

Ansichtkaart van het oude Heeslust

Zangstudio Heeslust
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Stand van zaken rond het convenant
Ton van Seters

In de Stenen Bank van juni 2014 hebben we u uitgebreid geinformeerd over een 

mogelijk convenant met de gemeente, met betrekking tot de ontwikkeling van het 

“Breed terrein”. De stand van zaken is als volgt.

Tijdens een gesprek met Wethouder Velthuis op 9 februari j.l. werd ons verteld 

dat de gemeente nu een koopovereenkomst heeft met de eigenaar van de 

Noviokassen. Als de overeenkomst is getekend en de koop definitief is, 

zal het terrein worden toegevoegd aan Park West. De invulling van 

het “Breed terrein” is nog onzeker. In juni 2014 was er in principe 

een overeenkomst met een garagebedrijf en een tuincentrum. 

Eerst trok het garagebedrijf zich terug, daarna ook 

het tuincentrum. Op dit moment heeft de 

gemeente nog geen andere koper(s) 

voor het terrein gevonden. 

We houden u op de 

hoogte. 

Open brief aan wethouder wijken R. Helmer
Villa Dennendal
Jos Hekking

Hierbij een advertentie uit De Gelderlander van 6 augustus 

1891. De genoemde roomboterfabriek heette Hollandia 

en wordt ook beschreven in de folder “Een historische 

wandel- en fietsroute langs Nijmeegse bedrijven rond het 

centrum 1850 - 1970” uit 2009.

Het aardige is dat dit bedrijf behoorde bij de onroe-

rende goederen van architect Bert Brouwer, een man 

die van zeer groot belang is geweest voor de uitleg van 

de stad en onder andere de ontwerper was van het oude 

Vereenigingsgebouw (1882-1914). Brouwer woonde op bui-

tengoed Dennendaal, Graafseweg 108, waarvan de fabriek 

Hollandia een onderdeel was.

Uitslag van Verkopingen en 

Aanbestedingen, enz.

3 Augustus in “De Vereeniging” 

door notaris Halberstadt 2e vei-

ling van de onroerende goederen 

van wijlen den heer Bert Brouwer. 

De villa “Dennendaal” is verkocht 

voor ƒ26.900  aan den heer van 

Gendt te Velp. Het bos enz. voor 

ƒ 9.100 aan genoemden heer van 

Gendt. De Roomboterfabriek 

voor ƒ 16.000 aan den heer 

Hildesheim te Arnhem. Het recht 

van erfpacht van hakhout aan den 

Wolfskuilscheweg voor ƒ 220 aan 

den heer de Haan te Nijmegen. (…).

Mevr. R. Helmer-Englebert

Wethouder Gemeente Nijmegen  

(wijken, openbare ruimte, onderwijs, sport en accommodaties)

Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

Nijmegen, 9 februari 2015

Geachte wethouder,

Dank voor de subsidie die de Vereniging Dorpsbelang Hees het afgelopen jaar weer van de gemeente 

Nijmegen ontving voor “het organiseren van wijkactiviteiten voor de bewoners van Hees”. 

Met deze bewoordingen in de subsidiebeschikking worden onze activiteiten goed beschreven en 

erkend: wij organiseren activiteiten voor alle bewoners van de wijk Hees. We beperken ons niet tot 

de 620 gezinnen die €10,- per jaar contributie betalen aan de vereniging. Nee, alle inwoners van onze 

wijk kunnen profiteren van onze activiteiten op sociaal en cultureel gebied, en ook van ons overleg 

over groen, milieu en ruimtelijke ordening met de gemeente en andere belanghebbenden. Voor 

sommige activiteiten, zoals het Midzomernachtconcert, het Dorpsfeest en het Ommetje door Hees, 

worden de bewoners van de wijk met huis-aan-huis flyers uitgenodigd. Al deze activiteiten worden 

mogelijk gemaakt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. 

U zult binnenkort weer een beslissing nemen over de voortzetting van de subsidie voor onze 

activiteiten, inclusief ons blad de Stenen Bank. Wij weten dat sommige mensen de Stenen Bank 

“slechts als een verenigingsblad” zien en niet als een echt wijkblad. Gezien al onze activiteiten voor 

de wijk vinden wij dat geen geldig argument. Ook de wijkmanager noemde het vorig jaar in de 

subsidiebeschikking “Wijkblad de Stenen Bank”. Blijkbaar voelde ook hij dat zo.

