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In dit nummer…
… kondigt zich een lente aan, met goede voornemens en volop plannen. Verder: een voedsel-snoepbos op de
plek van de voormalige kassen, een warm onthaal van vluchtelingen, Armeens gebak, Italiaans ijs en Hollandse
bloemen, bestaat stichting Overal veertig jaar, staan we stil bij de oorlogsslachtoffers van Hees 1940-1945, komen
we alles te weten over licht en lampen, en kijken we door de bestaande bebouwing naar het boerderijleven in het
landelijke Hees van vóór 1963. In dit nummer vieren we eigenlijk het leven, om door te gaan, verbonden met wat
was en is.

Een voedselbos in Hees
“Weelderig als een natuurlijk bos, mooi als een
landschapspark en eetbaar als het paradijs.”
Cor van der Donk

De nieuwsbrief van Kenniscentrum Voedselbossen schuwt
de superlatieven niet. De laatste tijd schieten dan ook
her en der initiatieven voor voedselbossen de grond uit.
Zo ook op het terrein van voorheen de Noviokassen aan
de Bredestraat in Hees. Lukt het om deze mooie beloften
waar te maken?

natuur te verzoenen. Het voedselbos is een hedendaagse
verwijzing naar het vanouds dorpse karakter van Hees. We
hebben als werkgroep advies ingewonnen bij Wouter van
Eck. Hij weet agroforestry en permacultuur te combineren
in een mooi ontwerp.

De informatieavond(*) op 10 december 2015 in wijkcentrum Heseweide werd goed bezocht door ongeveer vijftig
personen. Eef Neienhuijsen gaf uitleg over de kaders, doelstellingen en planning. Vervolgens lichtte Cor van der Donk
(Werkgroep Groen van Vereniging Dorpsbelang Hees) de
activiteiten van de werkgroep toe. Als laatste gaf Wouter
van Eck als expert uitleg over het toepassen van een voedselbos op deze locatie. Een beeldimpressie (o.a. een animatie) getekend door Alroy Nanlohy van de Gemeente werd
als leidraad gebruikt.

Situatie tot voor kort

Wat was de ambitie ook al weer?
Waar we als werkgroep aanvankelijk ijverden voor dichte
bosachtige begroeiing, ontstond het idee om landbouw en
Lees verder op pagina 2

Eén van de ontwerpen
in huidige fase

>>

Voorjaarsagenda Hees
Q Bachcantates > zo 13 maart, zo 10 april, zo 8 mei, zo 12 juni > 19.30 uur in de Petruskerk
Q Algemene Ledenvergadering VDH > di 12 april > 20.00 uur in de Petruskerk
Q Paasspeurtocht > Tweede Paasdag > 13.00 uur in Dorpspark Hees
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De kassen zijn al gesloopt en binnenkomt wordt het terrein zaaiklaar gemaakt. Op 12 april, tijdens de Algemene
Leden Vergadering van VDH, wordt u in een presentatie
bijgepraat over de actuele stand van zaken. Er wordt dan
ook ingegaan op de educatieve waarde van het voedselbos
en op veiligheidsaspecten.

Wat treft u aan in het voedselbos?
Naast de bekende voedseldragers zullen vooral onbekendere soorten als olijfwilg, Chinese mahogonie, de Chinese
kornoelje, de slangenden en de schapenbes geplant worden. Zeker in de zomermaanden zal het straks zoemen
van de insecten, kruipen er padden rond, nestelen er veel
verschillende vogels, en vinden ook dwergmuis en wezel
er een plekje. Het terrein vormt dan een heuse oase van
biodiversiteit.

Natuurlijke balans
Voor groeiende biodiversiteit is de plantenrijkdom een
primaire voorwaarde. Iedere voedselketen begint immers
bij het benutten van het organisch voedsel dat planten
met behulp van zonlicht opbouwen. Veel dieren vervullen
vervolgens een cruciale rol voor de plantenwereld. Het
gaat om bestuiving door hommels, bijen en zweefvliegen;
plaagbeheersing door lieveheersbeestjes, oorwormen en
zweefvliegen; en bemesting door vogels en zoogdieren.
Deze functionele samenhang van planten, vogels, zoogdieren, insecten en schimmels zorgt ervoor dat diverse
kringlopen ontstaan in een natuurlijke balans. In een
natuurlijk bos vindt jaarlijks een enorme productie van
biomassa plaats, zonder schadelijke input als kunstmest
of bestrijdingsmiddelen. Mesten, spuiten of gieten is niet
nodig. Indien goed aangelegd, kan ook bij een voedselbos
volstaan worden met weinig beheer.
Een voedselbos heeft net als een natuurlijk bos tijd nodig
om zich goed te ontwikkelen. Als onkruiden je irriteren kun
je ze afsnijden en als organische mest op de bodem leggen.
Schoffelen of spitten bevoordeelt echter de juist weinig
geliefde pioniersplanten zoals akkerdistel en ridderzuring.
Die zullen dan uitbundig gaan woekeren. Als de schaduw
toeneemt en het bodemleven zich verder ontwikkelt,
verdwijnen deze pioniersplanten na een paar jaar echter
vanzelf. Ze zijn verslaafd aan zonlicht en kale, verstoorde
grond. Ze groeien nooit in een bos, en dus ook niet meer in
een wat ouder voedselbos.

Eetbaar groen

Het geheim van een succesvol voedselbos is dat je de
natuur het werk laat doen. Dus niet langer spitten, wieden en schoffelen, maar juist de grond de rust gunnen
die nodig is om een gezond bodemleven te ontwikkelen.
Op die manier groeien vaste planten het best. Zo worden
meer ecologische principes van een natuurlijk bos ingezet
om een verrassend grote variatie aan fruit, noten en eetbaar blad te produceren. Denk aan het plannen en planten
in meerdere lagen —van de grootste woudreuzen tot lagere struiken in halfschaduw— met klimmers en kruipende
planten als extra lagen. Denk ook aan het bieden van nestgelegenheid en overwinteringsmogelijkheden aan nuttige
insecten. Of denk aan het op de bodem laten liggen van
lekker veel organisch materiaal, zodat de vruchtbaarheid
toeneemt en water wordt vastgehouden voor droge tijden.
2
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Een voedselbos in je wijk, dat sluit aan bij de brede aandacht die de laatste jaren is ontstaan voor streekproducten, eten met de seizoenen, en wildplukken. Een
sympathieke spelregel is dat ieder er
mag plukken en
proeven naar eigen
behoefte, maar niet
meer dan dat. Zo laat je
ook nog wat over voor andere buurtbewoners. In het
huidige ontwerp is een
picknickplek voorzien.
Wellicht wordt het een
plaats waar straks
recepten worden
uitgewisseld.

Door bewust te kiezen voor eetbare soorten krijgt het
groen meer betekenis voor de bewoners. Het gemeentegroen is niet langer enkel een groen decorstuk, maar een
zinvol deel van de leefomgeving.
Naast een voedselbos zijn er nog veel meer mogelijkheden:
lanen met walnoten en tamme kastanjes, plantsoenen
met Josta-bes en kroosjespruim, een kiwi die tegen de
gevel van de school groeit… Als je er oog voor hebt, zie je
tal van mogelijkheden. Hoe meer hoe beter!
Zie voor meer informatie:
www.facebook.com/foodforestketelbroek en
www.richforests.org

Voor dit artikel is gebruikt gemaakt van informatie van Wouter
van Eck, de presentatie en de terugblik van de gemeente op de
bijeenkomst van 10 december 2015. Bewerking door Cor van
der Donk, namens de Werkgroep Groen.
(*) Voor de gepresenteerde informatie tijdens de bewonersavond op 10 december 2015 verwijzen we u naar
www.nijmegen.nl (typ “voedselbos Bredestraat” en u
wordt doorverwezen).

Column |
Henk Termeer
Laag Hees
Tien meter boven N.A.P. , dat is ongeveer de
hoogte waarop wij Heesenaren wonen. En
dat is aanzienlijk lager dan de meeste andere
Nijmegenaren. Dat Nieuw Amsterdams Peil is
het gemiddelde niveau tussen het eb en vloed
van de Noordzee. Dan denk je dat het wel goed
zit met de waterveiligheid in deze streken, zo’n
tien meter boven zeeniveau. Maar door de ligging
van Hees, tussen de twee grote rivieren Maas
en Waal en direct gelegen aan Waal en MaasWaalkanaal, is de situatie toch niet zo hoog en
droog als die op het eerste gezicht lijkt. Bij grote
hoeveelheden af te voeren water (regen, smeltende sneeuw) –en door de opwarming zijn die
echt aanzienlijk groter aan het worden– ontstaan
er ook hier, op tien meter boven N.A.P., problemen. Kijk maar eens op www.overstroomik.nl en
vul daar je postcode in. Dan krijg je als antwoord:
“Ja, je overstroomt maximaal 2,0 meter”, gevolgd
door enkele praktische tips om het met je gezin
langere tijd op zolder vol te kunnen houden. Wat
overdreven lijkt me die conclusie wél, als ik denk
aan de steen in de muur van de Petruskerk over
de ergste overstroming hier in 1798. En aan de
spiksplinternieuwe nevengeul (Spiegelwaal),
speciaal aangelegd om het waterpeil in de Waal
27 à 34 cm. omlaag te brengen. Maar je voelt toch
nattigheid.

