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De paarse boerderij: monumentaal hoofdpijndossier

 In dIt nummer…
… stelt aan de vooravond van Bouwdorp Hees de werkgroep Jeugdactiviteiten zich voor, maken we kennis met 

wijkmanager Anne-Marie Nannen, komt er duidelijkheid over de renovatie van de Paarse boerderij, spotten we 

vogels, Hees-bier, de VARA-belbus, drie voormalige steenfabrieken in Hees en een nieuwe buur. Experimenteel 

fysicus Dick van Eck laat zijn licht schijnen over hoe meet- en persresultaten te interpreteren en te manipuleren. 

Marise Raaijman interviewt haar medeleerlingen van het Dominicuscollege over hoe leuk het is om in Hees te 

wonen en op te groeien. Iza Tromp maakt prachtige illustraties. Kortom, laat de zomer maar komen.

kwartaalblad van de Vereniging Dorpsbelang Hees  |  losse nummers € 2,50  |  jaargang 26  |  juni 2016

Zomeragenda Hees
Q Gratis wandeling met Vogelwerkgroep > zondag 19 juni > 10:00 uur bij de Pertruskerk > zie p. 11

Q Concert van El Mundo > zondag 26 juni > 15:00 uur in de Petruskerk. Inloop vanaf 14.30 uur

Q Jubileumuitverkoop bij Stichting Overal > woensdag 6 juli > start om 14:00 uur; speciale veiling om 15:30 uur

Q Bouwdorp Hees > zondag 21 tot vrijdag 26 augustus 2016 > Dorpspark Hees

Q Dorpsfeest > zaterdag 10 september > bij de Petruskerk

Q Herdenking en onthulling van plaquette oorlogsslachtoffers Hees 1940-1945 alsmede gedenkplaat over de 

vliegtuigcrash van 25 september 1944 > zondag 25 september > vanaf 16.30 uur in de Petruskerk > zie p. 9

Lees verder op pagina 2  >>
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De paarse boerderij
Monumentaal hoofdpijndossier
Zowel binnen als buiten de grenzen van het voormalig tuindersdorp Hees is de markante paarse 

boerderij aan de Bredestraat 191 de afgelopen veertig jaar een veelbesproken onderwerp van dis-

cussie geweest. Tevens was ze een regelrecht hoofdpijndossier voor menig ambtenaar. In 1976 werd 

de boerderij door de afdeling Publieke werken en Volkshuisvesting van de Gemeente Nijmegen offi-

cieel “onbewoonbaar verklaard”. Alle boerderijen aan de Bredestraat vielen ten prooi aan de sloop-

woede van de gemeente. De officiële “krotsanering” van destijds hebben slechts twee boerderijen 

overleefd. Hét historisch centrum van Hees werd onherstelbaar aangetast.

Paardenstal 
De voormalig eigenaar, Theo Peters, bedacht in 1978 dat 

een monumentenstatus misschien kon voorkomen dat 

zijn ouderlijk huis gesloopt moest worden. Deze aan-

vraag werd toen bij de monumentenraad afgeketst; de 

boerderij was net ingericht als paardenstal, waardoor 

deze niet meer onder de huisvestingswet viel en zo voor-

lopig behouden kon blijven.  In de jaren daarna beleefde 

Peters met zijn gezin, gedreven zijn hobby: het fokken van 

paarden. De weide aan de overkant van de straat (Sancta 

Maria) was gepacht en er werd een grote vrachtwagen-

stalling gebouwd achter tegen de boerderij. Met het over-

lijden van Theo Peters in 2006 werd het stil in en rond de 

boerderij. De paarden vertrokken, hoog onkruid verscheen 

op de weides, het hekwerk aan de straat raakte in verval 

en de boerderij verder in erbarmelijke staat.

 

Toch monumentaal
Ruim dertig jaar na Peters’ oorspronkelijke verzoek 

(in 2009) keerde de Gemeente Nijmegen tot inzicht en 

ze bestempelde de boerderij tot 

Gemeentelijk Monument. Met 

direct op nr. 1 van de Gemeentelijke 

Restauratiepandenlijst werden de 

erven regelmatig gemaand de boer-

derij te restaureren. In 2012 is de 

boerderij verkocht en heeft het nog 

drie jaar geduurd tot de nieuwe plan-

nen werden goedgekeurd en een 

bouwvergunning werd afgegeven. 

Adios paars
De Nijmeegse restauratie-aannemer 

Cuppens & Zn is de uitdaging aange-

gaan om de boerderij te restaureren 

en een schuur op het achter-terrein 

te bouwen. De gevels van de boer-

derij blijven volledig intact, maar 

waarschijnlijk zal de herkenbare paarse kleur vervangen 

worden. De kozijnen worden in oude glorie gerestaureerd 

en het achterhuis krijgt in plaats van de huidige dakbedek-

king van asfalt, dezelfde oude handgevormde dakpannen 

als het voorhuis.

Historische plek 
Wonen op deze historische plek is bijzonder. Volgens 

het bouwhistorisch onderzoek dat in 2012 is uitgevoerd, 

kan deze boerderij in de huidige opzet gedateerd wor-

den omstreeks 1800, maar in ieder geval vóór het gereed 

komen van de kadastrale minuut (1811). Het is echter 

gezien de onregelmatige opzet aannemelijk dat de hui-

dige boerderij is ontstaan vanuit een eenvoudig hallehuis 

met grotendeels houten gevels (Keuterboerderij). De oor-

sprong zal, gezien de ontwikkeling van het gebied, waar-

schijnlijk in, danwel vóór de 18de eeuw liggen. Ondanks 

het feit dat de boerderij de afgelopen veertig jaar als paar-

denstal is gebruikt, zijn oude sporen van bewoning nog 

goed zichtbaar.
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Op zaterdag 1 oktober is het zover. Dan is 

er voor de vierde keer een Nachtommetje 

door Hees. Het Nachtommetje door de 

Nijmeegse wijken is een initiatief van de 

Nachtburgemeester, bedoeld om de bewoners 

op een andere manier kennis te laten maken 

met hun wijk. 

In Hees wordt het Ommetje georganiseerd 

door de werkgroep Cultuur van de VDH. Vorig 

jaar stond het gebied rond de Bredestraat en 

de Wolfskuilse weg centraal. Dit jaar verken-

nen we het westen van onze wijk. We gaan 

dus richting Kerkstraat en Dennenstraat. 

Het is een stukje wijk met veel geschiedenis: 

de kerk van St. Antonius Abt, monumenten, 

scholen, tuinen en huizen die allemaal een ver-

haal hebben. Maar ook de nieuwbouw áchter 

de Dennenstraat heeft een verhaal. Diverse 

enthousiaste Heese bewoners hebben hun 

medewerking al toegezegd.

Startpunt
Het verzamelpunt voor dit jaar is al bekend. 

We zijn heel blij dat het Ommetje welkom is 

in het onlangs geheel vernieuwde Huize Rosa. 

Een goede gelegenheid om nader kennis te 

maken met deze plek in Hees met een bijzon-

dere geschiedenis! Er zal tijdens het Ommetje 

veel aandacht zijn voor historische zaken. 

Daarnaast is er op diverse locaties natuurlijk 

ook ruimte voor optredens door Heesenaren. 

Aanmeldingen en suggesties voor presentaties 

zijn meer dan welkom! Dat kan muziek, theater, 

een gedicht, of gewoon een mooi verhaal zijn. 

Meld je aan voor een presentatie via  
wgcultuur@dorpsbelanghees.nl

Het alweer vierde

Nachtommetje  
 
Tony Schouten en Dick van Eck 

(namens de projectgroep Ommetje Door Hees)

Door Hees
Bob van de Water

Hoofdredacteur 
gezocht

De redactie van de Stenen Bank is per direct op zoek naar 

een nieuwe hoofdredacteur. Bent u begaan met het mooie 

Hees, kunt u richting geven aan en zich sterk maken voor 

de identiteit van het verenigingsblad van Dorpsbelang 

Hees, en kunt u mensen enthousiasmeren om ideeën 

of kopij te leveren? Solliciteer dan en word onze nieuwe 

collega. 

Naast de huidige vacature kent de vaste redactie een 

eindredacteur, twee schrijvend redacteuren en twee 

grafisch vormgevers. Een klein team van vaste schrijvers, 

fotografen en niet te vergeten de berzorgers, completeert 

een gevarieerd, enthousiast en kundig gezelschap 

vrijwilligers die ervoor zorgen dat de Stenen Bank vier keer 

per jaar verschijnt in een oplage van 700 exemplaren. 

De vacature is voor onbepaalde tijd. U werkt op 

vrijwillige basis. Redactionele ervaring is een pré, 

goede communicatieve vaardigheden zijn een must.  

Neem voor meer informatie contact op met 

redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl
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Ontmoeten
Interview met wijkmanager Anne-Marie Nannen

Harry Havekes

Iedere wijk is bijzonder. In elke wijk spelen er thema’s en voor iedere wijk zijn die verschillend. 
Als je kijkt naar Oud en Nieuw West, dan zijn de wijken behoorlijk verschillend en zijn ook de 
thema’s anders. Hees is niet een aandachtswijk te noemen want er spelen geen grote sociale 
problemen. De gemiddelde leeftijd lag heel lang heel hoog. Momenteel komen er meer jonge 
gezinnen wonen met kinderen. Het thema voor Hees zou “ontmoeten” kunnen zijn, denkt 
Anne-Marie Nannen, de nieuwe wijkmanager van onder andere Hees.

Sociaal en ruimtelijk
“Alle wijken zijn apart met elk hun eigen aandachtgebie-

den. Het Waterkwartier is bijvoorbeeld heel anders dan 

de Wolfskuil. Hees is in zoverre een bijzonder geval dat 

er geen grote herstructureringsgebieden zijn, zoals bij-

voorbeeld in de Wolfskuil het geval was. Wat in Hees meer 

speelt, is dat het lastig is om elkaar te ontmoeten. Het 

gaat wel als je volwassen en gezond bent, maar het is veel 

lastiger voor een ouder en eenzaam iemand. Dat heeft te 

maken met hoe Hees in elkaar zit. Je hebt de Petruskerk, 

maar verder zijn er weinig informele ontmoetingsplekken. 

