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Q Kerstconcert Carmina Ludens > zo 20 december, 15.30 uur in de Petruskerk > www.carminaludens.nl

Q Bachcantates > zo 13 dec., zo 10 jan., zo 14 feb. en zo 13 maart > 19.30 uur in de Petruskerk

Q VDH-Nieuwjaarsbijeenkomst met muziektheater > za 16 jan, 16.00 uur in de Petruskerk > zie pagina 7

Q Algemene Ledenvergadering VDH > di 12 april 2016

 In dIt nummer…
… , het laatste van dit kalenderjaar, kijken we terug maar ook vooruit! Zo nemen we afscheid van de oude Centrale 

en kijken we uit naar de aangekondigde nieuwe groene delta. Ook zien we om naar 50 jaar Stijntje Buys en 125 jaar 

Dominicanessen, o.a. in het vernieuwde Huize Rosa. Maar we maken ook kennis met Zahet, een nieuwe zorginstel-

ling in Hees. Verder staan we stil bij de Petruskerktijd, hebben we een historische verrassing en een bankgeheim 

in petto en bieden we als toetjes een zilveren spiegel en 

een zuurkooltaart. Bestuur en redactie wensen u fijne 

feestdagen toe en een voorspoedig 2016!
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Winteragenda Hees

Foto: Simone Weijs

Lees verder op pagina 2  >>

Heese energie
Henk Termeer

Nog even en een belangrijk en alom 

bekend symbool van de voorbije voor-

uitgang gaat verdwijnen. Per 1 januari 

2016 begint namelijk de demontage 

van de huidige, overwegend kolenge-

stookte energiecentrale op de hoek van  

Waal en Maas-Waalkanaal. Met zijn 

hoge schoorstenen – eerst twee van 

110 meter, sinds 1981 één van 164 meter 

hoog – heeft de Centrale Gelderland 

maar liefst tachtig jaar het westelijke 

aanzicht van de stad bepaald.

De centrale begon als eigen-

dom van de Provinciale Gelderse 

Electriciteitsmaatschappij, ging later 

over naar het Belgische Electrabel, en 

behoort nu tot het Franse GDF Suez.

Daar waar zich in 1892 nog de Heese 

Kolk bevond en waar drie steenovens 

stonden (die van de firma’s Duijs, 

Burgers en Bloem op de toenmalige 

adressen Hees 286, 287 en 288) werd 

in 1933-1936 de moderne Centrale 
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Op de 

militaire 

begraafplaats 

Jonkerbos ligt de Britse piloot 

John Brodby begraven. Volgens 

de officiële Nederlandse opgaven is zijn Spitfire-

verkenningsvliegtuig op 20 september 1944 rond 10 uur 

’s morgens, dus midden in de Operatie Market Garden, 

ergens in Neerbosch neergestort. Tot voor kort stelden 

deze gegevens onderzoekers voor een raadsel, omdat 

nergens in Nijmegen, Neerbosch of het aangrenzende 

Hees bevestiging kon worden gevonden van die crash. 

Ondanks diverse oproepen, onder andere in dit blad, 

werden geen getuigen gevonden die het vliegtuig had-

den zien neerkomen of de piloot begraven hadden zien 

worden. Wel is deze crash enige tijd verward met het 

neerstorten van een Britse Mitchell-bommenwerper 

op twee huizen tegenover de Petruskerk, op 25 septem-

ber 1944 kort na zes uur ‘s middags. Daarbij kwamen 

drie geallieerde bemanningsleden en drie burgers om 

het leven. Die gebeurtenis is vorig jaar september voor 

het eerst in Hees herdacht.

Nieuwe informatie
Pas zeer onlangs zijn dankzij de bemoeienissen van 

de Brit Steve Dyke, een neef van een van de op 25 sep-

tember 1944 omgekomen bemanningsleden, officiële 

Britse stukken van de Commonwealth War Graves 

Commission openbaar gemaakt. Daaruit blijkt voor het 

eerst heel duidelijk dat Brodby’s vliegtuig niet in Hees 

of Neerbosch is neergekomen, maar een paar kilometer 

verderop in de akkers achter de Woeziksestraat 86 in 

Wijchen. 

Raadsel van 
neergestorte Spitfire 
opgelost

Henk Termeer

Noodlanding in Hees
De getuigenissen van Nick Lambrechtsen en 

René Hoenselaars, destijds allebei Heese jongens 

van een jaar of acht, over het zien neerkomen van 

een verkenningsvliegtuig, dat eerst het ouderlijk huis 

van de familie Lambrechtsen-De Baat (Kerkstraat 14) en 

vervolgens de toren van de Petruskerk in Hees maar net 

miste, hebben zeer waarschijnlijk betrekking op weer een 

andere gebeurtenis: op 5 oktober 1944, net na een uur ’s 

middags maakte luitenant John J. Breunig, piloot van een 

Amerikaanse P51-Mustang, een noodlanding langs het 

zogeheten Langepad, een niet-verhard pad tussen het 

Kerkpad en de Molenweg (waar nu de Uranusstraat loopt). 

Breunig raakte daarbij gewond maar overleefde de nood-

landing. Hij overleed uiteindelijk pas op 84-jarige leeftijd, 

op 25 juli 2006.

Wie meer over deze gebeurtenissen wil weten, kan 

het beste de site www.oorlogsdodennijmegen.nl 

raadplegen en daar zoeken onder de namen John 

Brodby en Stanley Harrison, de gezagvoerder van de 

Mitchell-bommenwerper.

Gelderland gebouwd. Dat was hard nodig omdat de oude 

elektriciteitscentrale bij de spoorbrug uit 1908 de vraag 

van de opkomende industrie in Nijmegen en Gelderland 

alleen niet meer aankon. Sindsdien is het massieve ener-

giecomplex met zijn kenmerkende transportmasten aan 

de Waal diverse keren vergroot en uitgegroeid tot hét 

symbool van Nijmegen-West, waar zich tot voor kort de 

economische motor van Nijmegen bevond.

Ik ben benieuwd of het geplande “duurzame energiepark” 

(men spreekt zelfs van de “groene delta van Nijmegen”) 

met zijn biomassacentrale, zijn zonnepark en zijn wind-

molens even beeldbepalend wordt voor onze milieuvrien-

delijke toekomst.

Van een Hees’ kind
Toen ik zes jaar was, werd ik misdienaar bij de 

Kruisheren. Het was een kloosterorde die aan mis-

sionarissen een rusthuis bood in het voormalige pand 

van Hotel Heeslust, dat in 1935 was afgebrand. 

Ik moest vóór half zeven van huis om op tijd te zijn. Ik 

liep door de Bredestraat en nam het gangetje naar de 

Dorpsstraat. Het was een smal paadje met struiken 

erlangs. Vooral in de herfst was er veel te zien. Dan 

werden de spinnenwebben door de zon beschenen en 

lagen de spinnen op de loer om een prooi te vangen. 

Op de terugweg nam ik een buigzaam takje, dat ik 

van een struik plukte. Ik ontdeed het van zijn blaad-

jes en boog het rond, zodat er een cirkel ontstond. 

Ik zocht de mooiste webben en ving die op de ronde 

vorm, zodat er een zilveren spiegel tevoorschijn 

kwam. Hoe meer webben, hoe echter de spiegel. Die 

hield ik stevig in de vingers en als ik thuiskwam hield 

ik hem mijn moeder voor. Ze spiegelde zich in de 

schoonheid van de spiegel.

Oproep: De Vereniging Dorpsbelang Hees zoekt een goede opslagruimte van 10 - 15 m2, 

liefst in Hees en als het kan zo dicht mogelijk bij de Petruskerk. Heb jij ruimte 

(op de begane grond) en wil je deze eventueel tegen een kleine vergoeding 

beschikbaar stellen, dan horen wij dat graag. 

 

Namens het bestuur,  

 

Tony Schouten  |  secretariaat@dorpsbelanghees.nl  |  024 - 377 98 39
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“Het is bijna twintig jaar  

geleden dat ik in Hees 

kwam wonen en  

iets sportiefs  

zocht in de wijk 

om zo ook de buurt beter te leren 

kennen”, aldus Paul Ligthart, één van de oudere leden 

van de volleybal- deels zaalvoetbalclub Hees. De club 

speelt al een geruime tijd op dinsdagavond in de sport-

zaal gelegen aan de Florence Nightingalestraat 3. 

Opgericht door enkele studenten Psychologie 

uit Eindhoven, startte de club in 1975 in de gym-

zaal van het toenmalige Gymnasium aan de 

Van Schevickhavenstraat. Door sluiting van dit zaal-

tje in de jaren 80, verhuisde de club naar de eerder 

genoemde sportzaal. In de begintijd in Hees werd na 

het sporten nogal eens nagepraat in café De Witte 

Poort – wat tegenwoordig restaurant Als Toen is. 

De sportclub bestaat voor het merendeel uit oudere 

jongeren, veel Heese buurtgenoten, in de leeftijd van 

45 tot 65 jaar en van diverse pluimage. Er sporten 

wetenschappers, een kassière, administratieve mede-

werkers, een huisarts, ondernemers, een rechter, en 

tolken met roots tot ver in Europa en Azië. Een aantal 

van hen begint de sportieve dinsdagavond met een 

half uurtje zaalvoetbal, gevolgd door vijf kwartier vol-

leybal. Er wordt geen competitie gespeeld; de nadruk 

ligt op recreatief sporten voor het plezier en – voor 

sommigen – het verbranden van overbodige calorieën! 

De nodige buurtverhalen worden uitgewisseld in de 

kleedkamers, gescheiden voor mannen en vrouwen, 

en twee keer per jaar tijdens een borrel bij één van de 

Heese buurtgenoten. De Heese historicus Jan Brauer, 

twintig jaar lang onze motiverende voorzitter, weet 

dan altijd wel een geschiedkundig verantwoord ver-

haal op te dissen. Onlangs is hij opgevolgd door de hui-

dige voorzitter/coach Wim Scholte, actief sinds 1978. 

