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 In dIt nummer…
…maken we kennis met het nieuwe verenigingslogo (zie rechtsboven), ontworpen door onze 

Heese vormgeefster Simone Weijs. Ook ontmoeten we de nieuwe bestuursleden van onze 

vereniging en lezen we over allerlei initiatieven en evenementen die de komende maanden op 

stapel staan, o.a. het 25-jarig jubileum. Verder blikken we terug. Dat doen we met een van de 

oudste verenigingsleden, met een van de oudste inwoners van Hees en door in te zoomen op de 

beroemdste inwoner die Hees ooit heeft gekend. Met Annie herbeleven we ten slotte het einde van 

de frontstadtijd in het laatste deel over haar oorlogsdagboek.

kwartaalblad van de Vereniging Dorpsbelang Hees  |  losse nummers € 2,50  |  jaargang 25  |  juni 2015

Zomeragenda Hees

John Dibbits

Lees verder op pagina 2  >>

25 jaar ! 

Vereniging 

Dorpsbelang 

Hees  Q Kom naar 
het dorpsfeest op  

zaterdag 5 september

Reconstructie Kerkstraat
Als het goed is, heeft u al gemerkt dat we met de werkzaamheden in de Kerkstraat begon-
nen zijn. Op het moment van schrijven, 19 mei, is de startdatum gepland op maandag 1 juni 
of kort daarna.
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Planning
Het kan ook zijn dat we pas later kunnen beginnen. Een 

van de zaken die nog aandacht nodig hebben, is het feit dat 

de Kerkstraat in een archeologisch waardevol gebied ligt 

en dat daarvoor een vergunningprocedure nodig is. Het 

houdt in dat we onder begeleiding van archeologen gaan 

graven. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot en 

met de vierdaagseweek. Daarna begint de bouwvakvakan-

tie. Als het mee zit, zijn de werkzaamheden dan gereed.

Wat verandert er in de Kerkstraat?
De Kerkstraat wordt een fietsroute. Dat betekent dat 

de zijwegen van de Kerkstraat voorrang gaan verlenen 

aan het verkeer in de Kerkstraat. Het houdt ook in dat de 

Kerkstraat een rode asfalttoplaag krijgt.

De Kerkstraat is een woonstraat, die (te) breed is. Een te 

brede weg leidt tot harder rijden en gevaarlijker wegge-

drag. De Kerkstraat wordt daarom ongeveer 80cm smaller 

gemaakt.

De voormalige trambaan wordt beter zichtbaar gemaakt 

in het straatbeeld. De klinkerstrook blijft gehandhaafd. 

Er komen twee grijze lijnen in om de voormalige rails te 

visualiseren.

Omdat de realisatie verschoven is naar dit jaar, is het 

mogelijk gebleken om een aantal technische zaken extra 

mee te nemen in de werkzaamheden:

 − Er zijn nog achttien huizen in de Kerkstraat die met 

gresbuizen op de riolering zijn aangesloten. Deze buizen 

worden vervangen.

 − De openbare verlichting wordt vernieuwd. Er komen 

nieuwe gebogen masten; er staat er al een voor huis-

nummer 199. Er komt LED-verlichting.

 − Liander gaat alle kabels en leidingen vervangen. Er komt 

een nieuw transformatorhuisje bij het begin van de 

sportvelden.

Wat betekent dat voor u?
Al met al betekent het dat er in de Kerkstraat veel gegra-

ven moet worden. De straat is daarom afgesloten voor 

doorgaand autoverkeer. Bewoners kunnen echter wel 

nagenoeg altijd, via de noordzijde of via de zuidzijde, bij 

hun huizen komen. Doorgaand fietsverkeer blijft mogelijk: 

de aannemer zorgt ervoor dat er altijd een pad vrij blijft 

voor fietsers.

Hoe is het plan tot stand gekomen?
De gemeente vindt de inbreng van de bewoners belang-

rijk. Voor de Kerkstraat heeft op 8 december 2014 een 

laatste informatieavond plaatsgevonden, waarbij alle 

bewoners waren uitgenodigd. Er waren ongeveer 25 

bewoners aanwezig. De gemeente heeft haar randvoor-

waarden benoemd: het wordt een fietsroute, het moet 

veilig zijn. Over andere ontwerpuitgangspunten konden 

de bewoners onderling overleggen en proberen samen 

tot een besluit te komen. Dat heeft ertoe geleid dat het 

plan op verschillende punten is aangepast. Om het histo-

rische straatbeeld zo veel mogelijk te handhaven, is geko-

zen voor donkerrood asfalt en wordt de straat een kleine 

meter breder dan een standaardfietsroute. Ook wensten 

de bewoners een haag tussen het trottoir en de rijbaan.

Vragen?
Heeft u vragen over de Kerkstraat, of wilt u het ontwerp 

inzien? Dan kunt u terecht op de website van de gemeen-

te www.nijmegen.nl/kerkstraat. U kunt uw vraag ook 

stellen aan de projectleider de heer J. Dibbits, via de mail 

j.dibbits@nijmegen.nl of via telefoon 06-10923464.

Het Midzomer 
Zangfestijn
Emely en Siebold de Graaf (Werkgroep Cultuur)

Het is bijna weer de langste dag van het jaar en 

dus de kortste nacht: de midzomernacht. Tijd voor 

het jaarlijkse midzomernachtconcert van onze 

vereniging.

Dit jaar wordt het een Zangfestijn in Hees, met een 

knipoog naar het Eurovisie Songfestival in Wenen. 

Gelukkig zijn in Hees alle zangers verzekerd van een 

plaats in de finale en bovendien hebben wij een echt 

deskundige jury en geen politieke spelletjes. Wij bie-

den ook veel meer variatie dan in Wenen: onze jong-

ste zanger zit nog op school en bij een aantal oudere 

zangers is de schooltijd een halve eeuw geleden. Er 

zullen solozangers voor u optreden en natuurlijk ook 

de befaamde koren van Hees. U kunt luisteren naar 

popmuziek en naar Gregoriaans.

Het wordt de meest gevarieerde en spannende muzi-

kale midzomernacht in Hees die u zich kunt wensen. 

En u krijgt ook nog een drankje aangeboden. Laat dit 

niet aan u voorbij gaan!

Evenement: Midzomer Zangfestijn
Plaats: Petruskerk
Tijd: zaterdag 20 juni om 19:30 uur
Toegang: gratis

>> Vervolg Reconstructie Kerkstraat

http://www.nijmegen.nl/kerkstraat
mailto:j.dibbits@nijmegen.nl
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Aangenaam:  
onze nieuwe bestuursleden

Nico de Vos (1968) komt oorspronkelijk uit Doorn en is 

getrouwd met de van oorsprong Heese Miranda Thoonen. 

Ze wonen sinds 2½ jaar in haar ouderlijk huis aan de 

Schependomlaan en hebben inmiddels een dochter en 

een zoon in de tienerleeftijd. Nico was eerder directeur 

Personeel en Organisatie bij een multinational op het 

gebied van de gezondheidszorg en daarna in Ziekenhuis 

Bernhoven (Oss en Veghel). Na zijn promotie in de filo-

sofie, eind vorig jaar, kreeg hij meer tijd voor zijn nieuwe 

woonomgeving. Naast zijn huidige werk als docent aan 

de Hogeschool Utrecht en de ArtEZ Hogeschool voor de 

Kunsten in Arnhem en Zwolle, hoopt hij als betrekke-

lijk jonge voorzitter nieuwe impulsen te geven aan het 

VDH-bestuur.

Ton Ellenbroek (Apeldoorn 1948) woont al 27 jaar aan de 

Dikkeboomweg in Hees. Hij is getrouwd met Thea. Hun 

vier kinderen zijn al lang en breed het huis uit en wonen 

buiten Hees, maar wel in Nijmegen. Ton studeerde hier, is 

natuurkundige, werkte dertig jaar bij Philips en NXP, en 

is inmiddels gepensioneerd. Van de VDH is hij al lid sinds 

de (her)oprichting in 1990. Vorig jaar, van april tot juli, lie-

pen Ton en Thea de lange pelgrimstocht naar Santiago de 

Compostella (ttnaarsantiago.waarbenjij.nu).

Ook Tony Schouten (Rotterdam, 1952) komt oorspronke-

lijk van buiten Nijmegen. Als sinds 1987 woont zij in Hees 

aan het Kerkpad. Het was Philips die echtgenoot Dick van 

Eck en haar naar Nijmegen bracht. Ook zij is opgeleid als 

natuurkundige, maar haar grote interesse ligt vooral bij het 

onderwijs. Na enkele jaren lesgeven en een promotie in de 

onderwijspsychologie was zij 25 jaar werkzaam bij de afde-

ling examens van het toetsinstituut CITO in Arnhem. Verder 

tennist ze en zingt ze, net als Ton, in het Koor van de Straat.

Jef van Kuyk (1941), geboren, getogen en nog altijd woon-

achtig in Hees, is de senior van dit nieuwe bestuur. Toch 

werkt hij nog steeds als zelfstandig consulent, ook in het 

buitenland. Tot 2006 was hij meer dan 25 jaar als onder-

wijskundige werkzaam voor het CITO. Hij is de grondlegger 

van de ook buiten Nederland veelgebruikte pyramideme-

thode, een educatieve methode voor 0- tot 6-jarige kinde-

ren. Daarnaast is hij actief beeldend kunstenaar met een 

duidelijke fascinatie voor vogels (www.jefvankuyk.nl).

Waarover spraken zij?
Allereerst kwamen de grenzen van Hees aan de orde. 
Deze nieuwe bestuurders zijn het erover eens dat 
de gemeentelijke grenzen van de wijk Hees en die 
van de VDH aanzienlijk van elkaar afwijken (zie bij-
voorbeeld de letterkundigenwijk ten zuiden van de 
Dennenstraat). Aan de andere kant werd vastgesteld 
dat de bewoners van Hees en aangrenzende wijken in 
de praktijk gewoon deelnemen aan Heese activitei-
ten of aan die van een andere wijk.

Organisatievorm
Dat bracht het gesprek op de vraag of de VDH als ver-

eniging met leden die contributie betalen en een eigen 

verenigingsblad (viermaal per jaar de Stenen Bank) wel de 

beste organisatievorm heeft om haar doelen te bereiken. 

In andere wijken zijn het meestal stichtingen die huis-

aan-huis verspreide wijkbladen produceren, bekostigd 

met gemeentelijke subsidie en advertenties. De nieuwe 

bestuurders onderstreepten dat de VDH twee derde van 

de Heese huishoudens als lid heeft, dat ze ook een belan-

genvereniging is, maar dat ze wel degelijk activiteiten 

voor alle wijkbewoners organiseert. Het aspect van de 

belangenvertegenwoordiging is heel belangrijk om steeds 

zelfstandig en met eigen inkomsten te kunnen opereren 

ten opzichte van andere partijen (gemeente, bedrijven, 

organisaties); juist in gevallen waarin die belangen niet 

dezelfde zijn. Natuurlijk blijft het bestuur streven naar 

vergroting van het aantal leden, liefst door ze zo veel 

mogelijk persoonlijk op het belang van de verenigingsacti-

viteiten te wijzen.