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 periode rond de Tweede Wereldoorlog.
de stenenbank
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Uitnodiging algemene ledenvergadering 2016

Eerbetoon aan Heese oorlogsslachtoffers

Donderdag 12 april in de Petruskerk

Oproep: creatieve en financiële bijdragen gevraagd

Aanvang 20 uur (kerk is open vanaf 19.30 uur)
Beste leden,
Een Algemene Ledenvergadering is misschien niet de meest inspirerende
activiteit die door de VDH georganiseerd wordt. Toch durven we jullie er
van harte voor uit te nodigen, omdat het van waarde is om als leden met
elkaar in gesprek te zijn over hoe het de vereniging vergaat en wat de
plannen zijn voor het komende jaar. Bovendien wordt er in het tweede
deel van de avond, vanaf ongeveer 21.00 uur, een inspirerende presentatie
gegeven door de Werkgroep Groen over een echt voedselbos. Dat gaat
er nu ook in Nijmegen komen. In Hees welteverstaan. We hopen jullie op
12 april dan ook te zien en spreken!
Namens het bestuur,
Nico de Vos, voorzitter

Op 25 september 2014 hebben we als vereniging meegewerkt aan de druk
bezochte 70-jarige herdenking van de militaire en burgerslachtoffers
van de crash van 25 september 1944. Die stijlvolle en indrukwekkende
herdenking heeft het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees op
het idee gebracht om meer aandacht te schenken aan alle, ongeveer
30, Heese oorlogsslachtoffers.

Plaquette

Betekenisvolle bijdrage

Een daartoe ingestelde projectgroep van twee historici,
Henk Termeer en Rutger Zwart, aangevuld met kunstenaar
en VDH-bestuurslid Jef van Kuyk, heeft het idee uitgewerkt en het bestuur heeft haar voorstel voor een plaquette inmiddels overgenomen. Het plan is om de herdenkingsplaquette voor de oorlogsslachtoffers van Hees bij de
ingang van de Petruskerk in september 2016 te onthullen.
We hebben goede hoop dat dit zal lukken.

Het bestuur van de VDH wil zo veel
mogelijk Heesenaren bij dit initiatief betrekken en ook bij de financiering ervan. We willen de totale
kosten laag houden, maar de plaquette, de herdenking,
en wat er verder nog bij komt; het kost natuurlijk geld.
Daarom zal de VDH de komende periode de grotere bedrijven in Hees benaderen voor een passende bijdrage. Maar
ook de kleine bedrijven en de Heese burgers kunnen en willen waarschijnlijk graag hun aandeel leveren. En dat kan.

Agenda

Heese kunstenaars

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De plaquette zal tegen materiaalkosten door Jef van Kuyk
worden vervaardigd. Het is de bedoeling dat de plaquette
een blijvende herinnering vormt. Daarbij zijn ook andere
kunstuitingen denkbaar. Het bestuur doet daarom hierbij
een oproep aan Heese kunstenaars die ideeën hebben voor
een bijdrage aan dit herdenken, om voor 1 april contact op
te nemen met het bestuur via een mail aan het secretariaat. We gaan daarbij uit van vergoeding van eventuele
materiaalkosten.

Opening
Mededelingen
Goedkeuring Verslag Algemene Jaarvergadering 9 april 2015
Terugblik 2015
Jaarverslag 2015 penningmeester
Verslag kascommissie, decharge penningmeester over 2015
Benoeming nieuwe kascommissie 2016
Aftreden bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden: De bestuursleden
Miny Schennink-Paus en Siebold de Graaf zullen na acht jaar het bestuur verlaten. Het
bestuur is in overleg met nieuwe kandidaten. Nadere informatie zal via de website
bekend worden gemaakt.
9. Toelichting te voeren beleid en plannen 2016
10. Concept begroting 2016
11. Rondvraag

Laten we dat doen door allemaal een betekenisvol bedrag
(€1,94; €19,44; €194,40 dan wel €1944,-) of een veelvoud
van zo’n bedrag over te maken op rekeningnummer
NL40 INGB 0000 3499 55 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang
Hees. Vermeld daarbij “Herdenkingsplaquette Hees 19401945”. Als de opbrengst het toelaat, zal daarmee tevens
een informatieve gedenkplaat over de crash van 25 september 1944 aan de lage muur om de Petruskerk worden
bekostigd.
We verwachten u in het juninummer verder te kunnen
informeren over de voortgang van dit project.
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees

Korte pauze
12. Presentatie: “Voedselbos, nu ook in Hees” door Cor van der Donk en Ab Verheul
(Werkgroep Groen). [Zie ook het openingsartikel van deze Stenen Bank.]
De stukken behorend bij agendapunten 3, 5, 7 en 10 liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage. Wie hiervan al eerder een kopie per e-mail wil ontvangen, kan contact
opnemen met de secretaris (secretariaat@dorpsbelanghees.nl of 024-3779839).
Eventuele aanpassingen in het programma of ander “laatste nieuws-berichten” zullen op
www.dorpsbelanghees.nl worden gepubliceerd.
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De twee huisjes links naast het in 1935
door brand getroffen Heeslust werden op
25 september 1944 vol getroffen door de neerstortende
Britse bommenwerper.
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Wijkagenda 2016 •

Verslag van de bewonersavond

Op 25 november werd in basisschool De Lanteerne een
bewonersavond gehouden op initiatief van de gemeente. Het doel was om input te krijgen voor de Wijkagenda
2016, een onderdeel van het Wijkaanpakprogramma
(WAP). Alle inwoners van Hees waren uitgenodigd per
flyer; zo’n vijftig gaven acte de présence.
Wijkmanager
Anne-Marie
Nannen heette
iedereen welkom
en vertelde over
de bedoeling
van de avond.
Vervolgens nam
Geerte Meijer
(projectleider)
het woord om
de aanwezigen
te vertellen over het WAP. Daarna volgden workshops van
een half uur. Bewoners konden kiezen uit vijf thema’s. Er
werden twee rondes georganiseerd, zodat de bewoners
van Hees over meerdere thema’s konden meepraten. We
noemen per thema de belangrijkste punten van de avond.

1

Hees en de relatie met de omgeving
door wijkbeheerder Vincent Meijers

Identiteit en
samenwerking
De aanwezige
bewoners gaven
aan dat ze het
belangrijk vinden
om de identiteit
van Hees op de
kaart te zetten. Men vraagt
zich af hoe men
samen met de
gemeente tot een visie kan komen op het “dorp”. Bewoners
zijn op zoek naar manieren om meer grip krijgen op bijvoorbeeld bestemmingsplannen of het behoud van cultureel erfgoed. De aanwezigen vonden het belangrijk om
zowel de eigen identiteit van Hees te waarborgen als de
verbinding met de rest van de stad te bevorderen.
6
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Milieu is hoofdzaak
Milieu is heel belangrijk, zoals al blijkt uit het doorlopende
agendapunt “West wil groene buffer”. Het gaat dan om de
afscheiding van vieze lucht, stank, fijnstof en geluid van de
industrie, de komst van de Oversteek, maar bijvoorbeeld
om overlast van de houtkachel van de buren.

Meer doen in het groen

3

Jeugd en spelen
door Marieke van Kan

Er is veel ruimte voor jonge kinderen om te spelen in Hees.
Voor jongeren vanaf 12 jaar is er volgens bewoners echter
te weinig te beleven waardoor ze de speelplekken voor de
kleintjes bezetten, zoals het voetbalpleintje. De bewoners
zouden het leuk vinden als er op initiatief van de jeugd ook
iets komt voor de 12+ categorie. Te denken valt aan een
skateplek voor beginners, of aan “echte” doeltjes in het
distelpark. Het initiatief moet dan wel echt van de jeugd
zelf komen.

Bewoners willen samen aan de slag in en met het groen,
en ze willen samen wandelen en fietsen door het groen.
Ze zijn blij met de heringerichte Kerkstraat, maar willen
het liefst nog veel meer verbindingen voor wandelen en
fietsen door de parkengordel van West. Het mooi inpassen
van het nieuwe parkje op het terrein van de Noviokassen
of het opknappen van de Wolfskuilseweg horen daar bij.
Ook wil men graag samen aan de slag in het groen; bijvoorbeeld door het landje van Lap op te pakken, samen
met de Zorgboerderij. Er zijn zorgen over hoe men andere
bewoners daarvoor kan mobiliseren. De Werkgroep Groen
van Vereniging Dorpsbelang Hees heeft aangegeven dat ze
hierin graag trekker wil zijn.

2

Veiligheid en verkeer
door wijkagent John Striekwold

De bewoners voelen zich veilig in hun eigen woonomgeving. Ze maken zich wel zorgen over inbraken, hoewel
deze het laatste jaar iets zijn afgenomen. Bewoners ervaren geen jeugdoverlast. Er zijn zorgen over de verkeerssnelheid in de 30km gebieden. De nieuw geasfalteerde
Kerkstraat nodigt volgens hen uit om te hard te rijden
en dat gebeurt dan ook. De bewoners opperen om hier
te gaan controleren op snelheid. Ze willen ook graag
inspraak hebben in de nieuw in te richten Wolfskuilseweg.
Wijkagent John Striekwold geeft aan dat melden van overlast en incidenten zeer belangrijk is en dat het zeker een
positieve invloed heeft.

het volgens de bewoners bijvoorbeeld goed zijn als er
weer kleine middenstand zou terugkeren in de kern van
Hees. Ook werd geopperd om een ontmoetingsruimte te
maken in de wijk, wellicht in Sancta Maria. Samen eten in
samenwerking met de begeleide woonvormen in de wijk
zoals het Ribw, Pluryn en Iriszorg, zou een goed idee zijn.
Verwelkom nieuwe bewoners; betrek het Josefklooster
met activiteiten bij de wijk; organiseer lees-, fiets- of
wandelactiviteiten.

