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In dit nummer…
… laat de Vereniging Dorpsbelang Hees zich toch wel van haar beste kant zien. Juist in de maand
dat ze haar 25-jarig bestaan viert, kijkt ons blad terug op de vele activiteiten van de afgelopen
maanden. Naast het grote en gezellige dorpsfeest was er natuurlijk het middeleeuws getinte
Bouwdorp Hees, voor de zesde keer alweer. Ook blikken we terug op het al bijna traditionele en
drukbezochte Midzomer Zangfestijn. En dan moeten het nachtelijke ommetje en Halloween nog
komen! Vertel het vooral ook aan uw nieuwe buren!

40 jaar Overal

Petra Kateman

Overal is een ideële kringloopwinkel met als doelstelling het stimuleren van hergebruik.
Daartoe worden tweedehands goederen verkocht in de winkel. Met de opbrengsten worden mens- en milieuvriendelijke projecten ondersteund, overal ter wereld. Er zijn zo’n
35 vrijwilligers die werken voor Overal, in vijf teams: Kleding, Onderdelen en materialen,
Meubelen, Boeken en platen, en “Kleine spullen”. Binnenkort bestaat Overal 40 jaar. Dat is
een goede reden voor een interview.
Al jaren wonen wij in dezelfde straat
als Overal: De Bredestraat. Onze kinderen hebben er veel heengebracht,
maar ook veel gekocht. Het kwam
zelfs een keer voor dat onze jongste
terugkwam met iets wat de oudste
net had weggebracht. Als dat geen
kringloop is!

Gezellig
Het is een gezellige boel bij Overal
als ik daar aankom. Er is koffie, er zijn
soezen, en er wordt veel gekletst en
gelachen. Als iedereen weer aan het
werk gaat, heb ik een gesprek met
Toon en met Hubert. Toon is geboren
in Brakkenstein, woont vanaf zijn
28e in Hees en werkt al bijna vijftien jaar bij de stichting. Hij had een
antiek- en restauratiebedrijf en kwam
aanvankelijk als klant bij Overal. Zijn
adviezen over de waarde van meubels

in de winkel | Foto: Ton van Seters
Lees verder op pagina 2

>>

Najaarsagenda Hees
Q Nachtommetje > 3 oktober, 19.30 uur, Kapel Sancta Maria > zie pagina 15
Q Halloween > zaterdagavond 31 oktober in de Petruskerk
de stenenbank | september 2015
Q Bachcantates > zo 11 okt., zo 8 nov. en zo 13 dec. Aanvang: 1930 in de Petruskerk > zie: www.bach-cantates-nijmegen.nl
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>> Vervolg 40 jaar Overal

Leeftijdsbewust
wonen in Nijmegen

en zijn kennis van houtsoorten werden opgemerkt en
zodoende raakt hij bij de stichting betrokken. Toon is de
oudste medewerker en hij werkt ruim twee ochtenden,
waarbij hij zich voornamelijk bezighoudt met het onderhoud van het pand en zorgt voor de brandveiligheid en
vluchtroutes. Deze moeten tussen de spullen natuurlijk
goed zichtbaar blijven.
Hubert is indertijd met zijn Nederlandse vriendin, vanuit
Berlijn, bij Overal beland om zo zijn eerste stappen in de
Nederlandse maatschappij te zetten. Zijn vriendin ging
verder, maar Hubert is intussen 22 jaar bij de stichting. Hij
werkte in Duitsland in de elektronica en om bij te blijven,
ging hij ook bij Overal aan de slag met het repareren van
elektronica. Inmiddels houdt hij zich vooral bezig m
et het scheiden en verwerken van afval op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier.

Langharige idealisten
Overal begon met een groep langharige, ideologische
mensen – vaak krakers – die het weggooien van spullen
buitenproportioneel vonden. Aanvankelijk opereerden ze
vanuit een boerderij in Ooij en verkochten ze hun spullen
op de “luzemert”. Ze kochten het pand waar eerder wasserij Van Haeren had gezeten, via de zoon van de ondernemers. Begin jaren 90 werd ontdekt dat de grond zwaar
was vervuild. Er werd een saneringsprogramma van provincie en gemeente gestart. Alle grond werd afgegraven
en ook de grond onder het pand moest gereinigd worden.
Daarna kreeg het gebouw de vorm die het nu ook heeft:
een ecologisch gebouw op een isolatielaag van schelpen,
verder geïsoleerd met papiervlokken en met een dak dat
is begroeid met sedum. In 1996 is het pand in brand gestoken. Het is vervolgens in grote lijnen weer op dezelfde
manier herbouwd.

Hoe ziet mijn woontoekomst eruit?

Toon en Hubert bij het bord van Stichting Overal

Hubert in de winkel

aanwezig die ook contact houdt met de verschillende
werkgroepen. Wil je bij Overal gaan werken, dan krijg je te
maken met een sollicitatiegesprek waarin het belangrijk is
dat je achter de doelstellingen van deze mens- en milieuvriendelijke organisatie kan staan en dat je geen extreme
politieke ideologieën aanhangt.
Overal neemt ook niet alle goederen zomaar aan: wapens,
natuurlijk bont en seksistische artikelen worden geweigerd. Wat overblijft, wordt op een milieuvriendelijke
manier verwerkt.

en heeft een moestuin voor verkoop en eigen gebruik.
Deze moestuin staat er prachtig bij. Overal financiert de
bemesting, het gereedschap en de koffie natuurlijk. Ook
beoordeelt Overal de aanvragen van projectgroepen in
het buitenland, door te werken met contactpersonen voor
de betreffende projecten. Zo wordt gekeken of het geld
goed terecht komt. Daarnaast zijn er inkomsten nodig voor
het betalen van het pand, de bus en faciliteiten van de
medewerkers.
Overal wil graag eindigen met een oproep: De stichting staat

De goede doelen

open voor nieuwe ideeën, wil graag in overleg treden, en heet

Overal ondersteunt financieel Stichting De Kaardenbol
(inheemse plantenkweek en -verkoop) en Stichting Gast.
Deze laatste begeleidt uitgeprocedeerde asielzoekers

iedereen welkom om eens te kijken, te werken, of mee te denken.
In oktober is er ook een gelegenheid voor een rondleiding, tijdens
het Nachtommetje.

Uw huis is uw thuis. Ook als u ouder wordt, wilt
u graag veilig en comfortabel blijven wonen.
Heeft u al eens nagedacht over uw woonsituatie? Past uw huis nog bij uw leeftijd? En wat
kunt u daar zelf, voor nu en voor de toekomst,
aan doen?
Er zijn verschillende manieren om erachter te
komen of uw huis toekomstbestendig is en hoe
u het daartoe geschikt kunt maken—ofwel,
hoe u uw huis kunt “opplussen”. Via de website
www.bewustwonennijmegen.nl vindt u informatie, tips en inspirerende voorbeelden over
hoe u hiermee zelf aan de slag kunt gaan.
Heeft u woonadvies nodig? Neem dan contact
op met een van de vrijwillige woonadviseurs
van Swon, het Nijmeegse seniorennetwerk. Bel
(024) 365 01 90 of stuur een e-mail maar
info@bewustwonennijmegen.nl.

Achter de doelstellingen
Intussen is er een goed werkend team
ontstaan met een gemiddelde leeftijd van rond de 40. De voormalige
Melkertbanen bestaan niet meer dus
er is nog maar één gesubsidieerde
medewerker. Er is ook altijd plaats
voor iemand die de Nederlandse taal
wil leren. Vroeger waren de verhoudingen principieel niet-hiërarchisch
maar inmiddels is de volledig platte
structuur verlaten en is er een intern
bestuur van ongeveer acht mensen. Daarvan is iedere dag iemand
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Correcties
In het vorige nummer van de Stenen Bank is
abusievelijk de naam van auteur Jan Brauer
weggevallen bij het artikel over Oscar Carré
(p. 20-21). En op p. 5 is de foto van het nieuwe
bestuur toch echt gemaakt door de daarop ook
afgebeelde Siebold de Graaf; en wel met de
zelfontspanner. Onze excuses voor die fouten.