Rijke mix
Het meest waardevolle van de VDH vinden alle nieuwe 

bestuursleden de inzet van een groot aantal vrijwil-

ligers. Dat levert een rijke mix aan belangenbehartiging 

(Ruimtelijke Ordening, Milieu, Groen Hees), sociale activi-

teiten (Bouwdorp, Cultuur en Historie) en de communica-

tie daarover (de Stenen Bank en de VDH-website). Zo nodig 

moeten er meer werkgroepen komen voor nieuwe behoef-

ten. Het bestuur zal daar heel attent op zijn en de leden 

ook vaker gaan raadplegen, vooral nu de overheid zich op 

diverse terreinen aan het terugtrekken is.

Zo is het bestuur momenteel bezig met het vormen van 

een nieuwe werkgroep die waarschijnlijk Werkgroep 

Leefomgeving gaat heten. Daarin moeten de activiteiten 

van de vroegere werkgroepen Ruimtelijke Ordening en 

Milieu samengaan. Jan de Kanter en William Thoonen zijn 

die werkgroep momenteel zo in de steigers aan het zetten 

dat expertise en continuïteit verzekerd zijn (Red.: zie ook 

pagina 15).

Leeftijdsopbouw
Een blijvende zorg van het bestuur is de aandacht voor de 

leeftijdsopbouw van de vereniging. Met het Bouwdorp 

spreekt de VDH de jonge kinderen en hun ouders in de 

zomer natuurlijk aan. Maar juist de contacten met de 

basis- en middelbare scholen (met name Lanteerne en 

Dominicus) schieten nog tekort. Ook ontbreken de twin-

tigers, dertigers en veertigers te veel in de vereniging, 

terwijl die juist in de nieuwbouwhuizen te vinden zijn. 

Dat Hees te veel een wijk met overwegend zorgvoorzie-

ningen wordt, daarvoor zijn deze bestuursleden ook weer 

niet bang. Er komen immers steeds weer jonge gezinnen 

wonen en inmiddels telt Hees ook een heuse studentenflat 

(het voormalige Sonnehaert). Verder zorgt de uitdrukke-

lijke aandacht in het VDH-beleid voor het bewaken van het 

dorpse karakter met veel openbaar en particulier groen 

ervoor dat de wijk een aantrekkelijk woongebied blijft.

Communicatie
Wel willen de nieuwe bestuursleden zich bezinnen over een 

verbetering van de communicatie van de VDH. Die moet 

zo mogelijk wat intensiever en gevarieerder dan vier keer 

per jaar met de papieren Stenen Bank mogelijk is. Met bij-

voorbeeld een meer actieve website voor actuele medede-

lingen, vragen en berichten van bewoners zou het contact 

met de leden intensiever kunnen worden (zie bijv. www.

neerboschoost.nl) en zouden ook allerlei Heese onderne-

mingen, ZZP-ers en nieuwe deelinitiatieven (thuisbezorgd.

nl, www.thuisafgehaald.nl, www.repaircafe/nijmegen) een 

plaats kunnen krijgen. Maar het bestuur overweegt ook het 

werken met andere vormen van sociale media.

Voorzitter Nico wijst er ten slotte op dat de nieuwe VDH 

dit jaar 25 bestaat (1990-2015) en dat het bestuur van plan 

is om dat jubileum in de herfst met een speciaal initia-

tief te gedenken. Maar wat dat wordt, blijft nog even een 

verrassing.

Henk Termeer

Het was op een rustige maandagavond begin mei dat ik ruim een uur sprak met enkele 
nieuwe leden van het bestuur van onze Vereniging Dorpsbelang Hees (VDH). Dat waren de 
nieuwe voorzitter Nico de Vos, de nieuwe penningmeester Ton Ellenbroek en de nieuwe 
secretaris Tony Schouten. Het vierde nieuwe bestuurslid, Jef van Kuyk, kon die avond niet 
en heeft dit kennismakingsgesprek achteraf aangevuld met zijn inbreng.

Het nieuwe bestuur vlnr: Toon de Goede, Nico de Vos, Tony Schouten, Ton Ellenbroek, Jef van Kuyk, Siebold de Graaf, Miny Schennink-Paus

Foto: Ton van Seters

http://www.jefvankuyk.nl
http://www.neerboschoost.nl
http://www.neerboschoost.nl
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Leer ze geven, jongske!
Luutje Niemantsverdriet

Riet Las (1918) is de dochter van de katholieke bakker Las die in de jaren dertig, veertig en 
vijftig een bakkerij had op Dorpsstraat 158, thans Korte Bredestraat 28. Zij was jaren lang 
werkzaam in de winkel van haar vader en kende daardoor vrijwel iedereen in Hees. Riet is 
inmiddels 97 jaar, woont in Huize Rosa, en kan zich allerlei Heese toestanden en mensen 
ook nu nog heel scherp herinneren. Bovendien kan ze er enthousiast over vertellen.

gevuld. Het brood werd bezorgd, maar om oneerlijke 

concurrentie tegen te gaan mochten ze pas om 10 uur 

uitrijden. Je kon echt bekeurd worden als ze je eerder pak-

ten. Tegen half 10 kleedden mijn broers zich om en aten in 

de keuken gauw even een boterham, want ze waren pas 

om een uur of 2 terug voordat ze die manden brood kwijt 

waren. Een andere broer begon om 8 uur en die moest de 

rest afwerken: de bussen smeren, de platen smeren en de 

boel helemaal opruimen. Dan koekjes bakken. Mijn ene 

broer ging dan ‘s avonds nog een keer met een volle mand 

met allemaal half ponden koekjes de stad rond om die bij 

de mensen te verkopen. Ja, dat was natuurlijk extra inkom-

sten. Er waren veel oude dames die in de winkel om een 

onsje zelfgebakken koekjes kwamen: Hese sprits, janhagel, 

willemientjes, vanillebetons.”

De sjees
“We hadden een kar met een paard, die noemden we 

de sjees. Er zat een grote kap overheen die naar bene-

den kon en die altijd omhoog stond als ze brood gingen 

bezorgen. Achterin lag het witte brood, het tarwebrood 

en het melk- en waterbrood. Voorin stond een grote kist 

naast vader en daar zat het roggebrood in. Als ik een klein 

stukje mee mocht, moest ik op die kist zitten. We hadden 

‘Hier staan mijn zusje, haar vriendin en ik  

bovenop de serre van het ouderlijk huis.’

‘Daar staat mijn vader op met de dochter van  

de eigenaar en Alders, die daar werkte.’

Riet Las in haar woning in Huize Rosa | Foto's: Henk Termeer

overal klanten, in de hele stad, en het paard wist de weg. 

Tarwebrood kostte 15 cent en dat werd maar weinig 

gekocht. Melkbrood was 18 cent, waterbrood 17 of 16. Het 

roggebrood werd gebakken in kwertjes, dat is een vierde 

deel. Dat was vier pond. Er waren ook achtponders en die 

hele grote, ik dacht twaalf- of zestienponders. Die werden 

heel veel verkocht aan de boeren in Neerbosch. Als er rog-

gebrood gebakken werd, dan werden er plankjes langs de 

rand van de platen gezet met een streepje rogge ertegen. 

Dat roggedeeg was later lekker hard en dat werd aan de 

paarden gevoerd.”

“In de winkel werd niet zo vaak brood afgehaald. De 

mensen hadden in de jaren dertig en ook eind jaren twin-

tig geen geld. Alleen ’s zaterdags werden er tompoezen 

gebakken en wat koekjes. De armste lui kwamen de tom-

poezen kopen, die waren het goedkoopste. Rozijnenbrood 

of krentenbrood was er meestal alleen met Kerstmis en 

dan natuurlijk ook een kerstkrans. Gedroogd fruit was er 

wel, tutti frutti en pruimen. Jam werd niet zo veel ver-

kocht, toen nog niet. Als er feestjes waren, werd er gebak 

gemaakt. Chocoladerepen, vijf cent per stuk, zes voor een 

kwartje. Kom daar nou eens om. Met Sinterklaas een ban-

ketletter. Speculaas werd bewaard in de onderoven, een 

oven die altijd een beetje lauwig was onder de oven. De 

‘ouwe vrijsters’ werden het meeste gegeten, 20 cm denk ik, 

en de grotere maat 30 cm hoog.”

Jaren van armoe
“In de jaren dertig was er grote armoe. Dan kwamen er wel 

mensen, meestal om vijf, zes, zeven uur, naar de winkel om 

een stukje brood; een stúkje. Eerst kregen ze boterham-

men. Toen de bonnen kwamen, kon dat eigenlijk ook niet 

meer. Er werd altijd wel wat te veel gebakken en dat werd 

dan toch maar meegegeven.”

“Mijn vader was heel erg goed. Er was een wijk waar hij 

altijd zelf wilde bezorgen, op de fiets. Op een gegeven 

moment had hij heel veel last van zijn rug en hij kon niet. 

Mijn broer Wim nam het over met de auto en die kwam 

thuis en zei: ‘Is dat waar? Krijgen… de naam zal ik niet noe-

men… die en die, krijgen die gratis brood?’ ‘Ja’, zei vader. 

‘De één veertien kinderen en de ander twaalf! En dan geeft 

u gratis brood?’ Vader zei: ‘Heb jij ooit in je portemonnee 

gekeken en dat er geen dubbeltje meer in zat? En dan met 

zo’n stel kinderen?’ Hij zei: ‘Leer ze geven, jongske. Denk 

eraan, het is niet allemaal voor onszelf. Leer ze geven, 

anders word je zelf ook nog eens een keer doodarm’.”

‘Mijn oom bovenop de uitbouw. De serre en de 

veranda zijn goed te zien. Mijn vader staat met 

mijn drie oudste broers, toen broertjes. Deze foto 

is uit 1912, 1913 ongeveer.’

Riet was een ‘middenmootje’ in het gezin Las: eerst vier 

jongens, na vijf jaar kwam zij en nog vijf jaar later een 

zusje. Voor de oorlog was er altijd wel een meisje in huis 

voor het huishouden en er woonde een tante in die lekker 

kon koken. “We hebben het goed gehad. We hadden een 

lieve moeder en een heel goeie vader”, zegt mevrouw Riet 

Las, als 97-jarige terugkijkend op een “heerlijke jeugd”. 

Haar ouderlijk huis en de bakkerij van haar vader stonden 

in Hees.

