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In dit nummer…
…sporen van flitsende spitsfires, een fietstocht langs de nevengeul, het herdenken van oorlogsslachtoffers Hees
en pakken we uitgebreid uit met het jubileum van het Dominicuscollege. Ondertussen timmert de Heese jeugd
aan een eigen Bouwdorp, stippelt Werkgroep cultuur een nieuwe editie uit van de Nachtommetjes. En wie zijn
toch die mysterieuze krachten achter het fameuze Vierdaagselied?

Pater Dominicus en zijn college
Pater Dominicus, geboren als Daniël Josephus van Zeeland in 1806 in
Eindhoven, was een bezig baasje. Een macher. Iemand die van aanpakken
wist. Wellicht is hij gevormd door zijn oudere broer Willem. Die studeerde
aan het Eindhovense Gymnasium Erasmianum, werkte in de hoedenwinkel
van zijn ouders en had ook nog tijd om zijn jongere broers klassieke talen bij
te brengen. De jongen moet geen moment voor zichzelf hebben gehad en
was zo onbedoeld misschien het voorbeeld van onverdroten werkzucht voor
Daniël. Samen met nog een broer, Gerard, gingen de drie jongens theologie
studeren in Uden. Uiteindelijk traden alle drie de broers toe tot de Orde der
Predikheren (Dominicanen). Een orde die gekenmerkt werd en wordt door
intellectuele inspanning, studie, actieve interesse in de stedelijke samen
leving, prediking en de missie. Daniël nam als naam pater Dominicus aan.

Najaarsagenda Hees

Harry Havekes

Lees verder op pagina 2

>>

Luchtfoto (van omstreeks 1960), met links de Dr. De Blécourtstraat.
Op de achtergrond het klooster dat met het gezicht naar de Kerkstraat
kijkt. Daarachter de kapel en de oudbouw van de school. Rechtsvoor
de zogenaamde nieuwbouw (na 1968, toen er weer nieuwbouw
kwam, heette het middenbouw). Bovenop de nieuwbouw is het
klokkentorentje te zien dat nu in de Tjalie Robinsonstraat staat.
Foto: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Q Herdenking en onthulling van plaquette oorlogsslachtoffers Hees ’40 - ’45 > zo 25 sept. > 16 uur in de Petruskerk > zie p. 6
Q Nachtommetje ‘Door Hees’ > zaterdag 1 oktober > verzamelen om 19.30 uur in restaurantdeHuize Rosa > zie p. 20
stenenbank | september 2016
Q Concert Nijmeegs Strijkersgilde (o.a. Dvorák en Elgar) > zondag 16 oktober > 15.30 uur in Petruskerk
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Meisjesonderwijs

Voorlopers

Na een paar jaar kapelaan in Rotterdam te zijn geweest,
kwam pater Dominicus in 1843 naar Nijmegen om aan de
slag te gaan als vicaris van het Dominicanenklooster in de
Broerstraat. Drie jaar later werd hij pastoor in Neerbosch,
waar onder ander het onderwijs hem ter harte ging. Zo
was het hem een doorn in het oog dat van zijn tweeduizend parochianen slechts twee meisjes onderwezen werden “in de voor vrouwen noodzakelijke handwerken (...) en
dit nog wel bij eene protestantsche meesteres”, zo meldt
de kloosterkroniek. Pater Dominicus schreef daarom zijn
provinciaal (de overste die aan het hoofd staat van een
provincie van een orde of congregatie) met het verzoek om
enkele zusters te sturen om het meisjesonderwijs ter hand
te nemen. Hun komst was zo’n succes dat hij twee jaar
later zijn provinciaal opnieuw schreef met een verzoek
om toestemming om een gebouw neer te zetten waar de
zusters konden wonen, waar eventueel kinderen als pensionaris konden worden opgenomen en waar later misschien een klooster aangebouwd kon worden. De bouwtekening stuurde hij meteen mee. Een stuk grond had hij al
geregeld.

Ook bij het onderwijs voor jongens had hij een flinke vinger in de pap. In de Franse tijd kregen de Dominicanen
hun klooster in de Broerstraat terug en bouwden ze
er een kerk en een jongensschool. In 1856 werd er een
kleinseminarie opgericht, de voorloper van het huidige
Dominicuscollege. In 1877 verhuisde een deel van de
school naar de Lange Nieuwstraat, maar omdat de school
uit een groot aantal kleine gebouwtjes bestond, was het
vijftig jaar later opnieuw tijd om te verkassen. Dit keer
werd het wat rigoureuzer aangepakt. Op het voormalig
landgoed De Witte Poort aan de Dennenstraat was door
de architect Eduard Cuypers een klooster en school ontworpen. Ironisch genoeg waren het juist zijn oom Pierre
(Rijksmuseum, Centraal Station Amsterdam) en zijn zoon
Jos (Sint-Bavokathedraal Haarlem) die naam maakten als
de kerkenbouwers in de familie.

Huidige locatie
Na de Tweede Wereldoorlog groeide de school opnieuw
en was er weer een uitbreiding nodig. Twee architecten
van het bureau van Eduard Cuypers tekenden ervoor.
Zo’n veertig jaar daarna, begin jaren negentig, verhuisde
het Dominicus College naar de huidige locatie aan de
Energieweg. Het Dominicus had toen opgehouden een
kostschool te zijn. Sinds 1967 werden er ook meisjes toegelaten en eind jaren negentig verdwenen de laatste paters
uit de klaslokalen.

Hoge kwaliteit
Tegenwoordig is het Dominicus College een kleinschalige, katholieke, middelbare school. Het onderwijs is van
hoge kwaliteit en kent vier afdelingen: vwo-onderbouw,
bestaande uit gymnasium en atheneum, vwo-bovenbouw
en havo, en een speciale afdeling voor leerlingen met een
lichamelijke of geestelijke handicap, de Monnikskap. Deze
afdeling, die in 2009 aan het Dominicus werd toegevoegd,
is de enige school in Nederland die mensen met een handicap opleidt voor een regulier havo/vwo-diploma. De school
bezit zeer geavanceerde faciliteiten op het gebied van ICT
en natuurwetenschappelijke vakken.

Een klas met veertien ernstige jongens,
leerlingen van het oude Dominicus College,
in voorbereiding op het priesterschap. De
jongens waren de trots van hun ouders,
hun hele familie en de parochie waar ze
opgegroeid waren. Dat maakte het er voor
de jongens niet altijd gemakkelijker op.
Aan de muur vrome afbeeldingen en een
verbeelding van (de katholieke) Vondel. | Foto:
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

In de studiezaal van het oude Dominicus
College. Op de achtergrond een
zogenaamde surveillant. Enkele leerlingen
kunnen een lach niet onderdrukken. Is de
spanning van de fotograaf hen te groot? De
meeste kinderen kijken erg ernstig. | Foto:
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

De nieuwe school. Jongens en meisjes in
één klas leren op uiteenlopende wijze; met
iPad, met boek en schrift, de concentratie
is groot. Een voet op de stoel was vroeger
ondenkbaar. De leerlingen, in het lokaal
van Klassieke Talen, hebben vermoedelijk
niet in de gaten dat er een foto wordt
genomen. | Foto: Chris Laheij