Tuin en bord Sichting gast
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25
25 jaar
jaar

vereniging
vereniging

Dorpsbelang
Dorpsbelang Hees
Hees
Dorpsfeest
zaterdagDorpsfeest
5 september 2015
zaterdag 5 september 2015

Foto: Dick van Eck

Foto's: Ton van Seters

Twee burgemeesters op een wijkfeest
Harry Havekes
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Het gebeurt niet vaak dat een
wijkfeest bezocht wordt door een
burgemeester, een wethouder en
een wijkmanager. Nog minder vaak
gebeurt het dat hetzelfde wijkfeest
door twee burgemeesters met een
bezoek vereerd wordt. Alleen al
daarom kan het buurtfeest Hees
een succes genoemd worden. De
gevreesde regenbui bleef uit, de
hapjes waren lekker, de opkomst
groot.

Dat Hees nog steeds een dorps
karakter heeft, ondanks de groeiende
industrie, de drukkere Energieweg
en verschillende bouwplannen, is
mede te danken aan Bruls’ “collega”
Ton van Seters, de “burgemeester
van Hees”. Hij was lange tijd
bestuurslid en voorzitter van
Vereniging Dorpsbelang Hees en in
die hoedanigheid aanspreekpunt en
overlegpartner voor gemeente en
andere partijen.

Het beste van twee werelden

De burgemeester van Hees

“Nijmegen is de oudste stad van
Nederland’’, zei burgemeester Hubert
Bruls, “alleen Maastrichtenaren
zijn het daar niet mee eens.
Maar Nijmegen is niet alleen het
stadscentrum. Nijmegen is ook
de dorpen er omheen die door de
groeiende stad zijn opgeslokt. En in
tegenstelling tot veel andere dorpen,
heeft Hees het dorpse karakter weten
te behouden. Eigenlijk hebt u hier het
beste van twee werelden. Wonen in
een dorp met alle voorzieningen van
een stad binnen handbereik.”

“Waarbij u met uw inzicht in
ruimtelijke ordening en milieu een
waardevolle bijdrage leverde. U was
kritisch, had soms scherpe kritiek,
maar wel altijd met een constructieve
houding. Iemand die de botsende
belangen zag, maar ook bereid
was compromissen te sluiten.” Als
waardering voor zijn inzet kreeg Ton
van Seters de zilveren waalbrugspeld
uitgereikt. Bruls vervolgde: “U wordt
wel informeel de burgemeester
van Hees genoemd. Nou heb ik een
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ferme bouw, maar ik kan me niet
vierendelen. Gelukkig heb ik ook een
groot hart, dus gun ik u deze titel
van harte.” Uiteraard waren er ook
lovende woorden voor zijn vrouw en
medebestuurslid Wilma, “want achter
iedere grote man staat een grote
vrouw.”

Gevarieerd en geslaagd
Het wijkfeest, waarmee ook het
25-jarig bestaan van de vereniging
werd gevierd, kende dit jaar een
andere, wat informelere opzet. Zo
was er het verzoek om zelf hapjes
mee te nemen en waren er diverse
kinderactiviteiten; zoals een kids
run, waarbij Marjon Otten voor
de warming up zorgde, en een
knutselhoek. Dat zorgde er mede
voor dat er meer jonge ouders en
hun kinderen, de nieuwe aanwas van
Hees die voor verjonging van de wijk
zorgt, de bijeenkomst bezochten.
Bestuursvoorzitter Nico de Vos was
tevreden: “Een gevarieerde opkomst.
Dit is precies wat we wilden.”

Bewonersinitiatieven
Voor die nieuwe wijkbewoners, maar
ook voor de oudgedienden, was er een
presentatie van de activiteiten die
door verschillende wijkbewoners zijn
opgezet. ‘De wolf is los’ bijvoorbeeld,
een groepje sporters die meerdere
keren per week samen hardlopen,
fietsen, boot campen of wandelen.
Of de eetclub van een aantal stellen
die eens in de twee maanden bij

elkaar over de vloer komt om elkaar
te spreken en wat beter te leren
kennen. Een zangclub gaf een proeve
van haar kunnen met een a capellaversie van ‘The lion sleeps tonight’.
De verschillende commissies van de
dorpsvereniging die altijd openstaan
voor nieuwe leden stelden zich voor.
Hein Engering, een van de eerste
leden van de vereniging, sprak zijn

waardering uit voor Nijmegen en
Hees, en bestuurslid Jef van Kuyk
vertelde verhalen over de bevrijding.
Ondernemers en zzp’ers (in de
creatieve sector) hebben regelmatig
bijeenkomsten om informeel over hun
werk te praten. De presentatieronde
werd afgesloten met een gezongen
hartenwens om een terras bij de kerk
te realiseren.
de stenenbank
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Achter de Dennenstraat, even vanuit hartje Hees gedacht, zijn door nieuwbouw enkele nieuwe
straten aan de wijk toegevoegd. Die straten hebben namen gekregen van schrijvers die langere
of kortere tijd in Nijmegen gewoond hebben. We vervolgen onze serie over die schrijvers met een
bijdrage over Jan Brinkhoff.

Dr. Jan Brinkhoff,
man van stad en plantsoen

Jan Brinkhoffplantsoen

Peter Altena

Jan Brinkhoff, de naamgever van het plantsoen in de nieuwbouw van Neerbosch, was bij
leven ‘doctor Jan Brinkhoff’. Hij was classicus van professie, Nijmegenaar van harte en
historicus van begeerte. Brinkhoff publiceerde ongelooflijk veel, en met smaak, over de
geschiedenis van Nijmegen.
Zijn boekje Nijmegen vroeger en nu, dat in 1971 in de
populaire Fibulareeks verscheen, stond bij mijn ouders in
de boekenkast en wat ik van Nijmegen wist, wist ik van
Brinkhoff. Wie was Brinkhoff? Op de achterzijde van het
boek was een foto van de auteur afgedrukt. Hij leek daar
wel op mijn in 1963 overleden grootvader van moederszijde; het donkere montuur, de ernstige oogopslag, pak en
stropdas. Een historicus leek in de jaren zeventig dus op
mijn dode opa. Brinkhoff was geboren in 1906, zo leerde de
bij de foto gevoegde tekst, en had in Nijmegen oude talen
gestudeerd. In 1935 promoveerde hij er op Woordspeling bij
Plautus. Sinds 1931 was hij als leraar klassieken werkzaam
in het middelbaar onderwijs.

Historicus van de stad
Een van mijn beste vrienden zat omstreeks 1970 bij de
leraar Brinkhoff in de klas, op het Dominicus College. Dat
was ook de school waar de slagerszoon Jan Brinkhoff naartoe ging, toen hij als twaalfjarige priester wilde worden.
Het internaat van de school was destijds te vinden in de
Lange Nieuwstraat. Die roeping vervloog. Brinkhoff ging
klassieken studeren in Nijmegen en was van 1938 tot 1952
leraar klassieken aan het Canisius College. Na 1952 was
hij vooral historicus van de stad en kwam hij aan de kost
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in allerlei deeltijdbaantjes, onder andere bij de school van
zijn jeugd. In Neerbosch trof hij zijn trouwe vriend pater
Wolfs, die eigenlijk ook historicus was maar door de orde
gevraagd was om leraar Duits en later zelfs rector van de
school te worden. Mijn vriend kreeg zo les van Brinkhoff
en het gerucht ging dat deze liever over de geschiedenis
van Nijmegen vertelde dan de klassieke talen onderwees:
“Meneer Brinkhoff, hoe is de Ottengas eigenlijk aan zijn
naam gekomen?’’
Een oud-collega van Jan Brinkhoff typeerde hem als een
verteller die graag afdwaalde. Hij kón afdwalen, omdat
hij zo veel wist en zich interesseerde voor zo heel veel. Hij
beheerste het Nijmeegs dialect tot in grote perfectie en
gunde zijn leerlingen de gedachte dat zijn lessen niet altijd
over de voorgeschreven stof gingen.