Vader Gerard Las werkte in de bakkerij van de St. Tunnis-

molen aan de Graafseweg en werd verliefd op het nichtje 

van de baas. Die kreeg “een pak rammel”, want een gewo-

ne bakker was te min. De familie was woedend toen ze 

toch trouwden. Mevrouw Las is nog verontwaardigd dat 

haar moeders familie jarenlang niets van ze heeft willen 

weten. “Want ik was gek op mijn vader! En ze waren geluk-

kig samen.”

Toch een bakkerij
Vaders hart lag toch niet bij de molen en in 1905 of 1906 

kon hij de bakkerij in Hees beginnen. “Mijn vader en twee 

broers werkten in de bakkerij. De dag begon om 4 uur/

half 5 ’s ochtends en ze bakten tot een uur of 1. Er was 

natuurlijk maar één oven en die werd iedere keer opnieuw 

Luutje houdt regelmatig interviews en schrijft daarover verhalen voor de Verhalenbank van het Regionaal 

Archief Nijmegen. Daar zijn ook meer interviews met mw. Las te vinden.  Zie: studiezaal.nijmegen.nl. 

Meer van haar hand is te vinden op:  www.luutjeniemantsverdriet.nl

http://studiezaal.nijmegen.nl/
https://mail.ru.nl/owa/redir.aspx?SURL=rkRbIuKWvzB1HqGo6F8Ow3A-Z2gyHrE_kVtDPydCqPd6_H_F7irSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBsAHUAdQB0AGoAZQBuAGkAZQBtAGEAbgB0AHMAdgBlAHIAZAByAGkAZQB0AC4AbgBsAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.luutjeniemantsverdriet.nl
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Interview met de heer Hein Engering
Een van de eerste leden van onze vereniging

Wilma van Seters

Tijdens het interview mocht ik Hein zeggen. Ik heb Hein gevraagd over zijn begintijd in 
Hees, waarom hij lid is geworden van de vereniging, en waarom hij al die tijd lid is gebleven.

Surinaamse vrouw van lichte zeden 

in te wonen, met een kind. Ze oefende 

haar praktijk uit op haar zolder en 

wilde op die manier geld verdienen 

voor de terugreis naar Suriname. De 

jonge gezinnen in de straat stoorden 

zich hieraan. Ze drongen er bij de 

gemeente op aan dat die vrouw eruit 

moest en zo kwam dit huis te koop.”

Vijf dochters
“Het huis werd door mij aangekocht, 

zonder gemeentesubsidie. We hebben 

er altijd met veel plezier gewoond en 

doen dat nog. We kregen vijf dochters 

die allemaal nog in de buurt wonen 

met hun kinderen. Over de Vereniging 

Dorpsbelang Hees kreeg ik infor-

matie van mevrouw Husman, die 

tegenover mij woont. Mijn vrouw en 

ik wilden ook wel meer mensen leren 

kennen. Daarom zijn wij lid gewor-

den. In 2015 is dat 25 jaar geleden. 

Ook werd ik secretaris van de werk-

groep kerkbijdrage van de kerk in de 

Dennenstraat”.

Bevalt het wonen in Hees 
u nog steeds?
Hein: “Mijn vrouw en ik zijn altijd in 

een stad opgegroeid en dat vinden we 

heerlijk wonen. Hees heeft ook het 

eigen dorpse karakter behouden, met 

aardig wat groen en toch heel dicht 

bij de stad. Ideaal dus. Toen de kinde-

ren groter waren, heeft mijn vrouw 

nog gewerkt als kleuterleidster op 

de school aan de Oscar Carréstraat, 

waar nu al die appartementen staan. 

Dat vond zij leuk omdat veel kinde-

ren uit Hees kwamen, waardoor zij 

Hein vertelt: “Ik kwam in 1958 in Hees 

wonen vanuit Schiedam. Als bijna 

afgestudeerd HBO-er in de scheeps-

bouw was mij verteld dat ik beter 

bij Philips op een baan kon gaan sol-

liciteren. In de scheepsbouw ging het 

in die tijd slechter en slechter. Philips 

draaide goed in Eindhoven maar wilde 

een vestiging in Nijmegen, met een 

mix van mensen van verschillende 

geloofs- of levensovertuigingen. Men 

wilde geen tweede vestiging in de 

Eindhoven-stijl. Die vestiging kwam 

er en ik werd als HBO-er aangeno-

men. Maar ja, ik moest nu wel in de 

micro-elektronica aan de slag. En 

ik moest op en neer van West- naar 

Oost-Nederland, of verhuizen. Dat 

viel helemaal niet mee in het begin. 

Vooral niet omdat ik elk weekend naar 

Schiedam wilde, want daar had ik ver-

kering en echte snelwegen waren er 

nog niet.”

Van lichte zeden
“Na een tijd wilden wij wel trouwen. 

In plaats van een Philips-huis te moe-

ten huren, ging onze voorkeur uit naar 

een koophuis. Mijn vrouw was hele-

maal vreemd hier en daarom wilde ik 

per se in een straal van 3 km tussen 

Philips en ons huis wonen. Zo kon ik 

tussen de middag thuis lunchen. Ik 

pakte een passer, zette die uit op de 

kaart en kwam uit in Hees. Een oom, 

die in de Van Welderenstraat een 

boekhandel had, ging op zoek naar 

koopwoningen in Hees en kwam uit 

bij een pand in de Ananasstraat. Mijn 

oom en ik gingen kijken en we trof-

fen er een janboel aan. Er bleek een 

ook meer ouders leerde kennen. Wij 

genieten beiden van de dorpsfeesten 

en de andere activiteiten die de ver-

eniging organiseert in de Petruskerk. 

Hierdoor kunnen wij nog steeds gezel-

lig contact onderhouden met alle 

kennissen uit de buurt. Ik ben ervan 

overtuigd dat dit ook in de toekomst 

voor jong en oud heel nuttig blijft. 

Ook het behoud van groen, het waken 

voor het milieu en het tegengaan van 

geluidsoverlast vind ik erg belangrijk. 

Ik ben erg blij met de aanlag van Park 

Lugtigheid, en met het prachtblad de 

Stenen Bank. Het is een goede vereni-

ging die zeker moet blijven bestaan.”

Op het Dorpsfeest op 5 september aan-

staande zal Hein op een gepaste manier 

gehuldigd worden voor zijn trouw aan 

de vereniging. Dat vindt hij heel sym-

pathiek en bij leven en welzijn zal hij 

komen, samen met zijn vrouw.

Vijftig tinten groen 
Cor van der Donk

Een recent bezoek aan Valencia inspireert tot deze column. Valencia 
is een prachtige, verrassende stad aan de oostkust van Spanje. Na 
de zoveelste overstroming besloot de stad in 1957 de rivier de Turia 
om te leggen. Het plan om in de 11km lange, drooggelegde rivierbed-
ding een autobaan aan te leggen heeft het gelukkig niet gehaald. In 
plaats daarvan is een prachtig park ontstaan, de Turia Tuinen (Jardí 
del Túria). Het is een gebied met plantsoenen, bospartijen, speel-
plaatsen en culturele centra, waaronder de Stad van Kunsten en 
Wetenschappen (Ciutat de les Arts i les Ciències).

Joggers, fietsers, wandelaars, yogagroepjes, muzikanten, studenten met 

laptops, mensenkijkers op bankjes, en picknickende gezelschappen bele-

ven hier ieder op een eigen manier het groen. De oude rivieroever en de 

prachtige bruggen dragen bij aan de rust en intimiteit van het park. De 

botanische tuin kun je niet missen. En natuurlijk is er de jaloersmakende 

mei-zon die de temperatuur al gauw naar zo’n 30 graden brengt.

Eerlijkheidshalve popte heel even het idee op om met het voorstel 

te komen de Waal droog te leggen. Máár… daarmee wordt het beste 

Nijmeegse idee sinds tijden enorm te kort gedaan: de Waal omarmen. 

Water als essentieel onderdeel van de natuur wordt straks veel intenser 

beleefd én Nijmegen wordt er zoveel mooier door. Laat de Waal maar 

stromen!

Valencia bevestigt weer eens dat een park zoveel meer kan zijn dan een 

grasveld met bomen en hier en daar een zwerfkei. Wie mij kent, weet dat 

ik eerder tot de rekkelijken dan tot de preciezen behoor. Het buurparkje 

Leeuwenstein, met haar prachtige exoten zoals de trompetboom, de 

Libanonceder, de ginkgo en de mammoetboom geef ik de voorkeur boven 

een grasveld vol eiken. En ja beste lezer, de eik is óók mooi, maar van dit 

moois is er mijns inziens te veel.

In Valencia vind je in veel parken de majestueuze ficusboom, een soort vij-

genboom die het in ons klimaat helaas niet zal halen. En wat te denken van 

de bijzonder bottle tree, een verre neef van de Baobab-boom? Onze rode 

beuken blijven echter ook oogstrelend. Het dorpsparkje Hees naast het 

zwembad biedt verder als troost enkele mooie Pinussen, een haast verban-

nen boom, terwijl er zoveel mooie varianten zijn. Laat het een oproep zijn 

tot diversiteit met een zeker wauw-effect: Wat staat daar voor moois?

Valencia legde de Turia droog. In deze Heese column wil ik eerder pleiten 

voor méér water in de wijk: een vijver in het Kometenpark, liefst verbonden 

met een waterpartij in het Distelpark; een fontein in parkje Lugtigheid, 

en een paddenpoel in het deel boven de Bredestraat. Hoe kan een wijk 

zó dichtbij water zó droog zijn? Misschien is het een uitdaging voor de 

Werkgroep Historie om eens na te gaan welke rol water in de loop der tijd 

heeft gespeeld in Hees. Of komen deze op Valencia geïnspireerde dromen 

toch weer voort uit het aloude idee dat buurmans gras altijd groener is?

Foto: Ton van Seters
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Circusposter Circus Carré, ca. 1905-1910. Een 

fraai overzicht van Circus Carré in Amsterdam 

én Hees: villa, farm en de grote stallen in de 

Dorpsstraat (Schependomlaan).

Een bekende Nijmegenaar uit Hees
Oscar Carré, circusdirecteur onder de Dikke Boom

In onze serie over belangrijke Heesenaren besteden we dit keer aandacht aan Oscar Carré. 
De informatie komt uit het Numaga Jaarboek 2013 (zie www.numaga.nl). De beroemde 
circusdirecteur uit Amsterdam streek in 1901 neer in het lommerrijke Hees.