Boven: Meisjes van de MMS Rosa renden met inzet en
een lach op het gezicht. Op de achtergrond staat een
nieuw gebouw in de steigers. | Foto: Erfgoedcentrum
Nederlands Kloosterleven
Onder: Leerlingen van een derde klas, vlak voor de
gymles. Op de achtergrond het nieuwe schoolgebouw.
Foto: Chris Laheij
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Verwachtingen van de grote school

Iedereen een iPad

De verwachtingen

Mark Berenbroek (11) en Lucas Vermeulen (11) zijn leerlingen uit groep 8 van basisschool
De Lanteerne. Eind augustus zullen ze allebei de overstap maken naar het Dominicus
College. Lucas gaat naar het gymnasium en Mark zal in een havo/vwo klas komen.
Benieuwd naar het waarom van hun studiekeuze, heb ik met ze afgesproken op hun oude
school aan de Henry Dunantstraat. Het werd een gastvrij bezoekje.
Na enkele gangen doorgelopen te hebben en met hulp
van verschillende leerkrachten vind ik de personen met
wie ik een afspraak heb gemaakt. Mark en Lucas vinden
het jammer om de film die ze aan het kijken zijn met de
klas achter te laten. Gelukkig willen ze toch wat vragen
beantwoorden.

scholen. Ook ben ik nog naar een voorlichtingsmarkt
geweest.’’ Lucas: ‘’Ik ben ook naar die voorlichtingsmarkt
geweest vorig jaar en daar zijn toen veel scholen afgevallen, op het Dominicus College en het Stedelijk Gymnasium
na. Die open dagen heb ik toen bezocht en toen heb ik mijn
keuze gemaakt.”

Beide jongens hebben plannen voor de zomervakantie.
Mark vertelt dat hij naar Mallorca gaat. Lucas gaat eerst
met zijn familie naar Zeeland en zal daarna meedoen aan
het bouwdorp in Hees, waar zijn moeder medeorganisator
van is.

Op de vraag wat hun redenen waren om voor het
Dominicus College te kiezen antwoordt Mark: “Ik vond het
gewoon een fijne school. Elke leerling krijgt in de eerste
klas een iPad, dat is een leuk extraatje. En het is ook wel
dichtbij.’’ Lucas koos minder direct voor het Dominicus: ‘’Ik
heb getwijfeld over het Kandinsky College en het Stedelijk
Gymnasium maar toen ik op aanraden van mijn moeder
bij het Dominicus ben gaan kijken, vond ik het gelijk een
leuke sfeer hebben. De iPads lijken me inderdaad ook erg
interessant.’’

Waarom Dominicus?
‘’Hoe hebben jullie je voorbereid op het maken van je
keuze?”, vraag ik. Mark: ‘’Ik ben naar een open lesavond
geweest en ik heb open dagen bezocht van meerdere

Na een kort gesprek over het gebruik van deze iPads komt
de vraag op wat de jongens van de brugklas verwachten.
Omdat Mark zelf geen grote broer of vrienden heeft die
momenteel op de middelbare school zitten, is zijn antwoord: ‘’Ik heb eigenlijk geen verwachtingen. Het is allemaal nog helemaal nieuw.’’ Lucas vertelt juist: ‘’Ik heb flink
kunnen afkijken bij mijn grote broer die op het Dominicus
College heeft gezeten, en een vriend van me gaat volgend jaar naar de tweede. Ik heb dus al wel wat van hen
gehoord, dus het is wat minder nieuw voor mij.’’
De jongens zijn het met elkaar eens als ik ze vraag of ze
denken dat de twee scholen erg van elkaar zullen verschillen. Lucas: ‘’Ja, absoluut, maar ik denk niet dat de grootte
van de school erg zal veranderen. Je hebt bijvoorbeeld wel
veel meer vakken. Zo krijg ik Latijn erbij en later Grieks.’’
Mark: ‘’Nou, ik denk dat de school juist wel een stuk groter
zal zijn. En we krijgen ook veel meer docenten dus het zal
flink anders zijn dan hier.’’

Marise Raaijman, leerling
van het Dominicus
College interviewt
twee aankomende
brugklassers, nu nog
leerlingen van groep 8
van basisschool
De Lanteerne.
Selfie van Marise, met Lucas en Mark

Marise Raaijman

Tot ziens
Er wordt ons thee gebracht en we gaan door naar de laatste vraag: ‘’Waar kijken jullie het meest naar uit volgend
jaar?’’ Mark: ‘’Ik ken het allemaal nog niet dus ik kijk eigenlijk wel naar alles uit, naar alle nieuw dingen.’’ Lucas is iets
specifieker: ‘’Het lijkt me vooral leuk om meer zelfstandigheid te krijgen. En ik kom in een klas waar meer kinderen
van hetzelfde niveau zitten.’’
Als onze thee op is en ik de jongens nog wat moed heb
ingesproken voor hun komende jaar, nemen we afscheid
van De Lanteerne. Volgend jaar veel succes allebei en we
zien elkaar op het Dominicus College!
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Marise interviewt Lucas en Mark | foto’s: Wouter Peer

Lucas Vermeulen en Mark Berenbroek
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Lijst van Heese oorlogsdoden
25 september:
Herdenking oorlogsslachtoffers Hees
Uitnodiging en oproep aan nabestaanden en inwoners
Henk Termeer, VDH-Projectgroep Herdenkingsplaquette

Op zondagmiddag 25 september herdenken we samen met leerlingen van basisschool De Lanteerne
de Heese en de in Hees gevallen oorlogsdoden. Er wordt dan voor hen een herdenkingsplaquette
onthuld (zie programma in kader). Voor die korte plechtigheid in en bij de Petruskerk (van 16.00 tot
17.15 uur) nodigt de Vereniging Dorpsbelang Hees langs deze weg, naast de huidige inwoners van
Hees, graag ook de nabestaanden van die ruim zeventig jaar geleden omgekomen 44 personen uit.
Omdat lang niet alle namen van nabestaanden bij ons bekend zijn, hebben we hier in een tweede
kader een beknopte lijst opgenomen. Daarop staan steeds de naam, de leeftijd en het toenmalige
adres van de omgekomen personen om wie het hier gaat, en voor zover zij destijds woonden in het
gebied dat de vereniging momenteel tot de wijk Hees rekent.
We vragen al onze lezers om de namen op de lijst goed te bekijken en om deze aankondiging van de
herdenking door te geven aan hen bekende eventuele nabestaanden, familieleden, buren en kennissen die mogelijk deze herdenking willen bijwonen. Uitgebreidere informatie over alle individuele
Heese oorlogsdoden is te vinden op de website www.oorlogsdodennijmegen.nl

Programma van de herdenking
van 16.00 tot 16.45 uur in Petruskerk (toegang gratis):
−− Welkom namens de VDH
−− Eerste muzikale bijdrage door Blaaskwintet Factor 5
−− Toelichting op plaquette door kunstenaar Jef van Kuijk
−− Kinderen van De Lanteerne lezen gedicht voor
−− Tweede muzikale bijdrage door Factor 5
−− Kinderen van De Lanteerne lezen elk de naam, de leeftijd en het woonadres van
een oorlogsdode voor

van circa 16.45 tot 17.15 uur op het kerkplein:
−− Gedicht door Ria Roerdink
−− Overweging door ds. Henk Gols
−− Onthulling plaquette
−− Neerleggen van kransen en bloemen door nabestaanden en kinderen van
De Lanteerne, muzikaal begeleid door Factor 5
Aansluitend gelegenheid tot napraten bij een drankje voor medewerkenden,
gasten en andere aanwezigen
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mei 1940
−− Arend Hendrik van der Lienden, 33 jaar (Kerkstraat 149,
dienstplichtig soldaat, gesneuveld 12 mei 1940, Rotterdam)
−− Arnold Franciscus Kellendonk, 34 jaar (Bredestraat 29,
dienstplichtig soldaat, gesneuveld 14 mei 1940, Middelburg)