Oog voor elkaar
Eenzaamheid is vaak niet zichtbaar. Piet Ziere nodigt
de bewoners van Hees uit om zich aan te sluiten bij de
stuurgroep Oog Voor Elkaar, die bestaat uit bewoners en
professionals in de wijk. Hier leer je eens in de zes weken
over oorzaken, verschijningsvormen en het aanpakken van
eenzaamheid.

5
4

Ontmoeten en eenzaamheid in Hees
door Piet Ziere (Tandem)

Kleine middenstand en andere initiatieven
Hees kent al veel ontmoetingsbijeenkomsten zoals het
dorpsfeest, het Bouwdorp, de nieuwjaarsreceptie, de
Bach-cantates in de Petruskerk, het midzomernachtconcert, de werkgroepen van VDH, de eetgroepen in de
Bredestraat en de Kerkstraat, en Tennisvereniging Tachus.
Om nog meer gelegenheid tot ontmoeten te creëren, zou

Groen en dorpskarakter
Stef van Roemburg (ruimtelijke planvorming)

De bewoners
zijn zeer tevreden over het
groene karakter
van Hees, maar
ze maken zich
zorgen over
het behoud van
de historische
groenstructuur.
Ook missen ze in
het kader van het
dorpskarakter
wel iets van een dorpscafé. Dit zou vanuit de bewoners
opgepakt moeten worden. De toekomstige ontwikkelingen, zoals de Wolfskuilseweg die verbouwd wordt en de
geluidsafscherming van de Energieweg, worden door de
bewoners kritisch gevolgd.

Afsluiting
Na de workshops werden de bevindingen aan alle aanwezigen teruggekoppeld. Anne-Marie Nannen sloot de avond
vervolgens af. De resultaten van de avond worden meegenomen in het WAP. Het conceptprogramma wordt eerst
voorgelegd aan de bewoners van Hees.
Voor een eerste bewonersavond was de opkomst succesvol. Het is goed om te zien dat de aanwezigen actief willen
meedenken en -werken aan de toekomst van Hees.
de stenenbank
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Langs het tuinpad van mijn opa
De boerderij op Kerkpad 33 in de herinnering van Harry van Eck
Henk Termeer

Het waren twee foto’s op de website noviomagus.nl die tot dit artikel leidden. Foto’s van
twee compleet verschillende werelden. Op de ene, een kleurenfoto uit 1999, zie je een man
bij een boom staan in het Dorpspark Hees, Die boom stond volgens hem vroeger in de tuin
van zijn opa. Op de andere foto in zwart-wit zien we de boerderij van zijn opa, maar in een
totaal onherkenbare omgeving: de zo op het oog behoorlijk idyllische wereld van vóór de
aanleg van het park. Zoiets zet je aan het denken en aan het speuren. Wie woonden daar
toen? Hoe leefden ze en hoe zag hun wereld er uit?

Verdwenen wereld

Bij de grootouders

De inzender van de foto’s was Harry van Eck en al snel
kreeg ik van noviomagus.nl zijn adres in Maastricht. Ik
vroeg hem per e-mail om nadere informatie over de voormalige boerderij aan het Kerkpad en het leven daar. De
e-mailcorrespondentie en het speurwerk die daarop volgden, leverden een mooi verhaal op en diverse familiefoto’s
uit een verdwenen wereld: het boerderijleven in het landelijke Hees van vóór 1963.

Harry (nu 75 jaar) herinnert zich uit de oorlog een logeerpartij bij zijn grootouders van moeders kant, op het adres
Achter de Hoofdwacht, als volgt: “Tijdens het bombardement van Nijmegen zat ik in de kelder van de Oude
Laeckenhal op de Grote Markt. Als ik ‘s avonds braaf ging
slapen mocht ik eerst nog even kijken naar de brandende
V&D en Hema.” De periode daarna vat hij als volgt samen:
“In 1960 moest ik in militaire dienst en had dus weinig
contact met Hees. Na de diensttijd ging ik naar naar
Dordrecht en uiteindelijk naar Maastricht alwaar ik nu
53 jaar woon (in de op een na oudste stad, al zullen veel
Maastrichtenaren het hier niet mee eens zijn)”.

Harry van Eck stamt uit een van oorsprong Neerbosche
boerenfamilie. Zijn grootvader H.A. van Eck werd in 1881 in
Afferden geboren en had als volwassene een grote boerderij in Deest. Daar kwam in 1914 Harry’s vader Jan (officiële
namen: Jacobus Bernardus Cornelis) van Eck ter wereld
als oudste van acht kinderen: vier jongens (Jan, Ben, Cor
en Jos) en vier meisjes (Gon, Riek, An en Jet). Die boerderij
brandde af en daarna kocht opa zo rond 1925 deze kleine
boerderij aan het Kerkpad 33 in Hees. Vader Jan was inmiddels getrouwd met de Nijmeegse Bep Kersten en hij werkte
als slager in de Lange Hezelstraat. In november 1940 werd
hun zoon Harry geboren en wat later zijn zusje Engeltje.
Hun opa en oma bleven in de boerderij aan het Kerkpad
wonen en zoon Jan en kleinzoon Harry kwamen daar geregeld en graag op bezoek. Dan liepen ze vanaf het Kerkpad
over een smal tuinpad (waar nu de Melkweg loopt) langs
Rivo Torto naar de links in het groen verscholen boerderij.
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Over zijn jongensherinneringen aan de boerderij van zijn
grootouders, waar alle acht ooms en tantes getuige de
familiefoto’s nog vaak samen kwamen, vertelt Harry het
volgende. “Als jonge jongen kwam ik graag bij mijn grootouders in Hees. Het woonhuis was een eenvoudige boerderij met een werkkeuken, een woonkeuken en een goede
woonkamer (voor als de dokter of pastoor kwamen). Op
de 1e verdieping waren diverse slaapkamers en een grote
zolder waar de weck stond en grote Keulse potten met
ingelegde augurken en dergelijke. Verder was er een groter
deel (stalgedeelte) met een hooimijt, drie of vier koeien,
een paar varkens en een ijsco-wc (zo’n plank met een
ronde deksel) pal boven de gierkelder.”

Primitief
Hoe primitief het boerenleven daar nog was, blijkt uit het
vervolg van zijn verhaal. “Er was geen elektriciteit of riolering, wel gas in de woonkeuken en de goede kamer. Hier
moest je dus letterlijk de lamp aansteken, met een lucifer
naar het gaskousje.” Opa en oma verdienden de kost op de
kleine boerderij met het kweken van tuinbouwproducten
en het houden van wat vee. Harry herinnert zich daarover
nog: “In november werd een varken geslacht met uiteraard een proefje voor de dokter en de pastoor. Het geheel
ommuurde perceel was een waar paradijsje. Langs de
muur voor villa Rivo Torto stond het roodfruit (frambozen, bessen en dergelijke). Verderop langs de muur stond

een groot kippenhok met uitloop en twee pruimenbomen
(Reine Claude). Verder waren er velden met groenten en
aardappelen, staakbonen, polbonen et cetera. Aan het
eind van het perceel stonden de fruitbomen, peren en
appels (heerlijke rode zigeunerinnen en sterappels).”
Omdat opa Van Eck in de jaren vijftig al een oude man was,
kreeg hij geregeld hulp van zijn zonen. Harry beschrijft dat
als volgt: “De twee oudste zoons (mijn vader Jan, en Ben)
hielpen na hun gewone werkzaamheden en op zaterdagen
met spitten, zaaien en de mest uit de gierkelder verspreiden. Een tractor of dergelijke was er niet, alles was eerlijk
handwerk. Met spitten kwam men in die natte grond
hoogstens twee spaden diep.”

Tante Truus
Dat ook kleinzoon Harry de handen uit de mouwen moest
steken, blijkt verderop in zijn verhaal: “Inmiddels was ook
een zus van oma in huis opgenomen, tante Truus. Ze stond
stijf van de reuma en was zeer gelovig. In de KRO-gids
zocht ze alle geestelijke radioprogramma’s. Deze radio
was aangesloten op een grote accu en die moest maandelijks achter op mijn fiets naar een elektrozaak in de Lange

Hezelstraat om opgeladen te worden. Regelmatig bracht
ik tante Truus met een rolstoel naar de Hoogmis in de
Waterstraat. Omdat je in die tijd voor de mis niets mocht
eten of drinken was het een zware tocht met die ouderwetse rolstoel. Tijdens de mis werd het mij, vooral tijdens
het zwaaien met het wierookvat, vaak zwart voor de ogen.
Maar dan mocht ik even naar buiten, lucht happen.”