Tja, hebben we hier eigenlijk wel te maken met een 

Heesenaar? Zeker wel, als we kranten moeten geloven. Zo 

staat in het Nieuwsblad van het Noorden van 26 maart 1909 

over Oscar: “Thans woont de directeur in de villa-Carré, 

bij den ‘Dikken Boom’ te Hees (bij Nijmegen). Maar hij is en 

blijft de ‘ziel’ van alles. Zijn zoon Max administreert; Albert 

is de ‘technische leider’. En voorts neemt de heer Wang 

de functie waar van procuratie-houder, als plaatsverv. 

directeur; orders ontvangend, langs directen weg, uit de 

Geldersche villa.” Dan volgt een uitgebreid bedrijfsportret 

van het wereldcircus, dat door heel Europa trekt en dat 

blijkbaar door Oscar vanuit Hees wordt aangestuurd. De 

Amsterdammer heeft dus niet zomaar een zomerhuisje in 

Hees. Hoe komt hij daar terecht?

Van Amsterdam naar Nijmegen
Het reizende circus van de Duitse familie Willem Carré 

geniet vanaf midden 19e eeuw grote faam in heel Europa. 

In 1864 bezoekt circus Carré voor het eerst Amsterdam 

en heeft ook daar veel succes. Kern van het optreden is de 

paardendressuur, destijds erg geliefd in adellijke en hoge 

militaire kringen. Carré ontvangt dan ook vele onderschei-

dingen van diverse Europese vorstenhuizen. Ook koning 

Willem III waardeert de dressuurkunsten van Carré. Het cir-

cus mag zelfs op paleis Het Loo komen spelen en vanaf 1870 

luidt de naam: Koninklijk Nederlandsch Circus Oscar Carré. 

Zoon Oscar is een jaar daarvoor namelijk zijn vader opge-

volgd en zal het circus veertig jaar lang leiden. In december 

1887 wordt het permanente Circustheater Carré aan de 

Amstel geopend; het huidige Koninklijk Theater Carré.

Het circus komt in 1886 tijdens de kermis naar Nijmegen, 

van 26 augustus tot 8 september. Naast het circus organi-

seert Carré ook wedstrijden in kunstrijden op de Wedren. 

De Nijmeegse kranten zijn lovend en achteraf dankt Oscar 

het Nijmeegse publiek in een advertentie voor de warme 

ontvangst. Circus Carré presenteert een combinatie van cir-

cus en variété: paardendressuur, acrobatiek, clowns en aan 

het slot Bengaals vuurwerk. De hele familie, die overigens 

in januari 1901 is genaturaliseerd, treedt op. Oscar zelf doet 

de dressuur met Oost-Pruisische Trakhener paarden. Zijn 

vrouw Amalia Salamonsky en zoon bekwamen zich in het 

hogeschoolrijden. Andere zoons doen een springnummer 

met pony’s en dochter Kätchen zingt en doet pantomime.

Koning van het circus
Het publiek blijft toestromen en Oscar wordt de onge-

kroonde ‘koning van het circus’. Rond 1900 telt zijn reizend 

circus zó n dertig wagens, tweehonderd medewerkers, 

ruim honderd paarden en vele andere exotische dieren. 

Per trein trekt het gezelschap door heel Europa. Een film-

pje over de aankomst van familie en paarden per trein in 

Amsterdam in 1904 is te zien in de collectie filmgeschiede-

nis van EYE Amsterdam (zie de link hieronder).

Dan slaat het noodlot toe. In 1891 overlijdt zijn vrouw 

Amalia bij een dramatische treinbotsing nabij Hannover. 

Ook veel medewerkers raken gewond. In 1893 trouwt 

Oscar met amazone Ada Graham, die al in 1897 overlijdt. In 

hetzelfde jaar trouwt Oscar voor de derde keer een ama-

zone - Edith Maud Adams -, met wie hij vier jaar later naar 

Hees trekt.

Villa en stallen in Hees
Meestal woont de familie van november tot april boven 

het theater in Amsterdam, waarna het circus op tournee 

gaat door Europa. In augustus 1901 koopt Oscar in Hees 

de villa Welgelegen van de gepensioneerde kolonel Roloff. 

Het huis ligt in een parkachtige ambiance op de hoek 

Voorstadslaan-Dorpsstraat (de huidige Schependomlaan) 

bij de vermaarde Dikke Boom. Oude fotó s van Villa Carré 

tonen dat de familie van decorum houdt: een oranjerie, 

kuipplanten in de tuin, vijvers en waterpartijen, jachthon-

den en een auto met chauffeur. Ook koopt Carré in Hees 

een boerderij en grond voor de bouw van een manege. In 

september 1904 vraagt hij vergunning voor de bouw van 

een remise voor transportwagens en voor stallen aan de 

Dorpsstraat, naast café Juliana – nu Men & Woman’s Care. 

Er is plek voor wel honderd paarden.

Circus Carré bouwt vele malen de tenten op bij de Wedren, 

meestal rond de kermisdagen. Ook doen Oscar en de kin-

deren mee aan de jaarlijkse ruiterfeesten op de Wedren. 

Oscar geeft daar geregeld spectaculaire demonstraties 

met zijn paarden. Op mooie zondagen gaat de familie met 

een fraai opgetuigd vierspan uitrijden over de singels.

De dood en de Dikke Boom
In de winter van 1910 verblijft Oscar Carré langere tijd in 

Hees om te herstellen van een zware ziekte. De dagelijkse 

leiding van het circus is in handen van zijn zonen Max 

en Albert. Vanuit Villa Carré blijft Oscar betrokken en hij 

stuurt de nodige telegrammen vanuit het naastgelegen 

Heese postkantoor. In die tijd is het circus zakelijk in zwaar 

weer beland en daarover maakt hij zich grote zorgen. 

Toch gaat Oscar in juli 1911 weer mee op tournee naar 

Denemarken, waar hij nog de bewondering van de Deense 

koninklijke familie in ontvangst neemt. In Kopenhagen 

wordt hij echter onwel en daar overlijdt hij op 29 juli 1911. 

Oscar Carré wordt begraven in een bijzonder mausoleum 

op de begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam. Daar is de 

monumentale grafkapel van de familie nog te zien.

Weduwe Edith Maud Adams blijft met dochter Wilhelmina 

in Villa Carré wonen. In 1919 verhuizen zij naar Brussel, 

waarna de Carré-familie het huis nog enkele jaren gebruikt 

voor familiepartijen. Na een grondige verbouwing is in 

de villa van 1930 tot 1970 een opvanghuis gevestigd voor 

militairen en burgers die uit Nederlands-Indië terugke-

ren. De naam Insulinde is nog in het oude hekwerk te zien. 

Insulinde maakt plaats voor het huidige appartementen-

complex en de Dikke Boom, die sneuvelde na een bliksem-

inslag in 1903, is in 2003 ‘teruggekeerd’. De paardenstallen, 

Krantenfoto familie Carré in 1910, misschien wel in Hees Interieurs Villa Carré ca. 1915, foto’s Regionaal Archief Nijmegen. Terras Villa Carré ca. 1915, foto’s Regionaal Archief Nijmegen.

Tekening hek Villa Carré, gesmeed door dorpssmid Nieuwenhuis, 

voor een deel nog te zien.
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een stukje verderop, krijgen al snel na Oscars dood andere 

bestemmingen, zoals opslagloods, steenfabriek, garagebe-

drijf en automaterialenhandel. In 2008 maken de ‘stallen  

van Carré’ plaats voor woningen. Een circusposter – geda-

teerd rond 1905/1910 – geeft een fraai beeld van de aanwe-

zigheid van het beroemde Circus Carré in Hees.

Meer informatie:
– Jan Brauer, ‘Circus Carré: Europa, Amsterdam en …Hees’, in: 

Nijmeegs Katern 18(2004), februari, blz. 2-6.

– Filmbeelden aankomst Circus Carré op het Weesperpoortstation 

1904, collectie EYE Film Instituut Nederland www.eyefilm.nl/

collectie/filmgeschiedenis/film/aankomst-circus-carré

– Jan Brauer en Henk Termeer (red), Hees bij Nijmegen. Van dorp 

naar groene stadswijk, 1196-2011, Nijmegen 2011.

Villa Carré ca. 1915, foto’s Regionaal Archief Nijmegen.

Dikke Boom 1903

‘t Was Negentien-honderd-drie,

November een-en-twintig

Dat in het dorpje Hees

de mare werd verspreid

Dat d’oude dikke boom

het af had moeten leggen.

De bliksem sloeg hem neer –

nu, ‘t gaf aan velen spijt.

(...)

En hij of zij die ‘t leest

en op het plekje peinsde,

Waar de oude dikke boom

zijn jeugd en grijsheid sleet,

Zij zou zeggen vast met mij:

‘Zijn leven nam een einde,

Maar ‘t plekje waar hij stond,

maakt dat ik hem nooit vergeet.”

(Chr vd K-K 1904) zie: Noviomagus.nl

Het meesterstuk van Anna Rijken
Jonge glazenier uit Hees

Peter Waterkoort

Met een ‘meesterstuk’ liet in de middeleeuwen een jonge ambachtsman zien dat hij zijn vak meester was. 
Het woord past bij de twee ramen die de jonge, Heese glazenier Anna Rijken (24 jaar) maakte voor de Sint 

Petrusbasiliek in Boxmeer, als afsluiting van haar opleiding. Twee meer dan levensgrote glas- in lood-
ramen van de zestiende-eeuwse Spaanse mystici Teresa van Avila en Jan van het Kruis krijgen 

een definitieve plek in de basiliek, in de doopkapel.

De Sint Petrusbasiliek in het centrum 

van Boxmeer dateert uit de jaren 

vijftig van de vorige eeuw, nadat de 

oorspronkelijke kerk in 1944 was ver-

woest. Ze staat op een plek waar al 

in de vierde eeuw een kerkje stond. 

Ongeveer in de twaalfde eeuw werd 

het houten bouwsel vervangen door 

een stenen kerk die in de loop der eeu-

wen uitgroeide tot het gebouw zoals 

dat nu te zien is. 

Teresa van Avila-raam
Dit jaar viert de Karmel in Nederland 

de 500ste geboortedag van de heilige 

Teresa van Avila, een Spaanse mys-

tica. Ter gelegenheid van deze viering 

vinden er wereldwijd, en dus ook in 

Nederland, tal van activiteiten plaats, 

zoals het toevoegen van twee nieuwe 

glas-in-loodramen in de doopkapel.

Anna Rijken kreeg van Tjeu 

Timmermans, karmeliet en pastor in 

Boxmeer, deze opdracht. Het werd 

haar afstudeerproject en meester-

proef. “In de kerk liet Tjeu me de plek 

zien waar het raam in te bouwen. 

Wauw! Het idee dat mijn werk deel 

zou worden van zo’n gebouw! Dat ik 

zelf iets maak en dat mag toevoegen 

aan deze basiliek. Niet iedereen krijgt 

deze kans. Als je al iets mag doen aan 

glas-in-lood in de kerk dan is het vaak 

restauratiewerk.”