Secretaris van de geschiedenis
In het jaar dat Brinkhoff stopte met het leraarschap aan
het Canisius College begon zijn opgang als stadshistoricus.
Hij schreef boek na boek, artikel na artikel over onbekende
aspecten van de Nijmeegse geschiedenis. Bij de oprichting van de historische vereniging Numaga in 1954 was
Brinkhoff nauw betrokken. Hij was er vele jaren voorzitter
van en langdurig redactiesecretaris.
Eigenlijk was Brinkhoff secretaris van de Nijmeegse
geschiedenis en daarom schreef ik hem als twintiger een
briefje waarin ik nadere informatie vroeg over een voetnoot in een van zijn artikelen. Voor veel Nijmegenaren was
Brinkhoff de benaderbare historicus bij uitstek. Bijna per
ommegaande ontving ik antwoord in een mij vooroorlogs
lijkend handschrift, en hij bekende niet meer te weten
wat hem tot die noot gebracht had. Een historicus kon iets
vergeten!

Noodlottige moderne tijd
Een paar jaar geleden schreef Toon Janssen in Jaarboek
Numaga (2010) een uitgebreid artikel over het conflict
dat Brinkhoff in 1960 uitvocht met de regenten van de
Nijmeegse weeshuizen, die hem de opdracht hadden gegeven een gedenkboek samen te stellen. De door de regenten
voorgestelde tekstwijzigingen konden de goedkeuring van
de auteur niet wegdragen. Brinkhoff gaf zich niet gewonnen en schakelde met succes bevriende historici in om
zijn zaak te bepleiten. In de na verloop van tijd ongemakkelijke kwestie liet Brinkhoff zich in al zijn standvastigheid
kennen.

Brinkhoff woonde zo’n twintig jaar in de Lange
Hezelstraat, boven de slagerij van zijn broer. Later verhuisde hij met zijn twee zussen naar de Van Berchenstraat.
Het verleden van de stad was hem dierbaarder dan de
eigen tijd en de toekomst. Dat dierbare verleden vond hij
onder meer in Hees en Neerbosch. In het boekje over de
geschiedenis van Nijmegen, dat ik bij ons thuis las, staat
Brinkhoff in een bijlage ‘Omgeving van de stad’ langer stil
bij “de dorpen Hees en Neerbosch in het Schependom”
dan bij de nadien zo verheerlijkte Ooij. Over Dukenburg is
hij niet te spreken: “Over deze monotone woonwijken valt
alleen te vertellen, dat ze niets bezienswaardigs bieden en
even kil en sfeerloos aandoen als de aldaar gebruikelijke,
op Amerikaanse leest geschoeide en nog altijd verwarring
wekkende straataanduiding in getallen.” Die moderne
tijd werd ook zijn noodlot: als bijna tachtigjarige werd hij
aan de vooravond van Kerstmis, bij het oversteken van de
Bloemerstraat, geschept door een snelle auto, bestuurd
door een roekeloze automobilist.
In het plantsoen dat de naam van Jan Brinkhoff draagt,
wordt dan ook niet hard gereden. Op een bankje gezeten
zou de oude Brinkhoff tevreden mijmeren over hoofdstukken uit de geschiedenis van zijn geliefde stad.
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Dik doen over eenvoudige natuurkunde

Snaren: zwevend of rein
Als je door Hees loopt, dan kan het gebeuren dat
je uit een woning muziek hoort. Dat geluid komt
dan uit een versterker met boxen of, en dat is wel
net zo leuk, uit een live spelend muziekinstrument.
Ik wil het met u hebben over hoe dat zit met die geluidstrillingen. Hoe het zit bijvoorbeeld met hoe vals of hoe mooi muziek kan
klinken wanneer je instrumenten niet goed of bijna goed stemt? Daar is in de muziek
nogal wat over te doen geweest, en nog. Google maar eens “stemmingen” met “Vayne”,
“Pythagoras”, “Rameau”, “Divine9”.

Figuur 3

Ladders en trillingen

Gelijkzwevendheid

Toonafstanden en nog meer trillingen

Zuiver genieten

Om iets van stemmingen te begrijpen is het handig om
het toetsenbord van een piano te leren kennen (figuur 1).
Zo’n klavier bestaat uit een zich herhalende reeks witte
(7 stuks) en een reeks zwarte (5 stuks) toetsen. Een totaal
van 12 dus. Speel je alleen de witte toetsen en je begint bij
de C, dan krijg je een toonladder: do, re, mi, fa sol, la, si, do.
De eerste en de tweede C klinken heel erg hetzelfde. We
noemen de afstand tussen die twee tonen een octaaf. Als
je de “la” speelt (ofwel de A), dan kun je opnieuw een ander
octaaf krijgen door een A hoger te spelen.

Op een piano kun je allemaal halve tonen spelen door
de zwarte toetsen in het spel te betrekken, dus C, C#, D,
D#, E etc. (zie figuur). De toonafstand tussen twee opvolgende toetsen is bij een piano altijd exact gelijk. Preciezer
gezegd: de verhouding tussen de twee frequenties van
twee opvolgende toetsen (halve tonen dus), is altijd gelijk.
We noemen dit gelijkzwevendheid. De vraag is nu: met
welk percentage moet ik de frequentie van 440Hz verhogen, zodanig dat je na twaalf toetsen op een dubbele
frequentie (octaaf) van 880Hz uitkomt? Op zich is dat nog
niet zo gemakkelijk te berekenen, maar wellicht wordt het
duidelijk als we er wat huishoudeconomie bij halen.
Stel je verdient € 440,- per maand. Hoeveel procent loonsverhoging per maand moet je er dan bij krijgen om na 12
maanden het dubbele te verdienen? Als je er iedere maand
10% van het nieuwe bedrag bij krijgt, kom je op € 1381,-.
Dat is te veel. Bij 5% kom je op € 790,- en dat is te weinig. Je
kunt het precies uitrekenen: bij 5,946% komt het goed uit
(Voor de kenners: 21/12=1,05946)
Als de frequentie vanaf 440Hz dus iedere keer met bijna
6% wordt verhoogd, dan kom je na 12 keer weer precies
op een octaaf uit. De E (die
boven de A zit), komt dan
op 659Hz uit, en de hoogste
B (in de figuur) wordt 988Hz.
Tegenwoordig lijkt het met een
Iphone app een fluitje van een cent
om een piano gelijkzwevend te stemmen, maar het valt nog niet mee om het
echt goed te doen. De opleiding tot pianostemmer duurt dan ook drie jaar...

Vroeger stemde iedereen zijn eigen instrument op zijn
eigen wijze. Dat gebeurde puur op het gehoor, vanuit de
natuurlijke trillingen en zwevingen van snaren. Om dat te
begrijpen, kijken we naar de snaar van een viool. Als je een
snaar aanslaat, gaat hij trillen met een zekere frequentie
(bijvoorbeeld 440Hz). Dat kun je niet alleen horen maar
ook goed zien (figuur 3). Zo’n snaar die tussen twee vaste
punten (knopen) trilt, produceert zijn grondtoon. Om een
snaar een octaaf hoger te laten klinken moet je hem de
helft korter maken. Je kunt dit ook doen door te voorkomen dat de snaar in het midden gaat trillen. De snaar trilt
dan precies in zijn 1 ste boventoon (880Hz). Je kunt de snaar
ook op een derde vasthouden (figuur) om de 2de boventoon
te krijgen (1320Hz). Het zijn deze natuurlijke boventonen
waarmee de mens is opgegroeid. Ze zijn relatief eenvoudig
op snaarinstrumenten te maken en ze ontstaan ook spontaan. Al die boventonen van snaren geven kleur aan een
instrument.
Het blijkt dat de toonafstanden in onze do-re-mi toonladder van nature mooie verhoudingsgetallen zijn van
frequenties. Dat vinden we gewoon lekker klinken. We
spreken van reine toonafstanden. Een kwint (van “la” naar
“mi” van A naar E) bijvoorbeeld heeft ten opzichte van zijn
grondtoon een verhouding van 2:3 (440 en 660Hz) en dat
heeft alles te maken met die 2de boventoon (want 660Hz is
precies de helft van 1320Hz!). Een viool heeft vier snaren:
De G, D, A en E snaar. Als de A snaar 440Hz is, dan kan de
violist door goed te luisteren de E snaar (kwint) op 660Hz
krijgen door tegelijkertijd de A en de E snaar aan te strijken.
Die twee tonen zullen onderling een klein beetje zweven
als de E niet precies gelijk is aan die 660Hz. Een ervaren
violist gebruikt dus niet de Iphone, maar de oren.