Prettige herinneringen
Al met al overheersen de prettige herinneringen aan de
boerderij van zijn opa. Zo schrijft Harry: “In de zomer
stonden de koeien op een perceel in de Ooypolder. Een
groot feest was het om na het hooien bovenop de hooikar te

mogen zitten en dan via de Waalkade naar Hees te trekken.
Het grootste deel van de niet zelf verbouwde levensmiddelen kwam van tante An. Zij had een kruidenierswinkel
annex bakkerij op de Graafseweg. Ook mijn opa van moederskant (Daan Kersten) had een kruidenierswinkel, Achter
de Hoofdwacht. Hij kwam regelmatig met zijn fiets met
voorop een grote rieten mand vol boodschappen. Een mooi
moment was ook als de vriendin van de jongste zoon [van
zijn opa, oom Jos] vanuit Oss per trein en tram aankwam
op de Dorpsstraat. Achter op mijn fiets, langzaam rijden
over het Kerkpad, om iedereen te laten denken dat het
mijn lief was.”
Harry besluit zijn verhaal aldus: “Een geweldige onbezorgde tijd. Het liedje van Wim Sonneveld: ‘het tuinpad van
mijn vader’, kon geschreven zijn op het Kerkpad. Als ik er,
eens in de zoveel jaar, eens langsloop dan fluit ik dit liedje.”
Bij de foto's, v.l.n.r:
−− Harry van Eck in het Dorpspark Hees (1999, familiearchief)
−− Uitzichtfoto met Kerkeveld en boerderij Van Eck (1960, RAN)
−− Uitsnede uit luchtfoto (1949, RAN)
−− Tekening van boerderij Van Eck door broer (familiearchief)
−− Foto 40-jarige bruiloft opa en oma Van Eck (1946, familiearchief)
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Column | Kwan

Vingerhoets met zijn
gezin in de Dr. Jan
Berendsstraat. Zijn
bedrijf maakte onder
meer de monumentale
centrale trappartijen
in concertgebouw De
Vereeniging, dat in die
jaren in de steigers
stond.

Alleen maar goud!
Ik heb een hekel aan sporten. Zo! Dat is er uit. Balsporten,
teamsporten, denksporten... Het is allemaal niet aan mij
besteed. En dat is best lastig. Zeker als een van je goede voornemens “een sportief 2016” is. Daarnaast zijn er vijftien hardnekkige zwangerschapskilo’s blijven plakken. Dan kun je hopen dat
die kilo’s er zomaar ineens afvallen na een heerlijk nachtje slapen, maar die kans is klein: zeer klein. Ik heb de statistieken er
niet op los gelaten, maar ik verwacht dat de kans op het winnen
van de Staatsloterij jackpot groter is.
Nu moet ik er nog even aan toevoegen waarom ik zo’n hekel
heb aan sporten. Voor een deel ligt de oorzaak bij mijn luie aard.
Ik kan intens genieten van niets doen. Heerlijk! Een andere
reden is dat ik nooit iets half kan doen. Ik kan me niet gewoon
vermaken met een beetje beweging, voor de gezelligheid. Als ik
sport, wil ik meteen de beste zijn. En dat is best een vervelende
eigenschap, want als ik geen kans maak op het wereldkampioenschap, ben ik al bijna niet meer gemotiveerd.
Met dit in het achterhoofd begin ik daarom liever niet aan een
nieuwe sportieve uitdaging. Want zo heel leuk is het niet om
een extremistische fanatiekeling te zijn. Maar ja, die vijftien
extra kilo’s, hè? En dan dat voornemen voor een sportief 2016.
Ik zou toch niet al na één maand mijn voornemen laten varen?
Zo geschiedde het dat ik op een donkere dinsdagavond door de
regen naar het zwembad fietste. Dan is er bij Zwembad West
namelijk een vrouwenuurtje. Net wat ik nodig had. Een ontspannen, sportief uurtje. Dat was het idee.

En nu heb ik spijt. Heel veel spijt. Want natuurlijk word ik niet
de nieuwe Kromowidjojo. Maar in de categorie “spierpijn” heb
ik wel een dikke vette plak goud gewonnen!

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.
10
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Vluchtoord Nijmegen
De Belgische vluchteling was toen al vertrokken om te
gaan werken in Duitsland, als bouwingenieur in de mijnen.
Toen daar de nazi’s aan de macht kwamen, vertrok hij
naar Zwitserland om na 1945 weer
terug te keren naar België. Daar overleed hij 1947.

Meesterwerken

Vluchtelingen,
de trappen in de
Vereeniging én de
Stenen Bank
Jan Brauer

Zo’n 1500 Belgische vluchtelingen kwamen
in 1914 naar Nijmegen bij het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog. Een van hen was de
25-jarige Jos Vingerhoets uit Antwerpen, zoon
van een aannemer. Begin oktober 1914 vluchtte hij voor het oorlogsgeweld uit Antwerpen
en startte in Nijmegen de Kunststeenfabriek
‘Nederland’ – Vingerhoets & Co.

Werkplaatsen in Hees
Maar wat had ik me vergist! Ja, er waren wel wat dames gezellig aan het dobberen, maar er werd ook hard gewerkt. In no
time spotte ik twee kwieke mevrouwen die in stevig tempo
baantjes trokken. En dan kan ik natuurlijk niet achterblijven.
Ondanks dat ik al maanden niets sportiefs had gedaan, zwom
ik of mijn leven ervan afhing. Mijn spieren verzuurden al gauw,
maar ik wilde minstens zoveel baantjes trekken als een Ranomi
op een gemiddelde training.

Jan van Vucht Tijssen. Op 17 juni 1922 werd de bank in het
hartje van Hees neergezet ter gelegenheid van de opening
van de elektrische tramlijn.

Het bedrijf leverde volgens het briefhoofd “kunstmatigen hardsteen, natuurgraniet, zandsteen
en marmer” en hield kantoor op het Mariënburg,
destijds het Nijmeegse zakencentrum. De werkplaatsen van Vingerhoets’ fabriek lagen in de
Schependomlaan (destijds Dorpsstraat), in de
oude paardenstallen van Oscar Carré, rechts naast
het huidige Men & Women’s Care. Zelf woonde

Het bedrijf van Vingerhoets was gespecialiseerd in bijzondere steensoorten en terrazzo-werk voor drempels,
vloeren en trappen. Ook werd beton bewerkt met behulp
van mallen en stempels, zodat het leek op steenhouwerswerk: de zogenaamde “kunstmatigen hardsteen”.
Na de bijdrage aan De Vereeniging volgde nog een meesterwerk in de Groenestraat, op nr. 210. Daar werd in 1921
de Agnes Reiniera Fröbelschool geopend, inmiddels een
Rijksmonument. In de gevel van de school —nu kinderdagverblijf De Tweeling— staat de naam van architect
Vingerhoets gestempeld in beton. Ook in Hees liet de
fabriek enkele jaren later een monument achter: de
Stenen Bank! Gemaakt door beeldhouwer Schippers van
de genoemde fabriek, naar een ontwerp van de Heese
kunsthistoricus Jan van Rijckevorsel en kunstenaar

Jos Vingerhoets (1890-1947), een
Belgische vluchteling die in zijn korte
verblijf enkele monumentale afdrukken in vluchtoord Nijmegen achterliet; een waardevolle bijdrage aan de
Nederlandse samenleving en onze stad.

< Ingezonden bericht >

Gelukkig bruidspaar terecht
maandag 14 december 2015
Beste redactie van de Stenen Bank,
Via medegemeenteleden van de Maranathakerk
werden we op de hoogte gesteld van jullie oproep in het
decembernummer.
Wij kunnen jullie vraag beantwoorden: wij zijn het gelukkige
bruidspaar dat op de foto staat op onze trouwdag 11 juli 2015!
Wij zijn vanaf ons huis naar de Petruskerk gefietst en na de
huwelijksdienst verder naar de Looimolen gefietst voor ons
feest. Het was een geweldige dag!
Mvg
Matthijs en Petra van den Hoven, Nijmegen
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Licht en lampen
Dick van Eck

Je komt ze overal tegen, die duurzame lampen: in straatlantaarns, in het achterlicht
van je fiets, als theaterverlichting. Maar als je naar de winkel loopt om zo’n lamp te
kopen, word je hoorndol van alle soorten en maten. Je weet eigenlijk niet meer wat
te kopen: grote fittingen, kleine fittingen, dimbaar ja of nee, TL, LED, spots, spaarlampen. Om nog maar te zwijgen over de kleur. Het is meer dan een fatsoenlijk mens verdragen kan. Dit keer wil ik wat basisprincipes behandelen over licht, en lampen in het
bijzonder. Want Watts, Lumen en kleurtemperatuur zijn zaken die volgens mij wat
uitleg verdienen.

Watt en Lumen
Sinds de uitvinding van de gloeilamp door Edison
en de exploitatie ervan door de broertjes Philips
(Anton en Gerard), is er ontzettend veel veranderd.
Je bent niet meer afhankelijk van de zon en je kunt
’s nacht gaan en staan waar je wilt. De eerste lampen bestonden uit een dunne spiraaldraad waar
behalve licht ook veel warmte vanaf kwam. Het
licht uit zo’n gloeilamp vinden we wel mooi, verwend door kaarslicht als we zijn.
Als we de lichthoeveelheid uit een lamp wilden
weten, keken we naar het elektrisch vermogen van
zo’n lamp: 7 Watt was een geel pitje en 150Watt
een felle, witte keukenlamp. Bij de nieuwe lampen
zoals de TL-, spaar- of LED-lamp gaat dat niet meer
op. We moeten namelijk niet kijken naar het elektrisch vermogen, maar naar de echte hoeveelheid
licht. Vroeger werd het licht uitgedrukt in kaarsen, wat een redelijk onnauwkeurige bron was.
Later is die situatie verbeterd doordat andere,
zogenaamde ijklichtbronnen werden gebruikt.