Door de nodige verhuizingen is het ledenaantal achter-

uit gegaan. We verwelkomen dus graag nieuwe leden 

die sportief willen zijn in Hees. Mocht je zin hebben, 

neem dan contact op met Paul Ligthart (Uranusstraat 

32, tel. 024-3776324) of per e-mail met de voorzitter 

Wim Scholte (w.scholte@glazenkamp.net) 

Column | Kwan

Kwan is 34, 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.

Keuzestress

Je hebt tegenwoordig zo veel keuzes dat je al gauw beslui-

teloos naar al het aanbod staat te staren. Kijk maar in de 

supermarkt. Er is volle melk, halfvolle melk, magere melk, 

lactosevrije melk, biologische melk, sojamelk, rijstemelk, 

amandelmelk, geitenmelk... En dan heb ik nog niet eens alle 

verschillende merken apart genoemd.

Door het brede aanbod heb je veel vrijheid om datgene te kie-

zen wat bij jou als persoon past. En dat geeft stress. Althans, 

bij mij wel. Want als je zo veel keuze hebt, vergroot dat dan 

niet de kans dat je het verkeerde kiest? Met alle gevolgen 

van dien?

Zo voelt het ook een beetje nu wij ons moeten oriënteren op 

een basisschool voor onze Kleine. Hoewel zij pas tweeëneen-

half jaar oud is, moeten wij bijna beslissen waar zij acht jaar 

lang gaat vertoeven. Wanneer je per ongeluk suikervrije soja-

melk hebt gepakt in plaats van amandelmelk, zijn de gevol-

gen minder ingrijpend (tenzij je een soja-intolerantie hebt, 

maar je hoeft de melk niet acht jaar lang te drinken, hoop ik).

Hoe kies je de school uit die het beste bij je kind past; een 

school waar zij optimaal tot bloei komt, waar ze plezier heeft 

en waar een basis gelegd wordt voor de toekomst? Gelukkig 

stelde het bezoeken van de basisscholen hier in de buurt ons 

gerust. Alle scholen die wij bezochten, zien het kind als een 

uniek individu. De ene school legt de nadruk op het respecte-

ren van de verschillen, de andere maakt handig gebruik van 

de verschillen. Er wordt gewerkt aan wereldburgerschap, 

er bestaan pestprotocollen, er is aandacht voor intensieve 

begeleiding, maar ook voor verdieping, en de CITO-score ligt 

op alledrie de scholen boven het landelijke gemiddelde.

Elke school probeert naar eigen inzicht het beste in ieder kind 

naar boven te brengen. En zo kwamen Manlief en ik tot de 

conclusie dat het vooral op smaak aan komt. Welke school je 

het meest aanspreekt, is toch echt een gevoelskwestie. Dus 

laten we ervan uitgaan dat we een goede smaak hebben en 

erop vertrouwen dat géén keuze maken, de slechtste keuze is.

Stijntje Buys zag Sara
Opvang voor kinderen met beperking vierde 50e verjaardag

Miranda Florussen

Stijntje Buys is 50 geworden! Het kleuterdagverblijf dat in 1965 werd opgericht, is inmiddels 
uitgegroeid tot een specialistisch centrum voor kinderen met een beperking. Op 20 en 21 
november 2015 werd dat uitbundig gevierd en alle familieleden, buurtgenoten en andere 
belangstellenden waren daarbij welkom. 

Esther Hoesen, teamcoach bij Stijntje Buys, wil het toch 

even gezegd hebben: “We zijn dan wel 50, maar we hebben 

een heel heldere visie op de zorg voor deze kinderen. We 

zien bijvoorbeeld de meerwaarde van passend onderwijs. 

Maar we zien ook veel kinderen die vervolgens in het regu-

liere onderwijssysteem onderuit gaan. Het is dus belangrijk 

om de kennis en expertise op peil te houden die in de loop 

der jaren voor deze doelgroep is ontwikkeld. Onze stelling 

is daarom dat voor hen het recente accent op het onder-

wijs terug moet naar de zorg in plaats van andersom.”

Apps en knetterzeep
Esther: “De ontwikkelingen binnen ons vakgebied gaan 

maar door. Onze doelgroep heeft bijvoorbeeld veel baat bij 

het bieden van nieuwe belevingen. Daarvoor zijn de afge-

lopen jaren mooie apps ontwikkeld. En heel anders, maar 

ook heel leuk: sinds kort zijn wij officieel verkooppunt van 

‘knetterzeep’!” 

Knetterzeep Fruity heeft een lekker frisse appel-peer geur. 

Het is handzeep in schuimvorm die begint te knetteren op 

het moment dat je het in de handen wrijft. Er is geen water 

bij nodig. De kennismaking met Knetterzeep zorgt bij kin-

deren voor ogen vol enthousiasme en schittering. Het gaat 

zelfs zo ver dat ze met Knetterzeep ineens heel graag hun 

handen wassen. 

Stijntje Buys en De Daniël
De specialistische zorg van Stijntje Buys is inmiddels 

opgesplitst in twee locaties. Beide maken deel uit van de 

Driestroom en bevinden zich in Nijmegen-West. Stijntje 

Buys ‘zelf’ aan de Vuurdoornstraat is gespecialiseerd in 

de zorg voor kinderen en jongeren met autisme. En even 

verderop, aan de Daniëlsweg 42, zit De Daniël. Dat is een 

specialistisch centrum voor kinderen en jongeren met 

meervoudige beperkingen. De Daniël biedt voor deze doel-

groep ook 24-uurs zorg. 

Laten we hopen dat de 50-jarige Stijntje Buys en de jonge-

re Daniël hun goede werk nog lang mogen voortzetten! Zie 

voor het laatste nieuws www.facebook.com/StijntjeBuys 

en kijk ook eens op www.knetterzeep.nl

Sportief in Hees
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Kortom: een fantastisch programma. Maar wat voor 

mij de avond bijzonder maakte, waren de gesprekken in 

de groep tijdens het wandelen. Een mix van mensen die 

elkaar niet of nauwelijks kenden en waar onderweg de 

verjaardag werd gevierd van een deelnemer die spon-

taan koekjes ging uitdelen.

Er waren echte ‘Hesenezen’, die veel over Hees wisten 

te vertellen, en nieuwkomers die zich hierover verbaas-

den. Ook bij de afsluiting gingen de gesprekken verder. 

Wat een saamhorigheid. Het was een superavond voor 

iedereen die Hees en haar bewoners in hun hart heb-

ben gesloten. Dank aan alle mensen die dit mogelijk 

hebben gemaakt. Tony en Dick…, ik kijk nu al uit naar de 

plannen voor volgend jaar.

Nieuw record
Op zaterdag 3 oktober was het dan zo ver. De planning 

was gemaakt op vijf groepen van ongeveer dertig men-

sen maar late aanmelders en vrije inlopers zorgden 

voor nog twee extra groepen en brachten het aantal 

deelnemers ruim boven de 200. Een nieuw record! Er 

waren zeven verschillende routes uitgezet langs zes 

locaties, min of meer geconcentreerd aan de noordkant 

van onze wijk. Startpunt was Sancta Maria, waar de 

kapel amper alle deelnemers kon herbergen en de for-

matie van groepen plaatsvond.

De groep waarin ik zat, mocht als eerste op weg; door 

het met kaarsjes verlichte kerkepad (’t Gengske), rich-

ting Schependomlaan. Vlak voor de Wolfskuilseweg 

werd de groep gesplitst. Eén deel bezocht het Wellness 

Center in het vroegere café Juliana, het andere deel 

ging op bezoek bij kunstenares Coby Dam.

Daarna ging het via de Oscar Carréstraat naar 

volkstuinencomplex ’t  Achterveld. De voorzitter van de 

tuinenvereniging ontving ons in haar “tuinkamer” en 

trakteerde ons op prachtige verhalen en gedichten die 

illustreerden dat tuinieren niet altijd een lolletje is.

Superavond
Met een flinke wandeling door Park West werd het 

echt een nachtelijk Ommetje en bereikten we de 

Zorgboerderij, waar we naast een rondleiding een 

glaasje kruidenbitter kregen aangeboden. In de kas was 

een prachtige fototentoonstelling en klonken de aan-

gename klanken van een strijkkwartet.

Helaas moesten we daarna terug naar Sancta Maria 

en misten we, verderop in de straat, Stichting Overal 

waar dansschool Flex een optreden verzorgde tussen 

de kledingrekken. Ook de uitleg van Loek Janssen over 

de geschiedenis van Sancta Maria zat niet in onze route 

maar werd als toegift alsnog ingepast.

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de nieuw-
jaarsreceptie van onze vereniging op zaterdag 16 
januari 2016 om 16.00 uur in de Petruskerk. 

Zoals gebruikelijk kunt u het glas heffen met oude en 

nieuwe vrienden uit de buurt. Nieuw is dat we dit jaar in 

het bijzonder ook de kinderen uit Hees uitnodigen. Want 

vanaf 16:30 uur bieden we een spannend programma, 

speciaal voor de jeugd van 4 tot 90 jaar:

“De klok die een uur te lang vond”

De zakhorloges fluisterden tegen de polshorloges. En de 

polshorloges zeiden het tegen de klokken in de huiska-

mers. En ook de klokken op de kerktorens hoorden het….

Dit muzikaal theater wordt verzorgd door Jos Blom 

en Jacques de Vroomen, met live muziek op basis 

van arrangementen door Emely de Graaf. Het stuk is 

geschreven voor kinderen in de onderbouw van de 

basisschool, maar ook zeer genietbaar voor oudere 

broertjes en zusjes, vaders en moeders, opa’s en oma’s. 