Dat ontmoeten gebeurt dan dus bij de mensen thuis. Dat 

is logisch en dat doet bijna iedereen, maar als je moeilijk je 

huis uitkomt dan wordt het lastig om in zo’n sociaal net-

werk terecht te komen. Ontmoeten is dus zowel een soci-

ale als een ruimtelijke kwestie.”

Verborgen probleem
Ontmoeten en eenzaamheid kwamen ook naar 

voren tijdens de recente overleggen over het 

Wijkaanpakprogramma. Dat is de wijkagenda die de 

gemeente maakt, samen met bewoners en professio-

nals die in de wijk actief zijn. “Er zijn twee initiatieven in 

Nijmegen tegen eenzaamheidsbestrijding: Oog voor Elkaar 

en Coalitie Erbij. Die zijn heel erg gericht op het bestrijden 

van eenzaamheid door ontmoeten, ook als je een handi-

cap hebt of slecht ter been bent. Daar hebben we nu de 

Heesenaren aan gekoppeld voor deelname. Deze twee 

clubs proberen om eenzaamheid op onorthodoxe wijze 

aan te pakken, want het is een erg verborgen probleem. 

Mensen komen er niet graag voor uit dat ze eenzaam zijn, 

dat ze geen vrienden of familie hebben, of dat ze zitten te 

verpieteren.” 

Nieuwe ontmoetingsplekken
“We kijken ook uit naar goede plekken om ontmoe-

ting mogelijk te maken. Dat is het mooie van een 

Wijkaanpakprogramma. Het is niet een dictaat van de 

gemeente, zo van ‘dit zijn jullie problemen en dat gaan we 

er aan doen’, maar meer ‘goh, wat zien jullie zelf als proble-

men en kansen en hoe kunnen we daar aan werken?’ Op de 

bewonersavonden komt ook de behoefte aan kleinschalige 

horeca naar voren. Daar speelt ook weer hetzelfde thema. 

Hoe die horeca er moet komen, weet ik niet. Ik zie niet zo 

een-twee-drie de oplossing. Maar hierover kunnen we wel 

in overleg gaan.”

Veiligheid en milieu
Uiteraard spelen er meer thema’s. Veiligheid bijvoorbeeld. 

“Denk aan verkeerssnelheid, inbraken of vernielingen, 

jongeren die spiegels van auto’s trappen als ze uitgaan. We 

kijken of we meer moeten controleren of dat er concrete 

maatregelen nodig zijn. Milieu is een ander klassiek thema 

Wijkmanagers
Wijkmanagers zijn de schakel tussen 

de wijk en de gemeente. Ze zien wat er 

speelt in “hun” wijk, overleggen met 

de bewoners, kijken hoe de woon- 

en leefomgeving zich ontwikkelt, 

en geven daar, in overleg met de 

bewoners, sturing aan. Dit vertaalt 

zich in een Wijkaanpakprogramma 

waarin de aandachtspunten worden 

vastgelegd. Anne-Marie Nannen is 

wijkmanager Nijmegen Nieuw-West 

en Oud-West. Dat zijn de wijken Hees, 

Heseveld, Haven- en industrieterrein, 

Biezen-Waterkwartier en Wolfskuil. 

Eigenlijk hoort ook Neerbosch-Oost 

daarbij, maar die wijk valt onder de 

hoede van Ed van Dael. 

Anne-Marie werd geboren 

in Emmen. Ze studeerde 

kunstgeschiedenis in Nijmegen, 

met als specialisatie stedenbouw en 

architectuurgeschiedenis. Ze is 43 

jaar, woont samen in Nijmegen-Oost 

en heeft een dochter en een zoon.

in Hees. Er is na de bouw van de Oversteek natuurlijk 

bezorgdheid, over geluidsoverlast en fijnstof door de toe-

name van het verkeer.”

Problemen voor zijn
Hoewel het idee bestaat dat de wijkmanagers een roula-

tiesysteem hebben, waardoor ze om de zoveel jaar wisse-

len van wijk, is daar volgens Anne-Marie geen sprake van. 

We mogen ervan uitgaan dat ze nog wel even blijft. Hoe 

ziet Hees er dan uit als ze over zeg vijf of tien jaar vertrekt? 

Is het eenzaamheidsprobleem dan opgelost? Is er ontmoe-

tingsruimte? “Nou, dat zijn wel twee dingen waaraan ik 

actief wil meewerken. Wat ik ook wil doen is meer inves-

teren aan de voorkant van problemen. Nu moet er vaak 

een escalatie optreden eer er actie wordt ondernomen. 

Dat wil ik voor zijn. In Hees zie je dat er nu meer kinderen 

komen. Dat zijn straks jongeren. Wat gaan we doen om te 

voorkomen dat die zich straks vervelen en op straat gaan 

rondhangen? In Heseveld is het jongerenwerk sterk aan-

wezig. Het idee is dat Hees daar straks bij aanhaakt. Dus ik 

wil kijken wat we straks gaan doen voor die kinderen. Daar 

wil ik met de inwoners van Hees en het jongerenwerk over 

nadenken.”

Dorpsfeest bij pipowagen 

van de gemeente Nijmegen

foto: Ton van Seters

Anne-Marie Nannen | foto: Ton van Seters
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Steengoed fietsen  langs de Gelderse waterkant

Met als motto “Ontdek de geheimen van de 

steenindustrie langs de rivieren” heeft het 

Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem 

Nijmegen samen met Bert Bloo van de 

Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen in 

een compact boekje drie nieuwe fietstochten 

gepubliceerd. Die tellen elk ongeveer 35 à 45 

kilometer, zijn aangegeven in de zo succesvolle 

fietsknooppunten en voeren langs verdwenen en 

nog werkende steenfabrieken. 

Naar Pannerden en door de Liemers
De eerste fietstocht loopt door Ooijpolder en 

Lingewaard en beslaat de beide Waaloevers 

tussen Pannerden en Nijmegen. Volgens de 

beschrijving met routekaart en veel foto’s 

maak je daarbij kennis met maar liefst negen 

steenfabrieken en drie andere restanten van de 

steenindustrie. In de tweede tocht fiets je door de 

Liemers, het gebied ten oosten van Pannerden tot 

Henk Termeer

aan Elten. Die route voert langs vijf steenfabrieken en naar Buitengoed  

De Panoven, waar het Nederlands Baksteen- en Dakpanmuseum is gevestigd. 

Vrouwenhoofden
De derde fietstocht doorkruist vanuit Nijmegen het Land van Maas en Waal, 

eerst naar het westen langs de Waal en dan vanaf kasteel Hernen weer terug 

naar het oosten. Die tocht voert langs vier 

steenovens en -fabrieken, kruist twee keer 

het Maas-Waalkanaal en doet ook nog Leur en 

Wijchen aan. Daar vormen twee reusachtige 

vrouwenhoofden in baksteen een mooi symbool 

van al die kleibedrijvigheid voordat je via de 

Berendonck weer in Nijmegen aanbelandt.

Deze drie fietsroutes zijn ook op internet te 

vinden (www.geldersestreken.nl/rivieren) en 

ze zijn beschikbaar in een gratis app. Het is een 

absolute aanrader voor mooie zomerdagen.

<   Oproep   >

Het Midzomer 
muziekfestijn
Toekomstmuziek

Dick van Eck en Tony Schouten 
(namens de projectgeroep Midzomermuziekfestijn) 

De zomer komt er aan en dat betekent tijd voor het 

Midzomermuziekfestijn. En een festijn zal het zeker 

worden! Het is de projectgroep gelukt om weer een 

gevarieerd muzikaal programma voor en door Hees 

samen te stellen.

Groots
De opening is aan het Groot Hees Orkest, met een 

symfonie waarin jong en oud hun partijtje meebla-

zen. Het geheel staat onder leiding van Wouter van 

Haaften die daarbij wordt geassisteerd door twee 

hulpdirigenten, want met “groot” bedoelen we ook 

echt gróót. 

Verder treden onder meer voor u op:

 − De zangkoren Het Koor van de Straat en  

De Heese Stemmen.

 − Het Liberty Gospel Choir onder leiding van  

Dorien van Veen.

 − Een kinderzanggroep van de Lanteerne met 

Boomwhackers (??) onder leiding van muziek-

schooldocent Leon van Mook. 

 − Ter afwisseling van het muzikale zijn er optredens 

van jongeren van Flex Dansstudio.

Bent u ook nieuwsgierig naar dat Groot Orkest en die 

Boomwhackers? Kom dan luisteren op 18 juni, om 

19:30 uur in de Petruskerk. De toegang is gratis.

Opvang gezocht voor vluchtelingen  
zonder verblijfspapieren
 

Sinds januari 2015 organiseert het SNOV (Stichting Nood Opvang Vluchtelingen) BedBadBrood-

nachtopvang voor mannen en 24-uurs opvang voor vrouwen. We helpen vluchtelingen die een band 

hebben met Nijmegen en die nergens anders terecht kunnen. We zijn momenteel hard op zoek naar 

tijdelijke woonruimte voor drie vrouwen, maar een locatie met minder plaats is natuurlijk ook fijn. 

Heeft u woonruimte leeg staan die wij tijdelijk mogen gebruiken, dan zouden we u zeer dankbaar 

zijn. We zouden de vaste lasten en een kleine vergoeding kunnen betalen. Een normale huur gaat 

ons budget helaas te boven.

 

Vrijwilligers
Het SNOV zoekt ook vrijwilligers die willen helpen in de nachtopvang voor mannen. U helpt de 

conciërges mee om de opvang gezellig, rustig en veilig te houden. U helpt bij het verzorgen van de 

maaltijden, zorgt dat er gepoetst wordt en dat de mannen op tijd uit bed zijn, eten en vertrekken. 

Daarnaast kunt u helpen bij activiteiten. De werktijden zijn tussen 18 en 22 uur (naar keuze 2 tot 4 

uur) en/of van 8:15 tot 10 uur.

 

Info en aanmelding woonruimte: m.mensink.hallo@gmail.com 06-18194393

Info en aanmelding vrijwilligers: snovnijmegen@gmail.com 06-52056807op
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10 mei 2016
Inzaaien voedselbos eerste 
openingshappening
Mieke Welschen

Dat was een leuke gebeurtenis! De aannemer was juist op tijd klaar met de grondafwerking. Er was 

grof en fijn gefreesd en de paden rondom de picknickweide to be waren keurig aangelegd. Het naak-

te, kale voedselbos wachtte nog slechts op indalen, inzaaien en vooral regen. Zon was overmatig 

aanwezig en daardoor leek het gebied vooralsnog meer op een steppevlakte of zandverstuiving dan 

op een aanstaand bos; laat staan een voedselbos. Hoogste tijd voor actie dus!