Fotometrie
We zitten nu in het mooie vak van de fotometrie.
De Kaars of Candela is de natuurkundige objectieve maat van de hoeveelheid licht, waarvan
de Lumen rechtstreeks zijn afgeleid. Het zijn
de Lumen (Lm) die je terugvindt op de verpakking van de nieuwe lampen. Uit een gloeilamp
van 40Watt kun je meten dat er 400Lumen uit
komt. Als je zo’n lamp wilt vervangen, wil je dus
een LED-lamp hebben die ook 400Lumen levert,
maar wel veel minder energie verbruikt.

12

Een lantaarnpaal in Dorpspark Hees
(Illustratie Joop van Eck)

En die lampen zijn er. LED-lampen die 400Lm uitstralen,
verbruiken zo’n 6,5Watt. Ze zijn dus 40/6,5 = 6 keer zo
goedkoop als een gloeilamp. Het lichtrendement van een
LED is ook veel hoger dan dat van een gloeilamp. Dat rendement kun je eenvoudig bepalen door het aantal Lumen
te delen door het elektrisch vermogen. Een 400Lumen LED
heeft een rendement van 400/6,5 = 60 Lm/W, terwijl die
gloeilamp een rendement heeft van 400/40 = 10Lm/W. Dat
is een slok op een borrel. In de grafiek (Figuur A) heb ik voor
verschillende soorten lampen hun verbruik in Watt uitgezet tegen de hoeveelheid licht. Je kunt zo eenvoudig het
rendement van iedere lamp aflezen.

Kleurtemperatuur
Gloeilampen geven mooi licht, terwijl zo’n TL-balk of een
LED -lamp van dat witte licht geeft, waardoor je er uitziet
als een lijk. Dat komt omdat gloeilampen (zoals zonlicht)
alle kleuren van de regenboog (spectrum) uitzenden,
waarbij het kleuraccent verandert als je de hoeveelheid
licht verandert. Kaarsjes zijn geel, grote pitten zijn wit.
Gloeilampen verschuiven dus van roodgloeiend naar
witheet. Die verschillende kleuraccenten noemen we de
kleurtemperatuur van het licht en die wordt uitgedrukt
in graden Kelvin (het natuurkundige broertje van de
Celcius). Geelachtig licht heeft een kleurtemperatuur van
2400K, terwijl de zon een kleurtemperatuur van 6000K
heeft (Figuur B). Als je bij een dimbare halogeenlamp de
lichtintensiteit verandert, zie je dat ook de kleursensatie
verschuift van licht waar veel oranje in zit naar licht waar
meer blauw in zit.

“warm licht” noemen. Dat komt dus omdat gloeilampen
een breed spectrum hebben terwijl LED-licht een beperkt
spectrum heeft. Het is dus een hele kunst om LED-lampen
te maken waarvan de kleursensatie overeenkomt met die
van een gloeilamp. Daarom staat er op de verpakking altijd
de kleurtemperatuur van de LED. Wil je een warme kleur
dan kies je voor 2400K; wil je zakelijk, neem dan 4000K.
En denk erom, als je een LED-lamp dimt, dan verandert hij
niet van kleur! Minder romantiek dus.

Lampenvervangplan
Een LED-lamp kan dus zes keer zo goedkoop branden voor
hetzelfde licht als een halogeen gloeilamp. Ik ben met een
lampenvervangplan begonnen en geef u een voorbeeld:
In de kamer hadden we vier van die halogeen spots van
200Lm en 35W per stuk (140W), die we iedere avond vijf
uur aan hadden. Dus dat is 5x140 = 0,70kWh op een dag,
dus 365x0,7 = 250kWh per jaar. Bij 22ct per kWh betaal je
voor die vier lampjes €56,- aan energie. Deze halogeen
spots hebben een rendement van slechts 5,7Lm/Watt (dat
is heel slecht!) en een kleurtemperatuur van 2700K.
Er is een LED-lamp van 200Lm met een kleurtemperatuur
van 2700K en een verbruik van 4W. Deze koude lampen
verstoken dus 8,7 keer zo weinig energie dan die warmtelampen. Dat scheelt zo’n €49,- per jaar. Zo’n lamp kost
€5,- bij het Kruidvat. Binnen een jaar heb je zo’n LED-lamp
er dus al uit! Bedenk dat zo’n LED drie tot vijf jaar mee kan
(bij vijf uur branden per dag). Dan is de beslissing om over
te gaan wel erg gemakkelijk.

Er is nog de volgende kanttekening. De Kruidvat LEDspotjes hebben een iets kleinere licht-spreid-hoek (zie
Figuur C) dan de halogeen spotjes. Ze hebben bovendien
een meer abrupte lichtovergang. In de keuken heb ik twee
van die dimbare, spiraal halogeen knoeperds. Die sturen
twee keer zo’n 150W uit (2x2000Lm). Je wilt tenslotte
wel zien wat je kookt. Nu gebruiken we die knapen zo’n
twee uur per dag, dus 0,6kWh per dag. In verbruik zijn die
lampen vergelijkbaar met mijn vier dure spotjes (namelijk
€45,-). Het probleem is nu dat de LED-lampen wat dikker
zijn en niet in mijn armatuur passen. Misschien moet ik
voor het vervangen van deze lampen dus nog even wachten, maar ook halogeentjes met die kleine pennetjes kun je
nu al wisselen. Bedenk wel dat LED-lampen bij lage spanning werken. Meestal zitten de spanningomvormers ingebouwd in de lamp, maar dat lukt nog niet altijd.

Samengevat
Let op de volgende zaken bij het vervangen van een lamp:
Hoeveel licht (Lumen) heb ik nodig, welke sfeerkleur heb
ik nodig (kleurtemperatuur), welke fitting heb ik (bajonet,
kleine Edison, grote Edison), wil ik dimmen, en is de lichtspreidingshoek niet te klein? En als je bij je tandarts ligt en
je ziet die LED’s in je mond schijnen dan denk je natuurlijk:
die wil ik ook.
Bronnen: Wikipedia (kijk eens bij LED-lampen), Olino.org
Dick is golfopticus en heeft veel gewerkt met diode lasers
(veredelde LED-lampen) voor CD, DVD en Blu-rayspelers.
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A. Het verbruik (indicatief) in Watts
uitgezet tegen de lichtsterkte in Lumen
voor verschillende type lampen (bron
Wikipedia). Deel de lichtsterkte door het
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B. De kleursfeer als functie van de kleurtemperatuur (K). Die sfeer loopt van
rood-geel (warm-wit) naar koel blauw
(daglicht) (Bron: lamp.nu).
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Spaar- en LED-lampen bevatten veel minder kleuren dan
gloeilampen, en zeker veel minder van het onzichtbare
infrarood. Dat kun je eenvoudig controleren door ze aan te
raken: ze worden veel minder warm. We spreken daarom
van “koud licht” in tegenstelling tot gloeilamplicht, dat we
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C. Illustratie van de lichtspreidingshoek
of openingshoek, die hier 30 graden is
(bron: dmlights.nl).
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< Persbericht >

Anny’s oorlogsdagboek
gepubliceerd

Gilde Nijmegen start
stadswandeling door Hees
Henk Termeer

Gilde Nijmegen is in april gestart met een
nieuwe stadswandeling door Hees. Wandel
mee met onze gids en bekijk de architectuur van eeuwenoude huizen. U ontdekt
aparte bouwelementen, neemt kennis van
historische feiten en krijgt meer oog voor
het bijzondere groen in Hees. Ook leert u
over voormalige instituten en bedrijvigheid,
en over het ontstaan van de wijken: waar
komt de naam “Schependom” vandaan, en
wie waren Pieter Post, Vredeman de Vries
of Hendrik de Keyser? Laat u verrassen door
de verhalen over de vroegere bewoners en
vergelijk de historische bouw met de naoorlogse nieuwbouw.

Voor de lezers die vorig jaar in de Stenen Bank met belangstelling
de lotgevallen in bevrijdingstijd hebben gevolgd van Anny
Beukers-Terwindt (van Dorpsstraat 26, nu Schependomlaan 26), is
er goed nieuws. Het gehele dagboek is nu gescand en toegankelijk
gemaakt op de site van het Regionaal Archief Nijmegen. Surf naar:
studiezaal.nijmegen.nl/ran/_intro.aspx#2127103972
Samen met Joost Lips, Anny’s neef en petekind, heb ik ook een transcriptie van haar handgeschreven dagboek gemaakt. Die is samen
met foto’s van de twee hoofdpersonen van het dagboek, Anny zelf
en haar man Nol Beukers, aan de gescande versie toegevoegd.
Trouwfoto van Anny en Nol op 11 februari 1942 | afkomstig uit het familiearchief

BOUW

Aanvragen
DO

RP

De wandeling kan op aanvraag worden verzorgd voor groepen vanaf vier personen.
Deelnameprijs is € 4,- per persoon. Start
en finish van de wandeling is op de parkeerplaats van zwembad Nijmegen-West,
Planetenstraat 65.

HEES

Werkgroep Jeugdactiviteiten presenteert

Kijk voor meer informatie op www.gildenijmegen.nl of bel met onze helpdesk op
maandag- en donderdagmiddag tussen
14.00 en 16.00 uur.

Bouwdorp Hees 2016 en De Paasspeurtocht
De Werkgroep Jeugdactiviteiten is alweer druk bezig
met de voorbereidingen van het zevende Bouwdorp. Van
zondag 21 augustus tot vrijdag 26 augustus 2016 wordt
Dorpspark Hees weer omgetoverd tot een echt dorp met
eigengemaakte hutten. Dit jaar zal de hele week in het
thema staan van de Olympische Spelen! Alle hutten krijgen een sportief tintje, er komt een echt Holland House en
uiteraard zijn er ook sportwedstrijden. Houd onze website
www.bouwdorphees.nl in de gaten voor de inschrijving in
de maand mei.