We hebben nu bij twee instrumenten de E ten opzichte
van de A (kwint) bepaald. Bij de piano was dat 659Hz en
bij de viool 660Hz. Die frequenties zijn dus net NIET gelijk.
Wat we zien is dat dit hele snarenspel met zijn boventonen niet past bij het eerdere verhaal van die kunstmatige
verhouding van 1,05946 waarmee een piano is gestemd.
En hier raken we precies het conflict van rein gestemde
vioolsnaren en gelijkzwevend gestemde piano’s, want je
kunt je natuurlijk afvragen of een fatsoenlijk mens dat
hoort. Het antwoord is: Ja, dat kun je horen. Het wordt nog
erger als je een reine B vanuit de E (660Hz) wilt maken,
want die moet weer 2:3 zijn, dus 990Hz. Dat scheelt 2Hz
met de “valse” B op de piano van 988Hz. Met maar twaalf
toonafstanden is het onmogelijk om alle boventonen van
alle snaren in te passen. De stemming van een vleugel (en
vele andere instrumenten) is daarom een compromis.
Eeuwenlang is er gesteggeld over dat compromis, omdat
zo’n reine stemming zo mooi klinkt en zo’n gelijkzwevend
gestemde piano, gitaar, saxofoon, klarinet of hobo altijd
net een beetje vals klinken. In dat opzicht zijn de violisten en de zangers geluksvogels, want zij kunnen met hun
vingers of stem én oren altijd natuurlijke (reine) toonafstanden maken. Ga eens luisteren naar een strijkkwartet,
zonder piano dus, in de Vereeniging en geniet van die zuiverheid. Of zijn we zo verpest door de gelijkzwevendheid
van piano’s dat we dat weer lelijk vinden?

Figuur 1

Een snaar die een octaaf hoger klinkt, trilt twee zo snel. De
trilling van een A is bijvoorbeeld 440 keer per seconde
(we noemen dat de Hertz [Hz] in de natuurkunde),
terwijl het een octaaf hoger met 880Hz trilt. Zoals
zo veel zaken vroeger lagen de frequenties niet
precies vast en werd er maar wat aangegokt.
440 Hz
Het was ook erg lastig om die frequentie absoluut te meten. Pas na de uitvinding van de
stemvork (figuur 2) in 1711 ging dat een stuk
beter en schoof de frequentie voor de A langzaam naar de 440Hz van nu. Het is vanuit
Figuur 2
deze A, dat we gaan “stemmen”.
8
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Bronnen: diverse websites, Pythagoras, mijn piano.
Dick is een natuurkundige met als specialisatie golfoptica.
Maar zoals dat gaat bij fysici, houdt hij zich ook bezig met
natuurkunde in het algemeen en muziek natuurlijk.
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1945: Bevrijdingsoptocht in Hees

Vijftig tinten groen

Jef van Kuijk

Cor van der Donk

Enkele van mijn zussen, ze zijn allemaal ouder dan ik, drukten mij tijdens een familiediner op
het hart om bij de Vereniging Dorpsbelang Hees aandacht te vragen voor de belevenissen en
feesten van de bevrijding, om de verhalen van de tijd na de oorlog nog eens te vertellen. Als
jongere broer voel ik mij verplicht die wens te vervullen en hun verhalen op te tekenen.

Het is nu definitief. De Gemeente Nijmegen heeft de
Noviokassen aangekocht met de bestemming groen.
Verheugend nieuws en zeker een felicitatie waard.
In de column van februari stond ik heel kort stil bij de
wordingsgeschiedenis van meer datn vijftien jaar rond
dit gebied. Zoals sprookjes vaak beginnen: er was ooit,
heel lang geleden een ambtelijke groep onder leiding
van Stefanie Wolff die samen met de groengroep van
“Ons Waterkwartier” en de werkgroep Groen van
Vereniging Dorpsbelang Hees (VDH) plannen ontwikkelde en vertaalde in een plannenboek. Een kralenketting van groene parels moest het worden.
“Als dan…” en “Wat zou het mooi zijn wanneer…”
worden nu steeds concreter. De komende tijd vindt
er overleg plaats tussen verschillende partijen die
allemaal vanuit hun eigen visie en belang een bijdrage zullen leveren aan een waardevolle invulling
van dit gebied. De overlegpartners die op dit moment
genoemd worden zijn Eef Neienhuijsen (projectleider
van de gemeente), Jef van Kuyk schuift aan namens
het bestuur van VDH, en Ab Verheul en ondergetekende vertegenwoordigen de werkgroep Groen (namens
Mieke, Arie, Kees).
In een eerder stadium heeft de werkgroep contact
gehad met Han Derckx, adviseur van de Afdeling
Ruimte van de gemeente. In overleg met Han heeft
de werkgroep contact gelegd met Wouter van Eck

Vooraan bij het paard: Thé Leenders.
Op de wagen: W.A. Thoonen en
A.G. Thoonen-Leenders en twee van
hun kinderen, Bets en Jan.

Musical
Direct na de bevrijding hadden de inwoners van Hees een
grote behoefte om zich uit te leven. Ze hadden vier jaar
oorlog meegemaakt en ze hadden nog een jaar onder het
juk van Nijmegen frontstad geleden. Er werden tenten
gebouwd om te feesten en de ouderen dansten dat het een
lieve lust was. Kinderen keken stiekem door de tentzeilen
om dat uitbundige gezelschap gade te slaan. Ook voor de
kinderen zelf werd veel georganiseerd. Zo mochten de
kinderen van de Bredestraat samenkomen bij mevrouw
Noorduin in Huize Laarhoek, het huis waarin ook de familie Hammes woonde. De kinderen werden opgetrommeld
om een musical op te voeren. Ze verzamelden zich rond
de piano in de grote kamer en oefenden de liedjes voor de
musical. Ook waren er bergen kleren, die gepast moesten worden om de verschillende rollen te kunnen spelen.
Enkele kinderen mochten de rol spelen van een paartje en
ze oefenden in de lange gang, die door het hele huis liep.

Groene bruidjes
Maar er was meer. Grote optochten werden gehouden
door Hees. De praalwagens verzamelden zich op de
hoek van de Bredestraat en de Korte Bredestraat, waar
een heuse muziektent stond. Daar speelde de Fanfare
10
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Ons Genoegen. Op een van de wagens was de Waalbrug
gebouwd, die zo’n belangrijke rol had gespeeld bij het
beëindigen van de oorlog. Op de wagen zaten twee jongens met het geweer in de aanslag. Zij moesten de brug
verdedigen. En op die brug zaten mijn zusjes Corry en Diny.
Ik denk dat zij de eeuwige onschuld moesten verbeelden.
Zij waren het symbool van het goede, als je tenminste
afging op de kleding die ze droegen. Ze hadden bruidsjurkjes aan, die ze ook in de kerk droegen. Ze genoten van het
Heese publiek dat hen langs de kant bejubelde. De brug
was in groene camouflagekleuren geschilderd om haar aan
het zicht van de Duitsers te onttrekken. Door de oorlog
waren er geen krachtige verven te krijgen en natuurlijk
ging het op een ongelukkig moment regenen. De groene
verf gaf af en vermengde zich met het wit van de jurkjes.
Aan het eind van de tocht waren ze helemaal groen.
Of de musical ooit is opgevoerd is niet bekend en of de
bruidsjurkjes ooit nog schoon zijn geworden evenmin,
maar de belevenissen waren groots. Ik heb genoten van de
verhalen van mijn zussen.

(Maatschap Ketelbroek). Zijn ideeën zijn door de werkgroep Groen positief ontvangen en sluiten aan bij onze
visie. Wouter heeft uitgangspunten geformuleerd vanuit
zijn expertise die samen met onze visie als startdocument
gelden voor de te voeren overleggen met de gemeente:
een co-creatie dus.
Enkele kernthema’s zijn: Het gebied is onderdeel van het
totale park (de kralenketting van parels in Hees, liefst
in verbinding met het Westerpark); het heeft een eigen
karakter; het kent biodiversiteit; het biedt pluknatuur/
voedselbos; het dierenleven krijgt maximale kansen;
er zijn mogelijkheden om een ontspannend en gezond
ommetje te maken in een verruigd landschap met kenmerken van wilde natuur.
Hiermee is dit deel van Park West na vijftien jaar gerealiseerd. In de vergadering van VDH van 28 augustus jl. zijn de
uitgangspunten van de werkgroep Groen goedgekeurd. Er
rest ons nog één los eind, namelijk het realiseren van een
goede groene buffer tussen het industrieterrein en Hees,
in het bijzonder de toekomstige invulling van het voormalig BREED-terrein.
Als werkgroep Groen hopen en vertrouwen we erop dat
de inspanningen van vijftien jaar resulteren in iets moois.
Uw ideeën voor een groener Hees zijn als vanouds van
harte welkom. Op www.dorpsbelanghees.nl vindt u onze
contactgegevens.