Bloemenweide
In een mooie samenwerking tussen de gemeente, basis-

school de Lanteerne en de werkgroep Groen Hees van 

VDH, hebben twintig kinderen en een groot aantal belang-

stellenden uit de wijk het hele gebied zorgvuldig ingezaaid 

met allerlei snelle bloeiers en groeiers. Dat alles onder de 

deskundige leiding van de voedselbosontwerper Wouter 

van Eck. Zo ontstaat er allereerst een bloemenweide alvo-

rens in het najaar het eigenlijke voedselbos kan worden 

aangeplant. De kinderen leerden van Wouter hoe in te 

zaaien en ze werden na het werk beloond met het certifi-

caat “voedselboswachter”. De grote mensen hielpen een 

handje mee en sprongen als volleerd over de kluiten.

Ontroerend
Wethouder mevrouw Tiemes opende het bos met een 

toespraak, gevolgd door de voorzitter van de werkgroep 

en de verantwoordelijke projectleider van de gemeente. 

Het meest ontroerende was toch wel het openings- en 

memorieverhaal van Corrie Kooy. Zij haalde herinneringen 

op aan deze plek waar zij en Arie woonden, waar ze samen 

met de heer Konings de Noviokassen exploiteerden, en 

waar ze hun kinderen groot brachten. We pinkten de 

traantjes weg onder het genot van een biologisch drankje 

en een appeltje voor de dorst. 

Iedereen boswachter
Dit samenwerkingsproject tussen de werkgroep en de 

gemeente is na veel jaren ijveren als laatste pareltje toe-

gevoegd aan Park West. Het is ontworpen, ontgonnen en 

ontsloten voor alle mensen uit Hees en omgeving. Tijdens 

het schrijven van dit artikel hopen 

we op regen. De vogels in Hees heb-

ben anders een goed gedekte dis te 

verschalken. We vertrouwen erop 

dat de voedselboswachtertjes en 

hun ouders mee gaan opletten in het 

voedselbos. Rondrennende honden, 

dravende paarden en racende scoo-

ters zijn op deze plek niet welkom. 

De honden hebben dichtbij een eigen 

hondenlosloopgebied.

Maar eerst komt nog die zomerweide 

met fraaie bloemen, daarna wordt het 

bos aangeplant en is de parelketting 

Park West eindelijk rond. Dan is voed-

selbos Novio in hees een feit. 
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Tunnel & Zo
Wat is de lelijkste plek van Nijmegen? “De ach-

terkant van de tunnel. Als je vanuit Hees naar de 

stad gaat.” Zo stond het onlangs te lezen in De 

Gelderlander. De voormalige groentezaak, 

naast elektrohandel Besselink, draagt op haar 

gevel de naam Tunnelzicht. Degene die vijf-

tig jaar geleden die naam op die gevel liet 

aanbrengen, dacht er dus kennelijk anders 

over dan die schrijver in De Gelderlander. 

“Zicht”, geplakt achter een ander zelf-

standig naamwoord, heeft altijd een 

positieve betekenis: Zeezicht… bos-

zicht… duinzicht… Een duidelijke aan-

prijzing van het buitenhuis, het hotel 

of het restaurant. Leuk om op het ter-

ras of vanuit het raam te kijken naar 

zee, bos of duin, of dus de tunnel. 

Een kwestie van smaak. Smaak die 

toch verbaast.

De groentezaak is opgeheven en 

in het pand Tunnelzicht is nu een 

kapperszaak gevestigd. Die nieuwe 

kapperszaak heet Haar & Zo. Dat 

“haar” is wel duidelijk. Kappers 

zijn met je haar in de weer. Maar 

wat moet ik me voorstellen bij “& 

Zo”? Is er in het Nederlands een nog 

onduidelijker aanduiding dan de 

woordcombinatie “en zo”? Ik vroeg 

laatst aan een tienermeisje dat voor 

haar eindexamen MAVO stond, wat 

ze later als beroep zou willen kiezen. 

“Iets met dieren en zo”, was haar ant-

woord. Toen ik haar vroeg waar ze aan 

dacht bij “en zo”, haalde ze alleen haar 

schouders op. Terecht, want het bete-

kent bijna nul komma nul.

Als u nu voor een knipbeurt of permanent-

je naar Haar & Zo gaat, zou ik maar geen 

vraag stellen over dat “en zo”. Zo’n zaak, 

net nieuw op die locatie, heeft het al zwaar 

genoeg. Zeg maar dat u vanuit de kappersstoel 

zo’n leuk zicht hebt op de tunnel. Dan zorgen ze 

er gegarandeerd voor dat u met een aantrekkelijk 

fris kapsel op zomervakantie kunt gaan.

Jacques de Vroomen

Column |  
Henk Termeer

Yes Hees can!

Op zondagmiddag 25 september 2016 gaan Hees en de 

Vereniging Dorpsbelang Hees twee  oorlogsmonumenten in 

gebruik nemen. Het eerste is een artistieke plaquette op de 

Petruskerk waarmee we de ongeveer dertig in Hees gevallen 

oorlogsslachtoffers herdenken (zie het schetsontwerp van Jef 

van Kuijk hieronder). Het tweede monument is een informatie- 

en gedenkbord aan de lage muur rondom de Petruskerk dat uit-

kijkt op de plek waar op 25 

september 1944 een Britse 

bommenwerper neerstort-

te. Daarbij kwamen in één 

klap drie Heese burgers en 

drie geallieerde vliegers om. 

Het plan is dat bij deze ont-

hulling het blazersensemble 

van de Marinierskapel een 

uitvoering geeft en dat er 

voor het eerst zoveel moge-

lijk nabestaanden aanwezig 

zullen zijn. Ook vindt er 

een flight past plaats, naast 

diverse artistieke presen-

taties door Heesenaren. 

Wie de onthulling zal verrichten, is nog een verrassing. Wel is al bekend 

dat ook de jeugd van Hees bij deze herdenking een rol zal spelen. 

Tenminste… als dat allemaal door kan gaan. De inzameling voor het 

bekostigen van de plaquette en de gedenkplaat heeft namelijk nog 

een flinke stoot nodig. Uw geldelijke bijdrage is daarom nog steeds 

nodig en welkom op rekening nummer NL40 INGB 0000 349955 t.n.v. 

Vereniging Dorpsbelang Hees o.v.v. “Herdenkingsplaquette Hees 

1940-1945”. Kom op, niet geaarzeld. Yes we can!

Dr. Henk Termeer (1949) is gepen sioneerd 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.
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Nieuwe buren: Het Goed
Céline Habes

Vintage kasten, retro-stoelen of broeken met een used look… welke term je er ook opplakt, 
feit blijft dat “tweedehands” de laatste jaren een positieve klank heeft gekregen. Dat 
Hees al veel langer positief tegenover tweedehands staat, blijkt wel uit de aanwezigheid 
van Stichting Overal. Deze kringloopwinkel aan de Bredestraat werd al in 1975 opgericht 
en is sinds die tijd niet meer weg te denken uit de wijk. Goed nieuws voor alle liefhebbers 
van “vintage” of voor iedereen die het leuk vindt om af en toe eens rond te snuffelen tus-
sen gebruikte, maar nog steeds goed bruikbare spullen: dit jaar zal ook kringloopwinkel 
Het Goed haar deuren openen in de nabije omgeving van onze wijk. Hoog tijd om kennis te 
maken met de toekomstige nieuwe buren aan de Industrieweg.

Missie
Kringloopwinkel Het Goed is nu nog 

midden in het centrum van Nijmegen 

gevestigd. Het filiaal bevindt zich 

aan de Burchtstraat. De Nijmeegse 

vestiging is een van de 25 winkels 

van Het Goed in Nederland. “De 

organisatie is in de jaren tachtig ont-

staan, in Nijmegen bestaat de winkel 

vanaf oktober 1999,” vertelt Dian 

Schoenmaker, medewerkster perso-

neelszaken van Het Goed. De missie 

“werk maken van hergebruik en werk 

maken van werkgelegenheid”, wordt 

uitgedragen in de duurzame omgang 

met goederen en in het bieden van 

werkervaringsplaatsen voor mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Alles op één plek
Dit jaar—een precieze datum is nog 

niet bekend—zal de grote verhui-

zing plaatsvinden naar de voorma-

lige busgarages van Novio aan de 

Industrieweg in Nijmegen-West. 

De missie, de medewerkers en het 

ruime aanbod verhuizen uiteraard 

gewoon mee. De nieuwe plek is een 

erg geschikte locatie voor Het Goed, 

omdat nu alle onderdelen op één 

plek zitten. Schoenmaker: “We willen 

graag ons inzamelpunt, magazijn en 

onze winkel op dezelfde locatie heb-

ben. Nu is er veel logistieke beweging 

tussen de locaties.” Dat zal straks 

anders zijn, net als de ruimte die Het 

Goed ter beschikking heeft. Deze 

ruimte zal groter zijn dan die in de 

huidige winkel, vertelt Schoenmaker: 

“Ons aanbod aan goederen kunnen 

we zo beter laten zien.” En dat komt 

goed uit, want Het Goed heeft presen-

tatie en styling hoog in het vaandel. 

Bereikbaar
Een ander groot pluspunt is de bereik-

baarheid van de nieuwe locatie, aldus 

Schoenmaker. De Burchtstraat is voor 

auto’s niet toegankelijk, wat voor 

klanten nogal eens problemen ople-

vert bij het meenemen van grotere 

aankopen. Het nieuwe pand is prima 

bereikbaar voor auto’s. Dat vergemak-

kelijkt zowel het wegbrengen als het 

Hese vogels
Luister, verbaas je, en wandel mee  

op zondag 19 juni

Ab Verheul & Marcel Bingley

Hees staat bekend om zijn groene omgeving en waar 

groen aanwezig is, zijn altijd vogels. Struiken en bomen 

dienen als plek om te nestelen en als bron van voedsel. En 

je hoort ze natuurlijk vaak, al die geluiden van verschil-

lende vogels. Het zijn meer soorten dan je op het eerste 

gezicht zou denken. Vraagt u zich nou ook wel eens af wat 

er nu weer te horen valt? Is dat een roodborstje of een 

zwartkopje? Of is het toch een vink? Wat is het verschil 

tussen de houtduif en de Turkse tortel, de kraai en de roek? 