Jan van het Kruis-raam
“Voor mijn afstudeerproject was 

1m2 vereist, terwijl ik ongeveer 2m2 

kreeg toegewezen. In overleg met 

mijn docent heb ik besloten de helft 

van de beschikbare ruimte voor mijn 

meesterstuk te gebruiken en de 

andere helft aan een andere heilige te 

wijden. Ik heb nog gedacht aan Titus 

Brandsma, de karmeliet die in 1942 

in Dachau stierf. Hij was geïnspireerd 

door Teresa van Avila. Maar Jan van 

het Kruis is logischer, hij kende Teresa 

ook persoonlijk.”

Inspiratie
Anna beeldt opvallend genoeg de twee 

heiligen af als jongvolwassenen. Ze 

laat zich inspireren door figuratieve 

kunst, met name Art Nouveau. Ook 

houdt ze van Japanse animatiefilms als 

Manga en Anime. “Ik houd van heldere 

lijnen, het subtiele ervan. De kunst uit 

de middeleeuwen, de tekenkunst van 

het oude Griekenland, en vooral de 

religieuze kunst uit het oude Egypte 

spreken mij zeer aan. Die Egyptische 

lijnen, het kleurengebruik en de sfeer 

en uitstraling. Eenvoudig, zo levend en 

sprekend, precies genoeg!”

Wilt u meer weten over dit pro-

ject? Tot eind oktober 2015 is in 

het Erfgoedcentrum Nederlands 

Kloosterleven in Sint Agatha de ten-

toonstelling Teresa van Avila. Hier zijn 

ook de beide glas-in-loodramen te 

zien.

Ter info: dit artikel is grotendeels een 

weergave van de tekst van Arjan Broers uit 

het boekje Teresa en Jan in Licht. Dit boekje 

met een uitgebreide toelichting op de 

ramen is à € 8,50 bij het Erfgoedcentrum 

verkrijgbaar, of via info@annaglas.nl

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 volwassen kinde-
ren. 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.

Zorg in Hees

“Aah, u woont in Hees. Dat is toch die rus-

tige en groene wijk in West waar zoveel 

zorginstellingen gevestigd zijn?” Op zo’n 

vraag zeggen we natuurlijk ja, want het 

aantal zorginstellingen in onze wijk is 

groot en blijft ook toenemen. We hebben 

de RIBW Nijmegen en Rivierenland in 

het voormalige Capucijnenklooster aan 

de Wolfskuilseweg; het woonzorgcen-

trum van de Waalboog in het vroegere 

Sint Jozefklooster aan de Kerkstraat; de 

crisisopvang van Iriszorg en de nu deels 

leegstaande Lange Vierhout van De 

Driestroom, beide aan het Kometenpark; 

en verder nog de 24 zorgappartementen 

voor de leerlingen van de Monnikskap 

aan de Pé Hawinkelsstraat. Over een 

poosje lijken er nog enkele andere zorgin-

stituten te gaan bijkomen: een opvang 

voor jongeren zonder onderdak in het 

te verbouwen vroegere klooster Sancta 

Maria, en een voorziening voor gees-

telijk gehandicapten in het voormalige 

Helicongebouw. Het is natuurlijk prach-

tig als er zo voor de diverse grote oude 

gebouwen in Hees een nieuwe bestem-

ming kan komen. Maar anderzijds krijgt 

onze wijk zo wel steeds meer een wat 

ouwelijk en zorgelijk stempel. Misschien 

wordt het tijd om ook de andere kanten 

van het imago van Hees wat meer te 

laten zien. Een mooie taak voor ons nieu-

we verenigingsbestuur.

Foto's: Huub Beckers

https://www.eyefilm.nl/collectie/filmgeschiedenis/film/aankomst-circus-carr�
https://www.eyefilm.nl/collectie/filmgeschiedenis/film/aankomst-circus-carr�
mailto:anna.rijken@live.nl
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Aankondiging nieuwe wijkmanager
Bericht van de gemeente Nijmegen

Aan bewoners en werkers in de wijken Oud West en Hees | Heseveld,

Hierbij wil ik jullie informeren over een personele wijziging. Anne-Marie Nannen wordt de nieuwe 

wijkmanager voor Oud West en Hees/Heseveld. Zij volgt Michiel ten Dolle op, die zich bij afdeling 

Wijkmanagement op andere taken zal gaan richten.

Anne-Marie Nannen is bij de gemeente Nijmegen werkzaam binnen de afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling, als coördinator Ruimtelijke Kwaliteitsteams en als projectleider Tijdelijk Anders 

Gebruiken. Ze heeft al veel contact met de afdeling Wijkmanagement. Zij zal zich de komende tijd 

voorstellen in de verschillende wijken en wijknetwerken, onder andere bij het wijkoverleg van Ons 

Waterkwartier (19 mei), de wijkraad Wolfskuil (2 juni) en het bezoek van de gemeenteraad aan Nieuw 

West (12 juni).

Per 15 juni neemt Anne-Marie het stokje dus over van Michiel. Hij werkte in Oud West en Hees/Heseveld 

sinds eind 2011. Michiel blijft in de functie van wijkmanager, maar zonder vast stadsdeel. Hij zal zorgen 

voor een goede overdracht naar Anne-Marie en zijn kennis van de wijken blijft beschikbaar.

Ik verwacht een voortzetting van de plezierige samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Birgit van Kerkoerle
Afdelingshoofd Wijkmanagement

Gemeente Nijmegen, WM00

024 - 329 2463 

Stadsdeelteams 

Wijkmanagers
Anne-Marie Nannen (Oud West en Hees | Heselveld) 

a.nannen@nijmegen.nl | 024-329 2803

Ed van Dael (Neerbosch Oost) 

e.van.dael@nijmegen.nl | 024-329 9675

Wijkbeheer
Vincent Meijers (Oud en Nieuw West) 

v.meijers@nijmegen.nl | 024-329 2622

Projectleiders
Sietske Friessen (Neerbosch Oost | Heseveld)  

s.friessen@nijmegen.nl | 024-329 3543

Ewart van der Putten (Oud West) 

e.van.der.putten@nijmegen.nl | 024-329 2470

Procesregisseur overlast- en 
multiprobleemhuishoudens
Moniek Somsen (Oud West) 

m.somsen@nijmegen.nl | 024-329 9840

Wick Broess (Nieuw West)

w.broess@nijmegen.nl | 024-329 9976

Secretariaat
Marian Eikholt (Oud en Nieuw West) 

m.eikholt@nijmegen.nl | 024-329 2928

Sanne Teuwsen (Oud en Nieuw West) 

s.teuwsen@nijmegen.nl | 024-329 2731

Nieuwe werkgroep 
Leefomgeving

Nico de Vos, Voorzitter VDH

Het nieuwe bestuur van Vereniging Dorpsbelang 
Hees (VDH) heeft besloten de werkgroepen Milieu 
en Ruimtelijke Ordening samen te voegen in één 
nieuwe werkgroep Leefomgeving. In de praktijk bleek 
het werkveld van de twee eerdere werkgroepen een 
grote overlap te vertonen.

Binnen de nieuwe werkgroep wordt ingezet op een andere 

werkwijze. Tot op heden werden alle werkzaamheden door 

de werkgroep verricht met een vaste bezetting. In de nieu-

we werkwijze zal buiten een kern van vaste leden een schil 

worden gebouwd met leden van VDH die specialistische 

kennis hebben op het gebied van de ruimtelijke ordening, 

milieu en/of de omgevingswet. Deze personen worden 

betrokken wanneer (bouw)plannen in of rondom de wijk 

daarom vragen of wanneer zijzelf daartoe aanleiding zien.

Meer samenwerking met bewoners
Een tweede wijziging in de werkwijze is dat voor (bouw)

plannen in de wijk meer samengewerkt gaat worden met 

de leden van VDH die in de betreffende straat of in de 

directe omgeving wonen. Deze direct betrokkenen zijn 

zelf vaak al redelijk goed op de hoogte en gemotiveerd om 

de plannen te volgen. Ze kunnen de werkgroep voeden en 

bijstaan. Nog mooier is het als de direct betrokkenen het 

voortouw nemen en zij de werkgroep gebruiken als infor-

matiebron of inzetten ter ondersteuning.

Wij hopen dat met deze andere werkwijze het contact 

met de leden wordt geïntensiveerd en dat het draagvlak 

voor de activiteiten van de werkgroep wordt versterkt. 

Oud-bestuurslid William Thoonen en oud-voorzitter van 

de werkgroep Ruimtelijke Ordening Jan de Kanter zijn 

gevraagd om plaats te nemen in de nieuwe werkgroep 

Leefomgeving. Zij dienen de werkgroep verder vorm te 

geven. VDH-voorzitter Nico de Vos zal vanuit het bestuur 

de contactpersoon zijn voor deze werkgroep.

Op zoek naar nieuwe leden
Wij zijn op zoek naar leden die zich de komende periode 

willen inzetten voor het thema Leefomgeving; als lid van 

de vaste kern van de werkgroep, als adviseur voor het 

leveren van specifieke deskundigheid (de ‘schil van speci-

alisten’), of als ‘oren en ogen‘ in een bepaalde wijk. Mocht 

u belangstelling hebben of meer informatie hierover wen-

sen, dan kunt u zich richten tot:

Jan de Kanter dekanterjan@gmail.com | 06 - 16 28 78 86

William Thoonen  williamthoonen@gmail.com  | 024 - 377 91 36
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Het derde Nachtommetje van 
Hees staat alweer op stapel. 
Het oorspronkelijk door de 
Nachtburgemeester geïnitieerde 
evenement krijgt al een gezicht. 
Diverse bewoners van Hees heb-
ben nu al heel enthousiast gerea-
geerd op onze vraag om hun loca-
ties ter beschikking te stellen op 3 
oktober aanstaande.

We gaan die geheime locaties natuur-

lijk niet nu al onthullen, maar het 

zal het Sancta Maria-complex zijn 

van waaruit de wandelingen zullen 

vertrekken. Dit betekent ook dat het 

accent op het noorden van Hees zal 

komen te liggen tijdens de avondwan-

deling. Aandacht zal worden besteed 

aan de mooie panden die hier liggen, 

maar ook aan het groene van Hees.

We mogen dan wel de locaties op het 

netvlies hebben, we zouden toch ook 

graag nog een aantal activiteiten 

binnen die locaties ingevuld zien. We 

nodigen jullie daarom uit voor een 

presentatie. Dat kan muziek, theater, 

een gedicht of gewoon een verhaal 

zijn. Reacties zijn welkom. 

(wgcultuur@dorpsbelanghees.nl)

Weer een 
Nachtommetje 
Hees
Tony Schouten en Dick van Eck  

(Werkgroep Cultuur)
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Annie’s oorlogsdagboek
over Hees 1944-1945

Henk Termeer

deel 5

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.
In deze laatste aflevering een selectie van korte 
passages uit haar dagboek, voornamelijk uit de 
maanden april en mei 1945. De opmerkingen tus-
sen vierkante haken zijn van mij (HT). Reacties en 
aanvullingen op Annie’s verhaal zijn uiteraard van 
harte welkom.