Paasspeurtocht
Naast het Bouwdorp organiseren we nog andere leuke
activiteiten. Zo gaan we dit jaar een speurtocht houden
in Dorpspark Hees. Alle kinderen zijn daar op 2e Paasdag
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(maandag 28 maart) om 13.00 uur welkom. We verzamelen in de speeltuin. Daar wordt precies uitgelegd wat de
bedoeling is. We kunnen alvast verklappen dat
er véél chocolade-eitjes zullen zijn.

Help mee
Voor extra medewerkers in onze werkgroep is nog altijd plek. Lijkt het je leuk
om activiteiten voor kinderen te organiseren? Ben je goed in het benaderen
van bedrijven voor sponsoring?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Mail ons op:
info@bouwdorphees.nl
We geven je graag meer informatie.

Hees deelt met Heumensoord
Op zaterdag 19 maart is in de aula van basisschool De
Lanteerne een feestelijk treffen tussen Heesenaren en
bewoners van Heumensoord. Samen eten en samen
optreden staat deze middag centraal. Het initiatief voor
de ontmoeting is genomen door Jeannette van Mierlo,
Marjan Otten en William Thoonen.

De inschrijvingstermijn voor het bijwonen van dit feest
is bij het verschijnen van deze Stenen Bank helaas al verlopen. De redactie vond het wel van belang om u van dit
mooie initiatief op de hoogte te stellen. Wie weet krijgt
het een vervolg.
Mail voor meer informatie naar: jem.vanmierlo@gmail.com
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De zakhorloges fluisterden tegen
de polshorloges. En de polshorloges zeiden
het tegen de klokken in de huiskamers.
En ook de klokken op de kerktorens
hoorden het….

Nieuwjaarsbijeenkomst
voor de jeugd van 4 tot 90 jaar

Sigaret
Jacques de Vroomen

Twee vettige slierten haar hingen
voor zijn gezicht. En hoe vuil moet een
jas zijn om kleurloos te worden? De
man hing tegen het bakstenen zuiltje
naast de ingang van Albert Heijn. Vlak
voor ik hem passeerde om de winkel
binnen te lopen, gooide hij een half
opgerookte sigaret op straat. Ik flapte
het eruit, zonder nadenken.

Ton van Seters

Zaterdagmiddag 16 januari stroomde de Petruskerk vol voor de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie van onze vereniging. Een half uur later begon het muzikaal theater
“De klok die een uur te lang vond”, van en met acteurs Jos Blom en Jacques de Vroomen.

‘’Waarom gooi je die op de grond?
Daar staat toch een prullenbak.’’
Hij keek me enkele seconden aan.
Toen liep hij naar de sigaret, trapte die
zorgvuldig uit en deponeerde hem in
de prullenbak vlak ernaast.
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Wat moet je in godsnaam zeggen in
zo’n situatie? ‘’Mooi zo”? Natuurlijk
niet. ‘’Bedankt’’? Ook dat klinkt vernederend. Ik stond voor lul. Veel meer
dan hij. Wist niet hoe gauw ik in de
winkel moest verdwijnen.

4

7 6 5

8

Met de kinderen op het vloerkleed voor in de kerk en de
banken gevuld met iets oudere Heesenaren werd een
bijzonder verhaal verteld, over klokken en horloges die te
snel gaan lopen en uiteindelijk weer tot bedaren komen.
Het geheel werd muzikaal omlijst door een speciaal voor
deze gelegenheid geformeerd strijkkwartet, met arrangementen van Emely de Graaf. Alle aanwezigen genoten
volop van dit prachtige spektakel. Daarna werd door iedereen het glas geheven op het nieuwe jaar. Het was weer
bijzonder gezellig in ons “dorp Hees”.

Trots op uw groene stek?
Bent u trots op uw groene stek en lijkt het u leuk om die
eens aan andere tuinliefhebbers te laten zien? Dan is
de Nijmeegse Open Tuinendag een mooie gelegenheid
daarvoor.
De organisatie van de Nijmeegse Open Tuinendag zoekt
tuinbezitters die het leuk vinden om op zaterdag 11 juni
2016 hun tuin open te stellen. Om mee te doen aan deze
dag hoeven niet alle blaadjes keurig gerangschikt aan de

bomen te hangen en is het evenmin nodig om uw tuin perfect op orde te hebben. Ook al heeft uw tuin het formaat
van een postzegel, het volstaat dat u plezier heeft in tuinieren en dat u dat graag aan andere liefhebbers laat zien.
En denk niet te snel dat uw tuin daar niet voor in aanmerking komt!
Open uw tuinpoort en u zult ontdekken dat deze dag u zelf
ook veel moois oplevert.

Opgave en/of inlichtingen bij: Loes Halsema tel. 024 –356 58 83. Zie ook www.nijmeegsestadstuinen.nl
16
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Bas Blij
Ik ben zo blij zo Blij!
Petra Kateman

Elke week fiets ik snel naar Sarvata op de Schependomlaan voor een yogales. Daarna ga
ik altijd weer ontspannen naar huis. Misschien bent u er al vaker langs gefietst, zonder te
weten waar het bord aan de weg naar verwijst. Verborgen achter de woonhuizen van de
straat ligt het “Centrum voor Gezondheid en Welzijn”. Er werken nu zo’n vijftien therapeuten en vijftien cursusbegeleiders verspreid over de week . Ze zijn gestart in crisistijd, hebben dat overleefd, en verwachten nu dus goede tijden. Ik spreek met een van de oprichters
van het centrum: Bas Blij. Alleen van de naam word je al vrolijk.

Heelheid
Sarvata betekent “heelheid” in het
Sanskriet. Sarvata brengt een holistische visie op gezondheid en welzijn in
de praktijk. Dat wil zeggen dat gezond
zijn en je goed voelen uit meerdere
facetten bestaat. Denk bijvoorbeeld
aan lichamelijke, psychische en spirituele aspecten. Deze worden zo veel
mogelijk benaderd als samenhangende elementen in een groter geheel.
Sarvata biedt fysiotherapie, craniosacraaltherapie, yoga en nog veel meer.
De therapeuten en cursusbegeleiders
huren een ruimte als zelfstandig
ondernemer. Op de website is een
overzicht van het complete aanbod te
vinden.

Ontstaan
Tijdens de studie van Bas’ vriendin
Rebekka Noest (psychologe en haptotherapeute) ontstond het idee om
een centrum te stichten. In 2008 werd
dit idee een plan: een centrum waarin
verschillende behandelingen complementair aan elkaar aangeboden
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kunnen worden. Belangrijk is opnieuw
dat de klant gezien wordt als één
geheel, en niet als een machine waarbij plaatselijk wordt ingegrepen als
een onderdeel niet meer functioneert.
Nieuwe medewerkers moeten zich
kunnen vinden in het concept van
Sarvata. Eens in de twee maanden
hebben ze intervisie en wisselen ze
hun ervaringen uit.

De jonge Bas
Geboren in Tolkamer (tegenover
Millingen aan de Rijn) bleek Bas al snel
een buitenbeentje. Met zijn tegendraadse ideeën paste hij niet echt in
het dorp. Hij volgde eerst de mavo,
toen de havo en vervolgens het vwo.
Vanuit de dorpsmavo hadden ze verzuimd om hem meteen door te sturen
naar een hoger niveau. Het hoogste
cijfer behaalde Bas voor natuurkunde
en daarom koos hij ervoor om dat
te gaan studeren in Nijmegen. Zijn
afstudeerscriptie had betrekking op
“de uitlijning van vloeibare kristallen met behulp van een atomic force

microscope”. Na zijn afstuderen
werkte hij tien jaar op een middelbare
school in Oss. Hij is volgens eigen zeggen niet geschikt voor het onderwijs,
omdat hij er van houdt om af te toe
te ontregelen in plaats van orde te
houden.

Yoga
Tijdens zijn studie volgde hij yogalessen bij Herman Gielen, in het sportcentrum van de universiteit. Het was
een combinatie van yoga, ademhalingsleer, meditatie en mantra-zingen.
In zijn periode als docent volgde hij de
vierjarige yogaopleiding in Doorn. Bij
Centrum de Vuurvlieg (Tweede Oude
Heselaan) ging hij zelf cursussen geven.

Eigen weg
Rond 2009 gingen Bas en Rebekka
op zoek naar een huurpand om hun
eigen plannen in de praktijk te brengen. Zij kwamen uit bij het pand van
de voormalige drankenhandel van
Lisa Moons, dat nu eigendom is van
Debby Amelink. Na het opheffen van

Foto's: Ton van Seters

de drankhandel rond 1985 zaten op
die locatie wat kleine bedrijfjes. Het
behoorlijk uitgewoonde pand werd
opgeknapt. Veel binnenmuren verdwenen, er werden behandelkamers
gecreëerd en op zolder kwamen twee
groepsruimtes.
Aanvankelijk draaide Bas zelf ook
een aantal yogagroepen, met altijd
een kopje kruidenthee tot besluit. Ik
maakte zelf nog één les van hem mee.
Achteraf bleek dit zijn laatste yogales
te zijn. Hij had er even geen zin meer
in; hij had behoefte aan een periode
zonder verplichtingen. Dat gooide
destijds wel wat roet in het eten bij
mijn eigen goede voornemens. De

volgende uitspraak is me uit die les
bijgebleven: “Als je boven de vijftig
wakker wordt en je hebt geen pijntjes, dan ben je dood.” Het schijnt een
Frans gezegde te zijn.

van het geheel. De praktische uitvoering is daarbij vergeleken peanuts.
Rebekka kon er gelukkig goed tegen dat
de kastjes in de keuken lange tijd niet
van deurtjes waren voorzien.