En die lachende vogel, wat is er dat nou toch voor één? 

Sensationeel vogelleven
Op zondagochtend 19 juni maken we een wandeling met 

de vogelkenners van Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen. 

We zullen leren welke geluiden van welke vogels zijn. Je 

zult vanaf die dag ook meer geluiden gaan horen dan je 

ooit voor mogelijk had gehouden. Loop mee met ons en 

ervaar de sensatie van het vogelleven. De wandeling start 

om 10:00 uur en duurt ongeveer een uur. Wij verzamelen 

ons vanaf 9:45 uur bij de Pertruskerk. Vooraf aanmelden 

kan maar is niet verplicht. Stuur daartoe een e-mail naar 

abverheul@zonnet.nl 

Een vriendelijke groet namens de werkgroep Groen Hees 

en de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen 

meenemen van spullen. Daarnaast zit 

de milieustraat letterlijk om de hoek, 

zodat goederen die niet verkocht wor-

den snel en eenvoudig afgevoerd kun-

nen worden. Ook het inzamelpunt bij 

de milieustraat ligt daarmee op een 

steenworp afstand van de winkel. 

Lunchroom
De aanwezigheid van twee kring-

loopwinkels op korte afstand van 

elkaar is wel opvallend. Schoenmaker 

beoordeelt dit positief: “We zien de 

vestiging in dezelfde wijk als Stichting 

Overal als een voor beide organisa-

ties gunstige situatie, te vergelijken 

met meubelboulevards waar ook vaak 

meerdere interieurzaken gevestigd 

zijn. Dit is aantrekkelijk voor klan-

ten.” Ook aantrekkelijk: de duurzame 

lunchroom die bij de winkel geopend 

zal worden. Zo ontstaat de mogelijk-

heid om een kop koffie te drinken of 

wat te eten tijdens de speurtocht naar 

leuke spullen.

Feestelijke opening
Die leuke spullen worden overigens 

voortdurend vernieuwd. De “leveran-

ciers” van de goederen—alle bewo-

ners van Nijmegen en omstreken die 

iets kwijt willen—zorgen voor een 

continue toevoer van spullen, die Het 

Goed vervolgens selecteert en pre-

senteert. Wanneer de toekomstige 

buren precies de deuren openen, zal 

zo snel mogelijk bekend worden. Dian 

Schoenmaker weet in ieder geval 

te vertellen dat dit een feestelijke 

gebeurtenis zal zijn. Logisch dus om 

af te sluiten met de volgende tip: houd 

Het Goed in de gaten. 

Illustratie: Iza Tromp
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René
Hallo, ik ben René de sjacheraar, 

heeft u iets nodig dan sta ik voor u klaar. 

Heeft u oud ijzer of andere waar, 

dan kom ik langs en ontneem het van u aldaar. 

Het Bouwdorp kan niet zonder mij. 

Ik help nu al vier jaar op een rij. 

Maar na dit jaar neem ik vrij.

Dus wie neemt mijn taken over – 

 wie maakt de organisatie blij?

Maarten
Hallo, ik ben Maarten. Ik ben er dit jaar voor de tweede 

keer bij. Vorig jaar was ik “zaagvader”. Dit jaar help ik mee 

in de organisatie. Omdat mijn jongste 

dochter volgend jaar ook al in groep 

8 zit, is het gelijk ook mijn laatste 

jaar, helaas.  We gaan er dit jaar in 

ieder geval weer een leuke week van 

maken!

Edith
Mag ik vandaag met een 

vriendje spelen? Wil je een 

spelletje doen? Een knuffel? 

Het is voor onze pleegkinde-

ren heel bijzonder. Mijn naam 

is Edith en samen met mijn 

man run ik Gezinshuis Eigen-

Wijze. Kinderen met een ver-

standelijke beperking vinden een plekje bij ons en gaan zo 

gewoon mogelijk meedraaien in de maatschappij. Vorig 

Op zoek naar versterking
De Werkgroep Jeugdactiviteiten stelt zich voor

Dat de werkgroep Jeugdactiviteiten jaarlijks een aantal leuke activiteiten organiseert voor 
kinderen uit de wijk, weet u waarschijnlijk inmiddels wel. Maar wie zijn de mensen ach-
ter deze werkgroep? In dit artikel stellen wij ons graag aan u voor. Zoals u kunt lezen is de 
werkgroep heel hard op zoek naar mensen die het stokje van een aantal leden kunnen gaan 
overnemen.  Het voortbestaan van alles wat wij de afgelopen jaren hebben opgebouwd 
voor de wijk hangt hiervan af. Heeft u interesse om ons te komen helpen, neem dan contact 
met ons op via info@bouwdorphees.nl

Monique
Een regelaar, spin-in-het-web, 

netwerker, duizendpoot: that’s 

me! Naast mijn gezin met mijn 

man, onze kinderen Niels (20), 

Lucas (11), Joris (9) en de hond, een 

parttime baan als decaan in het voort-

gezet onderwijs en mijn vele hobby’s, ben ik ruim zeven 

jaar geleden gestart met het opzetten van het Bouwdorp 

Hees. Destijds heb ik de wijkvereniging beloofd dit te doen 

zolang mijn eigen kinderen nog mee kunnen doen. Dat 

betekent dat ik de komende twee jaar mijn taken graag 

langzaamaan wil overdragen, zodat we zeker zijn van het 

voortbestaan van onder meer het Bouwdorp!

Debby
Hallo, ik ben Debby, 

moeder van Owen 

(17), Caitlin (14) en 

Liam (10). Diegenen 

die al vaker aan het 

Bouwdorp Hees heb-

ben meegedaan, ken-

nen mijn waarschijnlijk 

wel als “zij met de microfoon”. 

Ik ben vanaf het begin betrokken geweest bij de organisa-

tie van het Bouwdorp en ik doe dit met veel plezier en lief-

de. Mijn jongste gaat volgend jaar echter naar groep 8 en 

daarom zal ook ik er in de nabije toekomst mee gaan stop-

pen. Ik zou het heel jammer vinden als de organisatie van 

het Bouwdorp Hees niet overgenomen gaat worden door 

andere enthousiaste ouders. Dit jaar gaan we er weer een 

superleuke week van maken met hopelijk heel veel zon!

jaar waren we er voor de eerste keer bij en heb ik hand- 

en spandiensten gedaan tijdens het Bouwdorp. Dit is zo 

goed bevallen dat ik me meer wil inzetten voor de jeugd. 

Dit keer zit ik in de organisatie en ik hoop zo een steentje 

bij te dragen aan leuke activiteiten voor 

de jeugd in onze omgeving.

Menno
Hallo, mijn naam is Menno. 

Ik woon sinds twaalf jaar 

in de wijk Hees, samen met 

mijn vriendin en twee doch-

ters. Vroeger heb ik zelf met 

veel plezier deelgenomen aan het 

Bouwdorp bij ons in de wijk.  Nadat 

mijn kinderen voor het eerste jaar hadden meegedaan 

aan het Bouwdorp, werd ik benaderd om deel te nemen 

in de organisatie. Dit wordt het derde jaar dat ik mee-

doe. Het is geweldig om de hele week 200 stralende 

gezichtjes te zien rondlopen die vol enthousiasme en 

plezier schitterende bouwwerken maken. Daar doe je 

het voor!!!

Ester
Een paar weken geleden liep 

ik op het Leerplein van de 

Lanteerne om bij mijn doch-

ter Amy te helpen. Toen 

zag ik een meisje ijverig 

schrijven. Haar potlood 

had een potloodstopper 

gemaakt van foam clay. Ik 

vroeg haar of zij deze zelf 

had gemaakt.  Trots zei ze: 

“Ja, op het Bouwdorp.” Ook dit 

jaar hoop ik weer leuke, leerzame 

en creatieve activiteiten te bedenken, 

zodat er veel trotse gezichten het bouwveld aflopen. 

Naast het Bouwdorp geef ik teken- en handvaardig-

heidles aan VMBO-T leerlingen op het Mondial College, 

Locatie Meeuwse Acker.

Informatie van de gemeente

De vernieuwde 
wijkschouw
Elk jaar maakt de wijkbeheerder van de gemeente 

Nijmegen met bewoners en ondernemers een rond-

gang door de wijk, de zogenaamde “wijkschouw”. 

Samen kijken we wat er goed gaat en wat er beter 

kan in de openbare ruimte. Er zijn redenen om de 

opzet van de wijkschouw voortaan anders aan te 

pakken:

•	 Het aantal deelnemers loopt terug.

•	 Tijdens de wijkschouw worden doorgaans 

vooral herstelwerkzaamheden en klein onder-

houd gesignaleerd. Deze kunnen het hele jaar 

door gemeld worden bij de Bel- & Herstellijn 

(via de Bel & Herstel app, telefonisch via 14024, 

of via www.nijmegen.nl). Deze meldingen los-

sen we snel op. 

•	 Er zijn diverse digitale middelen waarmee u 

het hele jaar door uw wensen en behoeften 

kenbaar kunt maken. Dat kon al via een e-mail 

aan wijkbeheer@nijmegen.nl of aan uw eigen 

wijkbeheerder. Vanaf september 2016 kan dat 

ook via de website www.mijnwijkplan.nl

U wordt voortaan niet meer automatisch uit-

genodigd wordt voor de jaarlijkse wijkschouw. 

Niettemin kunt u uw aandachtspunten voor de 

wijk op verzoek nog steeds op locatie aan ons laten 

zien. Neem daartoe contact op via (024) 329 8068 

of via wijkbeheer@nijmegen.nl. Bij voldoende aan-

meldingen ontvangt u een uitnodiging voor een 

wijkschouw. Anders benaderen wij u voor een indi-

viduele afspraak.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande 

nog vragen, dan kunt contact opnemen met Sanne 

Teuwsen (06 5278 0856 of s.teuwsen@nijmegen.nl), 

wijkbeheerder van Nijmegen Oud en Nieuw West.
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trouwens verwant. En het bier is ook wat troebel, dus toen 

kwam spontaan de naam Haze in me op. Wazig. Mistig. 