30 maart 1945   De opgeblazen brug in ’t Maas+Waalkanaal is nu door de geallieerden 
opgetakeld. De scheepvaart kan dus voortgang vinden als de Maas verder vri j is! Via ’t 
Roode Kruis kunnen wij postpakketjes voor bezet gebied verzenden. De grootste lengte 
mag slechts 30 cm. bedragen en slechts 3 kg. wegen, kan ook niet veel bi jzonders in ! Men 
mag geen pakketjes zenden zonder Roode Kruis formulier. Anny deed moeite er eenige 
te kri jgen, doch zonder succes. De eerste dag al uitverkocht.

2 april 1945   Stevig kanonvuur; de radio meldde zojuist het nieuwe of fensief in de sec-
tor Arnhem-Nijmegen. Gelukkig komen tot nog toe geen Duitsche shells meer binnen.

12 – 13 april 1945   Vooral ’s nachts hevig kanonvuur in de sector Arnhem, Duitsche 
granaten en vliegende bommen hooren we niet meer. We zijn nu ook weer verplicht des 
Zondags H. Mis te hooren.

18 april 1945   Het is hier nu werkeli jk vrede. Heel weinig militair verkeer, geen 
geschut en geen granaten meer. Geregeld vliegen er nieuwe typen geallieerde vliegtui-
gen over nl. propellerlooze toestellen : meteoren genaamd [de Gloster Meteor was de eerste 

operationele Britse straaljager]. Ze vliegen volgens het vliegende bom-schema nl. door 
explosies. Ze maken veel meer lawaai.

20 april 1945   De brug over de Maas bi j Grave is nu ook vri j voor civiel verkeer. 
De brug over ’t Maas+Waal kanaal is al ’n paar weken vri j. Ook ’t postverkeer voor 
Nijmegen is hersteld, alléén (locale/civiele).

21 april 1945   Biddag in heel bevri jd gebied voor de spoedige bevri jding van nog bezet 
Nederland. Alle gezindten doen spontaan mede. Het verduisteringspapier wordt al 
lang niet meer gebruikt, gewoon de gordijnen toe, is voldoende.

28 april 1945   Onze buren de “Field Dental Centre” [Canadese eenheid] zijn heden, 
met onbekende bestemming vertrokken.

4 mei 1945   Tegen 5 minuten voor negen brengt de radio ons ’t groote nieuws van de 
algeheele capitulatie der Duitsche troepen, ook in Nederland. Champagne en plenty 
borrels. Toen we op de terugweg waren, spraken we af, morgen al heel vroeg de vlag uit 
te steken, we stonden vóór ons huis en warempel de vlag hing al trots in heel haar 
lengte uit, door de tuinknecht gedaan, die er extra voor terug was gekomen ! De heele 
verdere week en de volgende werd er steeds maar gefeest. Er was echte vroli jkheid, ook 
al was er geen drank te kri jgen. Alle straten werden luisterri jk versierd. De Graafsche 
dwarsstraat – Willemsweg – Hezelstraat en Volksbelangen spanden hierin wel de 
kroon. De studenten organiseerden op tochten en openluchtspel enz. en Hitler – Seyss-
Inquart – Toontje Mussert en consorten werden volop gehekeld. Iedere avond werden 
er grootsche vuurwerken op touw gezet, lichtspoormunitie werd in al zijn kleuren 
gebruikt.

… nu beginnen de Duitsche concentratiekampen bevri jd te worden en iedere dag 
komen er groote groepen aan. Via Dorpsst. gaan zij allen naar ’t Dominicus college, 
wat op ’t oogenblik repatrieeringscentrum is, de ex-gevangenen worden daar eerst 
medisch gekeurd en zoo noodig op politiek gebied getest. Zij gaan dan naar de St. 
Josephsgezellen Vereeniging [het Kolpinghuis] waar ze van daaruit verder gerepa-
trieerd worden.

28 mei 1945   Onder hevig getoeter bi j welke gelegenheid iedereen naar de ramen 
rende, kwamen verschillende wagens Dachauers de Dorpsstraat voorbi j op weg naar 
Dom. College. ’t Enthousiasme van dorpelingen zoowel als van de ex-gevangenen was 
geweldig! ! Deken Teulings van parochie Groenestraat, die zelf jarenlang in Dachau 
zat, beklom zelfs in z’n gevangeniskleeren de preekstoel, waar hij voor ’n stampvolle 
kerk een schitterende speech hield. Wat nooit in ’n Kath. Kerk gebeurde, geschiedde 
nu. ’t Volk bracht hem nl. ’n geweldige ovatie en was haast niet meer tot bedaren te 
brengen. ’t Orgel zette ’t Wilhelmus in, wat uit volle borst werd meegezongen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Straaljager
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Eerste steen voor Schependomlaan
Wilma van Seters

Op 8 april 2015 waren buurtgenoten van de Schependomlaan en bestuursleden van VDH 
uitgenodigd om kennis te maken met de nieuwe bewoners van het appartementencomplex 
in aanbouw, op de plaats van het voormalig KNVB-gebouw. Ze zagen toe hoe symbolisch de 
eerste steen gemetseld werd.

Wethouder Bert Velthuis (Stedelijke Ontwikkeling, Grondbeleid, en Cultuur) was aanwezig en legde 

die eerste steen, samen met Jos Rikken die al in Hees woont en als eerste een appartement had 

gekocht. Hieronder leest u een van de drie gedichten die bij deze gelegenheid werden voorgedra-

gen. De gedichten zijn gemaakt door Peter van Aar (© 2015, Idee en Concept BV, Oss), in opdracht 

van Hendriks Bouw en Ontwikkeling.

Status voormalig 
scoutingterrein
Rogier Spoor

Van 1951 tot 2012 heeft Scouting Albertus gebruik 
gemaakt van een terrein achter de St. Antoniuskerk 
aan de Dennenstraat. Met behulp van de kerk en 
donateurs uit Hees is het terrein destijds aangekocht 
en zijn er gebouwen geplaatst. Toen de scouting na 
de fusie vertrok in 2012, werd het terrein door krakers 
bewoond. Inmiddels zijn ook de krakers vertrokken 
en heeft de gemeente op verzoek van de stichting, die 
eigenaar is, de panden gesloopt. Doel van de stichting 
is dat het terrein te koop komt.

In 1951 kopen bloemist 

Hoenselaars en kweker Van 

Maanen namens de Stichting 

Jeugdbelangen voor 960 

gulden het perceel aan de 

Godfried Bomansstraat 33 

(toen nog Dennenstraat) te Nijmegen. Doel van de stich-

ting is om jeugdactiviteiten in de buurt te behartigen en 

in het bijzonder de activiteiten van Scouting Albertus. De 

stichting beheert in feite het onroerend goed dat voor 

jeugdactiviteiten is aangekocht (waarschijnlijk gefinan-

cierd door de kerk en de buurtgemeenschap).

In 2011 besluit Scouting Albertus, wegens het teruglopen 

van het ledenaantal, dat een fusie met een andere scou-

tinggroep verstandig is. Vervolgens vertrekt Albertus 

medio 2012 en worden het terrein en de gebouwen niet 

meer gebruikt. De stichting-eigenaar weet niet goed 

wat te doen met het terrein en onderzoekt verschillende 

opties. Eind 2012 wordt het terrein gekraakt.

In de nieuwbouwwijk Heeschebos en omliggende straten 

is er interesse om het terrein opnieuw te gaan benutten 

voor buurt- en jeugdactiviteiten. Na initieel positieve 

reacties van de Stichting Jeugdbelangen besluit deze toch 

tot een ander scenario. De stichting wil het terrein te koop 

zetten en met de opbrengst kansarme jeugd ondersteu-

nen. Verder vraagt ze de gemeente om hulp, die vervolgens 

aanbiedt om de sloop te faciliteren. 

Sinds maart jl. ligt het terrein braak. Er staan nu nog waar-

schuwingsborden tegen asbest, omdat er nog een grond-

onderzoek loopt. Vervolgens zal het terrein te koop gezet 

worden. Het terrein heeft een maatschappelijk bestem-

ming en de wethouder heeft laten weten niet te willen 

meewerken aan het aanpassen van het bestemmingsplan. 

Column | Kwan

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.

Verscheurd

“Zal ik uw arm van u aannemen? U kunt hem gerust hier 

laten en aan het einde van de dag weer ophalen.” Zo 

voelde ik me toen ik de Kleine voor het eerst achterliet 

bij Kinderopvang IKKE aan de Dennenstraat. Sinds 2002 

biedt deze voormalige boerderij opvang aan kinderen in 

de leeftijd van 0 tot 4 jaar. En omdat we nu eenmaal niet 

in Zweden, Duitsland of Engeland wonen, moest ik de 

Kleine toen ze pas een schamele vier maanden telde, al 

onderbrengen bij de opvang.

Het was juni en de kleine hummel lag nietsvermoedend 

te slapen in mijn armen. De leidster lachte vriendelijk 

naar me, terwijl ze ons nogmaals gerust stelde. “De 

wendagen zijn meer voor de ouders dan voor de baby’s”, 

verzekerde zij me. Ze zouden de Kleine een flesje geven 

en met haar spelen en knuffelen. En als ik rond keek, 

moest ik ook wel toegeven dat de baby’s behoorlijk 

vrolijk waren. Sommige kropen al rond, andere waren 

druk met een speeltje en voor de ukkies die zich even 

terug wilden trekken, was er genoeg ruimte om rustig 

te spelen.

Maar mijn moederhart brak in duizend stukjes bij het 

idee de Kleine achter te moeten laten. Dus deed ik wat 

elke andere kersverse moeder ook zou doen. Voorzichtig 

zette ik een stap achteruit. In gedachten telde ik het 

aantal stappen tot de voordeur. Zou het heel gek zijn als 

ik weg zou rennen? Ik zou vast niet de eerste zijn. En dan 

nog, íemand moet ooit de eerste zijn.

Toen Manlief merkte dat ik de grip op de Kleine verste-

vigde, schudde hij vriendelijk doch dringend zijn hoofd. 

Voorzichtig wrikte hij de Kleine uit mijn armen en gaf 

haar aan de leidster. Met een brok in de keel keek ik naar 

ons mooie meisje. Zij in diepe slaap, ik in dikke tranen.

Nog altijd gaat de Kleine met veel plezier naar IKKE. Drie 

dagen per week speelt ze daar met haar vriendjes, kletst 

ze met de leidsters en eet ze haar boterham. Ze spelen 

veel buiten en aan haar snoetje te zien houdt ze ook erg 

van zandtaartjes. En ik? Ik haal haar elke keer weer op. 