22 juli 1942: inslaande bom Dorpsstraat
−− Helmer Geert Jansen, 47 jaar, Dorpsstraat 118, omgekomen
op 22 juli 1942 door inslaande bom Dorpsstraat
−− Helmer Harmannus Jansen, 82 jaar, Dorpsstraat 118,
omgekomen op 22 juli 1942 door inslaande bom Dorpsstraat
−− Andreas van Loon, 80 jaar, Dorpsstraat 122, omgekomen op
22 juli 1942 door inslaande bom Dorpsstraat

8 september 1943:
noodlanding Duits jachtvliegtuig Oude Heselaan
−− Beppie (Elisabeth) Jonker, 11 jaar, Oude Heselaan 249, omgekomen
op 8 september 1943 door noodlanding Duits jachtvliegtuig

−− Tonnie (Antonia) Jonker, 7 jaar, Oude Heselaan 249, omgekomen
op 8 september 1943 door noodlanding Duits jachtvliegtuig

−− Gert-Jan Sipkes, leerling Scheepvaartschool, 18 jaar,
Oude Heselaan 528, omgekomen op 8 september 1943 door
noodlanding Duits jachtvliegtuig

−− Maria Dodemont-Van Son, 89 jaar, Dorpsstraat 148 (aan
verwondingen overleden op 16 november 1944)

−− Maria Johanna Satink, 58 jaar, Dorpsstraat 148
−− Stanley Harrison, 25 jaar (Brit, piloot)
−− George R. Munton, 32 jaar (Brit, navigator)
−− Harold M. Nottle, 25 jaar (Australiër, telegrafist)
Arbeitseinsatz (verplichte tewerkstelling in Duitsland)
−− Gerard Havekes, 46 jaar, Dorpsstraat 155 (omgekomen op 7 juni
1945 te Unterlüss (D), dwangarbeid in Duitsland)

−− Antoon Bernardus Peperkamp, 21 jaar, Bredestraat 42
(omgekomen op 7 oktober 1944, dwangarbeid in Duitsland,
getroffen bij bombardement in Emmerich)
−− Antoon Peters, 20 jaar, Bredestraat 152 (vermist en vermoedelijk
omgekomen bij bombardement op 23 augustus 1944 op
wapenfabriek te Neuss (D), waar hij dwangarbeider was)

Concentratiekampen
−− Judith Prins, 13 jaar, Voorstadslaan 335 (joods, gedeporteerd,
omgekomen op 21 september 1942 in Auschwitz)

−− Caroline Prins, 18 jaar, Voorstadslaan 335 (joods, gedeporteerd,
omgekomen op 21 september 1942 in Auschwitz)

−− Mozes Prins, 48 jaar, Voorstadslaan 335 (joods, gedeporteerd,
omgekomen op 27 januari 1943 in Mauthausen)

22 februari 1944: bombardement
−− Corry van Haeren, 17 jaar, Bredestraat 46 (omgekomen
op Krayenhofflaan)
−− Wilhelmus Ignatius Paulus Halderiet, 74 jaar,
Dr. De Blécourtstraat 8
−− Annie Hoetink, 20 jaar, Korte Bredestraat 8 (omgekomen
Grote Markt)
−− Aggie Peters, 30 jaar, Dorpsstraat 94 (omgekomen
Stikke Hezelstraat)
−− Eduard C.J. Hoogendorp, 20 jaar, Oude Heselaan 462
(aan verwondingen overleden op 1 maart 1944)
−− Wim J.H. Horstink, 49 jaar, Emmalaan 5 (omgekomen op
Kelfkensbos, aan verwondingen overleden op 13 maart 1944)
−− Tonnie Ponten, 12 jaar, Dr. De Blécourtstraat 24 (omgekomen op
Krayenhofflaan)
−− Dirk Rutten, 37 jaar, Bredestraat 40 (vermoedelijk
bombardement 22-2-1944, onbekend waar)
−− Truus Witteveen-Dijkers, 22 jaar, Molenweg 100 (omgekomen
op rayenhofflaan)

Overige incidenten tijdens de bezetting
−− Pieter van der Scheer, 21 jaar, Marialaan 39, marechaussee,
omgekomen bij vechtpartij tussen leden Nederlandse Unie en
WA te Nieuwenhagen in Limburg op 21 maart 1941

−− Andries Velleman, 55 jaar, ondergedoken Molenweg 41 (joods,
gedeporteerd, omgekomen op 19 november 1943 in Auschwitz)

−− Clara Velleman-Koekoek, 55 jaar, ondergedoken Molenweg
41 (joods, gedeporteerd, omgekomen op 19 november 1943
in Auschwitz)
−− Jacob Hartog Velleman, 26 jaar, ondergedoken Molenweg
41 (joods, gedeporteerd, omgekomen op 31 december 1944
in Auschwitz)
−− Moritz Herbert Eugen Neufeld, 41 jaar, ondergedoken
Bredestraat 168 (joods, gedeporteerd, omgekomen op
15 februari 1944 in Auschwitz)
−− Mathilda Rebecka Ida Neufeld-Wallach, 48 jaar, onderge
doken Bredestraat 168 (joods, gedeporteerd, omgekomen op
4 november 1944 in Auschwitz)
−− Nathan Pels, 34 jaar, ondergedoken Dorpsstraat 67 (joods,
gedeporteerd, omgekomen op 8 maart 1945 in Buchenwald)
−− Pieter Ruijsch van Dugteren, 48 jaar, Dorpsstraat 180
(gearresteerd wegens anti-Duits gedrag, omgekomen op
20 november 1944 in Neuengamme)
−− Peter Will, 48 jaar, Bredestraat 24 (verzet, omgekomen op
24 april 1945, bij transport van Neuengamme naar Bergen Belsen)

Frontstadtijd en later
−− Gerrit Mulder, 71 jaar, Parkweg 38 (omgekomen op 4 oktober
1944 t.g.v. granaatscherf op Molenweg)

17-25 september 1944: bevrijdingsstrijd
−− Piet Willems, 59 jaar, Molenweg 56, op 17 september 1944 bij
piketdienst bij molen op Hazenkampseweg dodelijk getroffen
door bominslag

25 september 1944:
neerstorten Britse bommenwerper Dorpsstraat
−− Arnolda Francisca Dodemont, 45 jaar, Dorpsstraat 148
−− Everdina Louisa Dodemont, 65 jaar, Dorpsstraat 148

−− Jan Rijk, 34 jaar, Molenweg 236 (omgekomen op 4 oktober 1944
t.g.v. bominslag op zijn huis)

−− Hendrikus Gerardus Linders, 40 jaar, Voorstadslaan 128
(omgekomen op 7 oktober 1944, op Laarsedam te Hees door
granaatscherf getroffen)
−− J.J. Hubrechtse, 44 jaar, Bredestraat 27 (gesneuveld op 16 april
1945 in Bad Oldesloe (D), in Duitse militaire dienst omgekomen)
−− Petrus Albertus Otten, 21 jaar, Bredestraat 181 (omgekomen op
29 oktober 1947 te Echteld bij bommenruimen).
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Column |
Henk Termeer

Wisseling van de wacht
in het bestuur van de VDH
Zoals aangekondigd op de Algemene Ledenvergadering
van 12 april jl., is Nico de Vos per 1 september afgetreden
als voorzitter en als lid van het bestuur van de VDH. Door
veranderingen in zijn werk kan hij er niet langer voldoende
tijd voor vrijmaken.

om sociale media in te zetten in de communicatie met de
leden. Zo heeft de VDH nu ook een facebookpagina. Het
bestuur in de huidige samenstelling wil deze lijn voorzetten en is onder andere bezig om de communicatie binnen
de vereniging interactiever te maken.