Noviokassen

vlechtheg

Bredestraat

En dan…
Misschien kent u het ook wel. Je verheugt je op de verre vakantie. Je kijkt
er al maanden naar uit en nu sta je
op het punt om te vertrekken. Naast
blijdschap en opwinding is er ook een
zekere spanning, een raar gevoel in de
onderbuik. Een duiveltje fluistert je
de vraag in of de reis wel zo boeiend
wordt als de folders weergeven? Is
het weer wel zo mooi als voorspeld?
En het reisgezelschap? We zullen het
zien! De beste remedie voor mij dient
zich dan vanzelf aan. Een nieuw verlangen… “Als ik een groene tak in mijn
hart draag, zal de zangvogel komen.” 1

Q Heeft u ook mooie historische verhalen te vertellen?
1 Zie: laluza.blogspot.nl/2011/01/30-citatenvan-zen-en-andere-meesters.html

Laat het dan weten aan de redactie van de Stenen Bank.
vlechtheg
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Bezoek
raadsleden
aan Hees

Padvinderij in Hees

Jan de Kanter

In het maartnummer van 2010 plaatsten we al twee foto’s over de padvinderij in Hees.
Anton Luijendijk vond nog twee andere. Die laten zien dat de verkennerij/padvinderij in 1947
nog heel wat primitiever moest werken dan nu, en dat ze ook toen al een soort bouwdorp hield.

Vertrek fietstocht

In park West bij bij het Novio-terrein.
Jan de Kanter geeft toelichting

Op 12 juni jl. kwam een aantal raadsleden van de gemeente, samen met medewerkers van de griffie, op werkbezoek in
Hees. Met een groep van ongeveer vijftien personen zijn we fietsend door Hees
getrokken. Zij konden zo zelf proeven
en ervaren wat dat “karakteristieke van
Hees als ‘dorp’” nu eigenlijk inhoudt. Hun
mening was zeer positief. Dat was ook
nodig voor het tweede deel van de tocht.
Toen hebben we hen namelijk laten zien
wat de bedreigingen zijn voor dat dorpse
karakter.

Groene long

In Park West. Cor vd Donk geeft toelichting

Gevaren liggen bijvoorbeeld voortdurend op de loer voor het groen en
voor de groene long van Hees. Die laatste loopt door naar de Biezen en het
Waterkwartier: van Park West naar
Westerpark. Ze is nodig voor de recreatie, als stiltegebied en als afscherming
van de bedrijfsgebouwen.

Nog twee foto’s uit de archieven
Anton Luijendijk

Na de oorlog, in 1946, kwam ik bij de padvinderij—toen
nog R.K. Verkenners—in Hees. Ik begon bij de welpen, die
op zaterdagmiddag in de achtertuin van De Beuken een
accommodatie hadden en waarvoor de gehele achtertuin van de eigenaar ten dienste stond. Akela van Bokstel
zwaaide er de scepter en dat deed zij op zeer verdienstelijke wijze.

Op de andere foto lijken de padvinders een heus bouwdorp op te richten. Op de achtergrond is het huis van
Smid Lamers te zien, op de hoek van de huidige Korte
Bredestraat en het Kerkpad, waar nu Gijsbert Wesseldijk
woont. Links is nog net het huisje te zien dat nu al twee
jaar lang gerenoveerd wordt. Daarachter staan weer de
kassen van bloemenkweker Hoenselaars. Er moeten nog
mensen zijn die dit herkennen!

Een jaar later kwamen wij op ons definitieve terrein
terecht aan de Korte Bredestraat, tegenover het westelijke
uiteinde van het Kerkpad. Het was een desolaat en modderig terrein waarop een bouwwerk stond, ons clubhuis.1
Het bestond uit één rechthoekig vertrek op de begane
grond en een zolder erboven met een houten rechte trap.
De beide grote deuren in de noordelijke gevel stonden op
zaterdagmiddag altijd wagenwijd open.

Last en lust

Foto's: Ton van Seters

Bij Kanaalhavens-industrie
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Daarna hebben we de groep meegenomen naar het industrieterrein, de grootste bedreiging van het milieu van de wijk
door geur, lawaai, verkeer, (fijn)stof en
onveiligheid. De vraag is op tafel gelegd
hoe enerzijds de belangen van de bedrijven te behartigen maar tegelijkertijd
het (leef)milieu in Hees voortdurend te
verbeteren; en wel zo dat de last aan de
westzijde van de Energieweg blijft en de
lust aan de oostzijde.
Het bezoek werd afgesloten met een
voor bewoners toegankelijke maaltijd
in de Honinghoeve. We hebben heerlijk
gegeten en genetwerkt!

Fietsend door Hees
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1 Het clubhuis is later verbouwd tot een mooie woning. Die staat
achter de huizen die in de jaren ’70 zijn gebouwd op dit terrein.
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Dame Blanche

Column | Kwan
Muizenhuis

Jacques de Vroomen

Hees heeft een nieuwe inwoner! Sinds kort hebben we een muis in huis. Daarmee is onze
Kleine gepromoveerd tot Grote Zus en hebben we ook weer te maken met nachtelijke voedingen. Voordat u denkt dat wij een stelletje viezeriken zijn die op de nominatie horen voor
tv-programma’s als ‘Hoe schoon is jouw huis’... Ik heb geen poetsregime waar ik me strikt aan
hou, toegegeven, maar het is wel schoon. Zo schoon dat een muis besloten heeft dat hij hier
wel van de grond kan eten.
De eerste keer zag ik hem verdwijnen onder de keukenkastjes. Daarna zag ik hem op de
drempel van de keuken staan, twijfelend of de woonkamer ook interessant zou zijn. Zo’n
schattig bruin muisje met een spitse neus. Je zou het bijna een naam willen geven en elke dag
willen vertroetelen. Bijna; ware het niet dat zo’n beestje vijftig tot tachtig keutels per dag
produceert. Dat is allesbehalve schattig. En dat voortaan van al je koekjes al een paar stukken zijn afgeknabbeld, is ook niet grappig.
Er zat dus niets anders op dan de muis het huis uit te bonjouren. In een ver verleden hadden
we ook een muis. Hij (of zij) had een gat geknaagd in Manliefs trui en een slaapplek gebouwd
in een verloren sneaker. Ook toen was ik de enige die het nieuwe gezinslid onvoorwaardelijk
liefhad. Na enige discussie kwamen we tot een compromis. We namen geen kat, kochten
geen gif, maar haalden bij de plaatselijke dierenwinkel een muisvriendelijke muizenval. Die
val is zo gemaakt dat wanneer de muis er in loopt, hij er niet meer uit kan. Zo vang je de muis
levend en kun je hem elders vrijlaten.
Eerst probeerden we de muis te lokken met een blokje kaas. Wellicht hield de muis alleen van
Old Amsterdam of Gorgonzola, want de jonge kaas van de supermarkt bleef onaangeroerd
in de val. Enig speuren op internet leerde ons dat muizen van pindakaas houden. Dus ruilden
we de kaas voor een likje pindakaas en keken de volgende ochtend naar het resultaat. De pindakaas was op, maar de val was leeg; de muis had zich een weg naar buiten geknaagd. Ik was
trots op de inventiviteit van de kleine muis. Wat een wilskracht moet hij hebben getoond!
Voor ons was toen heel duidelijk dat we grover geschut
moesten inzetten. We belden de DAR, leerden onze
Kleine dat ze keihard weg moest rennen als ze
paarse korreltjes zag liggen, en we hoopten dat de
muis geen nestje had waarvoor ze moest zorgen.
En zo is de rust in huis wedergekeerd. De nachten
zijn weer stil en de koekjes heel.
Maar niet voor lang. Want ergens half november zal
het huis zich weer vullen met muizen. En dat keer zullen
ze meer dan gewenst zijn. Ik kan haast niet wachten, op
de kleine, blauwe muisjes.