Ach, voor alle Heesenaren!

Plaats:  Petruskerk

Datum:  zaterdag 16 januari 2016

Tijd:  16.00 – 18:00 uur (let op, anders dan vorig jaar!)

Uitnodiging

Een nieuwjaarsfeestje 
voor jong en oud!

De nacht van het Ommetje 

Bert Jansen Foto's:  Dick  van Eck & Miranda Thoonen

in Hees

Het was op een fraaie zomeravond dat de initiatiefnemers van het jaarlijkse Ommetje bij 
ons binnenstapten en enthousiast begonnen te vertellen over de plannen van dit jaar: geen 
herhaling van succesnummers van voorgaande jaren maar een compleet nieuw program-
ma. Het aanbod van aantrekkelijke plekjes lijkt in Hees onuitputtelijk. En ook de medewer-
king van bewoners lijkt vanzelfsprekend.
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Cocky Anderson uit Hees wint  
prijs voor natuurfoto
Siebold de Graaf

Enige twijfel had ze wel, toen ze voor het eerst de ruimte zag waarin ze haar foto- 
expositie zou houden. Een rommelige bloemenkas van zorgboerderij In het Westen aan de 
Bredestraat, dat zou volgens de organisatoren van het Ommetje door Hees een geschikte 
plaats zijn om haar werk te exposeren. Het leek niet echt een droomlocatie. Maar ze liet 
zich overtuigen door gastheer Floris Heukelom. “We ruimen het wel wat op en dan zal je 
zien dat het er veel beter uitziet.” Gelukkig maar, want op de avond van het Ommetje was 
de kas heel sfeervol en de expositie een groot succes. Zo’n 150 mensen hebben genoten van 
haar bloemen-foto’s tegen een achtergrond van echte bloemen in de kas en de bloemen-
wals van Tsjaikovski.

Winnaar
Cocky Anderson had kort daarvoor in de Hortus in 

Amsterdam een prijs van het tijdschrift Roots in ontvangst 

genomen. Roots is een maandelijks tijdschrift over natuur 

en milieu, vroeger bekend onder de naam Grasduinen. Als 

hobbyfotograaf mag Cocky best trots zijn op de lovende 

beoordeling door een jury van professionele fotografen. En 

dat met ruim 3000 inzendingen. Ze vond de prijsuitreiking 

best spannend. “Ik houd er eigenlijk niet van naar voren 

gehaald te worden en in het centrum van de belangstelling 

te staan. Maar het was toch wel erg leuk op het podium 

te staan en naar het juryrapport te luisteren waarin werd 

gezegd waarom mijn foto had gewonnen.” 

Dromerig en kleurrijk
Het is nog maar zes jaar geleden dat ze besloot méér te 

willen met fotografie dan vakantiekiekjes maken. Ze koos 

voor macrofotografie. “Ik vind het leuk om dingen van heel 

dichtbij te bekijken. Soms lig ik uren op mijn buik in het bos 

om een plant of bloem in detail vast te leggen. Het gaat van andere fotografen helpen enorm om jezelf verder te 

ontwikkelen. Soms spreek je ook met elkaar af om elkaars 

foto’s te bespreken en er samen op uit te trekken in de 

natuur. Laatst lagen we met een groep fotografen in het 

bos op de grond foto’s te maken. Dat moet wel een verma-

kelijk gezicht geweest zijn.” 

Hobbies geven energie
Cocky was ook deel van het strijkkwartet dat de bloe-

menwals speelde in de kas van de zorgboerderij. Ze heeft 

namelijk ook nog een andere hobby. Toen ze tien was 

begon ze met viool spelen. Na een onderbreking tijdens 

haar puberjaren (“Viool spelen is niet zo stoer”) pakte ze 

de viool weer op tijdens haar studie culturele antropolo-

gie. Ze werd lid van het Nijmeegs Studenten Orkest. Daar 

ontdekte ze de alt-viool, de grotere broer van de viool. “De 

altviool is het helemaal voor mij. Het instrument verbindt 

de hoge en lage instrumenten in een ensemble en treedt 

minder vaak zelf op de voorgrond. En dat past helemaal 

bij mij.” 

Hoe krijgt ze het voor elkaar twee heel verschillende pas-

sies, fotografie en muziek, met zoveel overgave te beoefe-

nen, naast haar werk in het CWZ? “Zowel viool spelen als 

fotograferen geven mij zo veel energie dat het geen pro-

bleem is in beide veel te investeren.”

erom een bepaalde sfeer in de foto te brengen. Mijn foto’s 

zijn vaak dromerig en kleurrijk.” Is dat niet een heel een-

zame hobby? “Deels is dat wel zo, maar via internet kom 

je makkelijk in contact met andere fotohobbyisten, waar-

mee je ervaringen en tips kan uitwisselen. Commentaren 
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Nieuwe bewoners 
Heliconkantoor
Harry Havekes

Er zijn de afgelopen jaren verscheidene zorginstellingen neergestreken in 
de wijk. Nieuwe loot aan die tak is Zahet, dat sinds enkele weken in het voormalige 
Heliconkantoor aan de Schependomlaan zit. “Zahet” staat voor Zorg aan huis in 
eigen taal. Veertien bewoners, twaalf allochtone en twee autochtone, hebben er 
een nieuw onderdak gevonden.

Ouderenzorg
De zorginstelling werd opgericht door de heer Erkaslan, 

de eigenaar van reisbureau Erka. Hij is een bekend figuur 

in de Turkse gemeenschap, met als gevolg dat mensen 

met vragen op wat voor gebied dan ook al snel bij hem 

uitkomen. Zo kreeg hij de laatste jaren steeds meer vra-

gen over ouderenzorg. De eerste generatie gastarbeiders 

is immers al een tijdje met pensioen en heeft de leeftijd 

waarop veel dagelijkse dingen niet meer vanzelf gaan. 

“Bij allochtonen zie je dat het veel minder geaccepteerd 

is om zorg uit te besteden; er wordt verwacht dat de kin-

deren die taak op zich nemen, dat laat je niet aan anderen 

over”, zegt Bernadette Driessen, die binnen de organisatie 

werkzaam is in een functie die zich het best laat omschrij-

ven als leidinggevende en manusje van alles. Maar ook 

bij allochtonen zie je dat de problemen zich zo kunnen 

opstapelen, dat er simpelweg geen goede zorg verleend 

kan worden en dat het te veel wordt voor de kinderen. Zo 

is Zahet ontstaan, dat inmiddels individuele begeleiding, 

persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp en verpleeg-

kundige zorg aanbiedt. 

Uitbesteden past niet
“Zahet staat open voor iedereen maar onze unieke kracht 

is toch wel dat we zorg aanbieden door mensen die dezelf-

de taal spreken als de cliënt”, zegt Driessen. Dat is nodig, 

want zorg uitbesteden past niet in veel allochtone cul-

turen. “Je zorgt voor elkaar, ik zou bijna zeggen tegen de 

klippen op. Je hoort het gewoon te doen, dus zorg inroepen 

is echt iets heel nieuws. Veel allochtone mensen weten 

niet eens dat het bestaat en anderen vinden dat het niet 

kan, misschien voor zichzelf wel maar voor de familie of de 

buren niet, dus daar is een hele grote drempel.” Als er hulp 

is door iemand die de taal spreekt en de cultuur kent, kan 

dat de drempel wat verlagen. “We merken bij de Turkse 

doelgroep dat die mensen al wat eerder geneigd zijn om 

bijvoorbeeld thuiszorg in te roepen en na een tijdje te 

merken, ‘Ja, eigenlijk gaat het thuis ook niet meer,’ en dan 

kunnen ze een volgende stap zetten. Bij de Marokkaanse 

doelgroep is dat nog bijna niet aan de orde.”

Begonnen in Beek
Zahet begon in 2010 in Beek. Eerst zat er een handjevol 

cliënten. Maar omdat dat een voormalig woonhuis is, is 

het minder geschikt voor verzorging. Er zaten veel mensen 

met een fysieke beperking. Driessen: “Dat hebben we 

geprobeerd aan te passen, maar uiteindelijk liepen we 

toch tegen grenzen aan en toen dachten we, we moeten 

een ander gebouw hebben, gelijkvloers, breed, waar je met 

rolstoelen en bedden kunt rijden. Er is toen lange tijd rond-

gekeken naar een goed gebouw. Dat het gelijkvloers moest 

zijn was een zeer belangrijke eis waar veel gebouwen op 

afvielen.” 

En toen kwam het Heliconkantoor langs. “Dit stond leeg 

en de gemeente was blij dat er iets zinnigs in zou komen. 

Die heeft ons ook een beetje gematst met de huurprijs. 

Dus zijn we hier aan de slag gegaan. We hebben flink ver-

bouwd, alle kamers hebben nou een douche en toilet. Er is 

een wasruimte, een gebedsruimte en er is een flinke keu-

ken geïnstalleerd. Aan de voorkant is er wel een stukje met 

een verdieping, maar daar gaat straks het kantoor komen. 

Daar worden nu nog werkruimtes in gebouwd. Zodra die af 

zijn, verhuist het kantoor van Beek hier naartoe en wordt 

de vrijgekomen ruimte in Beek woonruimte voor cliënten. 

De mensen uit Beek hebben we allemaal mee hier naartoe 

genomen. De nieuwe mensen in Beek zijn vooral mensen 

met psychosociale problemen, die dus geen moeite heb-

ben met trappen en zo.” 

Weinig verandering voor de buurt
Van de bewoners in het voormalige Helicongebouw zal 

de buurt weinig merken. “Er zijn mensen hier die letterlijk 

en figuurlijk helemaal de weg kwijt zijn. Die lopen weg.” 