Vertaald naar het Nederlands werd dat Hees. Het heeft 

niets met de wijk te maken, maar het is natuurlijk wel een 

gelukkig toeval.”

Beperkte oplage
Slechts honderd liter werd er gebrouwen van het Hees-

bier. Het is een vreemde eend in de bijt van de microbrou-

werij. “Het is een monocultuur, iets dat we normaal 

gesproken niet maken. Maar het heeft een snel productie-

proces en we konden er vlug honderd liter van maken. Vier 

fusten van 25 liter.”

Gemengde culturen
Katjelam ontstond toen Vincent en Mattias, 

die natuurkunde studeren, via hun studiever-

eniging kennis maakten met bierbrouwen. 

De interesse was gewekt en inmiddels maken 

de twee bieren als London Porter, Chestnut 

Brown Ale en Flemish Rye. “Gemengde cultu-

ren, dat is de basisgedachte achter Katjelam”, 

zegt Vincent. “Meerdere giststammen toe-

voegen en kijken wat die doen. Zeg maar 

het tegenovergestelde van pasteuriseren. 

Daarbij dood je alle micro-organismen. Wij 

laten juist die micro-organismen voor ons 

werken zodat ze houdbaar voedsel opleve-

ren. Een soort gecontroleerde chaos. Niet 

alleen met bier, maar ook met bijvoorbeeld 

cider, wijn of thee.”   

       Hees bier
Een gelukkig toeval
Harry Havekes                                    Foto's: Ton van Seters

Begin dit jaar werd het gespot op de kaart van Stoom, de brouwerij/pub in het 
Honigcomplex waar “interessante bieren van kleine brouwerijen uit binnen- en buitenland 
en goed eten” geserveerd worden. Hees-bier werd er door een barman op het bord gekalkt. 
Hees-bier. Lokaal gebrouwen, een ode aan de wijk, het voormalige dorp in vloeibare vorm 
vereeuwigd, een bier dat wel zo succesvol moest worden dat de wijk in no time tot ver bui-
ten de stadsgrenzen bekend zou worden. Wat heet, tot ver buiten de landsgrenzen zouden 
mensen dit bier gaan drinken en aan het dorp in de stad denken. Helaas, de werkelijkheid is 
iets minder prozaïsch.

Wazig en mistig
“Ach”, zegt Vincent Gerritsen, samen met Mattias Terpstra 

de drijvende kracht achter brouwerij Katjelam, “we had-

den lange dagen gemakt bij Stoom. We hadden de blaren 

op onze tong gekletst bij de bierproeverijen. We waren 

moe. Toen ik een fust aansloot van het bier dat we voor 

Stoom hadden gemaakt, stond ik met dat bord in mijn 

handen en moest ter plekke een naam verzinnen. Het bier 

was een monocultuur. Er zit een Amerikaanse hop in en 

bij monoculturen is de hop dominant in de smaak aanwe-

zig. Toen we die hop toevoegden hing er zo’n plakkerige, 

citrusachtige walm, net als bij cannabis. De twee zijn 

De algemene 
ledenvergadering 
van 12 april 2016
Cor van der Donk    Foto's: Ton van Seters       

Nico de Vos, voorzitter van VDH, licht het jaarverslag toe onder 

het waakzaam oog van de overige bestuursleden. “De VDH is 

een actieve vereniging. Bestuur en werkgroepen hoeven niet 

alles zelf te doen. Waar mogelijk wordt geprobeerd om ook 

andere leden bij de organisatie te betrekken door een project-

groep te formeren.” Bij het dorpsfeest bleek deze aanpak goed 

te werken. Veel leden vinden het leuk 

om een keer een activiteit mee te orga-

niseren en nieuwe mensen brengen ook 

weer nieuwe ideeën in. 

Penningmeester Ton Ellenbroek geeft 

uitleg over de financiële situatie. “We 

zijn een financieel gezonde vereniging.” 

Miny Schennink-Paus en Siebold de 

Graaf worden in de bloemen gezet en 

hartelijk bedankt voor hun jarenlange 

inspanning als bestuurslid. Zij nemen 

afscheid. Ook Nico zal per 1 september 

zijn taak als voorzitter neerleggen. 

We verwelkomen een nieuw bestuurs-

lid: Ada de Groot. Zij woont sinds zeven 

jaar in Hees. Het dorpse karakter en de 

stad toch heel dichtbij maakt dat ze 

van deze wijk is gaan houden. 

Na de pauze is er een presentatie van 

de Werkgroep Groen Hees over het 

voedselbos. Ab en Cor lichten het pro-

ject toe aan de hand van een animatie 

die gemaakt is in opdracht van de 

gemeente. 

Afsluitend is er een borreltje en kan iedereen terugkijken op 

een geslaagde bijeenkomst. Het is goed om te constateren dat 

de vereniging groeit. Ongeveer één derde van de huishoudens 

in Hees (608) is lid van de VDH. 

Leden die niet willen wachten tot de volgende jaarvergadering 

kunnen het conceptverslag van de algemene ledenvergadering 

alvast digitaal en ter kennisgeving ontvangen. Stuur hiertoe 

een e-mail aan: secretariaat@dorpsbelanghees.nl

Vrij experimenteren
In september hopen de twee af te studeren. Dan 

hebben ze meer tijd om zich op hun brouwerij te 

richten. Een nieuw Hees-bier zit er niet in. “We 

maken geen bier voor de buurt, dat is meer een 

markt voor de Hemel. Je zit dan er ook een lange 

tijd aan vast om een bepaald bier te maken, en 

wij willen juist vrij zijn om te experimenteren.”



destenenbank   |  juni 201616 17destenenbank   |  juni 2016

Rutger Verhoeven
Als je het heel erg druk hebt…
Petra Kateman

“... dan kan er altijd nog iets bij.” De man die dit zegt, begint een bekende Nederlander te 
worden. Niet alleen in Hees maar ook op televisie is hij regelmatig te zien, als de man van de 
Belbus in het programma Kassa. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om, maar het is wel 
leuk om meer te weten over deze veelzijdige buurman.

Tachtig ooievaars
Vanaf 2003 woont Rutger Verhoeven 

in de Bredestraat, met zijn vrouw 

Saskia, dochter Leen en zoon Krijn. De 

geboorte van hun dochter haalde nog 

de Nijmeegse kranten omdat de tuin 

door schoonvader werd aangekleed 

met maar liefst tachtig gefiguur-

zaagde ooievaars. Rutger is geboren 

in Helmond (daar kan hij niet veel over 

kwijt, want dat was maar twee maan-

den), heeft in Eindhoven gewoond en 

heeft een groot deel van zijn jeugd in 

Mierlo doorgebracht. Hij kwam naar 

Nijmegen om psychologie te stude-

ren. Een propedeuse in een sociale 

wetenschap was voorwaarde om met 

de studie communicatiewetenschap 

te kunnen starten. In het tweede jaar 

leerde hij als mentor in de introductie 

zijn vrouw Saskia kennen.

Een andere koers
Het plan was om na zijn afstuderen 

als AIO (Assistent in Opleiding) pro-

motieonderzoek te doen naar “de rol 

van de discjockey op de Nederlandse 

radio”. Door onenigheid rondom dit 

project liep alles ineens anders. De 

baan stopte en Rutger moest met een 

plan B komen. Een affiche waarop 

vrijwilligers werden gezocht voor het 

maken van televisieprogramma’s voor 

zieke kinderen kwam op zijn pad. Op 

de afdeling kinderoncologie maakte 

hij wat reportages waarvoor hij alles 

zelf moest regelen. Hij bleek leuk 

met kinderen om te kunnen gaan en 

kon daarbij zijn acteervaardigheden 

inzetten. Daarnaast was hij actief 

als zanger van de band Lee Prezz 

Lee, waarin Elvis gecoverd werd. Hij 

schreef zich in bij een animatiebureau 

en organiseerde themafeesten.

Runner
Deze combinatie van vaardighe-

den, creatief zijn en zelf iets maken, 

bleek hem veel beter te liggen dan 

promoveren. Daarom stuurde hij 

wat opnames naar verschillende 

omroepen. Deze hadden belangstel-

ling en zo begon hij aan zijn eerste 

betaalde baan. De opdracht was 

om runner te zijn voor het opnemen 

van Bijbelverhalen in Het Bijbels 

Openluchtmuseum Orientalis. 

“Runner” betekent dat je letterlijk 

alles moet doen rond het maken van 

Weggekocht
Hij werd vervolgens weggekocht door 

een headhunter van een nog grotere 

educatieve uitgeverij: Malmberg. Als 

creatief directeur mocht hij alter-

natieven verzinnen voor de in popu-

lariteit terugvallende educatieve 

tijdschriften. Het was de tijd van de 

mooie leaseauto’s en ideeën voor 

vernieuwende serious games. Toen 

medio 2000 de markt van de kinder-

tijdschriften instortte was het weer 

tijd voor een nieuw concept van zich-

zelf. Rutger werd Hoofd Digitaal van 

de VARA, later BNN-VARA. Dat werk 

heeft hij vijf jaar gedaan. 

Weer een nieuwe koers
Nu is hij samen met iemand anders 

weer een bedrijf gestart in Utrecht. 

Het nieuwste product is een 

een productie: de catering, de belich-

ting, de financiën, het zoeken van 

locaties, zorgen voor vergoedingen, 

cameraregie, studioregie, tot en met 

het vervangen van de batterijen als ze 

op zijn. Er volgden diverse soortgelijke 

klussen tot Rutger eruit gegooid werd 

als gevolg van de Flexwet. Opnieuw 

moest hij zichzelf uitvinden. 

Uitgeverij
Intussen kon hij websites en online 

televisieprogramma’s maken. Hij 

bedacht de eerste online kids com-

munity Kaboem. Dat liep zo goed 

dat hij directeur kon worden van het 

inmiddels verzelfstandigde bedrijf. 

Daarvoor zou hij wel naar Amsterdam 

moeten verhuizen. Maar het hele huis 

in Hees was met behulp van familie 

en vrienden ondertussen grondig 

onderhanden genomen. In plaats 

Amsterdam ging Rutger daarom wer-

ken bij educatieve uitgeverij Thieme-

Meulenhoff. Het was nog wel te 

behappen om vanuit de Bredestraat 

te pendelen naar Utrecht en Zutphen 

om online toepassingen te maken 

naast de bestaande educatieve 

methodes. 

zogenaamd superdashboard voor 

redacteuren waarop alle relevante 

data direct online worden aangereikt. 