Blij dat ik haar weer in mijn armen kan sluiten.

Maar wegbrengen? Dat kan ik – nu twee jaar later – nog 

steeds niet!

“Hier, waar de lucht van pakketten en zegels vermengd is met de zucht van kraker

Waar KNVB plaats maakt voor een nieuwe maker

Hier is het waar de grond beweegt en de lucht nog gonst

Waar de blik op toekomst geniet en het hart vol dromen bonst

Het is hier waar appartementen rijzen, het smelten van entrees

Waar men ontmoet en groet en leeft, hier in het groen van Hees

Ik heet u welkom Schepenen, u burgers en alle lieden

Die weten, zien en voelen, wat deze wijk kan bieden

Ja, waar postkantoor al van wijken wist en het ooit kraakte in haar voegen

Daar zullen mensen elkaar niet ontwijken maar ontmoeten tot genoegen

Van elkaar en van de buurt, met zin en levensvreugd alom

Ja, het zacht Hees randje hier bekroont de ziel van Schependom

Wijken, week, geweken, maar schepenslim en goed bekeken

Om elkaar de hand van warm welkom toe te steken

Om te bouwen aan de toekomst, zoals gezegd vol goede zin

Een fluitsignaal, de aftrap, ja ‘het was’ wijkt voor nieuw begin!”

Wethouder Bert Velthuis  en Jos Rikken leggen de eerste steen | Foto's: Ton van Seters
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Boek over  
Paul van Hontem

Omgevingsgevoelige en bekroonde architect

Henk Termeer

Bij het Architectuur Centrum Nijmegen verscheen 

recentelijk een met kleurenfoto’s geïllustreerde publi-

catie over het veelzijdige en invloedrijke werk van de 

in onze wijk gevestigde architect Paul van Hontem. 

Die ontving in 2013 daarvoor al de Karel de Grote 

Oeuvreprijs van de gemeente Nijmegen en is recentelijk 

vooral geprezen als architect van de bekroonde restau-

ratie van de Afrika- en Bouwmeesterbuurt in de aan-

grenzende wijk Heseveld. Maar eerder heeft hij nog vele 

andere in het oog springende projecten gerealiseerd.

Bekende projecten
De meest bekende Nijmeegse projecten die in dit 

boek aan de orde komen zijn de Rode Toren aan 

de Waalkade, de verbouwing van het badhuis tot 

 theater aan de Daalseweg, het Fort Grootstal aan de 

Hatertseweg en de nieuwbouw in het Rode Dorp. Met 

name zijn vermogen tot omgevingsgevoelige verbou-

wing wordt geroemd: denk aan de verbouwingen van 

Huize Betlehem, van de kapel van het Albertinum, van 

de Lindenberg en van het Vlaams Arsenaal. Of denk 

aan de diverse beeldbepalende restauratieprojecten 

op het herbestemde Limosterrein. Zijn meest recente 

projecten betreffen de bouw van nieuwe stadsvilla’s 

in de Waalsprong. Deze fraaie en ook zeer verdiende 

overzichtspublicatie is à €12,50 te verkrijgen bij het 

Architectuur Centrum Nijmegen.

Michiel Kruidenier, Paul van Hontem. Architect en 

stedenbouwkundige (Architectuur Centrum Nijmegen, 2015); 

92 pp., ISBN 978-90-808193-7-5

De passie van Wouter van Haaften

Villa Nieuw Heeswijk: Muziekrijk!
Petra Kateman

Sinds oktober 2007 wordt elke tweede zondag van de maand om 19.30 uur een cantate van 
Bach uitgevoerd in de sfeervolle Petruskerk. De cantates zijn inmiddels een vaste traditie 
geworden. Telkens weer is de kerk tot de laatste stoel bezet met enthousiaste luisteraars 
die zich laten inspireren door de prachtige en ontroerende muziek van Johann Sebastian 
Bach. Ter gelegenheid van de uitvoering van de 75e Bachcantate in de Petruskerk volgt hier 
een interview met Wouter van Haaften. In 2007 stond hij aan de wieg van dit succes.

aangestelde dominee. Die had er wél oren naar. Na overleg 

werd besloten om eens per maand een cantate ten gehore 

te brengen. Koor en orkest zouden één tot anderhalf uur 

gezamenlijke voorbereidingstijd nodig hebben en dan 

zou het moeten kunnen. In april 1967 ging in Utrecht de 

cantatereeks van start met Cantate 67. Tot op de dag van 

vandaag is het een succes. Er zijn mensen die denken dat 

dit initiatief door Nijmegen ‘gepikt’ is. Wouter kan er wel 

om lachen.

In Nijmegen schrijft Wouter in 2007 een brief aan Bert 

Bloo om ook hier uitvoeringen van de Bachcantates te 

realiseren, naar eenzelfde opzet. Om de cantates in te 

leiden, wordt contact gezocht met Henk Gols, indertijd 

dominee in de Petruskerk. Het blijkt dat deze formule zeer 

gewaardeerd wordt: er komen mensen uit Hees, uit de rest 

van Nijmegen, maar ook van buiten de stad. Het evene-

ment blijkt een gevoel van verbondenheid op te roepen.

Een hele organisatie
Er komt overigens heel wat kijken bij het maandelijks 

organiseren van deze cantates. Het is voor Wouter 

een bron van energie. Hij geniet van de spanning. Hij 

beschikt over alle partituren en zoekt zelf binnen 

het repertoire van Bach naar een cantate die goed 

aansluit bij de periode van het kerkelijk jaar. Wouter 

kan de muziek horen als hij de noten ziet. Bach had 

een enorme productie. Hij heeft zo’n 300 kerkelijke 

cantates gemaakt waarvan er circa 200 bewaard zijn 

gebleven. Aan de noten is te zien dat ze in haast zijn 

geschreven. Slechts een beperkt aantal cantates heeft 

een slotkoraal.

Er zijn heel wat mensen betrokken bij de maandelijkse 

onderneming. Zo zorgt iemand dat er voor alle muzi-

kanten genoeg partijen worden geleend bij de muziek-

bibliotheek; er is iemand die de deelname van de 

zangers coördineert (“Heb je nog wat hoge sopranen 

voor me?”); er is de concertmeester met wie de dirigent 

afspraken moet maken over de op- en afstreek; en 

voorts zijn er een penningmeester en een koffieploeg.

Orgel in de bolderkar
Het orkest bestaat uit drie eerste violen, twee tweede 

violen, twee altviolen, een cello, een contrabas, een 

orgeltje, twee hobo’s en een fagot. Soms zijn er ook 

partijen voor blokfluiters of traverso’s, of zijn pauken 

en trompetten nodig. Hebben koor en orkest de repe-

tities achter de rug dan komen de solisten er pas bij, 

rond het einde van de middag. En dan is het afwachten 

of alles op op z’n plaats valt. Wouter kan hiervan 

genieten. Het geeft hem positieve spanning.

De herkomst van het orgeltje heeft een mooie geschie-

denis. In het begin werd gebruik gemaakt van een ‘kis-

torgel’ waarbij alle orgelpijpen kwetsbaar in een kist 

liggen. Wouter ontdekte op Marktplaats het aanbod 

van een orgelbouwer die een zelfgebouwd orgel van 

een mevrouw teruggekregen had. Met de bolderkar 

van de kleinkinderen kan het orgel binnen de kerk 

verplaatst worden. Voor de solisten wordt geput uit 

mensen die net het conservatorium hebben afgerond. 

Die hebben zo de mogelijkheid om wat ervaring op te 

bouwen. Op een gegeven moment zijn zij weer toe aan 

een groter podium.

De organisatie van de maandelijkse cantates wordt verzorgd 

door een aantal geweldige vrijwilligers, en door de vaste 

Werkgroep Bach Cantates, gevormd door Fons Plasschaert 

(voorzitter), Bea van Zijll de Jong (algehele coördinatie), Hans 

Prinsen (financiën), Henk Gols (tekst en uitleg), Charlotte 

Verhees (koor-coördinatie), Ellen Kaspers (secretaris), Cecilia 

Hennissen (orkestpartijen), Piet Koster (Petruskerk), Dieuwke 

van Haaften (cantate-maaltijd), en Wouter van Haaften 

(muzikale vormgeving). 

Meer informatie: www.bach-cantates-nijmegen.nl

Ik heb Wouter leren kennen in een eerdere periode in zijn 

leven. Van 1983 tot 2004 was hij professor filosofie van 

de opvoedkunde aan de universiteit van Nijmegen. Ik 

studeerde orthopedagogiek. Ook als hoogleraar wist hij 

mensen bij elkaar te brengen en te inspireren. Nu mag ik 

voor de eerste keer het paadje naar de tuin aflopen om een 

interview te houden met Wouter als dirigent en initiator 

van de Bachcantates in de Petruskerk. Hij woont samen 

met zijn vrouw Dieuwke in de villa Nieuw Heeswijk aan 

de Kerkstraat. Zangers en musici die deelnemen aan de 

uitvoering van de cantates hebben dit genoegen al vaker 

mogen smaken, omdat Dieuwke met twee vriendinnen 

thuis een maaltijd voor hen bereidt. Daarna monden alle 

activiteiten uit in de uitvoering van een nieuwe cantate.

Verbondenheid
Het begon allemaal in 1967 met een brief naar de ker-

kenraad van de Utrechtse Geertekerk. De toen 25-jarige 

Wouter trok de stoute schoenen aan en stelde voor om 

iedere week (!) een Bachcantate ten gehore te brengen. 

Dat leverde een beleefde afwijzing op. Na een periode in 

Amerika waagde Wouter nog een poging, bij een nieuw 
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Kind (zijn)  

in Hees
Miny SchenninkTien vragen aan: Owen (16 jaar)

6. Waarover kun je boos worden?

Soms ben ik boos omdat ik 

gehandicapt ben. Dat is niet leuk, 

omdat ik sommige dingen niet zo 

goed kan. Ik kan bijvoorbeeld niet 

zo ver lopen en ik kan niet zo goed 

denken. En als papa soms boos 

is op Liam, word ik weer boos op 

papa omdat ik dan denk dat papa 

ook boos is op mij.

7. Wat eet je het liefst?

Olijven! Liefst handen vol! En 

ik hou ook van zelf pizza maken, 

van pannenkoeken bakken en 

van appelkruimeltaart.

8. Wat vond je het leukste in 

je vakantie op Kreta?

Varen in een speedboot! Ik mocht 

zelf sturen, ik was toen “kapitein 

Uno”. En zwemmen in zee, naar 

het strand gaan, de straathondjes 

aaien…

9. Hou je van muziek? Welke muziek?

Ja, ik hou het meest van de muziek 

van Ernst, Bobbie en de rest.

10.  Wil je nog iets vragen aan mij? 

 Nee, dat hoeft niet. 