Het is jammer dat Nico na anderhalf jaar zijn functie moet
neerleggen, maar er is tijdens zijn voorzitterschap veel
in gang gezet. De relatie tussen bestuur en werkgroepen
is verhelderd en er worden meer leden betrokken bij de
organisatie van activiteiten door per activiteit een projectgroep te formeren. Verder zijn de eerste stappen gezet

Interim-voorzitter
Door het vertrek van Nico moest het bestuur op zoek naar
een nieuwe voorzitter. Gelukkig bleek Marjon Otten, die
sinds juni als aspirantlid deel uitmaakt van het bestuur,
bereid het stokje over te nemen. Omdat volgens de statuten de voorzitter van de vereniging door de leden moet
worden gekozen, zal Marjon – in ieder geval tot de volgende ALV – interim-voorzitter zijn.
Marjon Otten woont al ruim 25 jaar in Hees. Ze is zelfstandig ondernemer en heeft een eigen adviesbureau.
Daarvóór heeft zij onder andere bij de gemeente Nijmegen
gewerkt als subsidieadviseur bij de afdeling die verantwoordelijk is voor het zoeken van financiering voor grote
projecten. Door die achtergrond en ervaring heeft zij veel
kennis van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Dat laatste is
dan ook onderdeel van haar portefeuille in het bestuur.
Veel Heesenaren zullen Marjon wellicht ook nog kennen
van het Dorpsfeest. Wie er bij was heeft gezien hoe ze,
zowel in 2015 als in 2016, als een volleerde trainer de ‘warming up’ heeft verzorgd voor de kinderen die meededen
aan de Heese Run.
Namens het bestuur van de VDH,
Tony Schouten, secretaris

Vrijwilligerswerk in
Zorgcentrum Huize Rosa.
Ook door bewoners
van Hees?
Aan de rand van de wijk Hees staat zorgcentrum Huize Rosa,
sinds 2015 gehuisvest in een nieuw gebouw, waar 94 bewoners
zorg en begeleiding krijgen van zo’n 200 medewerkers en 50
vrijwilligers.
In Huize Rosa leveren de vrijwilligers al vele jaren een waardevolle bijdrage aan het welzijn van de bewoners. Dat doen
ze heel verschillend: in een vast aantal uren per week of een
enkele keer per maand. Vrijwilligers bieden o.a. ondersteuning
bij diverse ontspannings- en clubactiviteiten, in de huiskamers
van de woongroepen, in het restaurant, bij de receptie, bij het
bezoeken van bewoners en het vervoeren van bewoners in de
rolstoelbus van Huize Rosa.
We blijven op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wellicht zijn er
bewoners in de wijk Hees die van plan zijn vrijwilligerswerk
te gaan doen, maar bij wie het er nog niet van is gekomen.
Vrijwilligerscoördinator Diana Waanders kan informatie geven
over de inhoud en mogelijkheden van de diverse taken en over
wat Huize Rosa de vrijwilligers te bieden heeft. Denk daarbij aan
deel uitmaken van een enthousiaste groep vrijwilligers en waardering krijgen van bewoners en medewerkers. Die voordelen
geven hen een voldaan gevoel en maken het vrijwilligerswerk in
Huize Rosa de moeite waard.
Op de website van Zorgcentrum Huize Rosa staat uitgebreide
informatie over het zorgcentrum en de diverse vacatures voor
vrijwilligers (www.zorgcentrum-huizerosa.nl).
Vrijwilligerscoördinator Diana Waanders is te bereiken
via de receptie op nummer 024-3710300 en per e-mail op
d.waanders@zorgcentrum-huizerosa.nl.
Tot ziens, u bent van harte welkom.

Marjon Otten | foto: Ton van Seters
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Heese wortels?
Nee, dit stukje gaat niet over eten of streekgroente. Het gaat over de vraag of je zelf in
Hees bent geworteld. Geworteld in de diepte
doordat ook je voorouders hier al woonden.
Of geworteld in de breedte doordat je in de
wijk of de buurt actief bent en er goede buren,
vrienden en kennissen hebt. Of misschien wel
allebei, of nog geen van beide. Het gevolg van
die verworteling is meestal hetzelfde. Je wilt
niet zomaar zonder meer uit Hees weg, omdat
je je er niet alleen thuis voelt en er prettig
woont, maar ook met de Heese mensen vertrouwd bent, hun gewoonten kent en omdat
het Heese leventje je bevalt. Vertrek is dan
weliswaar een nieuwe start in een nieuwe
omgeving, maar betekent wel degelijk ook
afscheid van een vertrouwde woonplek en
van wat jij en je plaatsgenoten daar allemaal
(samen) hebben meegemaakt. Ja, dus ook de
geschiedenis van die woonomgeving verbindt
de bewoners. Er zijn immers verhalen en personen verbonden met deze wijk, zijn huizen en
monumenten, hun ontstaan en hun lotgevallen. Naarmate je die beter kent, wandel je hier
anders rond, bewuster van je omgeving en hoe
die zo geworden is. Daarom is een herdenking
van de oorlogsslachtoffers van onze wijk een
bijzondere gebeurtenis, zowel voor diepgewortelde als voor breedgewortelde bewoners;
en zeker voor nieuwkomers. Elders in dit nummer en bij de herdenking op 25 september heb
je de kans om met de Heese oorlogsslachtoffers kennis te maken, of die kennismaking te
hernieuwen, en je band met een zware periode uit de Heese historie te versterken.

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.
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Fietstocht

genieten van het nieuwe eiland. We gaan alle
grote en kleine bruggen passeren 2 en rijden
ruim drie kilometer over het eiland wat
de naam “Veur-Lent” draagt.

Bruggen oversteken
Dick van Eck

Afstand: 18,3 km. Begin- en eindpunt: de stenen bank aan de Bredestraat.
We dalen één keer af via trappen (De Oversteek boven het eiland). Een fiets met
knijpremmen is dus aan te bevelen. Bij te hoog water wordt het eiland afgesloten.

2

De Spoorbrug

Voor voetgangers is het nieuwe eiland Veur-Lent ideaal.
Met allerlei trappen vanaf diverse bruggen kun je afdalen
naar het spiksplinternieuwe Nijmegen. Met de fiets is het
andere koek. Met gevaar voor fiets en leven kun je proberen om de trappen te beklauteren en je voorwiel in de
daartoe bestemde geulen te houden. Maar niet getreurd,
het valt ook wel weer mee.