Daarom zitten er ook cijfersloten op de deuren. Een enke-

ling komt nog wel eens buiten in de tuin of maakt een 

ommetje met een rolstoel, maar een behoefte om erop uit 

te trekken en de buurt te verkennen is er niet. Dat gaat wat 

anders als ook de dagbesteding naar de Schependomlaan 

wordt overgebracht. Dan worden er vanuit verschillende 

plekken mensen gebracht en gehaald. “Rond tien uur ’s 

ochtends en vier uur ’s middags zal er wat meer verkeer 

zijn. Maar parkeren gebeurt achter het gebouw, Daar heb-

ben we een enorm parkeerterrein, dus het blijft beperkt 

tot wat meer verkeer in de straat”, zegt Driessen. 

Specifieke zorg
Zorgverlening aan allochtonen kent specifieke proble-

men. De gastarbeiders verrichtten zwaar werk en hadden 

vaak een laag inkomen. Dat resulteerde weer in slechte 

voedings patronen en stress. Ouderdomsproblemen uiten 

zich vaak sterker en op jongere leeftijd dan bij de autoch-

tone Nederlanders. “Dat soort dingen stapelen zich op”, 

zegt Driessen. “Diabetes, ziektes als Alzheimer. Er komt 

een golf aan die nu begint binnen te druppelen. In con-

tacten met mensen hoor ik vaak zeggen, ‘Goh, zo’n vader 

of schoonvader heb ik ook thuis zitten.' Nederlandse oud-

eren willen vaak alles zelf doen en actief zijn. Bij alloch-

tonen zie je vaak dat ze rond de vijftig iets hebben van ‘Zo, 

mijn taak zit erop, ik hoef niks meer te doen.’ Ze zijn bijna 

beledigd als je voorstelt om een stukje te gaan lopen. ‘Dat 

hoef ik niet meer’, zie je ze denken. Het is erg lastig om 

voor hen een goede dagbesteding te vinden. Vaak krijg 

je ze pas actief als een dokter gezegd heeft dat ze meer 

moeten bewegen.”

Het nieuwe pand zal al snel te klein zijn. “Maar de baas laat 

het hier niet bij, die kijkt om zich heen. Uitbreiden is hier 

niet echt mogelijk. Bovendien willen we, dat geldt voor 

alle ouderen maar voor deze doelgroep nog wat meer, een 

huiselijke sfeer behouden. We willen opvang op verschil-

lende kleine locaties met overal een vast team, bekende 

gezichten voor de cliënten. De mensen moeten zich thuis 

voelen. Kijk zo’n keuken als we hier gebouwd hebben, vind 

ik al een instellingskeuken. In Beek hebben we een open 

keuken in de huiskamer. Daar is altijd iemand aan het 

koken. De luchtjes blijven hangen. Dat is veel huiselijker.”

Open houding
Zahet is gewend om zich open op te stellen naar de buurt. 

“In Beek was het niet zo gemakkelijk om ons welkom te 

voelen. Veel Beekenaren waren niet zo gediend van vreem-

de mensen. Ik heb in Beek ook maar één allochtoon gezien. 

We hebben er wel jaarlijks een open dag gehouden om uit 

te stralen dat we open staan, met veel lekkere hapjes en 

muziek. Dat vinden we heel belangrijk en dat gaan we hier 

ook zeker doen. 

De verbouwing is nog steeds bezig en pas als die klaar is 

houden we een officiële opening. Maar we vinden het heel 

belangrijk om open te zijn en deel uit te maken van de wijk. 

Mensen kunnen binnenkomen als ze zin hebben, er is ook 

altijd vrijwilligerswerk te doen; een wandelingetje maken 

met de mensen of iets in de tuin doen. Iedereen is welkom. 

Dat is ook onderdeel van de allochtone cultuur. Er staat 

altijd wel iets op het vuur en er is een kan koffie. Het is 

natuurlijk ook mogelijk dat een familielid zorg nodig heeft 

en dat je die bij je in de wijk wilt hebben. We hebben ook 

Nederlandse cliënten, maar je moet wel openstaan voor 

andere culturen.” 

Foto's: Miranda Thoonen
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economische redenen. Het is belang-

rijk om een reëel onderscheid te dur-

ven maken tussen vroeger en nu.”

Frans wil hier echt niet weg. Hij is 

verknocht aan Nijmegen en Hees, woont er prettig en kent 

er heel veel mensen. Vroeger was hij ook senator van car-

navalsvereniging De Narrenkap, die haar onderkomen had 

in voormalig café Juliana aan de Schependomlaan. “Die 

carnavalsvereniging leefde echt in Hees!”

Vrijwilliger in hart en nieren
Twee jaar voordat Frans stopte met werken, was hij ook al 

vrijwilliger bij het Gilde Nijmegen; een organisatie van

 ongeveer 125 mensen, die niet 

meer in het arbeidsproces zijn en 

die hun kennis en ervaring over 

willen dragen aan anderen. In 

dat kader kent Gilde Nijmegen 

ook diverse rondleiding in de 

stad en daarbuiten. Frans heeft 

als stadsgids achttienjaar lang 

heel veel mensen met veel ple-

zier rondgeleid. Hij is ermee 

opgehouden omdat zijn gezond-

heid het niet meer toelaat. 

Vanaf 1997 was hij naast stads-

gids ook voorzitter van het Gilde. 

Nu hij geen voorzitter meer is 

maar nog steeds adviseur, vin-

den de bestuursvergaderingen 

Interview  met Frans van Berkel

Installateur van Hees 
en vrijwilliger van onze stad
Wilma van Seters

Frans is geboren in de Pastoor Zegersstraat 59, aan de rand van Hees tegenover het huidige 
wijkcentrum Titus Brandsma. Direct na de oorlog, in mei 1945, begon zijn vader daar met 
een installatiebedrijf. In 1948 verhuisden ze naar een groter huis met werkplaats en boven-
woning op de hoek Marialaan-Oude Heselaan. Daar begon zijn moeder in 1952 een winkel 
in huishoudelijke en aanverwante artikelen. In 1955 werd de winkel vergroot en de sorte-
ring uitgebreid. In 1960 werd het pand ernaast gekocht met ook een bovenwoning en daar 
kon Frans na zijn huwelijk gaan wonen. Een paar jaar later vertrok het jonge paar naar een 
nieuw huis in de Kometenstraat, waar het nu al 50 jaar naar volle tevredenheid woont.

Carrière
Frans nam in 1970 het installatiebedrijf van zijn vader over. 

In 1979 vestigde hij zich aan de Bedrijfsweg aan de rand 

van Hees. Het pand staat er nog. In 1990 verkocht hij het 

bedrijf aan Romijnders in Horssen. Frans bleef nog vijf jaar 

directeur zonder aandeelhouder te zijn en trok zich daarna 

helemaal terug uit het bedrijf. 

Wat vindt Frans van het Hees van nu?
“Ook al is er meer bebouwing gekomen in Hees, onze wijk 

heeft tóch nog het karakter van een dorp. Ik vind dat je met 

de moderne tijd moet kunnen meegroeien. Uitbreiding 

(verstening) van bepaalde groene stukken is overal onver-

mijdelijk, dus ook hier.  Er zijn meer woningen nodig om 

nog steeds bij hem thuis plaats. Frans weet niet van 

ophouden. Hij hield onder meer de fietsroutes bij van de 

Via Romana, die door Nijmegenaar Jan van Lier waren 

gemaakt. Ook zette hij 42 jaar lang de routes uit voor de 

Kalorama wandelmarsen. 

Zilveren Waalbrugspeld
Frans maakte belangeloos de torenspits voor de Chris  tus 

Koning-kerk in Oost, net als de pinakels en de windvaan 

op het dak van de Donjon in het Valkhof, die daar tijde-

lijk herbouwd was. Bij dat laatste object was ook Wim 

Thoonen betrokken. Als jonge leerling mocht Frans al 

meehelpen met het maken van een kroon en een ade-

laar op de kruittoren in het Kronenburger Park. Nu staat 

daarvan een miniatuur in de hal van de Stevenskerk. 

In 2012 ontving hij de Zilveren Waalbrugspeld uit han-

den van de toenmalige wethouder Hannie Kunst van 

Nijmegen, bij het 25 jarig bestaan van het Gilde Nijmegen.

Frans eindigt het gesprek met de opmerking dat hij na 

zijn pensioen twintig jaar lang met veel liefde en ple-

zier als vrijwilliger actief is geweest, en dat hij daar een 

héél ander soort mensen heeft leren kennen: mensen 

die veel voor anderen over hebben. Dat heeft hem goed 

gedaan. In zijn arbeidzame leven had hij daar nauwe-

lijks tijd voor. Dat is een mooie boodschap voor onze 

wijkbewoners!
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Jeugdzorg
Knoppers, melk-hazelnoot-wafel

Funny Cola, Sugarland

Mister Bubbels Kauwgomknotsen 

Tortina strawberry

Roomboterrozijnenbol

Jumbo rookworst, Mentos Chewing Gum 

MilkyWay Crispy Rolls, Sour Worms

Energy Napoleon

Eti frax, Daha Peynirli

Dat stond er op de wikkels, doosjes en lege zakjes die ik 

in drie willekeurig gekozen dagen in dit najaar uit mijn 

voortuin heb gevist. Het vaste begin van bijna iedere 

dag: even de rommel in de voortuin opruimen. Nee, ik 

ga daar niet over klagen. Een nuttig stukje beweging als 

opening van de dag. 

En ik begrijp de jeugd ook best wel — het volkje dat al 

dit verpakkingsmateriaal ’s avonds en ’s nachts over 

het hek van mijn voortuin mietert. Die jongeren moe-

ten overdag keihard studeren want de minister van 

onderwijs is een stuk strenger dan in mijn tijd. En als 

ze afgestudeerd zijn, worden ze werkeloos. Misschien 

lukt het ze om een karig betaald baantje te krijgen 

maar daar gaat dan weer een heleboel vanaf om mijn 

AOW te bekostigen. Logisch toch dat ze bij zo’n zorge-

lijk bestaan in de donkere uren wat ontspanning nodig 

hebben? Uit dankbaarheid voor die AOW kan ik toch ook 

best wat rommel opruimen?