De Stenen Bank is sinds 1991, dus al bijna 25 jaar, een bindmiddel tussen mensen in de wijk Hees. Het 

is een typisch en duurzaam gebleken bewonersinitiatief, zoals u dat in het coalitieakkoord zegt te 

willen bevorderen. Hoewel formeel een verenigingsblad heeft de Stenen Bank feitelijk het karakter 

van een wijkblad. Als zodanig staat het dichter bij de mensen dan de meer grootschalige en nieuwe 

stadsdeelbladen Neij West en De Wester. Dat zijn bladen die ieder weliswaar in een deel van Hees 

worden verspreid, maar niet voortkomen uit een initiatief vanuit de wijk zelf. 

Met de tot nu toe gebruikelijke gemeentelijke subsidie, inclusief die voor de Stenen Bank, en met de 

contributies van de leden hebben wij de afgelopen jaren veel kunnen doen voor alle mensen in onze 

wijk. U heeft gezegd dat we trots kunnen zijn op onze vereniging. Dat zijn we zeker en daarom willen 

we graag op deze weg doorgaan. We rekenen erop dat u dit mogelijk zult blijven maken.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees

Naschrift: Net voor het ter perse gaan van dit nummer hebben we bericht ontvangen van de 

afdeling Wijkmanagement van de gemeente. De aangevraagde subsidie voor 2015 is toegekend!
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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.

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

Zangstudio Heeslust, www.francinevanderheijden.nl

Inschrijving Bouwdorp Hees 2015
In de laatste week van de basisschoolvakantie, van zondag 23 t/m vrijdag 

28 augustus, organiseren we alweer voor het zesde jaar een fantastisch Bouwdorp 

Hees. De voorbereidingen zijn al geruime tijd in volle gang!

Net als vorig jaar hebben we weer plaats voor maximaal 200 kinderen en zullen we 

een beroep doen op alle ouders voor hulp tijdens de week zelf. De gehele maand mei is het 

mogelijk om in te schrijven voor het Bouwdorp. Via onze website www.bouwdorphees.nl blijft u op 

de hoogte van de laatste informatie. Vanaf 1 mei kunt u daar ook het inschrijfformulier downloaden. 

Ook door middel van een ‘like’ op Facebook kunnen we u steeds op de hoogte houden.

Om het Bouwdorp ieder jaar weer tot een succes te maken, zijn wij voor een groot deel afhankelijk van 

sponsoring. Wanneer u ons hierbij wilt steunen, in de vorm van een financiële bijdrage of goederen, horen wij 

dat heel graag. U kunt ons mailen op: info@bouwdorphees.nl

Groeten van de organisatie van Bouwdorp Hees

Vacatures Bouwdorp Hees
Heb je zin en tijd om energie te steken in de leukste week van Hees? Zit 
organiseren en/of meedenken in je bloed? Wil je wat betekenen voor het 
dorp Hees? Dan hebben we jou nodig!

De meeste mensen zijn wel bekend met het Bouwdorp, dat 

nu al vijf jaar lang in de laatste week van de grote vakantie 

wordt gehouden in Dorpspark Hees (het Kometenpark in 

de volksmond). Om dit Bouwdorp ieder jaar tot een succes 

te maken, is een heel team bezig om alles te regelen. Dat 

is het zogenaamde “Bouwdorp Bestuur”. Ook de aanko-

mende jaren willen we weer een leuk Bouwdorp neer kun-

nen zetten voor 200 kinderen uit de wijk. We zijn daarom 

op zoek naar een aantal actieve mensen, die bereid zijn 

om een paar uurtjes van hun vrije tijd op te geven voor het 

plezier van deze kinderen. De tijd gaat vooral zitten in het 

vergaderen, het voorbereiden en het (minimaal 3 dagen) 

aanwezig zijn tijdens de bouwweek.

We zoeken:

1) Schrijverstypes:
 − Heeft affiniteit heeft met het schrijven van korte, wer-

vende stukjes voor de Stenen Bank en het weekblad van 

De Lanteerne en De Zonnewende.

 − Zorgt voor het bijhouden van de website. De website staat 

in CMS, een systeem voor dummies. Iedereen kan dit!