6100 ton booggewicht en 285 m lange overspanning is het
de grootste één-bogige overspanning van Europa. En niet
onbelangrijk: de brug bleef met 148 miljoen euro binnen
het budget. Aangekomen boven het “eiland” beginnen we
voorzichtig met de trappenafdaling, eerst slap en daarna
steeds steiler 1 . Het wordt de enige trapmanoeuvre van
de tocht.

Over De Oversteek

Veur-Lent

We starten vanaf de stenen bank en fietsen via de
Bredestraat en de Oscar Carréstraat/Rivierstraat naar
de Kanaalstraat. Bij de DAR gaan we de Energieweg op,
om met de beklimming van de brug te beginnen. We
laten de Christo-lift rechts liggen. De ranke brug is mooi
en het eerste uitzicht boven is prachtig. Met zijn 1,2 km,

Eenmaal beneden slaan we af naar het westen, om naar de
punt van het eiland te gaan. Je fietst onder de hoogspanning door voor een prachtig uitzicht op de vertrouwde
(inmiddels gesloten) centrale, de Waal, de Spiegelwaal en
het Maas-Waalkanaal. Dat het pad doodloopt, is voor een
fietser niet erg. Gewoon rechtsomkeert maken en opnieuw

6
1
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Ik vind het maar een armoedige woordspeling die
past in het rijtje I-Lent,
Lentloper, E-Lent en
Lentslide. Lent was zelf
helemaal niet zo blij met
de Waalsprong en haar
totale metamorfose. Maar
sinds de bijna overstromingen
in 1995 willen we wel droge voeten
houden, en voor 350 miljoen euro hebben we er toch wel
iets moois bij gekregen: veiligheid, recreatie, uitzichten en
een fietsroute.

1
De afdaling boven Veur Lent

We gaan helemaal door tot de Bemmelsedijk, waar we een
uitzichtpunt vinden. Rust even uit op de bankjes en geniet
van Fort Boven Lent, het eiland, de oude Waalbrug 3 , de
Ooijpolder en het oude Nijmegen. Het Fort is het tweelingzusje van Fort Beneden Lent, met dit verschil dat in Boven
Lent het tegenwoordig een wijnkasteel is.

Kleine bruggen en blije mensen
We nemen de dijk terug en krijgen de Spiegelwaal aan
onze linkerhand. We komen in de Lentse-Warande. Op het
eerste gezicht denk je aan een roeistadion of een openluchttheater voor een waterorgelconcert, maar als je het
woord warande serieus neemt, dan verwacht je dat hier
over een paar jaar een groen park zal zijn waar je kunt
jagen op konijnen. Het is er nu nog vrij kaal, maar iedere
keer opnieuw: de uitzichten zijn magnifiek. En wat ik erg
mooi vind is dat alle mensen die hier wandelen, fietsen,
rennen, kanoën of joggen zo blij kijken. Werkelijk iedereen
geniet van zijn nieuwe Nijmegen.

3
Nieuwe oprit van de Oude Waalbrug

Fiets zo veel mogelijk onderlangs en zoek de oprit van
de brug die de Oosterhoutsedijken met elkaar verbindt.
Neem vooral de poortjes onderdoor 4 en rust uit op de
staalharde bankjes met sublieme uitzichten. We fietsen nu weer over Veur-Lent onder de spoorbrug naar de
Zaligebrug 5 , die over de Spiegelwaal slingert.

The Crossing
We slaan linksaf de Oosterhoutsedijk op en fietsen heen
en weer naar de Oversteek, of beter naar het monument The Crossing 6 . Bedenk dat Nijmegen midden in de
gevechtslinies lag tijdens WOII. Het was precies hier dat op
10
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Ingezonden brief

Sloopwoede
Paul Eijkhout

5

Een dezer dagen heb ik de Stenen Bank van juni 2016 ontvangen. Ik heb de
artikelen met plezier gelezen. Hees ligt me kennelijk nog na aan het hart.
Misschien daardoor ook voel ik behoefte om enkele opmerkingen te maken
bij wat ik gelezen heb.

foto‘s: Dick van Eck

Zaligebrug

20 september 1944 geallieerden in bootjes probeerden de
Waal over te steken. Ze wilden de Waalbrug en de spoorbrug veroveren om zo de weg vrij te maken naar Arnhem.
48 Lampenparen die de brug verlichten en een plaquette
herinneren aan de 48 Amerikaanse soldaten die hier
omkwamen.

Fort Beneden Lent

6

We willen graag zonder trapklauteren naar de
Snelbinder. Daarom keren we bij de Oversteek om naar de
Zaligestraat. We fietsen nu langs Fort Beneden Lent, wat
ook wel Nieuw Knodsenburg wordt genoemd. Het was een
van de vestingwerken van Nijmegen, die later ook voor de
verdediging van de spoorbrug werd gebruikt. Er staat een
huis en de mensen die het in de jaren 70 hebben gekraakt,
wonen op een van de mooiste plekken van Nijmegen
(gewoon even naar binnen rijden tot aan de houten brug).

Monument “The Crossing”

We fietsen nu tegen Het Groentje 7 aan, dat we aan de
linkerhand passeren. We draaien linksaf naar het spiksplinternieuwe station Nijmegen-Lent en voordat we de
Snelbinder rechts opdraaien, kunnen we nog even onze
blik laten rusten op het nieuwe Van der Valk Hotel.

Laatste blik

7

Het Groentje

Rijdend over de Snelbinder heb je een majestueuze blik op
de Spiegelwaal, Veur-Lent, de Waal en de Oude Stad. Het
is een waardig afscheid van het nieuwe Nijmegen. Onder
het oude spoorpoortje doorfietsend kom je via het politiebureau uit bij de ingang van een van de lelijkste tunnels
van Nederland. We moeten erin om via bakkerij De Bie,
de Oude Heselaan, het Wijkcentrum, de Patrijsstraat, de
Prinsenlaan, de Voorstadselaan en de Schependomlaan
weer in Hees te geraken.

Op bladzijde 2 is sprake van de paarse boerderij van Theo Peters. Ik ben eens
gaan kijken. Het is inderdaad de boerderij die ik me herinner van “Peters
de groenteboer” uit circa 1935. Ik zie nu alleen nog wat muren staan. De
restauratie van de boerderij is kennelijk al aan de gang.
In het artikel wordt gesproken over “de sloopwoede van de gemeente”. Ik
heb bij mooi weer eens rondgekeken, wat er in de plaats gekomen is van
de boerderijen en boerderijtjes uit mijn jeugd. En dan moet ik vaststellen
dat jullie, Hesenaren, dankzij die “sloopwoede” wonen in een wijk met veel
mooie huizen, weinig woonblokken, veel groen en vrijwel geen verkeer. In
één woord: een schitterende wijk.
Er is nog een tweede zin in het betreffende artikel, die mij getroffen heeft.
Het zijn de woorden: “Het historisch centrum van Hees werd onherstelbaar
aangetast.” Ik denk dat dat schromelijk overdreven is. Noem mij die
boerderijen maar eens op in dat zogenaamde “historische centrum van
Hees”. Het was veelal armzalig gedoe in vergelijking met de weelde van nu.
Ik denk dat de verandering van Hees begonnen is bij de bom die er in juli 1942
gevallen is. Ik ben er niet bij geweest toen na die bom de verwoeste huizen
werden opgeruimd. Hoeveel verdween er toen; en hoeveel verdween er later
nog, na 1944? Is er ooit iemand geweest die dat heeft uitgezocht en daar iets
over heeft geschreven?
Dat brengt mij op een laatste punt: het gedenkbord aan de Petruskerk,
besproken op bladzijde 9. Daar wordt, zoals de laatste tijd vaak, wel
gesproken over de gebeurtenissen in september 1944, maar met geen woord
over 22 juli 1942. Zoals gezegd: dat heeft naar mijn mening veel meer kwaad
gedaan aan Hees dan het neergestorte vliegtuig. Met alle respect voor de
doden die er toen vielen. De dames Dodemont waren in 1942 mijn buren en
zij woonden dicht bij de plek waar de bom viel. Zij werden dus twee keer
door oorlogsgeweld getroffen.