Nee, die rommel is niet het probleem. Het probleem 

is wat er in die rommel zit, of “zat” moet ik zeggen. Je 

kunt het samenvatten als ‘’te zoet, te zout, te vet en te 

veel’’. Haalt deze jeugd zelf nog wel de AOW-leeftijd? 

Dat is mijn grote zorg. En de Gezondheidsraad heeft het 

pas toch nog zo overzichtelijk op een rijtje gezet. Alles 

wat zij verboden hebben, ligt die Raad iedere ochtend 

ostentatief uit te lachen in mijn voortuin. 

Ik vrees dat het dezelfde kant opgaat als met die Tien 

Geboden van Mozes. We mogen niet vloeken, we mogen 

niet liegen, we mogen niet vreemdgaan. Met al die “niet 

mogens” worden we al 4000 jaar doodgegooid. Maar 

we doen het nog vrolijk iedere dag. Die Mozes, dat is 

gewoon een loser. Net als die heren en dames van de 

Raad voor de Gezondheid. En de jeugd? De hoop of de 

wanhoop van het vaderland? Ik heb er een hard hoofd in.

Jacques de Vroomen
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‘Een taart van zuurkool’
Een historisch recept uit De volmaakte Geldersche keuken-meyd (1756)

Als lid van een historische kookclub, bestaande uit medewerkers van 
de Afdeling Geschiedenis van de Katholieke Universiteit (nu Radboud 
Universiteit) werd koken uit historische kookboeken voor mij geleidelijk aan 
een hobby waaraan ik nog steeds veel plezier beleef. Steeds meer van die 
kookboeken komen ook op internet beschikbaar. Hieronder bij wijze van 
voorproefje een zoet maar toch verfrissend 18e eeuws nagerecht. Het doet 
nog het meest denken aan Turkse baklava.

Het mooiste 

Nederlandse kook-

boek dat in de acht-

tiende eeuw ver-

scheen is zonder enige 

twijfel De volmaakte 

Geldersche keuken-

meyd. De volledige 

titel van het kookboek 

is flink wat langer en 

bevat een complete 

reclamespot: “De vol-

maakte Geldersche 

keuken-meyd,  onderwyzende hoe men allerley soorten 

van vis, vlees, groentens, confituren en verdere spyzen, 

zonder groote kosten, op eene smakelyke wyze kan toe-

bereyden; als mede hoe men veelderhande groentens, en 

vrugten voor den winter inmaakt en droogt: / en voorts 

hoe men in den slagt-tyt omtrent het zouten, roken van 

vers vlees, en het maken van worsten handelen moet; en 

ten laatsten van welke heylzame en beproefde huys-mid-

delen men zig in veelderhande qualen en toevallen bedie-

nen kan. Waar noch by gevoegt is, een verzameling van 

hondert uytgeleze recepten, ...” (Nijmegen, by Hendrik 

Heymans, boekverkoper, 1756). 

Bestseller
Net als bij De volmaakte Hollandsche keuken-

meid, komen ook de recepten in dit kook-

boek uit de kringen van de gegoede bur-

gerij. Verschillende Nijmeegse dames, 

vermoedelijk ook wel enkele uit de 

buitens in Hees, zorgden voor de 

recepten. Een belangrijk verschil 

met de Haagse bundel is dat 

uitgever Hendrik Heymans 

de recepten liet controle-

ren en bewerken door 

een beroepskok. Deze “gerenomeerde kock”—zijn naam 

kennen we helaas niet—zorgde voor het eerst voor een 

zeer logische en moderne hoofdstukindeling, die over-

eenkomt met de manier waarop dat in de 21ste eeuw nog 

steeds gebeurt. Het eindresultaat was bijzonder fraai: een 

zeer praktisch geordend en dus gemakkelijk te doorzoeken 

kookboek van ruim 400 bladzijden met in totaal bijna 800 

recepten. Dit kookboek werd dan ook een ware bestseller. 

Tot in 1857 verschenen er zeker tien, steeds weer aangevul-

de drukken door andere Nijmeegse uitgevers. De recepten 

zijn verfijnd, heel divers en een Franse invloed is onmis-

kenbaar aanwezig. Het hele kookboek ademt de sfeer van 

een rijk, ontspannen en zwierig leven à la française. 

Omstreden lekkernijen
Opvallend veel van de recepten, bijna 20%, zijn groente-

recepten. Verder zijn er talrijke recepten met riviervis en 

wild, waaraan in het Gelderland van de achttiende eeuw 

geen gebrek was. Naast inmiddels wat omstreden recep-

ten voor bijvoorbeeld leeuwerikensoep, kikkerbilletjes en 

ganzenlever, staan er in dit kookboek bijzonder veel recep-

ten die het namaken nog meer dan waard zijn. Ik noem als 

voorbeeld artisjokken gevuld met morieljes, “witte soup 

van gefarçeerde kalfsborst”, palingpasteitjes, met spek 

gestoofde peren, haas met mosterdsaus, kreeftensoep, 

koolrabi gevuld met spek, varkensvlees, ansjovis en eieren, 

en dus ook het hierna vermelde en in de praktijk beproefde 

recept voor een zuurkooltaart. 

Het originele recept is wel heel kort. Het staat op p. 275 

van de uitgave van 1756 en heeft als titel “Een taart van 

zuurkool”. Het hele recept luidt als volgt:

“Neemt goede zuurkool, zetze 24 uueren in versch water, 

kooktze gaar in ruym water, en laatze uytlekken, kookt dan 

en sterke Siroop van Zuyker, doed’er de kool in, met een goet 

deel Oranje- en Citroen snippers, hudzeltze braaf ront, doed-

ze in de korst, en baktze gaar gelijk een ander Taart.”

Ingrediënten voor het korstdeeg:
 − 500 gram bloem

 − 10 gram zout

 − 250 gram koude boter

 − 2½ deciliter koud water 

Bereiding:
Meng zout en bloem. Snijd de boter met twee messen in de bloem tot kleine stukjes. Doe het water 

erbij en meng even met een vork. Stort de inhoud van de kom op het aanrecht en vorm met bebloem-

de handen zonder te kneden een bal van het deeg. De boterstukjes moeten min of meer zichtbaar 

blijven, ga niet door tot je één egale massa hebt. Bij korstdeeg is het belangrijk om snel te werken, 

het deeg mag niet warm worden. Rol het deeg dan in folie en laat het minstens 1 uur rusten in de 

koelkast. Rol het uit op een met bloem bestoven aanrecht, vouw het in drieën en rol weer. Herhaal 

dit eventueel nog een keer. Rol het deeg nu uit tot twee ronde lappen van ½ centimeter dikte: twee 

derde voor de bodem en zijkanten en één derde voor het deksel. Pas de grote lap in een pasteivorm 

(doorsnee 32 cm., in een springvorm van 24 cm.) en voorzie het deksel alvast van een rond stoomgat 

(gaat prima met een appelboor). Van de deegresten zijn mooie versieringen te maken.

Ingrediënten voor de vulling:
 − 500 gram zuurkool (vers of uit pakje)

 − geraspte schil van een (schoongeborstelde) sinaasappel

 − geraspte schil van een(schoongeborstelde) citroen

 − een halve liter water

 − 1 kilo suiker

Bereiding:
De zuurkool in water zacht laten koken (wat verse zuurkool achterhouden) gedurende hooguit vijf-

tien minuten. Laat deze in een vergiet een kwartier uitlekken en voeg het restje verse zuurkool toe. 

Maak een suikersiroop door 1 kilo suiker in een halve liter water te laten oplossen, aan de kook te 

brengen, en vervolgens op een laag vuur enkele minuten te laten inkoken. Laat de siroop vervolgens 

helemaal afkoelen. Voeg de zuurkool toe aan de afgekoelde siroop en vermeng die met de grof-

geraspte schillen van een sinaasappel en van een citroen. Doe het vrolijke mengsel in de met deeg 

beklede springvorm en leg het deegdeksel erop. Duw de randen van het deksel goed tegen de zijkant, 

vouw de randen van de zijkant vervolgens over het deksel en bestrijk de hele bovenkant met een 

geklopt ei. Plaats de pastei in een voorverwarmde oven van 190 graden en laat hem in 50 minuten 

gaar en bruin bakken. Smakelijk eten met dit fris-zoete nagerecht!

Het recept in moderne termen vertaald

Henk Termeer
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David Coster
van wereldburger tot Heesenaar
Petra Kateman

Of ik David wil interviewen voor de nieuwe rubriek Bankgeheimen. Natuurlijk! En of ik weet 
wie dat is. Natuurlijk! Weliswaar in eerste instantie als vader van…, maar van zichzelf is hij 
ook al een opvallende verschijning: lang en met een forse bos krullen. Als je hem hoort pra-
ten dan valt op dat hij in de verste verte niet uit de buurt van Nijmegen komt. En ondanks 
zijn huwelijk met een Nederlandse vrouw spreekt hij hun drie katten spontaan in het 
Engels toe. Het gaat om David Coster, uit de Schependomlaan.

Geboren in Gore
David komt van oorsprong uit het 

kleine dorp Gore in Nieuw Zeeland, 

dichtbij Clinton. Daar woonde hij op 

het boerenland met zijn ouders, twee 

broers en een zus. Zijn opa en oma 

van moeders kant hadden een “melk-

farm”. Zijn ouders waren werkzaam 

als elektricien en als receptioniste bij 

een huisarts.