Kriebels

Intussen begint het weer te kriebelen
bij Bas. Hij heeft weer een nieuw project verzonnen. Samen met Rebekka wil
hij in een prachtig gebied in Spanje, aan
de Costa de la Luz, een welnesscentrum
vanaf de grond opbouwen. Er staat nu
een bouwval, maar aanstaande zomer
vertrekt hij voor zeker drie maanden om er met een aantal mensen te
beginnen aan de bouw van een nieuw
centrum.

Bas doet intussen weer andere dingen. Hij werkt aan de administratie,
controleert of alles in het centrum
nog in orde is en repareert waar
nodig. Hij vindt het heerlijk om dingen
met zijn handen te doen. Ook in zijn
eigen huis is hij met een verbouwing
bezig, waar hij op een relaxte manier
mee om gaat. De meeste tijd gaat zitten in het maken van een zo
optimaal mogelijke planning

Geheim
Deze relaxte man die zo into
yoga lijkt, heeft een opmerkelijk geheim kantje: hij laat zich
niet graag zomaar de (vaak
onzinnige) wet voorschrijven en
op de weg bepaalt hij graag zelf
wat kan en niet. De Oversteek
vindt hij bijvoorbeeld uitermate
geschikt voor 100 km/h. Maar 150
gaat ook met gemak.
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Interview

Twee Anna’s uit Jerevan
aan het werk in Hees

Midzomernachtfestijn
op 18 juni

Wilma van Seters

Houd het vrij: op zaterdag 18 juni is vindt het jaarlijkse Midzomernachtfestijn plaats in de Petruskerk.
Ieder jaar proberen we een bepaald accent te geven
aan dit populaire gebeuren. We hebben dit keer
gekozen voor “toekomstmuziek”, een thema met
creatieve ruimte voor jong en oud.

Op een donderdagmiddag stap ik “La Venezia” binnen aan de Molenweg 100. Het is een
combinatie van bloemenzaak, ijssalon en banketbakker. Ik heb een afspraak voor een
interview met Petros Ghazaryan. Mijnheer Petros zelf zie ik niet, maar wel twee knappe,
jonge dames met gitzwart haar. Eentje komt op mij af. Die weet waarvoor ik kom! We gaan
zitten en ik krijg een heerlijke kop koffie voorgeschoteld van deze Anna. Petros is haar man.
Hij is er nu niet en heeft haar opgedragen om met mij in gesprek te gaan. Haar schoonzus,
die ook Anna heet en met een broer van Petros is getrouwd, komt er gezellig bij zitten.

Uit Armenië

Buitengewoon internationaal

Ik vraag aan beide dames waarom zij uit Armenië zijn weggegaan en waarom ze in Nederland zijn komen wonen. De
vrouw van Petros neemt het woord: “Ik kwam in 2013 naar
Nederland omdat ik in dat jaar met Petros getrouwd ben.
Ik kom uit Jerevan, de hoofdstad van Armenië, waar ik economie heb gestudeerd. Ik ben geen politiek vluchtelinge.
Mijn tweede studie was bloemschikken. Mijn man woont
hier al bijna twintig jaar, samen met zijn broer. Ze hebben
samen al een hele tijd een juwelierszaak in de Molenpoort.
Petros’ broer is een goede goudsmid die het vak ook in
Jerevan leerde.”

Anna volgde de inburgeringscursus, spreekt al behoorlijk
goed Nederlands en gaat verder met het leren van de taal.
Dat is ook wel nodig als je een eigen zaak moet runnen.
In 2015 is het pand aan de Molenweg door haar man verbouwd, zodat er Italiaans ijs, bonbons, Armeens gebak en
bloemen verkocht kunnen worden. Mensen kunnen ook
binnenlopen om een lekker kopje koffie te drinken. Het
Italiaans ijs is ambachtelijk en wordt in Nederland door
een Italiaanse familie gemaakt volgens een traditie van
85 jaar. Het heeft in 1996 een beker gewonnen voor “het
lekkerste ijs”. De bloemen worden in Nederland op veilingen gekocht. Het gebak komt
uit Tsjechië, waar alle recepten
voor het vervaardigen ervan
bekend zijn. Uit België komen
de bonbons en de koffie stamt
uit Spaans Baskenland. Het is
ontzettend bijzonder om al deze
internationale producten bij
elkaar te zien.

Foto: Petros Ghazaryan

hier kwamen wonen. De overeenkomsten in naam en
studie zijn dan ook puur toeval. Petros helpt zijn vrouw
regelmatig in de winkel. Bovendien fungeert hij veel als
tolk bij de rechtbank in Arnhem. Aan het eind van het
interview zegt Anna dat de zaak best aardig loopt, maar
dat zij hoopt op meer naamsbekendheid bij de mensen in
de buurt. De koffie smaakt in ieder geval heerlijk, en de
vriendelijkheid en de bediening zijn prima. Samen met
hen hoop ik dan ook dat deze zaak lang mag bestaan. En
zodra het weer het toelaat, ga ik dat ijs proeven!

Groot Orkest
Het Groot Orkest van Hees zal optreden, onder leiding
van Wouter van Haaften, en de kindersymfonie van
Vader Mozart uitvoeren. Dit orkest kan echter alleen
groot worden als zoveel mogelijk mensen (van 3 tot 100
jaar) uit Hees eraan meedoen. Dus als je een instrument
bespeelt, op een trommel slaat, of op een fluitje blaast
met een nachtegaal of een koekoek; meld je dan aan op
onderstaand mailadres. Wouter van Haaften zorgt er dan
voor dat je een plaatsje krijgt in het Groot Orkest, met
een echte repetitie en natuurlijk de uitvoering.

Doe mee!
De rest van het festijn ligt nog niet helemaal vast en er
is nog ruimte voor uw optreden. We vragen daarom aan
de Hesenaren of zij hun kunsten willen delen in de vorm
van muziek, een gedicht of een goed verhaal. We zijn
benieuwd!
Namens de Werkgroep Cultuur,
Dick van Eck en Tony Schouten
wgcultuur@dorpsbelanghees.nl

Naamsbekendheid

Foto: Ton van Seters
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Schoonzus Anna studeerde
eveneens economie in Jerevan.
Ze helpt de bloembindster
tegenwoordig met bloemen binden, met de verkoop en met de
bediening. Ze geniet er echt van.
Beide Anna’s leerden elkaar pas
kennen toen ze met de broers
Ghazaryan waren getrouwd en

Foto: Ton van Seters
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Een uit de hand gelopen grap?

< Ingezonden oproep >

De Kerk van het Vliegend Spaghetti Monster kiest domicilie in Hees
Harry Havekes

Het Sint-Jozefklooster, kloosterkapel Sancta Maria, de Antonius Abtkerk in de
Dennenstraat, de Petruskerk in de Schependomlaan, ook in gebruik als de Betheltempel
door de Pinkstergemeente. Nog steeds zijn er de nodige religieuze sporen en activiteiten te vinden in Hees. Sinds kort is daar een nieuwe stroming bijgekomen. In de Sancta
Mariakapel werd onlangs een dienst gehouden door pastafarians van de Kerk van het
Vliegend Spaghetti Monster. Beduusde buurtgenoten werden uitgenodigd om een dienst
bij te wonen. Vieringen van de Kerk van het Vliegend Spaghetti Monster worden gekenmerkt door bier drinken, pasta eten en elkaar in je waarde laten.
De Kerk van het Vliegend Spaghetti
Monster is nog jong. Het begon met
een brief die de destijds 24-jarige
student Bobby Henderson in 2005
schreef naar aanleiding van het
voornemen van de onderwijsraad
van Kansas om Intelligent Design
verplicht op te nemen in het lesprogramma in openbare scholen van de
Amerikaanse staat.

Creationisme
De evolutietheorie die er tot dan toe
onderwezen werd, was een schop
tegen het zere been van veel gelovigen. Zij eisten dat bij biologielessen
naast Darwins evolutietheorie evenveel aandacht zou worden besteed
aan het creationisme, in dit geval
Intelligent Design. Dit geloof gaat
uit van het ontstaan van de aarde
door een schepper. Immers, sommige processen en systemen zitten
zo ingenieus in elkaar, die kunnen
nooit door natuurlijke selectie of aanpassing aan de omgeving ontstaan
zijn. Het kan niet anders dan dat er
een bedoeling achter zit en dus ook
een “ontwerper”. Deze ontwerper
wordt niet benoemd, maar de
aanhangers van Intelligent
Design claimen wel een
wetenschappelijk alternatief voor de evolutietheorie te zijn en niet een
religie. In Nederland kreeg
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dit idee korte tijd bijval van minister
van Onderwijs Maria van der Hoeven.
Zij oogstte zo’n storm van kritiek dat
het idee nooit serieus op de agenda
gekomen is.