1.  Met wie woon je hier in huis?

Met mama Debby, Caitlin (zusje), 

Liam (broertje), met papa Iosja 

en met Jazz, onze hond. Jazz is 

nu loops en ze wordt vandaag 

of morgen gedekt. Als eind juli 

of begin augustus de puppy’s 

geboren zijn, dan houden we 

één jong hondje!

2. Op welke school zit je en 

wat leer je op school?

Ik zit op de Werkenrode-school, 

op Dekkerswald. Morgen ga ik 

weer naar school, na onze vakantie 

op Kreta. Eigenlijk zouden we dan 

boodschappen gaan doen, maar 

dat gaat jammer genoeg niet door. 

Meester Ton helpt ons dan met het 

geld dat we bij de kassa moeten 

betalen. Boodschappen doen is 

heel erg leuk, computeren ook. 

En ik kan goed zwemmen!

 

Misschien ga ik een diploma 

halen voor dierenverzorging. 

Dat vind ik leuk en daar ben ik goed 

in. Als dat lukt, kan ik gaan helpen 

op een kinderboerderij of zoiets. 

Als ik zelf een dier was, zou ik een 

tijger willen zijn! En bij volle maan 

word ik dan een weerwolf. We 

werken ook aan een project over 

hoe gehandicapte kinderen 

in Suriname en Curaçao leven.

3. Wat zijn je hobby’s?

Ik zit op een jongensclub, bij Cardo, 

en ik zit op scouting. Daar doen 

we spelletjes. We hijsen de vlag 

en we kunnen ook insignes halen, 

bijvoorbeeld voor koken, vuur  

maken, een wigwam bouwen, of 

voor EHBO. Dan oefenen we met 

een opblaaspop. En ik vind het leuk 

om te i-padderen!

4. Wat vind je het mooiste, in 

huis of hier in de buurt?

Het mooiste is mijn eigen boom. 

Die hebben we drie jaar geleden 

geplant op het pad naast het 

verpleeghuis St. Jozef. Het is een 

eik. Gaan wandelen met Jazz 

vind ik ook mooi.

5. Waar word je blij van?

Van luisteren naar muziek en van 

wandelen in de natuur. Ik ben ook 

al drie jaar verliefd op Arman. Hij 

zit bij mij in de klas en hij is echt 

“een lekker ding”.

Foto: Miranda Thoonen

Nijmeegse scouts naar de Wereld 
Jamboree in Japan
Mirjam Welbers, Secretariaat Scouting Amalgama

Wat gaan ze doen op de Wereld Jamboree? En waarom 

maken onze twee scouts die verre reis? We vragen het aan 

henzelf, Gijs en Bram:

“We hebben eerst nog een voorreis. Wij gaan dan Japan een 

beetje leren kennen. We slapen in jeugdherbergen en we rei-

zen door de steden Osaka, Hiroshima en Kyoto. Als het lukt, 

gaan we ook nog bij een Japans gezin slapen.”

“De Wereld Jamboree zelf is in Kirara-hama, 

Yamaguchi. Dat is in het zuiden van Japan. 

We weten al dat het er waarschijnlijk lekker warm 

is, namelijk zo’n 30 graden. Verder slapen we 

in 2- tot 3-persoonstenten op een heel groot 

terrein. Er zijn daar veel activiteiten 

zoals kanoën, bergbeklimmen, hiken en nog veel 

meer! We gaan met de Wereld Jamboree ook 

nog naar Hiroshima want daar herdenken 

zij dan dat 70 jaar geleden die verschrikkelijke bom viel.”

Gijs en Bram proberen ons op de hoogte te houden van al 

hun belevenissen via een live-blog. Of ze daar ook echt tijd 

voor hebben, is natuurlijk even afwachten.

Lijkt het je ook leuk om deel te nemen aan scoutingactiviteiten 

(van 5-99 jaar), kijk dan op website van Amalgama. Lees daar ook 

het volledige interview en volg het blog van Bram en Gijs: 

www.scoutingamalgama.nl.

Sinds 2012 is de scoutinggroep Albertus op de 

Dennenstraat samengegaan met Scouting Amalgama 

Nijmegen. Het clubhuis van deze groep bevindt zich net 

aan de overzijde van het kanaal in de wijk Lindenholt, per-

fect bereikbaar voor kinderen uit Hees. Binnenkort reizen 

twee scouts van Scouting Amalgama af naar Japan, samen 

met 684 andere Nederlandse scouts. Daar doen ze mee 

aan de Wereld Jamboree 2015. Dat is een kamp voor scouts 

van over de hele wereld. Het wordt één keer per vier jaar 

georganiseerd en er doen ongeveer 30.000 scouts aan mee 

uit ongeveer 150 landen.

Uitnodiging
bouwdorp Hees

Ridders en Jonkvrouwen 
van Hees,

Dit jaar zal er een ware Middeleeuwse stad 

herrijzen in Dorpspark Hees (voorheen het 

Kometenpark). Komt allen en bouw op uw 

kavel de mooiste kastelen, kerken, kathedralen, 

smederijen en troonzalen!

Ridders en Jonkvrouwen die hun bouwwerk 

willen verfraaien, kunnen dit doen door deel te 

nemen aan verschillende handwerkactiviteiten 

in de grote tent.

Graag zien wij u allen op de spectaculaire 
opening van het Middeleeuwse Hees op

zondag 23 augustus van 14.00 - 16.00 uur!

Tot Dan! Gegroet, Team Bouwdorp Hees

Monique, Debby, René, Menno & Ester

www.bouwdorphees.nl
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Speelden jullie al langer met het idee om zonnepanelen 

aan te schaffen?

In het najaar van 2014 kwamen Jeroen en Michel op het 

idee om eens te kijken of ze samen zonnepanelen konden 

aanschaffen. Ook Walter en Guido sloten aan. Een aantal 

andere geïnteresseerde bewoners had geen gunstige lig-

ging van de woning of wilde eerst het dak vernieuwen. 

Al snel hebben we onze eerste vergadering gehouden 

en een bezoek gebracht aan een bijeenkomst van het 

Energieplein. Het buurtinitiatief “Zonkracht” was geboren. 

Hoe kwamen jullie op het idee om als buren gezamenlijk 

aan de slag te gaan met zonnepanelen? 

We vonden het wel een prettig idee om samen het proces 

te doorlopen. Dat ieder zijn eigen wensen en mogelijkhe-

den heeft is heel prettig omdat je gebruik kunt maken van 

verschillende invalshoeken, ideeën en inzichten. Ook bij de 

keuze voor een bedrijf kan dat handig zijn, maar je hoeft 

natuurlijk niet allemaal voor hetzelfde bedrijf te kiezen. 

Waarom hebben jullie zonnepanelen aangeschaft? 

Het is een goede investering; in financieel opzicht, maar 

zeker ook wat betreft duurzaamheid. Bovendien leverde 

het gezellig buurtcontact op.

Voor veel mensen vormt de investering die eerst  

gedaan moet worden een drempel. Was dit voor jullie  

geen belemmering?

De investering vormde niet direct een bezwaar. De 

gemeente Nijmegen stelt op dit moment subsidie beschik-

baar, er zijn mogelijkheden om BTW terug te krijgen, en 

van de installateur EnergieWonen kregen we een groeps-

korting. Al deze ‘meevallers’ hebben de terugverdientijd 

flink verkort.

Hoe voelt het om jullie eigen energie op te wekken?

Wij krijgen er veel energie van! Voor Jeroen en Michel, die 

door hun slechtziendheid soms last hebben van het felle 

zonlicht, is het een prettige compensatie. De meter die 

terugdraait is zo’n fijn gezicht! Ook het digitale overzicht 

van de energieopbrengst via internet is erg handig.

Hoeveel verwachten jullie jaarlijks te besparen op  

jullie stroomverbruik?

Wij verwachten 75 tot 100% te kunnen besparen op ons 

stroomverbruik. Kilowattneutraal is een mooi streven 

voor “Zonkracht”.

 

Hoe verliep de installatie van de zonnepanelen?

Die verliep zorgvuldig en snel. Het installatieteam werkte 

vlot, accuraat en netjes. Laat de zon nu maar schijnen!

Willen jullie tot slot nog iets kwijt?

Gewoon doen! Mocht je ook samen met je buren zonnepa-

nelen willen aanschaffen, wij vertellen je graag over onze 

ervaring. Neem contact met ons op via het Energieplein 

(www.energieplein-nijmegen.nl).

Zonnige groet!

Jeroen, Michel, Elja, Karen en Guido

Bredestraat, Nijmegen

Zonkracht in de Bredestraat
Simone van Santen de Hoog 

Vier buren aan de Bredestraat in Nijmegen hebben onlangs zonnepanelen op hun daken 
laten plaatsen. Samen hebben ze 52 panelen geïnstalleerd waarmee ze bij elkaar 9757 kWh 
per jaar opwekken. Daar wordt jaarlijks 6049 kg CO2 mee bespaard. Na 30 jaar betekent dat 
een besparing van 181.480 kg CO2. Dat is vergelijkbaar met 30 jaar lang jaarlijks 43.834 km 
rijden in een VW Golf 1.6! De buren vertellen:

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

 
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.

http://www.energieplein-nijmegen.nl
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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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E
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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
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Lid worden? 
U kunt lid worden via een e-mail of telefoontje aan het secretariaat, of 

via het contactformulier op de website van de vereniging. Het lidmaat-

schap kost € 10 per jaar. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart. Indien 
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Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
Nico de Vos (Voorzitter),  e-mail: voorzitter@dorpsbelanghees.nl

Ton Ellenbroek (Penningmeester), e-mail: financiën@dorpsbelanghees.nl

Tony Schouten (Secretaris), e-mail: secretariaat@dorpsbelanghees.nl, 

tel: 024-3779839 | Miny Schennink-Paus, tel: 024-3772436

Siebold de Graaf, tel: 024-3481776 | Toon de Goede, tel: 024-3556299

Jef van Kuyk, tel: 024-3771477

Secretariaat 
Secretariaat VDH, Kerkpad 95, 6543 XN Nijmegen

e-mail: secretariaat@dorpsbelanghees.nl, tel: 024-3779839

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, e-mail: j.brauer@planet.nl

Leefomgeving: Jan de Kanter, e-mail: dekanterjan@gmail.com

Bouwdorp Hees: Monique Vermeulen, tel: 024-8485818

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

Wijkagenten: tel: 0900-8844

Ten oosten van de Wolfskuilseweg: Hans Zweers

Ten westen van de 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

Zaterdag 5 september dorpsfeest
De Vereniging Dorpsbelang Hees bestaat dit jaar 25 jaar. Ze zal deze heuglijke 

gebeurtenis vieren op zaterdag 5 september 2015. Nader bericht volgt.

Het bestuur