David voelde al snel dat hij meer van 

de wereld wilde zien. Tot zijn zeven-

tiende woonde hij bij zijn ouders  

waarna hij wiskunde ging studeren in 

Dunedin, een stad 200 kilometer naar 

het  noorden, op het  Zuidereiland 

van Nieuw Zeeland.  Zijn jaren als 

twintiger bestonden uit reizen en 

werken om te kunnen  reizen — door 

Azië, Amerika en Europa. Hij werkte 

bij het slachthuis in zijn geboorte-

dorp en in Noorwegen. En door ook 

wiskundeonderwijs te geven aan 

volwassenen, spaarde hij een aardig 

bedrag bij elkaar. De rest verdiende hij 

onderweg.

Zijn oma van vaders kant had ook 

het “reisgen” in zich. Zij woonde 

in Londen waar ze in de Eerste 

Wereldoorlog  haar man ontmoette, 

die destijds aan het herstellen was 

van een gasvergiftiging, opgelopen 

in België. Ze ging met hem mee naar 

Gore, waar ze erg moest wennen aan 

het leven in het kleine dorp. Ze startte 

daar samen met haar man een winkel-

tje. Haar man stierf al na vijftien jaar, 

waarna ze als weduwe met vier kinde-

ren overbleef.

Boek over Huize Rosa

In september was ik te gast 

op de feestelijke opening 

van de nieuwbouw van 

Huize Rosa, aan de rand 

van Hees. Het werd een 

heel prettige middag, 

zeer de moeite waard, en 

niet in het minst omdat ik 

daar Ad Lansink sprak. Hij 

is oud-CDA-politicus en 

bestuurslid van de Zeeland 

Stichting die vanaf 1977 

tot vorig jaar het beheer 

voerde over de voormalige 

Rosa Stichting. Hij vertelde 

me over het boek dat hij 

schreef ter gelegenheid 

van zijn afscheid van de stichting, en ter gelegenheid van de  

nieuwbouw van de huidige Zorgstichting Huize Rosa en de  

samenwerking met Standvast Wonen bij de nieuwbouw. 

Blik naar buiten
Het boek met de titel Het verleden voorbij de toekomst tegemoet 

is een prachtige uitgave, met foto’s en interviews. Het is ook fraai 

vormgegeven en vooral heel interessant voor Heesenaren omdat 

het een mooi beeld geeft van de (katholieke) geschiedenis van 

Hees. Alle ontwikkelingen vanaf het prille begin van de Congregatie 

der Dominicanessen en hun eerste Moederhuis Neerbosch in 

1853(!) tot aan dit splinternieuwe en moderne zorgcentrum Huize 

Rosa worden uitvoerig en in detail beschreven. De congregatie 

ontwikkelde zich van een naar binnen gericht klooster tot een 

zorgcentrum; niet alleen voor oudere geestelijken, maar ook voor 

ouderen uit de wijk, en steeds meer met de blik naar buiten gericht. 

Aanvulling
Vooral ook voor de katholieke emancipatie en het onderwijs (aan 

meisjes) is de Orde der Dominicanessen de afgelopen 125 jaar van 

groot belang geweest. Daarmee speelde deze orde een grote rol 

voor Hees en Neerbosch, en is de Rosa Stichting zeker ook voor 

Nijmegen als geheel van historisch belang geweest. Echt een 

aanrader dus, dit stuk aanvulling op onze geschiedenis!

Het boek is op intekening te verkrijgen bij huize Rosa.

Titelgegevens: A. Lansink, Het verleden voorbij de toekomst tegemoet: van 

Rosastichting naar Zorgcentrum Huize Rosa (Nijmegen 2015, 240 blz.)

van Nijmegen beviel David goed.

Hij veranderde van studie en liet zich 

omscholen tot technisch schrijver in 

de IT. Dat deed hij  eerst in loondienst 

maar inmiddels  werkt  hij al twintig 

jaar in zijn eigen bedrijf. Daarnaast 

is hij al jarenlang actief bij Tachys, de 

tennisclub. Daar traint hij de zoge-

naamde “g-groep”, voor mensen met 

een verstandelijke beperking of met 

autisme. Samen met achttien vrij-

willigers verzorgt hij de tennisles en 

organiseert hij een halfjaarlijks toer-

nooi tegen een club uit Elst. En hij is al 

heel lang bij Marleen. Samen met Keri 

uit China en Panya uit Thailand vor-

men zij een prachtig regenbooggezin 

in Hees.

Voorgoed in Hees?
David is een van de grootste fans 

van Hees. Hij is enthousiast over het 

groen, de ruimte, de sfeer, het klaar 

staan voor elkaar als er iets is, en de 

regelmatige etentjes met de buurt. 

Vergeleken bij het dorp waar zijn roots 

liggen, mist hij ook wel  iets:  zonder 

afspreken bij iemand op bezoek gaan, 

of dat—als diegene weggaat—je  z’n 

auto, z’n koelkast  of wat dan ook mag 

gebruiken en je het jezelf gezellig mag 

maken. Zo zie je dat je de hele wereld 

over kan reizen en toch je basis kan 

vinden in het mooie Hees. 

En last but not least het geheim: wat 

als Marleen en hij met pensioen gaan? 

Dan wil David misschien the best of 

both worlds: een zomer in Nieuw 

Zeeland in plaats van een winter in 

Hees.

Werken en studie
David stak zijn broers en zus aan 

met zijn reislust. Zo was hij met 

zijn zus op weg naar Londen van-

uit Cornwell en gaven ze een lift 

aan twee Nederlandse meisjes. Het 

klikte zo goed met een van hen, dat 

het reisplan werd aangepast. David 

moest eerst drie maanden terug naar 

Noorwegen om te werken, maar wilde 

Nederland wel wat beter leren ken-

nen. Het meisje, Marleen, werd voor 

hem steeds belangrijker en de sfeer 

Mieke Welschen

Foto's: Ton van Seters
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Het is een heel nieuwe straat, een zijstraat van de Kerkstraat. Hij bestaat pas sinds de familie 
Hutting na zo’n 70 jaar in 2007 stopte met haar bloemenkwekerij en -winkel. Daardoor kwam er 
een terrein vrij waarop plaats was voor enkele huizen en daar kun je alleen komen via deze nieuwe 
straat. Maar wie is toch dr. Hessel Groeneveld, naar wie die korte toegangsweg genoemd is?

18 19destenenbank   |  december 2015destenenbank   |  december 2015

Rob Essers’ onvolprezen Nijmeegse stratensite vermeldt onder de d (van dr. Hessel 
Groeneveld) dat de gemeenteraad eind 2010 tot deze nieuwe naam besloten heeft. Hessel 
Louws Groeneveld werd in 1907 geboren in Scheveningen en vestigde zich in 1935 vanuit 
Haarlem als jonge arts in Nijmegen. De Duitse bezetter vond hem staatsgevaarlijk omdat hij 
joden liet onderduiken. Hij werd gearresteerd en zat gevangen in diverse concentratiekam-
pen. Hij overleefde de oorlog en ontving in 1950 drie onderscheidingen voor zijn menslievende 
activiteiten tijdens de oorlog, waaronder het Herinneringskruis 1940-1945 van het Rode Kruis. 

Eerste arts in Dora
Dora ligt in het Harzgebergte en de gevangenen moesten 

er vanaf 1943 in geheel ondergronds aangelegde tunnel-

complexen (zogeheten Stollen) onder uiterst slechte en 

ongezonde omstandigheden nieuwe tunnels boren en 

V1’s en V2’s bouwen. Van de eerste 107 gevangenen, die 

in augustus 1943 van Buchenwald naar Dora werden 

gestuurd, onder wie Hessel, waren er bij de bevrijding 

in 1945 nog maar zeven in leven. Gevangene Hessel 

Groeneveld fungeerde daar als eerste arts van de zieken-

boeg (Revier Arzt) en slaagde erin om met weinig midde-

len en medicijnen honderden mensen, onder wie diverse 

Nederlandse studenten en 

vele Franse gevangenen, 

te redden. Hij zorgde voor 

de bouw van ziekenba-

rakken en zette zelfs een 

ambulance op in Dora, 

waar zich in de maan-

den erna tienduizenden 

dwangarbeiders in vol-

continudienst moesten 

doodwerken. 

Onderscheiden
Op 11 april 1945 bevrijdden Amerikaanse troepen de beide 

kampen en op 19 april was Hessel weer terug in Nijmegen. 

Een dikke maand later, op 2 juni 1945, bedankte hij in een 

advertentie de talrijke Nijmegenaren die hem verwel-

komd hadden en spoedig daarna, op 1 juli, hervatte hij zijn 

praktijk aan de Wilhelminasingel. In 1950 ontving hij drie 

onderscheidingen voor zijn activiteiten tijdens de oorlog, 

waaronder de decoratie tot ridder in het Franse Légion 

d’Honneur. 

Henk Termeer

Dr. Hessel 
Groeneveldstraat

Memoires
Gedurende het grootste deel van zijn vrije leven speelde 

Hessel cricket bij Quick 1888. Na zijn pensionering verhuis-

den Hessel en Eugenie in 1975 naar Malden, waar hij op 3 

maart 1997 overleed. In 1989, acht jaar voor zijn dood en 

vierenveertig jaar na zijn terugkomst uit de Duitse con-

centratiekampen, heeft Hessel zijn herinneringen opge-

tekend in de vorm van een lange brief aan zijn zoon. In dat 

indrukwekkende verhaal beschrijft hij in sobere woorden 

de meest verschrikkelijke belevenissen. Ze zijn op de hier-

onder genoemde NRC-webpagina’s na te lezen.