Internetadres voor deze fietstocht: http://nl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14124907
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Peter Altena
Gelijke monniken gelijke kappen
Petra Kateman 									

Foto's: Ton van Seters

Het Dominicuscollege is een van oorsprong katholieke middelbare school, gesticht in 1856. Het is een
school met vier zelfstandige afdelingen: gymnasium, atheneum, havo en een speciale afdeling voor
leerlingen met een lichamelijke handicap: de Monnikskap. Het College werd gesticht door pastoor
Dominicus van Zeeland. Ter ere van het 160-jarig bestaan van het Dominicus heb ik een interview
met Peter Altena, leraar Nederlands voor zes klassen en mentor.

Eerste contact met Peter
Zo’n tien jaar geleden heb ik met Peter
kennisgemaakt in verband met een
leerling op de school voor speciaal
basisonderwijs waarop ik werk. Het
was onmogelijk om een geschikte
school te vinden voor deze begaafde
leerling met Asperger. Peter toonde
zich bereid om de moeder en mij een
praatje te laten houden, om te kijken
of het Dominicus een goede plaats
voor hem zou zijn. Tot onze grote
vreugde stond de school daarvoor
open. Beiden blijken we ons nog markante uitspraken van deze leerling te
kunnen herinneren.

Naar Amsterdam en terug
Peter is een enthousiaste verteller
die een grote hoeveelheid anekdotes
over leerlingen paraat heeft. Hij is
sinds 1982 leraar Nederlands op het
Dominicus. Zelf zat hij als middelbare scholier ook op deze school. Na
een studententijd in Amsterdam in
de wilde jaren zestig met een totaal
ander klimaat dan in de provinciestad
Nijmegen keerde hij uit het “echte
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leven” terug naar zijn roots. Doordat
hij nu verdiende had hij meer geld te
besteden. Zijn rol veranderde aanmerkelijk: was hij als leerling en student een normbreker, nu werd hij als
leraar een normsteller.

Streetwise
Ik vraag Peter wat er veranderd is in
de loop der tijd. Duidelijk is dat jongeren meer tijd hadden. Geen baantjes,
geen sociale media,
minder sport
of

andere activiteiten. Er was kortom
een grotere beschikbaarheid voor
school, een grote leergierigheid en
een bijzondere goedmoedigheid.
De leerlingen kwamen vooral uit
Wijchen, Beuningen en Druten en
ze waren nog niet erg streetwise.
Nu komt het voor dat Peter op een
schooluitje naar Barcelona staat te
genieten van de arena met daarachter
een prachtig blauwe zee, en dat een
leerling terloops opmerkt dat dit vergeleken met wat hij in Amerika gezien
heeft niet zo bijzonder is.

Eens een leraar…
Peter blijft lesgeven prachtig vinden, al maakt het je tot een vreemd
soort mens, vindt hij. De behoefte om
dingen te herhalen of uit te leggen
maakt zich van je meester. Als je die
pet niet afzet in het normale leven,
en bijvoorbeeld ook in de trein kinderen corrigeert, dan
kom je snel in

de problemen. Een ervaren docent
komt erachter dat er meer manieren
zijn om ingewikkelde stof te bespreken. De voorbereidingstijd neemt weliswaar af met de jaren, maar je bent
nooit klaar met leren over het leren.

Oud en nieuw

Zorgleerlingen

Na een kindertijd in Hees, waarbij
Nijmegen-Oost onvoorstelbaar ver
weg leek, keerde hij na zijn studie terug naar de oase Hees,
als leraar. Oud-docenten
werden collega’s; de
leerlingen leken ineens
heel groot. De sfeer was
prettig en hij kreeg
veel vertrouwen. Het
gebouw stond nog
met de voorkant van
het klooster naar de
Dennenstraat. Er waren
Paters Dominicanen van
verschillende generaties.
Zei de ene pater nog: “niet
talmen, jongen”, dan was er een
ander die zich verdiepte in
“de grote innerlijke concentratie”.

Voorheen zaten jongeren met een
lichamelijk beperking of een chronische ziekte op een aparte
school. Nu kunnen zij aangepast onderwijs krijgen
op HAVO/VWO-niveau
binnen het Dominicus.
Peter vertelt gedreven
over een zo’n “zorgleerling”: een jongen
die hij over de streep
moest trekken om bij
zijn mondeling minimaal iets te zeggen.
Er is veel begrip voor
bijzondere situaties maar
uiteindelijk geldt het principe
“gelijke monniken, gelijke kappen” en blijft de standaardnormering gehandhaafd. Het blijft zoeken
naar een manier waarop je verbinding
kan maken.

Blijven ontwikkelen
Als leraar Nederlands moet je ook bij
zien te blijven bij ontwikkelingen op het
vakgebied. Tot voor kort waren Peter en
zijn vrouw afnemer van zo’n drie kranten. Peter leest en hij schrijft. Op zijn
“oudemannendag” (een regeling binnen
het onderwijs voor de oudere docent),
bezoekt hij de universiteitsbibliotheek
en het gemeentearchief. U kent hem
zelf wellicht als schrijver van stukjes in
de Stenen Bank, over Frans Kellendonk
of Jan Brinkhoff, beiden ooit leerling
van de school. Ook heeft Peter een boek
geschreven over zijn specialisme: de
18e-eeuwse Nederlandse literatuur.