Met slimme tips geeft het dashboard 

aan of een bericht op de website, de 

nieuwsbrief of op Facebook nog extra 

aandacht moet krijgen. Het dash-

board wordt inmiddels door diverse 

grote mediapartijen gebruikt. Rutger 

heeft het over een unique selling 

point en andere marketingtermen. 

Daarnaast verzorgt hij ook nog “de 

Belbus” van het tv-programma Kassa, 

waarvoor hij al met al een dag per 

week bezig is.

Geheim
Rutger vindt het heerlijk dat hij nu 

meestal de kinderen naar school kan 

brengen en op woensdag thuis kan 

zijn. Hij heeft voldoende tijd om te 

sporten (voetbal, fietsen, tennissen) en 

hij zorgt ervoor dat er voor de werk-

nemers een flipperkast is om zich tus-

sen de middag te ontspannen. Voor de 

kenners: Jurassic Park Lost World–een 

classic. Een geheim vertellen, daar voel-

de Rutger eerst niet zoveel voor. Maar 

omdat het echt moet en omdat het 

ook best kan: hij wil misschien nog wel 

een keer een switch maken, een boek 

schrijven of een film maken. En voor 

de dansles van hun dochter zal hij bin-

nenkort te zien zijn in de schouwburg in 

een heuse “vaderdans” waarvoor flink 

geoefend moet worden. De geheime 

wens die hij met zijn zoon koestert… 

die blijft geheim.

N.B.: wie meer wil weten over het 

huidige werk van Rutger, zie

 www.smartocto.com

Foto's: Ton van Seters
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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.com schrijft ze over haar leven.

Vrijheid van meningsuiting

Toen ik ’s morgens vroeg op de bus wachtte, genoot 

ik van een heerlijk zonnetje. De eerste zonnestralen 

van het jaar stonden garant voor een portie vitamine 

D en vrolijkheid. Precies wat ik kon gebruiken na de 

eeuwigdurende winter. En omdat de bus even op zich 

liet wachten, kon ik eens rustig om me heen kijken. 

Daar stond ik dan, te genieten van de zon voor het 

SP-gebouw op de hoek. Net op het moment dat ik 

weg begon te dromen over een hangmatje in de tuin 

viel mijn oog op een sticker. Een pamflet ter grootte 

van een A5 en geplakt op het bord waarop de bustij-

den staan aangegeven.

De tekst was nogal hard; misschien zelfs aanstootge-

vend voor bepaalde mensen en zeker niet in de geest 

van de zon en vrolijkheid. In een opwelling besloot 

ik de sticker eraf te halen. Dat was gemakkelijker 

gezegd dan gedaan. Ik krabde en ik pulkte langzaam 

maar zeker de sticker van zijn plaats. Het gaf me best 

voldoening, tot en met de laatste lijmresten. Pas toen 

die allerlaatste lijmresten waren verwijderd, besefte 

ik de ernst van mijn daad: ik had de vrijheid van 

meningsuiting geschonden.

Al was ik het oneens met wat er op de sticker stond, 

wat gaf mij het recht om deze mening op te ruimen? 

Pleegde ik niet gewoon censuur? Ik kreeg het warm 

van binnen en de ochtendzon die zojuist nog aange-

naam was, brandde op mijn huid. In de verte doemde 

de bus op. Snel stapte ik in. Niemand leek te merken 

wat ik zojuist had gedaan. Hoe verder we van de 

plaats delict reden, hoe rustiger ik werd. Het voorval 

raakte steeds meer op de achtergrond. Ik dacht er nog 

wel eens aan, maar mettertijd verdwenen de hart-

kloppingen. En daarmee ook mijn schuldgevoel. Ik heb 

weliswaar iemand zijn mening gecensureerd maar 

daardoor kon iedereen wel weer de bustijden zien!

Kwan

Hoe beleven wij als jongeren onze eigen woonwijk? 

Hierover sprak ik medeleerlingen van het Dominicus 

College die in Hees wonen. Na wat berichtjes te heb-

ben rondgestuurd, heb ik Merel van Ottele (16) , Bas van 

Rijswijk (16) en Thom van Rijswijk (14) wat vragen kunnen 

stellen over hun woonplaats. Alle drie hebben ze hun hele 

leven hier gewoond. Bas en Thom wonen in Neerbosch, en 

Merel in Hees zelf. Ook zijn ze allemaal naar basisschool De 

Lanteerne gegaan. 

Wat was jullie favoriete onderdeel van opgroeien  

hier in Hees?

Merel antwoordde: “Ik denk niet dat het opgroeien in Hees 

heel erg verschilt van opgroeien in anderen stadswijken. 

Toen ik klein was woonde ik in een drukkere straat waar 

je met spelen goed moest uitkijken. Het was dan leuk om 

naar een van de parken in de buurt te kunnen gaan waar 

het rustig was.” Bas had er een ander idee over: “Ik vind 

Hees juist wel rustig. Volgens mij is dat wel een verschil 

met andere wijken. Het heeft een groot binnenzwembad, 

wat heel fijn is, en een aantal leuke parken!”

Als je deze wijk in drie woorden zou moeten beschrijven, 

welke zouden dat dan zijn? 

De woorden die Merel koos, spreken voor zich: “Rustig, 

groen, en gezinsvriendelijk.” Thom vatte de vraag iets 

anders op: “Een normale wijk”, was dan ook zijn reactie.

Heb je een favoriete plek?

Hierop hadden alleen Bas en Thom een duidelijk antwoord. 

Bas: “Ik vind het park bij het zwembad wel heel fijn. Het 

is mooi en best groot en in de zomer wordt hier altijd het 

Bouwdorp gehouden.” Thom: “Het veld achter het huis van 

een vriend van mij, daar breng ik veel tijd door.”

Wat kan er volgens jou nog aan je wijk verbeterd worden?

Het zijn opnieuw de jongens die hier een helder idee over 

hebben. Eigenlijk denken ze beiden hetzelfde: “Misschien 

een keer een leuk concert of feest organiseren in een van 

de parken. Dit zou een goede toevoeging kunnen zijn!”

“Een keer een leuk feest in Hees!”

Wat is het eerste dat in je opkomt als je aan Hees denkt?

Nu waren de antwoorden wat meer verschillend. Merel: 

“Vooral die rust en dat het voor mij toch wel dichtbij alles 

ligt; je kunt makkelijk in het centrum komen.” Bas: “Het 

Bouwdorp!” En Thom: “Het grote grasveld bij Zwembad 

West.”

Hoe leuk vind je het om in Hees te wonen? 

Hierover waren de meningen verdeeld. Merels reactie was: 

“Ik vind het hier wel prima en ik blijf er waarschijnlijk ook 

nog wel even wonen aangezien ik toch van plan ben om in 

Nijmegen te studeren.” Terwijl Thom juist zei: “Ik vind het 

uiteindelijk niet heel bijzonder of anders dan in andere wij-

ken. Het is rustig en groen maar dat zal op andere plekken 

in Nijmegen ook te vinden zijn.”

Wat zijn de voor- en nadelen? 

Merel vatte haar mening goed samen: “Het voordeel is 

dat het toch erg dicht bij het stadscentrum ligt terwijl de 

drukte die daar heerst niet overloopt naar de wijk zelf. 

Heel veel nadelen zie ik niet echt.” Bas: “Voordelen zijn 

denk ik dat het schoon, rustig en best groot is. Inderdaad 

ook dat je binnen twintig minuten fietsen in de stad bent. 

Nadeel is dat Hees aan de rand van Nijmegen ligt en dus 

ook aan de rand van een industrieterrein.”

Marise Raaijman

Van links naar rechts: Bas, Merel, Thom en Marise. De fotografe is 

Emma Timmermans. 

Mijn naam is Marise Raaijman, ik ben bijna 17 
jaar. De afgelopen vijf jaar heb ik doorgebracht op het 
Dominicus College. Dat betekent dat ik elke dag een uur heen 
en terug moet fietsen van Bergharen naar Nijmegen. Volgend jaar zal 
ik een studiekeuze moeten maken maar omdat ik me nu nog interesseer voor 
veel verschillende dingen ben ik daar nog niet helemaal uit. Momenteel zit ik te den-
ken aan een studie Nederlands, misschien in combinatie met Filosofie, aangezien ik 
graag schrijf en met taal bezig ben. Vandaar ook dat ik zo blij was met deze mogelijk-
heid om voor de Stenen Bank te schrijven! 
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Persen
Nu was ik zelf erg nieuwsgierig naar de vraag hoeveel pro-

cent sap je uit een sinaasappel kunt halen. Ik had er geen 

idee van en besloot dat dan maar eens te gaan meten. Als 

je daarover nadenkt, stapelen de problemen zich aardig 

op. Hoe precies moeten de resultaten zijn? Maakt het uit 

of je pers- of handsinaasappelen hebt? Is het sappercen-

tage afhankelijk van het seizoen, of misschien van de win-

kel? Welke sinaasappelpers heb je? Wil je de uitkomsten in 

volumeprocenten of in gewichtsprocenten? Kortom, vra-

gen te over als je zo’n experiment wilt beginnen. 

Drijven
Als eerste kocht ik gewoon een zak perssinaasappels bij 

de Albert Heijn (AH) aan de Molenweg en toen ben ik wat 

gaan proberen. Zo heb ik een sinaasappel in het water 

gegooid en geconstateerd dat hij drijft. Logisch, want er zit 

veel lucht in de schil, terwijl het sap ongeveer even zwaar 

is als water. Maar het is onmogelijk om het sappercentage 

uit het drijfvermogen af te leiden. 

Wegen
Ik besloot om de vruchten te 

wegen met een keukenweeg-

schaal, daarna de boel uit te 

persen en vervolgens zowel 

het sap als de restschil te 

wegen. Het gewicht van 

sap+schil moet dan gelijk 

zijn aan het gewicht van de 

totale sinaasappel. Maar is 

die keukenweegschaal wel 

betrouwbaar? Je moet daartoe 

twee dingen controleren: klopt het aantal  

grammen dat op de schaal staat en levert de weegschaal 

iedere keer dezelfde waarde als je hetzelfde gewicht 

erop zet (dat heet reproduceerbaarheid). Het zal verder 

duidelijk zijn dat je een sinaasappel niet met een perso-

nenweegschaal of brievenwegertje moet wegen. Je past je 

meetmiddelen aan het meetobject aan. Na wat proberen 

besloot ik tot een meetfout van 3%. 