Satirisch alternatief
In Amerika ging het anders.
Henderson verzon in zijn satirische
brief zijn eigen religie en eiste dat
ook die behandeld zou worden op de
openbare scholen. Hij begon met het
opperwezen: een kluwen spaghetti
met gehaktballen die in een dronken bui in vier dagen het universum
schiep en daarna drie dagen rust nam.
Piraten zijn heiligen die ons beschermen tegen opwarming van de aarde
en natuurrampen, in de hemel zijn
biervulkanen en stripteasedanseressen, net als in de hel, maar daar is het
bier schraal en hebben de strippers
een geslachtsziekte. Hij sloot zijn
brief aan de onderwijsraad af met
de woorden: “Ik denk dat we kunnen
uitkijken naar de tijd dat alle drie deze

theorieën onderwezen worden in de
collegezalen van ons land: een derde
van de tijd voor Intelligent Design, een
derde van de tijd voor het Vliegend
Spaghetti Monster en een derde van
de tijd voor logische vermoedens
gebaseerd op een overweldigende
hoeveelheid waarneembaar bewijs.”
Het zal geen verbazing wekken dat
Henderson geen antwoord kreeg van
de onderwijsraad. Hij plaatste daarop
de brief op zijn website en trok daarmee de aandacht van de internetgemeenschap. In no-time werd zijn brief
(en zijn religie) een hit op internet.
Agnosten, atheïsten en tegenstanders
van Intelligent Design vonden elkaar.
Henderson werd verrast door het succes. Volgens hem werd zijn website
“een soort virtueel koffieapparaat
voor tegenstanders van Intelligent
Design”.

Erkende religie
Het succes werd groter toen
Henderson een boek schreef: The
Gospel of the Flying Spaghetti Monster.
Her en der werden kerkgenootschappen opgericht (je kunt al pastafarian worden door het te
willen, er zijn verder geen
verplichtingen). Kerkleden
probeerden, en proberen, hun religie officieel
erkend te krijgen. Vrijwel
altijd stuit dat op het

nodige verzet bij de autoriteiten. Zo
worden bijvoorbeeld pasfoto’s voor
identiteitsbewijzen waarop iemand
een vergiet op zijn hoofd draagt vrijwel altijd afgekeurd. Maar een vergiet, gebruikt om pasta af te gieten,
is het officiële religieuze hoofddeksel
van ons genootschap, betogen de pastafarians. Waarom zou een moslima
wel met een hoofddoekje op de foto
mogen, of een Jood wel met een keppeltje, en wij niet met ons vergiet? In
sommige landen (Oostenrijk, NieuwZeeland) heeft het er al toe geleid dat
een pasfoto met vergiet wordt geaccepteerd. Nederland is nog niet zo
ver. De Kamer van Koophandel heeft,
nadat bezwaar gemaakt werd tegen
een eerdere afwijzing, de kerk van het
Vliegend Spaghetti Monster onlangs
wél als officieel kerkgenootschap
ingeschreven. Het nieuws haalde
een dag lang de landelijke pers. Arjan
Lubach en Georgina Verbaan schijnen
tot de gelovigen te behoren. De eerste afwijzing van een pasfoto op een
ID-kaart is ook al binnen, maar het
bezwaarschrift is al de deur uit.

Veiling en uitverkoop
bij jubileum Stichting
Overal
Beste Hesenaren,
Stichting Overal “Hergebruik en Ondersteuning” bestaat
40 jaar. Wij willen dit jubileum feestelijk vieren op woensdag 6 juli voor klanten, buurtbewoners en relaties van
Overal. Één van de activiteiten is een feestelijke uitverkoop van onze spullen v.a. 14.00 uur.

in de winkel | Foto: Ton van Seters

Liever nietjes
Pastafarians leven niet volgens de Tien
Geboden maar volgens de acht “liever nietjes”. Dat waren oorspronkelijk tien liever
nietjes op stenen tabletten die het Vliegend
Spaghetti Monster aan Mosey, de eerste
piraat, gaf op een berg. Terwijl hij naar
beneden liep, liet hij er twee kapotvallen. Er
zijn er nu dus nog maar acht.
Liever nietje 1 luidt: “Ik heb echt liever
niet dat je… doet alsof je heiliger bent dan
iemand anders wanneer je mijn noedelige
goddelijkheid beschrijft. Als sommige mensen niet in me geloven dan is dat oké. Echt.
Trouwens, dit gaat niet over hen, dus niet
afdwalen.”

Bijzondere spullen gezocht
Om 16.00 uur willen wij een veiling houden van bijzondere
en aparte spullen. De opbrengst van deze veiling willen wij
besteden aan een maatschappelijk doel in Nijmegen. Wij
vragen de inwoners van Hees om op zolder of in de kelder
te kijken of er nog leuke of bijzondere voorwerpen zijn die
u wilt afstaan voor deze veiling.
U kunt deze spullen afgeven op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur bij Stichting
Overal, Bredestraat 52 in Nijmegen.

Met vriendelijke groet,
Toon van den Berg
Feestcommissie Stichting Overal
de stenenbank
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< advertenties >

Vijftig tinten groen

Muziekschool Muziekopmaat voor
individuele- , groeps- en bandlessen.
Van 4 tot 88 jaar.

Cor van der Donk

Ik was in de gelukkige omstandigheid om begin januari door Sri Lanka te reizen. Een adembene
mend mooi land waarin cultuur hand in hand gaat met een fascinerende flora en fauna. Op de een
of andere manier is de natuur hier vanzelfsprekend. De oude, aangelegde botanische tuin in Kandy
en het safaripark Uda Walawe in de omgeving van Embilipitiya, de theeplantages en de rijstvelden
lijken één. Eeuwenoude bomen staan in al hun natuurlijkheid naast de heilige ficus, waarvan de
takken gesteund worden door kunstige, goudkleurige stutten. Sri Lanka is trots om over de oudste
enten van de bodhiboom te beschikken waaronder
Siddharta op de negenveertigste dag verlicht raakte en
Boeddha werd.

Bezoek de website: www.muziek-op-maat.nl

de Mens In De Logistiek
Zangstudio Heeslust, www.francinevanderheijden.nl

Anne Hoekstra

Hoe pijnlijk is het dan om de oude reuzen in Hees geveld
te zien. Mieke Burggraaff stuurde bijgaande foto's in met
de vraag om hier iets over te schrijven. Op de website van
Dorpsbelang Hees, dd. 11 november 2015, staat een vooraankondiging van deze kap onder de treffende titel “Als
bomen konden praten”. De exacte reden van de kap is mij
onbekend. Wel weet ik dat de bomen bij De Beuken waren
aangetast door een zwam en dat ze op termijn gevaar konden opleveren. Het is en blijft een oproep om groen daar
waar mogelijk te beschermen.

m +31 6 5161 0631 | @ k.dinnessen@midl.nl | i www.midl.nl

Gecertificeerd/gediplomeerd (sport)masseur

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

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

Midl bv
Postbus 40119
6504 AC, Nijmegen
Bijsterhuizen 1156
6546 AS, Nijmegen
The Netherlands

Aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs

Terug naar Sri Lanka. Daar zie je door storm, wind of ouderdom gevelde bomen in al hun reusachtigheid gewoon in
het bos liggen. Ze worden opnieuw deel van de natuur. Blij
verrast zag ik een soortgelijk beeld in het Reichswald op
weg naar Kranenburg, Duitsland. Via de gevelde reuzen is
dit een Duits “bruggetje” naar een uitspraak van Johann
Wolfgang von Goethe: “Grauw, waarde vriend is alle
theorie, en groen de gouden boom des levens.”

< advertenties >

MOOI GROOT
MANUEL KURPERSHOEK
— fijn klein

toont NIEUWE GRAFIEK in de galerie in de kapel van de Refter
www.notredamedesarts.nl
adres: Rijksstraatweg 37 Ubbergen
Open: maart 2016, za-zo van 13:00 tot 17:00
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Manuel is aanwezig en ontvangt u met plezier.

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

ANAC Carwash kiest bewust
voor onze toekomst.

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
Therapeutische hulp bij o.a. angst, depressie,
concentratie, burn-out.
Begeleiding van leer- en studieproblemen.
Werkgeheugen Trainingen (Cogmed, Jungle Memory)
MyBrainSolutions voor mentale fitheid
Psychologisch onderzoek

Met zorg voor
ons milieu

Met zorg voor
ons water

Met liefde
gewassen

Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen

KWALITEIT VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

024-3782314
info@gerjopieters.nl
www.gerjopieters.nl

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

ANACcarwash.com

ANAC Carwash StenenBank 87x126mm.indd 1

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

@ANACcarwash

ANAC Carwash: dé topklasse in auto wassen!

Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen

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

ANAC Carwash

12-1-2016 10:20:04

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, Wilma van Seters-van Steen | vormgeving: Simone Weijs
& Miranda Thoonen | fotografie: Ton van Seters | vaste medewerkers:
Dick van Eck, Petra Kateman, Kwan | advertenties: secretariaat

Redactieadres van de Stenen Bank

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

Kerkpad 95, 6543 XN Nijmegen, tel: 024-3779839
e-mail: redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Secretariaat

Kopij
Kopij inleveren voor 19 mei 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.

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

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 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.

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

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

facebook
We zijn dit jaar gestart met een
Facebook pagina, waar we het laatste nieuws,
berichten, foto’s en video’s over of van
Dorpsbelang Hees zullen delen. We hebben
inmiddels al zo’n 400 personen bereikt.
Kijk op www.facebook.com/dorpsbelanghees
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Veel plezier met uw Stenen Bank