Bankgeheim
Peter zal persoonlijk de 160 jaar niet
halen, maar voorlopig doet hij zijn werk
nog met grote betrokkenheid en inspiratie. Er is nog voldoende gespreksstof
voor een volgend interview. Waarover
dat zal gaan, blijft het goed bewaarde
Bankgeheim. En u begrijpt dat hij ook
over dit stukje eerst zijn rode pen heeft
laten gaan.
de stenenbank
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Olympisch Bouwdorp in Hees
21 t/m 25 augustus
Op de dag van de sluiting van de Olympische Spelen in Rio
(21 augustus) werd voor de jeugd van Hees in de stromende regen het Olympisch Bouwdorp Hees officieel geopend
door Owen van de Pol. Die nam al twee keer deel aan de
Special Olympics voor sporters met een verstandelijke
beperking. Vanwege de regen kon het Olympisch vuur niet
al op zondag worden ontstoken. Gelukkig stopte de regen
op maandag en werd het zelfs Braziliaans warm. Elke
bouwgroep kreeg een land toegewezen. Zo ontstonden er

na vier dagen prachtige bouwhutten o.a. een Noorse skipiste, een Italiaanse manege, de Spaanse boot van de Sint,
Legoland uit Denemarken en een bouwhut van Engelse
drop. Ook werd er gestreden om Olympische medailles bij
bijvoorbeeld basketballen, volleyen, voetballen en touwtrekken. Het was weer een supergave en sportieve bouwweek, zoals altijd voortreffelijk georganiseerd door de
werkgroep Kinderactiviteiten.

foto‘s: Ton van Seters

16

de stenenbank

| september 2016

de stenenbank

| september 2016

17

Column | Kwan

Op zondagochtend 19 juni vond de eerste Heese vogelwandeling plaats, georganiseerd door de werkgroep Groen
Hees. Hiervoor hadden negen personen zich verzameld bij
het startpunt, de Petruskerk.
Vogelkenner Marcel Bingley van de vogelwerkgroep Rijk
van Nijmegen had de leiding van de excursie. Marcel
woont ook in Hees. Al met al hebben we ruim een uur
gewandeld door Hees en daarbij op aanwijzing van Marcel
onze ogen en oren goed de kost gegeven. Dat leverde een
fraaie oogst aan waarnemingen op.

De pakketbezorger

Illustratie: Iza Tromp

Eerste vogelexcursie in Hees

Buizerd

De pakketbezorger is ook een echte kindervriend. Toen de
kleinste Kleine net geboren was, belde hij niet aan; bang
om de baby wakker te maken. In plaats daarvan klopte
hij zachtjes tegen het raam, wat de grootste Kleine weer
bevestigde dat hij inderdaad een soort van Sinterklaas is.

Ab Verheul, Werkgroep Groen Hees

Nijlgans

Ekster

Het begon al direct met een overvliegende nijlgans. Direct
daarop zagen we gierzwaluwen en eksters. Lopend door
de Korte Bredestraat richting Wolfskuilseweg hoorden we
de zwartkop en ook de tjiftjaf.
In Park West zagen en hoorden we achtereenvolgens:
diverse boerenzwaluwen (zowel vliegend en jagend als
zittend op een hek), een buizerd op jacht naar muizen en
een groep kauwtjes die zich te goed deden aan insecten in
de paardenwei. Diverse keren hoorden we weer het gefluit
van het zwartkopje. En op verschillende plekken klonk
vanuit het struweel het gefluit van de groenling (lid van de
familie vink). Bijzonder intrigerend was het heldere gezang
van de zanglijster, die verscholen zat in dicht struikgewas;
bij dat fraaie gezang stonden wij graag stil om het goed te
kunnen beluisteren.
De finale bestond uit een groenling die voor iedereen
duidelijk zichtbaar was in de top van een boom en die vandaaruit zijn geluid herhaaldelijk liet horen.
Al met al waren we tijdens de wandeling verrast door zo
veel variëteit aan vogels in Hees.
Volgend voorjaar, in mei, als het vogelleven luid en duidelijk van zich laat horen, herhalen we deze excursie.

Zwartkopje

Tjiftjaf
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“Hoezo ‘garagedeur is open’?”, vroeg ik nog. “Waarom niet
gewoon ‘Kom via de garage’?” Maar volgens Manlief zou
ons bezoek het wel begrijpen en was het niet beleefd dat ik
de logica van onze gasten zo laag inschatte.
Uiteindelijk werd het half vier… half vijf… half zes. Geen pakketbezorger. En al het bezoek belde gewoon aan. Ik keek Lief
gniffelend aan. “Zie je nou wel? Niemand snapt het.” Maar
het was toch gek dat er ook geen pakketje was bezorgd.

Gierzwaluw

Kauwtje

Maar soms is de pakketbezorger vrij. Dat is niet heel
vreemd, maar toch. Dan komt er dus iemand anders.
Iemand die wij niet kennen en die ons niet kent. Iemand
die niet de tijd neemt om op het raam te tikken of even te
zwaaien.
Zo had ik iets besteld dat geleverd zou worden tussen 13.30
en 15.30 uur. We vierden die dag echter feest en met het
mooie weer wilden we graag in de tuin zitten. Manlief plakte daarom een briefje op de deurbel: “Garagedeur is open”.

Zanglijster

Boerenzwaluw

Wij houden van onze pakketbezorger. Hij is echt geweldig.
Als zijn witte busje voor de deur staat, rent de Kleine op
hem af. Zij geeft hem een high five, trekt het pakketje uit
zijn handen en zegt dan glunderend “Dank je wel!”. Onze
Kleine denkt namelijk dat de pakketbezorger een moderne
Sinterklaas is die een cadeautje komt brengen. Al is het
vaak gewoon melkpoeder dat hij aflevert, de Kleine vindt
het prachtig.

Groenling

Uiteindelijk viel ’s avonds het kwartje, toen we in de garage een pakketje vonden met een briefje erop: “Garagedeur
is open”. De beste man was weliswaar stilletjes, maar niet
geheel ons huisje voorbij gelopen!

Kwan (1981) is getrouwd en moeder van twee kinderen.
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.
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Nachtommetje Door Hees
op zaterdag 1 oktober

Vrome taal |

Mooie woorden,
lelijke woorden

Dick van Eck en Tony Schouten (namens de projectgroep)

Avondwandelen door Hees-West
Het was al aangekondigd in het juninummer: op zaterdag 1 oktober is er weer
een nachtommetje “Door Hees”. Het
accent van het ommetje ligt dit jaar rond
de Dennenstraat en de Kerkstraat en
daar is heel wat te ontdekken! We starten in Huize Rosa, waar directeur Henk
Swinkels en de zusters Dominicanessen
onze gastheer resp. gastvrouwen zijn.
Op zaterdag 1 oktober om 19.30 uur verwachten we de deelnemers in het restaurant van Huize Rosa. Van daaruit vertrekken we in groepen onder leiding van
enthousiaste gidsen. De wandeling voert
weer langs verschillende interessante,
bekende, onbekende, en soms verassende plekken in Hees. We noemen de St.
Antonius Abt-kerk, het Dominicuscollege,
enkele huizen en een bijzondere tuin.
Ook de Lanteerne is van de partij, maar
meer verklappen we hier niet. Er zijn
rondleidingen en optredens en er zullen
bijzondere verhalen worden verteld. Na
afloop, zo rond een uur of tien, verwachten we iedereen weer terug in het restaurant om de ervaringen te delen.
Nieuwsgierig geworden? Wandel dan
mee en maak er samen met je wijk- of
stadgenoot een bijzondere avond van.
We stellen het op prijs als je je van tevoren aanmeldt (liefst vóór 25 september). Stuur daarvoor een e-mailtje aan
wgcultuur@dorpsbelanghees.nl onder
vermelding van je naam en het aantal
wandelaars.
We hopen natuurlijk dat het opnieuw
mooi weer zal zijn, maar vergeet zo nodig
de paraplu niet. Een (zak)lampje kan ook
van pas komen, want op 1 oktober kan
het na 20.00 uur heel donker zijn in Hees!
Tot ziens op zaterdag 1 oktober!
20

de stenenbank

| september 2016

Jacques de Vroomen

Je hebt mooie woorden en lelijke woorden.
We houden het even simpel.