Corrigeren
Voor het echte experiment heb ik 153 sinaasappels uitge-

perst. Daarnaast heb ik ook nog gemeten aan citroenen, 

handsinaasappels, mandarijnen en persmandarijnen. 

Nu kun je een sinaasappel maar één keer uitpersen, 

terwijl zo’n persing ook niet zo’n precies proces is. Ook 

hier moeten we een foutenmarge inbouwen. Die heb 

ik gesteld op 4%. De totale meetfout kunnen we bere-

kenen door de wortel uit de som van hun kwadraten te 

nemen: (3x3)+(4x4)=25. De wortel uit 25 is 5%. Dus als ik 

de opbrengst van de sinaasappel bepaal, dien ik rekening 

te houden met een fout van 5%. Als ik 100 gram weeg zou 

het werkelijke gewicht ook 95 of 105 gram kunnen zijn 

geweest.

Uitbijters
Er zijn nog meer problemen want stel ik tref een rotte 

sinaasappel aan. Dat wil nog wel eens voorkomen als ze 

te lang op de fruitschaal in de zon liggen of als je niet 

hebt opgelet aan de kassa. Je 

moet zo’n vrucht dan weg-

gooien. We zijn nu bij het 

probleem aanbeland of we 

zo’n vrucht bij de metin-

gen moeten betrekken of 

niet. Ik besluit om ze niet 

mee te nemen in mijn metin-

gen en om niets noteren. We noemen dit uitbijters in de 

waarnemingenreeks. Zo’n rotte sinaasappel draagt niet 

bij aan mijn onderzoeksvraag; wel aan de kwaliteit van de 

vruchten.

Resultaten
153 perssinaasappels, gekocht bij AH tussen oktober 2015 

en januari 2016 in netten van 2 en 4kg, leveren een gemid-

delde gewichtsopbrengstverhouding van: 0,48. Dat is nog 

niet de helft. Als je dit vergelijkt met handsinaasappels, 

dan blijkt dat je daarvan 0,70 gedeelte van het gewicht 

verorbert. Maar dat is een oneerlijke vergelijking, want 

daar eet je het minder stugge vruchtvlees wat je bij de 

persvrucht wegsmijt. Dus dat is appels met peren verge-

lijken, zeg maar. Citroenen daarentegen leveren 0,39 en 

persmandarijnen 0,45 gewichtsdeel sap. In de figuur heb 

ik het resultaat van al die 153 wegingen weergegeven door 

de gewichtsopbrengst uit te zetten tegen het gewicht van 

de sinaasappel. Van iedere sinaasappel kun je precies zien 

wat de gewichtsopbrengst is. De ononderbroken blauwe 

lijn geeft de gemiddelde gewichtsopbrengst (0,48) weer 

en de zwarte verticale lijntjes die meetfout van 5%.

Deviatie
Het is ook interessant om te kijken naar de verschillen in 

de opbrengst van de sinaasappels. Je kunt dit per net of 

over alle 153 sinaasappels bekijken. Om die spreiding te 

bepalen, kijk je naar de afwijkingen van het totale gemid-

delde. Soms is het wat meer, soms wat minder. Zou je die 

afwijkingen optellen, dan komt daar altijd nul uit. In de 

statistiek kijk je daarom naar het gemiddelde kwadraat 

van die afwijkingen. We noemen dit de deviatie (afwijking) 

van een set waarnemingen. Die spreiding is het gevolg van 

variaties in de schildikte, grootte van de sinaasappel, uit-

droging, de meetfout en de reproduceerbaarheid. En dan 

vergeet ik er vast nog wel een paar. De verwachting is dat 

er een flinke deviatie zal optreden. Ik vond een absolute 

spreiding op van 0,04 op het gemiddelde van 0,48 (dus een 

krappe 10%). In de figuur is de deviatie weergegeven door 

de blauwe stippellijnen boven en onder het gemiddelde. 

Wat opvalt, is dat de opbrengst niet afhankelijk is van het 

gewicht van de sinaasappel. Zowel bij lichte als zware 

sinaasappels blijft de opbrengst redelijk constant.

 

Persberichten
Stel nu dat ik de Gelderlander zou bellen om mee te delen 

hoe goed of slecht de vruchten van de bekende groot-

grutter zijn; dan moet ik natuurlijk uit zo’n meting een zo 

sensationeel mogelijk bericht destilleren, zonder de waar-

heid geweld aan te doen. Dat gebeurt dagelijks. Zo kan ik 

schrijven: 

 − Meer dan 50% van een AH perssinaasappel gaat verloren 

aan restafval.

 − Neerlands bekendste grootgrutter verkoopt sinaasap-

pels aan haar consumenten waarvan de sapopbrengst 

lager ligt dan 42%.

 − De opbrengst van perssinaasappelen bij AH is per netje 

redelijk stabiel en blijft net onder de 50%.

 − Als AH beter zou inkopen, zou een verbetering in persop-

brengst van zeker 10% gehaald kunnen worden.

U begrijpt, je kunt de retail maken of breken met de 

resultaten zodra je daar een waardeoordeel aan toekent 

of de metingen niet relativeert. Ieder proces tegen AH 

zou ik overigens verliezen want ik heb mijn weegschaal 

niet geijkt en heb maar een korte tijd geperst op een 

persoonlijke handpers. Het laat zien hoe moeilijk het is 

om metingen betrouwbaar te doen waar iedereen wat 

aan heeft. Daar hebben we gelukkig een (objectieve?) 

Consumentenbond voor. In ieder geval weet ik nu voor 

mezelf dat ik van 2kg sinaasappels gemiddeld bijna een 

liter sap overhoud. Of haal ik nu volume en gewichtspro-

centen door elkaar…?

Bronnen en middelen: 

 − 11 netten perssinaasappelen van de AH aan de 

Molenweg (met nog wat andere citrusvruchten voor de 

vergelijking). 

 − Een digitale keukenweegschaal (merk: EKS 8240CR). 

 − Een handpers (Merk: OrangeX juicer)

 − Excel rekensheetprogramma. 

 − Geduld.

Dick is een experimenteel fysicus (meten, meten, meten) die 

vóór zijn industrietijd laserlicht heeft verstrooid aan latex 

bolletjes en vloeibare kristallen. 

Illustratie linkerpagina: Joop van Eck

Dik doen over eenvoudige natuurkunde

Persbericht 
Dick van Eck

Dit keer wil ik het met u hebben over meten. Bedenk dat in de natuurkunde zo’n beetje alle 
uitspraken en verklaringen door meten en nog eens meten zijn verkregen of geverifieerd. 
Voordat je een experiment opzet, moet je natuurlijk wel weten wat je wilt meten, en hoe en 
waarom. We noemen dit “de onderzoeksvraag”. Dat is belangrijk, want voor langdurige en 
kostbare experimenten is veel geld nodig. 
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In de grafiek is bij iedere sinaasappelmassa (gram) de gewichtsop-

brengst (verhouding) gegeven (oranje bolletjes). De blauwe lijn is het 

gemiddelde, de onderbroken lijn geeft de afwijking van het gemid-

delde. De verticale zwarte streepjes zijn een maat voor de geschatte 

meetfout.
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‘Dorpsstraat’
Pleidooi voor de herwaardering van een kleine begraafplaats in Neerbosch

Wim Desserjer

Voorname personen
En hij niet alleen. Wat te denken van kolonel Willem van 

Heemskerk, generaal-majoor Jan van Overstraten en 

kolonel Johan Cox van Spengler? Ook hun verdiensten, res-

pectievelijk tijdens het Beleg en de Uitval van de Citadel 

van Antwerpen en tijdens de Java-oorlog in Indië, zijn met 

de Militaire Willemsorde onderscheiden. Er liggen nog 

meer militairen begraven, maar “Dorpsstraat” is daarmee 

nog geen militair kerkhof. Het herbergt ook zerken van 

andere personen 

die voor de regio-

nale geschiedenis 

interessant zijn. 

Zoals Hildegonda 

Anna Agnes Sophia 

Henriëtte, gravin 

van Regteren (tante 

Anette voor intimi), 

of de Beuningse 

steenfabrikan-

ten Duijs en Van 

Engelenburg, en de 

Nijmeegse bioloog 

en fysicus Pieter 

Gevers Deijnoot. 

Het is jammer dat 

hun zerken en 

grafkelders vele jaren zwaar verscholen bleven achter 

onkruid en struikgewas. Vanaf de straat was amper te 

zien dat zich nog een kleine begraafplaats bevond bij het 

karakteristieke, gotische, witte kerkje. 

Reductie
De begraafplaats moet heel oud zijn. We nemen aan dat 

het kerkje inclusief kerkhof niet heel lang na de droogleg-

ging van een moerasgebied ten westen van Nijmegen, “de 

Nederen Bosche”, gebouwd is; eind 13e eeuw. Helaas ont-

breekt het aan documentatie die stelt dat er destijds zowel 

in de kerk als daarbuiten begraven werd. Wel is bekend 

dat na de Reductie in 1591, toen de katholieke kerk aan 

de Dorpsstraat een Hervormde kerk werd, op het kerkhof 

rooms-katholieken en hervormden apart begraven kon-

den worden. 

Ontdekkingen
Hoeveel mensen er in de loop van de tijd begraven zijn, 

is nog niet achterhaald. Pas omstreeks 1800 verschaffen 

de begraafboeken van “den Dodegraver van Neerbosch, 

Schependom van Nijmegen” enig zicht op aantallen: tus-

sen 1797 en 1810 zijn er 176 personen begraven. Daarvan 

zijn er zeker zes in de kerk begraven, gezien de aanteke-

ning dat voor die begrafenissen “1 gulden 10 stuiver” is 

voldaan aan de rentmeester voor de kerk. 

De huidige situatie leert dat er zich nog slechts één graf-

zerk in de kerk bevindt, van een voorname en rijke heer 

genaamd Zoudenbalch. Buiten op de begraafplaats zijn 

inmiddels 47 graflocaties te onderscheiden, met en zon-

der zerk. In de afgelopen anderhalf jaar heeft Stichting In 

Paradisum er zeven nieuwe zerken ontdekt en opgegra-

ven. Het is niet uitgesloten dat meer zichtbaar wordt op 

de begraafplaats. Ook blijft In Paradisum naarstig zoeken 

naar documenten die meer kunnen vertellen over de 

begraafplaats.