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.
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U kent ze wel, die kleine
gele memoblaadjes,
met zo’n smal plakrandje. Ik noteer daar
altijd mijn boodschappen op, als ik
naar Albert Heijn ga. Handig om op je
karretje te plakken. En telkens als ik
dan wat in dat karretje mieter, streep
ik met een balpen het betreffende
artikel op mijn memoblaadje door.
Het doet me plezier als ik dan steeds
meer doorgestreepte boodschappen
op dat blaadje zie staan. Een nogal
kinderlijk plezier. Ja, zeker.
Maar onlangs op een drukke zaterdagochtend ging het mis, goed mis.
Er stonden veel klanten in de nauwe
doorgang tussen de kaas en het vlees.
Mijn rechterhand, met daarin de
balpen, hield ik niet voor me, maar
een beetje opzij. Op dat moment
passeerde er een vrouw in een hagelwitte jas. Een mooie jas, zeer fraai,
duidelijk geen uitverkoopje. Ze passeerde langs, nee tégen de balpen in
mijn rechterhand. Die trok ik schielijk
terug, maar het was te laat. Er stond
een donkerblauw lijntje op de linkermouw van die fraaie jas. Een strak
lijntje, ook mooi horizontaal, dat wel.
Had ik de witte dame moeten aanklampen en haar moeten wijzen op
de balpenstreep? Dat was natuurlijk
wel netjes geweest. Maar ik heb het
niet gedaan. Ik heb haar zonder iets te
zeggen laten verdwijnen in de drukte
vóór me. Nee een held ben ik niet. Een
benepen kleinburger, laten we het
daar maar op houden. Dus hoopt die
angsthaas nu maar dat die hagelwitte
dame geen abonnement op de Stenen
Bank heeft.

Nachtommetje

Door Hees

op 3 oktober
Door het groen van Hees Noord
Tony Schouten en Dick van Eck (Werkgroep Cultuur)

Opnieuw organiseert de Werkgroep
Cultuur een Nachtommetje Door Hees, in
samenspraak met de nieuwe Nijmeegse
nachtburgemeester Angela Verkuijlen. Het
accent van de wandeling ligt dit jaar op de
Bredestraat. Startpunt is het voormalige
klooster Sancta Maria, waar Bob van de
Water onze gastheer is.

Bij de kapel
Op 3 oktober verwachten we u om 19:30
uur bij de kapel van Sancta Maria. U wordt
ingedeeld in groepen en door enthousiaste gidsen naar verrassende plekken in Hees geleid. We wandelen door
Volkstuinencomplex 't Achterveld naar
verschillende locaties waar wordt gesproken, voorgedragen, gedanst, gemusiceerd
en gebeeldhouwd. Na afloop, zo rond een
uur of tien, verwachten we u weer terug
bij Sancta Maria. U kunt daar dan uw ervaringen met anderen delen onder het genot
van een consumptie.

Aanmelden
We hopen dat uw nieuwsgierigheid is
gewekt en dat u gaat meewandelen. We
stellen het op prijs als u zich van te voren
aanmeldt. Dit kunt u doen door een e-mail
te sturen aan wgcultuur@dorpsbelanghees.nl; liefst vóór 28 september en onder
vermelding van uw naam en het aantal
deelnemende nachtwandelaars.
We hopen natuurlijk op een mooie avond.
Vergeet de paraplu echter niet en neem
vooral ook een lampje mee voor onderweg,
want onze parken zijn donker in de herfst.
Tot ziens op 3 oktober!
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Puur Italiaans midden in Hees
Interview met thuiskok Paola Beekman

Ik vraag Paola of het moeilijk is om aan goede ingrediënten
te komen. “Nou, op dat gebied is Nederland er enorm op
vooruit gegaan. Ik kan soms niet geloven wat tegenwoordig gewoon hier in de supermarkt of bij de Turkse winkels
te vinden is aan goede producten. De mozzarella is echt
oké. De soorten bloem zijn geweldig; in de supermarkt
heb je tegenwoordig speltbloem en linzenbloem. Pasta
van De Cecco is goed. De kappertjes zijn acceptabel, tomaten vaak ook wel. De gepelde tomaten zijn in ieder geval
prima. Je moet even zoeken, maar je vindt het, gewoon in
onze eigen buurt. Alleen goede oregano, die is moeilijk te
krijgen. Die neem ik zelf altijd mee uit Italië. Weet je wat?
Ik geef jullie een recept mee voor mijn heerlijke en snelle
pastasalade, met ingrediënten die allemaal te vinden zijn
bij Albert Heijn aan de Molenweg.”

Paola is geboren in Bergamo, Italië.
Ze studeerde talen in Milaan, werkte
daarna in Londen, Brussel en Parijs, ging
weer terug naar Milaan en kwam eind
2000 naar Nederland, omdat ze verliefd
was geworden op een Nederlander. Italië
draagt ze natuurlijk nog altijd met zich
mee, onder meer in de liefde voor eten. Ze
laat anderen daar graag van meegenieten.
Via thuisafgehaald.nl kun je een heerlijk
Italiaans gerecht bij haar bestellen.

Niet alleen lasagne
Enkele jaren geleden maakte Paola via haar collega’s op
kantoor kennis met de sharing economy. De website
thuisafgehaald.nl is daar een voorbeeld van: mensen die
graag koken, bieden hun gerechten aan voor iedereen die
dat wil. Het is heel lokaal en heel kleinschalig. Dat was voor
Paola een manier om haar passie te delen met haar buurt.
Mensen kunnen eten bestellen via de site en het dan bij
haar thuis afhalen. “Ik vond het meteen een geweldig idee.
Het is best een klus om naast je werk te koken voor anderen. Maar het is een leuke hobby en ik kreeg er steeds meer
16
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plezier in. Wel heb ik mijn strategie een beetje aangepast.
In het begin werd er wel heel vaak lasagne besteld. Dat
vond ik eigenlijk jammer. Natuurlijk vind ik het best leuk
om een paar keer lasagne te maken, maar het koken is voor
mij ook een liefhebberij en er zijn zo veel geweldige andere
recepten. Het is veel leuker als ik anderen daarvoor kan
interesseren, zoals voor echte Italiaanse seizoensgerechten. In de zomer kunnen dat bijvoorbeeld koude groenten
zijn met vlees, rijst of pastasalades. In de winter gaat het
eerder om warme gerechten op basis van polenta, pasta,
rijst of om ovengerechten. En vergeet de lekkere taarten
en toetjes niet!”

Traditioneel maar ook modern
“Mijn oma heeft mij vroeger in Italië alles geleerd”, gaat
Paola verder. “Ik heb de gerechten die ik maak wel aangepast aan de moderne tijd en smaak. Ik gebruik lang niet zo
veel zout en olie als in de jaren 70 gewoon was. Ik experimenteer overigens ook graag en vind het leuk als mensen
daarvoor openstaan. Het hoeft niet per se Italiaans te zijn.
Ook Indiase gerechten maak ik graag en tegenwoordig ben
ik helemaal in de ban van de kookstijl van de beroemde
Yotam Ottolenghi. Koken is heerlijk maar ik moet er wel
ook duidelijk bijzeggen dat bestellingen beperkt moeten
blijven. Ik kan in mijn kleine keuken en beetje vrije tijd
koken voor bestellingen van maximaal drie á vier personen. Dat is ook het idee van thuisafgehaald.nl. Het is geen
cateringservice voor grote gezelschappen, of voor feesten
en partijen.”

Bent u enthousiast geworden om de kookkunsten van Paolo
uit te proberen? Kijk dan op www.thuisafgehaald.nl en zoek
op “PaolaC”. Direct mailen naar ego@paolacassone.com
kan ook. Op de site vindt u een aantal gerechten op aanvraag, inclusief prijs. Speciale dieetwensen of ideeën voor
een gerecht kunt u aangeven. Zelfs een verrassingsmenu is
mogelijk. Bestelt u de gerechten bij voorkeur minstens één
dag van tevoren.