Promotie
De website van de gemeente Nijmegen levert ons nog wat 

meer informatie. Hessel trouwde in het jaar dat hij naar 

Nijmegen kwam met Eugenie Emma Hartung en het jonge 

echtpaar kreeg twee kinderen: Hanneke (1938) en Evert 

(1941). Hessel Groeneveld was doopsgezind, had een huis-

artsenpraktijk aan de Wilhelminasingel en promoveerde 

in 1940 aan de Universiteit van Amsterdam op een proef-

schrift over de volksgezondheid in Nijmegen.  

Verraad
In november 1942 werd hij na verraad gearresteerd door 

de beruchte Politieke Dienst van de Nijmeegse politie. Op 

het politiebureau werd hij ook mishandeld omdat hij joden 

liet onderduiken. Na een ontsnapping werd hij—op weg 

naar de Pyreneeën en Londen—opnieuw gearresteerd bij 

een razzia in de Parijse metro en begon zijn tocht langs 

enkele concentratiekampen. Dat waren eerst een kamp 

in het Franse Compiègne, daarna Buchenwald en het nog 

beruchtere werkkamp Dora, een industrieel nevenkamp 

van Buchenwald. Beide waren gelegen in het Duitse 

Thüringen in de omgeving van Weimar. 

Bronnen 

•	 www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/D.html

•	 www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/info/Groeneveld,_dr._Hessel_Louws

•	 Gerlof	D.	Homan,	‘A	Dutch	Mennonite	medical	doctor	in	a	Nazi	Concentration	Camp’,	Mennonite	Life	47	(juni	1992),	p.	4-11

•	 www.nrc.nl/handelsblad/1991/05/4 arts-in-buchenwald-6966035

foto: Ton van Seters

foto: Quick 1888 reünisten

De Gelderlander, 2 juni 1945
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Dik doen over eenvoudige natuurkunde

Petruskerktijd in Hees
Dick van Eck

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend maar dat is het niet, 

want vroeger had ieder dorp, dus ook Hees, zijn eigen tijd. 

Bij de hoogste zonnestand was het twaalf uur en dat was 

dan een mooi moment om de klokken weer op ongeveer 

12 uur te zetten. De tijd werd in eerste instantie met zon-

newijzers (de Chinezen hadden heel nauwkeurige), water-

klokken of zandlopers gemeten.

Een rijke stad in de late middeleeuwen  had een toren met 

een redelijk uurwerk en een kanon erbij, zodat bewoners 

in de omliggende buurten hun klokken konden ijken. Het 

kwam allemaal nog niet zo precies: je stond op en ging 

naar bed wanneer de zon dat ook deed. Daar hoef je van-

daag de dag niet meer mee aan te komen. “Iedereen kijkt 

op zijn fiets en springt op zijn horloge”, dat loopt met een 

precisie van 1 seconde op een jaar. Dat is dus een afwijking 

van 1 op de (60x60x24x365)= 31 miljoen seconden.

2,4 miljard hartslagen
Tijd is een aaneenschakeling van opeenvolgende gebeur-

tenissen, die je kunt meten aan de hand van zich steeds 

herhalende momenten zoals je hartslag (ongeveer eens 

per seconde), een slinger, een aarddraaiing (één dag), een 

rondje maan (een maand) of een rondje zon (een jaar). 

Zo kun je je leven uitdrukken in rondjes om de zon (stel: 

80 jaar) of in hartslagen (31 miljoen x 80 = 2,4 miljard). 

Er is ontzettend veel nagedacht over hoe je in tijd moet 

rekenen. Nog niet zo heel lang geleden dacht men dat de 

aarddraaiing netjes gekoppeld was aan het rondje maan 

of het rondje zon. Niets is minder waar: er gaan geen 12 

maanrondjes in een jaar, en een ook geen 365 dagen in een 

rondje zon. Uiteindelijk zitten we met een tijdrekening 

van rare maandlengtes en schrikkeldagen. Daarom zijn we 

altijd bezig in onze agenda’s om te zien wanneer wat valt. 

Zo hebben we de DAR op dinsdag, het oud papier op de 

vierde dinsdag van de maand, de gouden koets op de derde 

dinsdag van september en zo valt Eerste Paasdag altijd na 

de eerste volle maan na het lentepunt (18, 19, 20, 21 of 22 

maart). Het is kortom een chronologische puinhoop, maar 

de wereld draait door…

Zomertijd en wintertijd
Met de komst van de spoorwegen kwamen de stations-

klokken, die over heel Nederland gelijk liepen. Reizigers 

hadden twee tijden: De Amsterdamse, om de trein te 

halen, en hun lokale tijd. In Nederland hebben we nog 

even de (Engelse) Greenwich tijd gehad, zodat we hier 

tegen twaalven de hoogste zonnestand hadden. Tijdens 

WOII moesten we over naar MET en liepen in heel Midden 

Europa de klokken gelijk. En dan hebben we ook nog te 

maken het onzalige idee van die zomertijd, waarbij we 

ieder voorjaar de klok nog eens een uur vooruit moeten 

zetten. Alsof het energie bespaart wanneer iedereen nóg 

later naar bed gaat dan goed is; het wordt tenslotte later 

donker.

Petruskerktijd
Dankzij de komst van de zonnepanelen (daar kom ik in 

een later artikel op terug) is het interessant om na te 

gaan hoe laat de zon het hoogst, en dus in het zuiden 

staat. Daarvoor is het van belang om te weten waar 

de Petruskerk (P) staat in ’s werelds bolcoördinaten 

(zie figuur): 

P = (51º 50’ 26” Noorderbreedte; 5º 49’ 45’’ Oosterlengte).

 

Het rekenen met graden, minuten en seconden is lastig. 

We moeten daarom de minuten en seconden in graden 

(achter de komma) uitrekenen: 

P = (51 + 50/60 + 26/3600 ; 5 + 49/60 + 45/3600) =

P = (51,84055NB; 5,829167OL)

We weten dat in Greenwich (UK), waar de 0º meridiaan 

ligt, de zon om 12:00 precies in het zuiden staat. We weten 

ook dat de aarde in 24 uur om zijn as draait (360°). In een 

uur worden dus 360/24 = 15 graden afgelegd.  In Hees 

wonen we op 5,829167 graden Oosterlengte, dus het is 

hier 5,839176/15 = 0,388611 uur vroeger dan in Greenwich. 

Zetten we dit weer terug in minuten en seconden, dan 

komen we op: 23’ 19”. Het is dus 11 uur 36’ 41” op onze 

(Engelse) klok als de zon in het zuiden staat.

Omdat we niet in de UK leven maar in MET tijd, moeten we 

er een uur bij optellen. Bij de Petruskerk staat de zon dus 

in het zuiden en het hoogst om 12 uur 36’ 41” in de winter, 

en 13 uur 36’ 41” in de zomer. Het zijn de momenten om in 

Hees in je huis de zonafbeeldingen aan te tekenen, zodat je 

altijd weet waar het zuiden is in je huis. Je hebt nooit meer 

een kompas nodig, want die werken binnen heel beroerd, 

terwijl die GPS-dingen er ook vaak een potje van maken.

De tijd staat even stil
Een van de mooiste dingen met onze tijd is dat je tegen 

de aarddraaiing in kunt reizen. Bij ons is de breedtecirkel 

van de aarde ongeveer 25.000 km. Deze baan wordt in 24 

uur afgelegd. Dus als je met een snelheid van 25.000/24 = 

1070 km/u naar het westen vliegt, dan staat de zon stil en 

gaat ze niet meer onder. Het is alsof ook de tijd stil staat, 

maar daar is andere natuurkunde voor nodig. In Hees of in 

dat vliegtuig tikken de seconden gewoon weg. Voor je het 

weet ben je 31 miljoen hartslagen verder.

Dick is natuurkundige en heeft veel gewerkt heeft met diode 

lasers (in cd-spelers). Daarvoor reisde hij meermalen langs 

parallellen en meridianen naar het Land van de Rijzende Zon.

Bronnen en materialen: De klok van de Petruskerk, de 

coördinaten van de Petruskerk (Wikipedia), een willekeurige 

atlas met tijdzones en de aardbol uit Google Earth.

Als de wijzerplaten van de klok van de 
Petruskerk er nog aan zitten, dan kun 
je in Hees redelijk goed zien hoe laat 
het is. Woon je in de buurt, dan kun je 
de klok ook horen slaan. Dat laatste 
gebeurt op de seconde af nauwkeurig in 
de tijdzone die we Midden Europese Tijd 
(MET) noemen.

Klok Petruskerk (illustratie Joop van Eck)

De wereldbol met coördinaten van de Petruskerk (P), de 

nulmeridiaan door Greenwich, en de draairichting van de aarde 

t.o.v. de zon (rode pijl).
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Regionaal Archief Nijmegen bewaard. Het maandblad 

Verenigingsnieuws Hees Neerbosch is momenteel echter 

bepaald een zeldzaamheid. Het was in de vroege wederop-

bouwjaren vijftig van de vorige eeuw een gezamenlijk ini-

tiatief van de Vereniging Dorpsbelang en zeven verenigin-

gen op het gebied van sport en cultuur (o.a. de voetbalclub 

Blauw-Wit en de Fanfare Ons Genoegen). 

Oproep
Om nog meer exemplaren van dat blad op het spoor te 

komen, drukken we hierbij enkele pagina’s van het zeld-

zame blad af en roepen we met name de oudere leden van 

de VDH op om mogelijk bewaarde exemplaren aan ons toe 

te sturen. Van de eerste jaargang (1951-1952) missen we 

alleen nog de afleveringen 

3, 5 en 9. Van de tweede 

jaargang (1952-1953) ont-

breken de afleveringen 10 

en 12. Verder zijn natuurlijk 

alle volgende jaargangen 

buitengewoon welkom.