In Paradisum
Stichting In Paradisum zet zich in voor het behoud 

van grote en kleine, monumentale begraafplaatsen in 

Nijmegen. In april 2012 hebben de gemeente Nijmegen 

en de stichting daartoe een convenant gesloten. Een van 

de begraafplaatsen uit dat convenant is de oude begraaf-

plaats aan de Dorpsstraat. In Paradisum is er een paar 

keer per jaar met uitsluitend vrijwilligers actief om de 

begraafplaats zo goed mogelijk toonbaar te maken. Zo 

kunnen Nijmeegse burgers en geïnteresseerden over de 

historische, culturele en landschappelijke waarde van deze 

begraafplaats geïnformeerd worden. 

185 jaar geleden, op 12 augustus, ging het er heftig aan toe op en om de IJzeren Berg bij Leuven 

(België). De Tiendaagse Veldtocht naderde zijn einde en het verraderlijk gevonden bombardement 

van de kant van de Belgische opstandelingen – gericht op een hoge steile berg waar men duidelijk 

Prins Willem en zijn staf kon onderscheiden – maakte de Hollandse soldaten woedend. Hevig artil-

lerievuur ging over en weer. De Belgische kanonnen zwegen al lang toen de Hollandse artillerie nog 

steeds duchtig te keer ging. Onder aanvoering van baron Snouckaert van Schauburg voerde het 

4e Regiment Lichte Dragonders de laatste charges uit op de IJzeren Berg, waarmee de Belgische 

opstandelingen militair gezien verslagen werden. Voor zijn toewijding en dappere gedrag werd 

Snouckaert van Schauburg benoemd tot Ridder in de Militaire Willemsorde. Hij ligt begraven op de 

kleine begraafplaats achter het witte kerkje aan de Dorpsstraat in Neerbosch.

Restauratie
Met het van onkruid vrijhouden en zo goed mogelijk zicht-

baar maken van de zerken alleen redt In Paradisum het 

echter niet. De aanwezige grafkelders vereisen bijvoor-

beeld dringend reparatie, ook uit oogpunt van veiligheid. 

En voor bijna alle zerken geldt dat opstaande randen aan-

gebracht of hersteld moeten worden. Betonnen platen 

moeten onder de zerken geschoven worden, zodat scheu-

ren en breuken tot een minimum beperkt blijven. Voor dit 

soort werkzaamheden is specialistische kennis en gereed-

schap nodig. In het plan “Herstel en Herwaardering van 

Dorpsstraat” hebben In Paradisum en twee specialisten 

(Van Tienen Aannemersbedrijf en Acanthus Begraafplaats 

Beheer) aangegeven wat noodzakelijk is om de begraaf-

plaats weer een mooi cultureel erfgoed te laten zijn dat 

het predicaat "gemeentelijk monument" waardig is. Het 

plan is aan de gemeente Nijmegen aangeboden en binnen-

kort verwacht de stichting een antwoord.

Bezichtigen
In Paradisum streeft ernaar om belangstellenden tijdens 

de aanstaande Open Monumenten Dagen (september 

2016) te verwelkomen op een opgeknapte begraafplaats. 

De vrijwilligers leiden u er dan graag rond en vertellen 

bijvoorbeeld over Paula Verschoor die er in1878 begraven 

werd en wier graf toen aan weerszijden werd opgesierd 

met twee aardige conifeertjes. In 2014 is haar zerk bij toe-

val ontdekt, inclusief een prachtig marmeren medaillon. 

Dank zij die twee conifeertjes, thans twee reusachtige, 

monumentale bomen, is de laatste rustplaats van Paula 

Verschoor goed bewaard en beschermd gebleven. 

Bronnen:

 − Jongstra, A. (2010). De Helden-inspecteur. 

De Arbeiderspers, Amsterdam.

 − Van Gruithuijzen, J. (2013). Graven in Neerbosch.  

De Gelderlander, 4-9-2013, 11-9-2013

 − Eijkhout, P. (2006). De oude begraafplaatsen in Hees, 

Neerbosch en Hatert. Nijmegen. 

 − Van Schaijk, P. & Desserjer, W. (2015). Plan voor Herstel  

en Herwaardering “Dorpsstraat”. 

 − Stichting In Paradisum, Nijmegen. 

Foto’s van begraafplaats “Dorpsstraat”; de 

overzichtsfoto is gemaakt vanaf de kerktoren, 

toen die in de steigers stond (voorjaar 2015).
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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

Muziekschool Muziekopmaat voor 
individuele- , groeps- en bandlessen.

Van 4 tot 88 jaar.
Bezoek de website:  www.muziek-op-maat.nl

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

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

Anne Hoekstra

Aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs

Gecertificeerd/gediplomeerd (sport)masseur

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

Midl bv
Postbus 40119

6504 AC, Nijmegen

Bijsterhuizen 1156

6546 AS, Nijmegen

The Netherlands

de Mens In De Logistiek

Vijftig tinten groen
Cor van der Donk

Mijn grote vriend G. Oogle leert me dat veel speelvelden 

groen zijn vanwege de rust die deze kleur uitstraalt. Denk 

hierbij aan een biljartlaken, roulette en de pingpongtafel. 

Een voetbalveld kleurt uiteraard om meer pragmatische 

redenen groen. Laten we de parken in Hees eens als een 

rustgevend speelveld zien. Door het waarnemen van groen 

kennen we er waarde aan toe en precies in die waardering 

ontstaan dilemma’s.

Door het groen lopen paden. Omdat de wereld al zo 

bewegwijzerd en rechtlijnig geasfalteerd is, geeft de 

romanticus in mij de voorkeur aan olifantenpaadjes. Een 

rolstoeler wil echter ook van groen genieten en ziet het 

liefst een toegankelijk verhard pad. Om blijvend rust 

te ervaren, willen we scooters en ander gemotoriseerd 

verkeer buiten de parken houden. Om racebanen te 

voorkomen, willen we de paden dus niet breder hebben 

dan rolstoelbreed. En de verharding blijft zachter dan 

die van een fietspad. Maar de fietser dan? Is het een 

verkeersdeelnemer of een recreant? Loopt de voetganger 

een fietser voor de wielen of wordt een voetganger 

opgeschrikt door de fietsbel, of omvergereden? Dilemma!

Sinds kort is er ook een nieuw dillema in het noordelijk 

deel van Park West. Het landelijk dorpse beeld van de 

paardrijder strijdt met de hoefinslag in de paden 

waardoor de rolstoel vastloopt, de regen 

plassen achterlaat 

en de wandelaar 

klaagt over 

slechte paden. Dilemma! En dan de honden… Tijdens het 

uitlaten, zorgen veel honden voor zichtbaar aangenaam 

verpozen van hun baasjes. So far so good. Nu is er voor 

een hond niets lekkerder dan loslopen. Bordjes met de 

tekst “Dit is een hondenlosloopgebied”, of poortjes met 

daaráchter een bordje “hondenlosloopgebied” impliceren 

volgens mij dat op andere terreinen de hond aangelijnd 

moet worden. Voor een enkele hondenbezitter lijkt deze 

regelgeving bureaucratisch geneuzel, vergelijkbaar met de 

opruimplicht van hondenpoep. 

Het is wel zo eerlijk om te bekennen dat ik geen groot 

hondenliefhebber ben sinds een ex-buurmeisje ooit 

ernstig letsel opliep door een hondenbeet van een hond 

die als heel lief bekendstond. Als wandelaar weet ik niet of 

de hond die op me af komt rennen vreedzame bedoelingen 

heeft. Mijn buren zijn gastgezin voor een hulphond. Dat 

zijn honden die bijvoorbeeld ingezet kunnen worden 

als therapiehond bij jongeren met ontwikkelings- of 

gedragsproblemen. De hond is inmiddels drie jaar bij hen. 

Ik heb de hond nog nooit horen blaffen. Is dat nu nature of 

nurture? 

Je kunt iemand groen op het lijf vallen, of…  

een gesprek aangaan.

Illustratie: Iza Tromp
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DENNENSTRAAT 69  
6543 JP NIJMEGEN

T +31 [0]24 - 377 00 06   

E THOONEN@BIKETOTAAL.NL 
W WWW.THOONENBIKETOTAAL.NL 

KINDERFIETSEN
ELEKTRISCHE FIETSEN
RACEFIETSEN & ATB’S

STADS- & HYBRIDEFIETSEN

de Nijmeegse
Ondernemer

van het jaar 

2014

BEDRIJFSWEG 9  
6541 DC NIJMEGEN

T +31 [0]24 - 377 09 77   
F +31 [0]24 - 377 28 48 

E INFO@THOONEN.EU 
W WWW.THOONEN.EU 

RES
TA

U
RATIESTEN

E
N

BANK •

1997

KWALITEIT VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
 
RAMEN & DEUREN  WINKELPUIEN & GEVELS  

TERRASSCHERMEN & OVERKAPPINGEN ROKERSRUIMTES

FIJN STAALWERK BEVEILIGDE TOEGANSSLUIZEN EN -BALIES   

> 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

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

Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen

024-3782314
info@gerjopieters.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:

ANAC Carwash kiest bewust
voor onze toekomst.

Met zorg voor
ons water

Met liefde
gewassen

Met zorg voor
ons milieu

ANAC Carwash: dé topklasse in auto wassen!

ANAC Carwash @ANACcarwashANACcarwash.com

ANAC Carwash StenenBank 87x126mm.indd   1 12-1-2016   10:20:04
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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

Is uw e-mailadres al bekend bij het secretariaat? 

Geef het door en blijf op de hoogte van nieuws dat 

u en uw straat direct aangaat.

Veel plezier met uw Stenen Bank

facebook

Bezoek de website van de vereniging

www.dorpsbelanghees.nl

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

Henk Termeer, Wilma van Seters-van Steen | vormgeving: Simone Weijs, 

Iza Tromp (stagiaire) & Miranda Thoonen | fotografie: Ton van Seters | 

vaste medewerkers: Dick van Eck, Petra Kateman, Kwan | 

advertenties: secretariaat

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

e-mail: redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Kopij
Kopij inleveren voor 25 augustus 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 | Ada de Groot | 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