Italiaans lekkernij

Pastasalade
—— 500 gr. Pasta de Cecco (bij vb. Fusilli of Caserecce)
—— 1 potje kappertjes
—— 1 pot zwarte olijvenschijfjes, zonder pit
—— 20 mozzarelline Santa Lucia Galbani
—— 20 cherry tomaten
—— 1 bakje basilicum
—— Oregano, zout, peper en olijvenolie (Monini extra vergine)
Kook de pasta in ruim kokend water met een lepel grof zeezout. Volg de instructies voor “al
dente” op de verpakking. Giet de pasta af in een vergiet en leg hem in een serveerschaal die
bedekt is met 3 lepels olie. Roer goed en laat de pasta afkoelen. Doe de kappertjes en de olijven bij elkaar in een vergiet, spoel ze snel af met koud water en gooi ze bij de pasta. Roer het
geheel weer goed door elkaar. Halveer de mozzarelline en de cherrytomaten en voeg ook deze
toe aan de pasta. Roeren maar weer. Knip de basilicum in kleine stukjes en voeg deze toe aan
het geheel, samen een snufje oregano. Breng alles op smaak met peper en zout, en eventueel
met nog een paar lepels olijfolie. Roer een laatste keer alles goed door elkaar en zet de schaal
minstens 1 uur in de koelkast. Serveer de salade koud en eet smakelijk!

de stenenbank
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Wilma van Seters

De echtgenoot van Paola woonde al enkele jaren in
Nijmegen. Samen vonden ze een huis in Hees en ze hebben het er goed naar hun zin. Paola houdt ontzettend van
koken. Ze kookt graag in de Italiaanse traditie: puur en
intens. “Dat wil zeggen dat je goede ingrediënten gebruikt,
maar wel zo min mogelijk”, vertelt Paola. “De kunst is om
de smaak van die paar ingrediënten zo veel en zo goed
mogelijk naar voren te laten komen. Voor een mooi puur
gerecht moet je niet te veel andere dingen toevoegen. In
de Italiaanse keuken volstaan meestal zout, olijfolie en een
beetje citroen. Ingewikkelde procedures met smoren en
veel room, zoals in de Franse keuken bijvoorbeeld, horen
daar niet bij. Neem vis als voorbeeld. Meestal wordt die
gegrild in Italië. Een beetje olie erbij en smullen maar. Je
moet niet marineren! Dan gaat zo veel van de oorspronkelijke smaak verloren. Een zeebaars moet je ook niet eerst
wassen volgens veel Italianen. Bedek hem met heel veel
zeezout en laat dat intrekken. Je weet niet wat je proeft.”

De ingrediënten zijn er

| september 2015
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Middeleeuws Bouwdorp 2015
weer een groot succes

Tekst & foto's: Monique, Debby, René, Menno en Ester

In de laatste week van de schoolvakantie deden
maar liefst 200 kinderen mee aan het Bouwdorp in
Dorpspark Hees. Ook dit jaar waren we uitverkocht,
maar we hebben geen kinderen hoeven uitloten. Het
thema was dit jaar de middeleeuwen.

Tijdens de feestelijke opening op zondagmiddag werden
de weekkaarten en programmaboekjes opgehaald en
konden de kinderen daarna gaan genieten van een heus
ridderspektakel. Nadat de ridders elkaar te lijf waren
gegaan, werd zelfs jonkvrouw Monique uitgedaagd tot een
duel. Gelukkig stond deze jonkvrouw haar mannetje en kon
zij de overwinning opeisen.

Middeleeuws
Bouwdorp
Hees
2015

Bouwen en knutselen…
Maandagochtend kon het bouwen gaan beginnen, nadat
de bouwmeester iedere groep een bouwvergunning had
toegekend. Op deze bouwvergunning stond wat voor soort
middeleeuws gebouw je moest gaan maken; bijvoorbeeld
een kasteel, kerk, herberg, boerderij of gildehuis.
Naast hutten-bouwen werd er ook nog geknutseld in de
grote tent.

…en nog véél meer
Iedere dag werden lekkere dingen uitgedeeld van de
verschillende sponsors. Op woensdag—toen het nog mooi
weer was—konden de kinderen lekker van de waterbaan
glijden. Donderdag regende het de hele dag. De kleintjes
deden spelletjes in de gymzaal en de oudere kinderen
konden boogschieten en een katapult bouwen. Ondertussen
liep de jury rond om alle hutten te beoordelen. De mooiste,
origineelste en gezelligste hutten werden beloond met
een leuke prijs. De afsluiting vond dit jaar voor het eerst
’s avonds plaats in de tent.

Dank
Wij willen hierbij op de eerste plaats alle sponsoren
hartelijk danken voor hun bijdrage. Op onze website
www.bouwdorphees.nl kunt u zien wie dat zijn. Zonder
hen was er geen bouwdorp. Daarnaast dank aan alle papa’s
en mama’s die hebben geholpen, en natuurlijk aan alle
kinderen die er zo’n leuke week van hebben gemaakt.
Tot volgend jaar!
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de stenenbank

| september 2015

P.S. Wilt u er zeker van zijn dat er de komende jaren ook
nog een bouwdorp wordt georganiseerd? Geeft u zich
dan op om ons te komen helpen! Kijk op onze site voor de
vacatures.
de
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Foto: Miranda Thoonen

Kind (zijn)
in Hees

Tien vragen aan: Tom (10) & Coco (8)

Meld een held
Op vrijdag 20 november onderscheidt burgemeester
Bruls kinderen die iets bijzonders hebben gedaan
met een Nijmeegs Kinderlintje. De kinderen zetten
we op deze dag in het zonnetje tijdens een feestelijke
bijeenkomst.
Maar… dan hebben we wel nominaties nodig.

Miny Schennink

1. Met wie wonen jullie in huis?
“Met papa en mama, en met
elkaar natuurlijk! We hebben
geen dieren. Wel komt er vaak een
eekhoorntje in de tuin even langs.”
2. Op welke school zitten jullie;
en in welke groep?
“We zitten allebei op De
Lanteerne.” Tom gaat naar groep 7
en Coco naar groep 5.
3. Wat is je lievelingsvak op school?
Tom: “Dat is gym! Ik hou van
sporten, vooral van hockey en
tennis. En op school kunnen we
lekker voetballen.”
Coco: “Ik vind buiten-gym het
leukste op school. Want dan
sporten we en we kunnen soms
zelf kiezen wat we doen. Ik kies
dan vaak voetbal.”
4. Welke hobby's hebben jullie?
Coco: “Ik zit op hockey en op
tennis. We hebben nu net een
hockeykamp gehad van drie
dagen. We bleven niet slapen
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en het was in Dukenburg.” Tom:
“Vooral sport, dat is mijn hobby.
Ik zit op tennis en op hockey.
En voetballen doe ik op school.
Meestal speel ik als verdediger.”
5. Wat zou je het liefst willen zijn,
en je mag dan niet een ander
mens of een dier kiezen!
Tom, na lang nadenken: “Dan zou
ik een vliegtuig willen zijn, want
dan zou ik kunnen voelen hoe het
is om zelf te kunnen vliegen.” Coco
wil dan wel een straaljager zijn,
omdat je dan kunt voelen of het
eng is om zelf te vliegen. “We zijn
met een vliegtuig naar Suriname
gevlogen, naar opa en oma.”
Tom vertelt dat ze zeven jaar
geleden naar Indonesië zijn
gevlogen. “Coco was toen nog
een baby en ze moest erg huilen.
Dat weet ze zelf niet meer.”
6. Waar kun je heel boos over worden?
Tom: “Als mijn zusje vervelend
doet. Of als iemand niet naar me

luistert. En als ik iets moet doen
waar ik helemaal geen zin in heb,
bijvoorbeeld als ik moet fietsen
naar de stad terwijl ik al moe ben.”
Coco: “Als Tom vervelend doet.
En soms ben ik boos op mama;
als ik iets op moet eten wat ik niet
zo lekker vind, zoals spruitjes…”
7. Wat wil je later worden?
Coco: “Top-hockeyster! Ik ben er
nu ook al goed in. Ik sta vaak in de
aanval en maak dan veel goaltjes.”
Tom: “Bioloog, zoals Freek Vonk. Ik
heb al veel dieren gezien in andere
landen, zoals schildpadden, vogels
en slangen. Daar ben ik niet bang
voor.”
8. Hou je van muziek? Welke muziek?
Tom: “Ja, vooral van gitaarmuziek.
Ik zit op les. Ik hou van heel
verschillende genres. Ik speel vaak
zelf op m’n gitaar, vooral als ik moe
ben.” Coco: “Ja, na de vakantie
krijg ik een oefenles op basgitaar.
Dan mag je ook op de snaren slaan

en dat maakt een harder geluid.
Eigenlijk wilde ik drummen, maar
dat mocht niet. Het maakt te veel
lawaai en past niet in mijn kamer.”
9. Wat was het leukste in je vakantie?
Coco: “Dat we in de Tesla mochten
zitten. Die elektrische auto
ging heel snel! Dat deden we in
Frankrijk. En het hockeykamp
was ook heel leuk.” Tom: “Het
hockeykamp. We deden ook heel
veel andere spelletjes. Het was
heel gezellig. En mijn verjaardag
in Frankrijk was ook heel leuk. We
waren toen op de camping en we
wilden kanoën, maar dat moesten
we uitstellen omdat het slecht
weer was.”