 − Zorgt voor het opmaken van de sponsorbrief en de 

bedankbrieven .

 − Zorgt dat kopij op tijd bij de Stenen Bank aanwezig is.

 − Kan alle vergaderingen tussen november en juni (onge-

veer 1x per 6 weken) bijwonen.

2) All Round meedenkers: 
 − Heeft een goede babbel voor het aanspreken van 

bestaande sponsors en voor het werven van nieuwe 

sponsors.

 − Kan meedenken over de inhoud van het programma.

 − Kan alle vergaderingen tussen november en juni (onge-

veer 1x per 6 weken) bijwonen.

3) Handige Handjes:
 − Mensen die tijdens de bouwweek veel aanwezig kun-

nen zijn voor hand- en spandiensten, zoals het aan-

sluiten van waterslangen en het opbouwen van de 

medewerkershoek.

We bieden: 
Naast 200 glimlachjes en dankbare kinderen bieden we jou 

een gezellige werkgroep en een mooie ervaring van dank-

baar vrijwilligerswerk.

We zijn al begonnen met de voorbereiding voor het 

Bouwdorp 2015, dus als je je aangesproken voelt door 

een van bovenstaande vacatures, reageer dan zo snel 

mogelijk. Mocht je nog twijfelen en eerst wat meer infor-

matie willen, dan kun je altijd contact opnemen met 

Debby Wilschut (06-42829055) of Monique Vermeulen (06-

14661440). Uiteraard kun je ons ook mailen via: 

info@bouwdorphees.nl

 
Kopkracht & co is een kleinschalige, 

laagdrempelige praktijk voor kinderen, 

jongeren en volwassenen in Nijmegen-West.

> www.kopkrachtenco.nl

Heb je last van stress, heb je vaak ruzie,  
voel je je gespannen, angstig of somber?   
En belemmert dit je steeds meer in je 
dagelijkse functioneren? Iedereen heeft wel 
eens wat, meestal waait het vanzelf over of je 
vindt er zelf een oplossing voor. Maar soms lukt dat 
niet en kun je er wel wat hulp bij gebruiken. Bij Kopkracht & co 

ben je hiervoor aan het goede adres. De praktijk biedt  
onder andere cognitieve gedragstherapie en EMDR.

praktijk voor psychologische 
en pedagogische hulp

>   Voorstadslaan 254, Nijmegen
>   06 - 11 51 24 15
>   info@kopkrachtenco.nl

Karin Eijgenraam  Orthopedagoog | GZ-psycholoogAdverteren in uw wijk?
Hier kan de volgende keer  

uw advertentie staan.
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<   advertenties   ><   advertenties   >

KWALITEIT VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
 
RAMEN & DEUREN  WINKELPUIEN & GEVELS  
 

TERRASSCHERMEN & OVERKAPPINGEN ROKERSRUIMTES

FIJN STAALWERK BEVEILIGDE TOEGANSSLUIZEN EN -BALIES   

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

de Nijmeegse
Ondernemer

van het jaar 

2014

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 

RES
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U
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1997

> 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), Theo Verheggen (eindredactie),  

Henk Termeer (waarnemend hoofdredacteur), Wilma van Seters-van 

Steen | vormgeving: Simone Weijs | Vormweijs | fotografie: Frank 

Jongejan, Miranda Thoonen | vaste medewerkers: Dick van Eck, 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 21 mei 2015 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

IBAN: NL40 INGB 0000 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: 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

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

Midzomer Zangfestijn op zaterdag 20 juni 2015

Het jaarlijkse Midzomernachtconcert wordt dit jaar in een ander jasje gegoten:  

de Werkgroep Cultuur organiseert een Midzomer Zangfestijn. 

Overdag zijn er zangactiviteiten in studio Heeslust, tegenover de Petruskerk.

’s Avonds wordt het publiek in de Petruskerk verrast met creatieve en originele ideeën van 

zingend Hees.  Een deskundige jury, bestaande uit Francine van der Heijden, Wouter van 

Haaften en Nico de Vos, geeft positieve feedback. Presentator van de avond is Theo Verheggen. 

In het juni-nummer van de Stenen Bank kunt u meer details lezen over dit Zangfestijn.  

Noteer nu al de datum in uw agenda!

Werkgroep Cultuur