Half oktober werd het bestuur van de Vereniging 
Dorpsbelang Hees (VDH) verrast met een wel heel bij-
zonder pakket. Van de heer Folkert Stapel uit Assen, 
een oud-Heesenaar, ontving de vereniging een forse 
stapel oude Heese wijkbladen:  zo’n twintig exem-
plaren van het maandblad Verenigingsnieuws Hees 
Neerbosch uit de jaren 1951-1954 en daarnaast nog 
eens vijftien afleveringen van de Hesekrant uit de 
jaren 1972-1984. 

Een zeldzaamheid
Die Hesekrant was het door het Wijkopbouworgaan uit-

gegeven wijkblad van Hees en Heseveld in de jaren 1972-

1991. Het wordt compleet in het 

Een historische verrassing 
Henk Termeer (werkgroep Historie)

Nieuws van de Werkgroep Leefomgeving
Jan de Kanter

De werkgroep wil u graag op de hoogte houden van de 

zaken die op dit moment spelen in Hees. 

Ruimtelijke ordening – Een zienswijze is ingediend tegen de 

omgevingsaanvrage met betrekking tot de oude smederij 

in de Schependomlaan (nr. 61-63). Dit is geschied in overleg 

met buurtbewoners. 

De gemeente heeft een informatieavond belegd waarop zij 

bewoners heeft geïnformeerd over het concept-bestem-

mingsplan Oud West. De indruk van ons is dat het geen 

gevolgen heeft voor het deel dat in Hees is gelegen.

 

Milieu – Samen met de wijkverenigingen Waterkwartier 

en Weurt is een notitie voorbereid om te komen tot een 

flexibel, permanent en proactief milieubeleid. De insteek 

is om in een direct overleg met alle betrokkenen te verken-

nen wat de vraag en/of het probleem is, hiervoor oplos-

singen te bedenken en dan pas deze te toetsen aan de 

wettelijke regels en normen. De notitie staat op de agenda 

van Kronenburger Forum van 19 november. Leden van 

het Forum zijn de gemeenten Nijmegen en Beuningen, de 

Provincie, de Bedrijfsvereniging Kanaalhavens en de wijk-

verenigingen in West.

 

Visie – De werkgroepen Groen en Leefomgeving gaan met 

elkaar in gesprek om te komen tot een “toekomstvisie” 

op Hees. Waar willen we welke ontwikkelingen initiëren 

en stimuleren? Daarvoor moeten we zicht krijgen op de 

verwachtingen van de bewoners. U gaat hier dus meer van 

horen.

 

Draagvlak – Op onze oproep om u te melden als lid, advi-

seur, deskundige of contactpersoon in een straat, hebben 

we geen reacties ontvangen. We blijven het u vragen. Wilt 

u meer weten of meedoen? Neem contact op via  

dekanterjan@gmail.com 

Gezocht: 
foto’s van de beschadigde Petruskerk in 1942

De Werkgroep Historie kreeg de vraag of er nog foto’s bestaan van 

de Petruskerk, meteen na de zware beschadigding op 22 juli 1942 als 

gevolg van het neerkomen van een zware luchtdrukbom. Het gaat dan 

om foto’s waarop nog het puin te zien is. De redactie kent enkel onder-

staande afbeeldingen van enkele jaren later, waarbij al het puin al is 

opgeruimd.

Heeft u de gevraagde foto’s, laat het de redactie dan s.v.p. weten via 

secretariaat@dorpsbelanghees.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Werkgroep Historie

Een modern Hees’ sprookje: lenige bruid in bakfiets, 

ergens in september. Wie weet wie de gelukkigen zijn?
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<   advertenties   >

 
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

>   Graafseweg 274, Nijmegen
>   (024) 388 66 92
>   info@kopkrachtenco.nl

Karin Eijgenraam  Orthopedagoog | GZ-psycholoog

Vijftig tinten groen 
Cor van der Donk

De werkgroep Groen heeft een duidelijke voorkeur voor een voedselbos op de plek van de 

Noviokassen. Dit idee dragen we al ruime tijd met ons mee en je zou denken dat zo’n woord daar-

door vertrouwd raakt. Het woord “voedselbos” speelde echter geregeld door mijn hoofd en dan niet 

onverdeeld positief. Kwam het door een associatie met voedselbonnen of het beeld van in armoede 

sprokkelende Hans en Grietje-achtige taferelen? Niets van dat alles.

De pruim, de kastanje en de appel 

blijken me in de weg te staan. Niet de 

bomen zelf, maar de ogenschijnlijke 

vanzelfsprekendheid van de mens 

dat hij centraal staat in de voedsel-

keten speelde me parten. Natuurlijk 

zijn deze en andere vruchtdragende 

bomen meer dan welkom naast de 

Betuwse kwets, de rimpelroos, de 

amber olijfwilg, de appelbes en gele 

kornoelje, de granatnaja (een hybride 

van de lijsterbes en de meidoorn), de 

Gelderse roos, het groot hoefblad, de 

duivelswandelstok en de duindoorn 

met de heerlijke bessen, en vele vele 

andere planten, bomen en struiken. 

En natuurlijk is het aangenaam om 

hiervan te kunnen plukken. 

Een voedselbos stelt echter de mens 

niet centraal. In tegendeel. Het is een 

plek waar de natuur zichzelf voedt in 

een bijzonder, haast vergeten cyclisch 

proces waar we getuigen van mogen 

zijn: de ene struik, plant of boom 

voedt de andere. Het voedselbos 

voedt dieren en insecten die op hun 

beurt weer tot voedsel dienen. Het 

voedt vogels. Het is een zichzelf voe-

dende entiteit die nauwelijks beheer 

nodig heeft. Het voedselbos dwingt 

ons het kortetermijndenken achter 

ons te laten omdat de keuze van nu 

feitelijk geoogst zal worden door onze 

kindskinderen. 

Een voedselbos is een ervaring en 

afgelopen 15 oktober hebben enkele 

leden van de werkgroep Groen het 

voedselbos kunnen ervaren. De com-

binatie van teelt van fruit, groenten 

en noten, gecombineerd met herstel 

van natuur lijkt ons op het lijf van 

Hees geschreven. Wouter van Eck, één 

van de grondleggers van het voedsel-

bos Ketelbroek, heeft ons enthousi-

asme weten te versterken door zijn 

kennis en kunde op het gebied van 

duurzame natuur, maar vooral door 

zijn liefde voor die natuur. 

Ik citeer uit de Facebookpagina van 

Voedselbos Ketelbroek: “Het is een 

bijzondere plek, waar met hulp van 

inzichten uit permacultuur en agro-

forestry biologisch teelt van fruit, 

groenten en noten wordt gecom-

bineerd met herstel van natuur. 

Zo zijn de afgelopen vier jaar zo’n 

180 verschillende soorten bomen 

en struiken aangeplant, waardoor 

een ‘eetbaar arboretum’ is ontwik-

keld. Voedselbos Ketelbroek ligt 

in een mooie omgeving, tussen 

de bossen van Groesbeek en het 

Duitse Reichswald (in de buurt van 

Nijmegen).”

De traditie om te eindigen met een 

citaat waarin het woord “groen” 

voorkomt wordt in deze column even 

onderbroken. Terwijl ik aan deze 

column werk, vindt er een aanslag 

plaats in Parijs. “Duurzaamheid” zou 

een leeg woord zijn als deze aanslag 

op vredelievendheid en medemen-

selijkheid onvermeld blijft. In plaats 

daarvan troostrijke woorden van 

Martin Luther King: Zelfs als ik zou 

weten dat de wereld morgen zou ver-

gaan, dan nog zou ik mijn appelboom 

planten.

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

Minder waterdruk in Hees – Heeft u ook last van 

de verminderde waterdruk? Bewoners aan de Kerkstraat 

ervaren dat de waterdruk de laatste tijd erg gering is. 

Onder de douche voel je dat bij de buren de wc wordt 

doorgetrokken. Vitens laat desgevraagd weten dat we 

sinds enige tijd inderdaad via een ander pompstation wor-

den bediend, en dat de druk sindsdien geleidelijk wordt 

teruggeschroefd. Vitens voegt eraan toe dat ze geen klach-

ten hierover ontvangen. Maar dat klopt niet! Een aantal 

van ons heeft wel degelijk geklaagd. Daar wordt tot nu toe 

echter niets mee gedaan. Is dit op meer plaatsen het geval?

Riekske Bongers, Thérèse Carpay, Wouter en Dieuwke van 

Haaften, Hans en Ria Saleming, Leon en Ellen Theunissen

Ervaart u hetzelfde probleem? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@dorpsbelanghees.nl

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

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

m : 06 13162140
e : info@massagepraktijkhees.nl
w : www. massagepraktijkhees.nl

Anne Hoekstra

Aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs

Gecertificeerd/gediplomeerd (sport)masseur
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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 
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> 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

Voor meer 

(024) 377 40 03

informatie kunt 
u bellen met:
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Heeft u nieuwe buren? Meld het ons en stuur een 

mail naar secretariaat@dorpsbelanghees.nl. Wij 

heten hen graag welkom met een 

informatiefolder en een gratis 

nummer van de Stenen Bank.

nieuwe buren?

Bezoek de website van de vereniging

www.dorpsbelanghees.nl

Redactie
Peter Waterkoort (hoofdredactie), Theo Verheggen (eindredactie),  

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

Steen | vormgeving: Simone Weijs & Miranda Thoonen | fotografie: 

Ton van Seters | vaste medewerkers: Dick van Eck, Petra Kateman, 

Miny Schennink | advertenties: secretariaat

Redactieadres van de Stenen Bank 
Kerkpad 95, 6543 XN Nijmegen, tel: 024-3779839

e-mail: redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Kopij
Kopij inleveren voor 18 februari 2016 op het redactieadres.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen 

al dan niet te plaatsen, te redigeren of in te korten.

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 

u elektronisch betaalt, verzoeken wij u om tevens uw adres en postcode te 

vermelden.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
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

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