Kent u een 4-12 jarig Nijmeegs kind dat volgens u
een lintje verdient? Nomineer haar/hem dan via
de website www.nijmegen.nl/kinderlintjes en wie
weet kiest de jury, onder deskundige leiding van
Jochem van Gelder, uw kandidaat uit als held van
Nijmegen.
En het spreekt vanzelf: strikte geheimhouding
alstublieft!

10. Willen jullie mij nog iets vragen?
Tom: “Heb je ook andere kinderen
uit deze buurt geïnterviewd?” Dat
kon ik bevestigen! Coco had geen
vragen meer.
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Midzomer Muziek
Jacques de Vroomen

Foto's: Miranda Thoonen

God zelf had er zich mee bemoeid, met het Heese Midzomer Zangfestijn op zaterdag
20 juni. Dat schreef tenminste de "Werkgroep Cultuur’’ in het programma dat bezoekers
van de avond in de Petruskerk kregen uitgereikt. En ik geloof het onmiddelijk want
het was een festijn dat meer dan duizend jaar muziekgeschiedenis omvatte.
Van vroegmiddeleeuwse gregoriaanse muziek tot Kay Theunissen, brugklasser van
het Notre Dame College, die luidkeels zong dat hij zich sexy voelt, als hij danst.

Breed spectrum

Superlatieven

Ik denk dat God zich vooral met de programmering van
de gregoriaanse muziek bemoeid heeft. Een nogal narcistische bemoeienis, gezien de titels van de gezangen:
Jubilate Deo, Cantate Domino, Laudate Dominum. De zang
kwam uit de kelen van het Gregoriaans Koor Dukenburg.
Dat koor mocht optreden omdat ze ook een Hees’ lid in
hun midden hadden. Voor de rest van de avond waren het
allemaal dorpsgenoten waarnaar we luisterden: De Heese
Stemmen, Het Koor van de Straat, leerlingen van basisschool De Lanteerne, en Teun Bus, Isabella Hajee en Marcel
Beukeboom. Ook geografisch kregen we een breed spectrum gepresenteerd met muziek uit Nederland, Frankrijk,
Spanje, Ierland, Hongarije en Amerika.

Het was overigens ook een heuse muzikale wedstrijd
met een heuse jury van drie Heesenaars: Francine van
der Heijden, Wouter van Haaften en Nico de Vos. De
jury zal als enige geen lol hebben beleefd aan de avond,
want getuige al hun superlatieven hebben ze alleen
maar topkwaliteit gehoord. Om een beetje uit de verf
te komen als jury moet je toch ook wat kritische noten
kunnen kraken. Dat zat er duidelijk niet in en daarom
kreeg iedereen de eerste prijs.
De avond werd vaardig aan elkaar gepraat door Theo
Verheggen. En de kerk zat weer lekker vol.

Column |
Henk Termeer
Dieren in Hees
Een van de voordelen van het wonen in Hees is
dat je omgeving groen en ruim is, ja nog dorpse
trekjes heeft. De groene kern van Hees ligt zonder
twijfel aan de Bredestraat. Diverse bewoners daar
houden er ook een dierenparkje op na en doen
daarmee zeker de Heese jeugd een groot plezier.
Het oudst is het dierenparkje op de hoek van de
Bredestraat en de Oscar Carréstraat, ook al is
het aantal geiten, kippen, eenden en hun jonkies
ondertussen wel wat afgenomen. Hele generaties
Heese kinderen zijn met dat dierenparkje opgegroeid en hebben samen met hun ouders de dieren
daar talloze keren gevoerd en groot zien worden.
Maar laten we niet, een stukje verderop, het hertenparkje vergeten, waar de drie hertjes onlangs
gezelschap hebben gekregen van vijf pony’s. Dit
dierenleven draagt zeker bij aan het welbevinden
van de bewoners. Een bedankje daarvoor is eigenlijk wel op zijn plaats!

Foto: Ton van Seters

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

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

praktijk voor psychologische
en pedagogische hulp

Kopkracht & co is een kleinschalige,
laagdrempelige praktijk voor kinderen,
jongeren en volwassenen in Nijmegen-West.
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

Zangstudio Heeslust, www.francinevanderheijden.nl

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.

Muziekschool Muziekopmaat bestaat 10 jaar en
heeft verrassende cadeautjes voor klanten.
Bijvoorbeeld een gratis proefles.
Ook grote korting op bandlessen voor kinderen.
Bezoek de website: www.muziek-op-maat.nl

Karin Eijgenraam Orthopedagoog | GZ-psycholoog

> www.kopkrachtenco.nl

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

AT I E S

2014

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

KWALITEIT VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
RAMEN & DEUREN

WINKELPUIEN & GEVELS

TERRASSCHERMEN & OVERKAPPINGEN
ROKERSRUIMTES
FIJN STAALWERK
BEVEILIGDE TOEGANSSLUIZEN EN -BALIES

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

Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen

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

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

Voor meer
informatie kunt
u bellen met:
(024) 377 40 03

> Makkelijk bereikbaar
> Volop gratis parkeergelegenheid
> Uitgebreid assortiment in de winkel
> Alle boeken verkrijgbaar (op voorraad of bestellen)
> Uitgebreide openingstijden (iedere dag vanaf 8 uur)
> ING Servicepunt en Post NL balie in de winkel
> Tevens kopieren, faxen en OV-Chip oplaadpunt
> U bent van harte welkom

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

Telefoon : (024) 388 69 76 of (024) 378 58 10
Dagelijks open van 08:00 tot 18:00 uur
op donderdag tot 20:00 uur
en zaterdag tot 17:00 uur
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www.sfeerhuys.nl
T: 024-3790676
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de Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft
naar het behoud van het groene en dorpse karakter van Hees.
Redactie

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees

Peter Waterkoort (hoofdredactie), Theo Verheggen (eindredactie),
Henk Termeer (waarnemend hoofdredacteur), Wilma van Seters-van
Steen | vormgeving: Simone Weijs & Miranda Thoonen | fotografie:
Ton van Seters | vaste medewerkers: Dick van Eck, Petra Kateman,
Miny Schennink | advertenties: secretariaat

Nico de Vos (Voorzitter), e-mail: voorzitter@dorpsbelanghees.nl
Ton Ellenbroek (Penningmeester), e-mail: financien@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

Redactieadres van de Stenen Bank
Kerkpad 95, 6543 XN Nijmegen, tel: 024-3779839
e-mail: redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Secretariaat

Kopij

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

Kopij inleveren voor 12 november 2015 op het redactieadres.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen

Penningmeester

te redigeren of in te korten.

e-mail: financien@dorpsbelanghees.nl

Lid worden?

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen

U kunt lid worden via een e-mail of telefoontje aan het secretariaat, of
via het contactformulier op de website 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.

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

Bezoek de website van de vereniging

www.dorpsbelanghees.nl

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

nieuwe buren?
Heeft u nieuwe buren? Laat het ons weten en stuur

een mail naar secretariaat@dorpsbelanghees.nl. Wij
heten hen graag welkom met een
gratis nummer van de Stenen Bank.
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