Clinge Doorenbos, Wobbina de Blécourt en
het Vierdaagschelied (1932)
Jan Brauer

Ja, ja, Nijmegen de oudste stad van Nederland, dat weten
we onderhand wel. Maar dat zeer veel Nijmeegse historische lijntjes naar Hees lopen, weten weinigen. Neem het lied
De Vierdaagsche uit 1932; ook deze muzikale hit heeft Heese
wortels! De eerste pianoklanken van het lied klinken in het
huis van de kleurrijke dokter De Blécourt aan de Kerkstraat.
Schreef deze veelzijdige dokter dan over “een paar flinke benen,
een groot geluk op aard”? Nee hoor, zijn schoonzoon Clinge
Doorenbos schreef de tekst van het vierdaagse-lied.
Op maandag 25 juli 1932 werd het nieuwe marslied bij de start
van de Vierdaagse aangeboden aan de marsleider van de
Vierdaagsche Afstandsmarschen van den Nederlandschen Bond
voor Lichamelijke Opvoeding. Clinge Doorenbos was in die tijd
een zeer bekende Nederlandse cabaretier, die op piano werd
begeleid door Wobbina de Blécourt. Speciaal voor het Ommetje
komt het vrolijk artiestenpaar met hun muziek tot leven in een
heuse mini-soap met meezingers.

De Vierdaagsche – marschlied
Tekst Clinge Doorenbos,
muziek H.A. van Mechelen 1932
Natuur gaf ons een motor mee
van ‘t allerbeste merk.
Gaf ons een hart en longenpaar
gezond, gaaf, goed en sterk.
En een paar flinke benen
een groot geluk op aard’.
Wie die niet leert gebruiken (2x)
is niet zo’n motor waard.
Wij lopen de Vierdaagse mee
vol levenslust en moed.
Als goede lopers blijven wij
altijd op goede voet.
Want wij zijn één voor allen
en allen zijn wij één.

Voorbeelden van mooie woorden zijn:
rozenbottel, calculator, en onzelievevrouwebedstro. Mooie woorden scheppen sfeer.
Rozenbotteljam, wie zou dat niet op een
beschuitje willen smeren? Calculator is
een mooi woord door de binnenrijmen. En
onzelievevrouwebedstro is gewoon pure
lieflijkheid.
Maar er zijn ook lelijke woorden. Een
gruwelijke lelijkerd zag ik onlangs op een
reclamebord staan, naast een sportveld:
ontzorgingslogistiek.
Ik las het op een mooie zonnige zomerdag,
maar op slag daalde de temperatuur tot
min twintig. Stel je hebt je heup gebroken.
Je bent een paar weken plezierig geholpen
door een aardig, jong meisje. En dan op een
dinsdag—ja zoiets gebeurt altijd op dinsdag—belt niet dat meisje aan maar een
medewerker van de “ontzorgingslogistiek”.
Een nachtmerrie op klaarlichte dag.
Dus eerst even door het zijraampje gluren
als er op dinsdag aangebeld wordt.

Zo willen wij door Neêrland (2x)
en door het leven heen.
NB: De bijbehorende melodie is te vinden op Youtube:
www.youtube.com/watch?v=sAhQB4vXg_g

Clinge Doorenbos en zijn Wobbina
Foto: www.nederlandsekrijgsmacht.nl
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Flitsende Spitfires

NCAP
Harry Havekes

Foto’s van RAF verkenningsvluchten 1944 openbaar
“Een mooie dag in Oost-Nederland. Weinig bewolking, geen
neerslag, 18 graden en een matige wind vanuit het zuidwesten.”
Dat krijgen twee piloten van de Royal Air Force op 6 september 1944 te horen bij
de briefing over hun opdracht van die dag. Vanaf vliegveld Benson, ten zuiden van Londen,
is het hemelsbreed een kleine 500 kilometer vliegen naar het doelgebied.

Fotoverkenners
De piloot drukt op de startknop van zijn toestel, waarschijnlijk een Spitfire PR (Photo Reconnaissance). Misschien
is het wel een Spitfire versie XIX. Squadron 541, een fotoverkenningseenheid, heeft een paar maanden eerder deze
nieuwe vliegtuigen gekregen. Het toestel heeft net als
eerdere Spitfires PR geen bewapening. In plaats daarvan
is het uitgerust met camera's en extra brandstoftanks. De
nieuwste variant heeft als extraatje een drukcabine, zodat
de piloot van extreem grote hoogte foto's kan maken.

klap doorstoten naar Duitsland, om daar Berlijn van het
Ruhrgebied af te snijden. De oorlog zou dan nog in 1944
beëindigd kunnen worden. Zijn staf wil graag wat gedetailleerdere opnames van de voor de opmars cruciale bruggen bij Nijmegen en Arnhem. Ze beschikken nu alleen over
foto's die van grote hoogte zijn genomen. Hoe
ziet de Duitse verdediging bij de bruggen eruit,
vragen de stafofficieren zich af. Waar zijn
geschikte landingsplekken voor de parachutisten en gliders? Welke troepen zijn aanwezig in
het gebied?

Market Garden
Niet dat ze dat voor deze opdracht nodig zouden hebben. Het is de bedoeling dat ze juist van dichtbij foto’s
maken van de bruggen in Nijmegen en Arnhem. Operatie
Market Garden zit eraan te komen. Met deze gecombineerde lucht- en grondaanval wil de Britse generaal
Bernhard Montgomery vanuit Zuid-Nederland in één
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Bruggen en haven
De piloten naderen rond het middaguur hun
doel vanuit het zuiden. Boven de Ooijpolder
maken ze een bocht naar links. Recht vooruit
zien ze de bocht in de Waal met hun eerste
doel: de verkeersbrug. Een piloot drukt de neus

De National Collection of Aerial Photography is een Britse organisatie die luchtfoto’s digitaliseert
en online voor een breed publiek toegankelijk maakt. Ze beschikt over tientallen miljoenen luchtfoto’s van over de hele wereld. Voor het Ministerie van Defensie maakt ze foto’s uit de Tweede
Wereldoorlog van onder andere het 541 squadron openbaar. Dit luchtverkenningssquadron had als
taak om kuststeden, havens en verdedigingswerken te fotograferen. Naarmate de oorlog vorderde, kwamen de doelgebieden verder landinwaarts te liggen. Het squadron was met name boven
Nederland actief. De fotoreeks die boven Nijmegen en Arnhem is gemaakt, staat sinds kort online
en is terug te vinden op http://ncap.org.uk/news/market-garden-aerial-images-released

van zijn toestel omlaag. Tijdens de duikvlucht schakelt
hij de camera in. De Ooyse Bandijk en de Vlietberg schieten onder hem door. De Waalbrug komt steeds duidelijker in beeld. Een eenzame fietser op de brug ziet het toestel op zich afkomen. Rakelings scheert de Spitfire over

de brug; de boog neemt ongeveer de helft van de foto in
beslag. Hij heeft nauwelijks tijd om zich op de spoorbrug te
richten, zijn volgende doel. De piloot drukt de stuurknuppel een beetje naar links en vliegt op de brug af. Ook die
wordt haarscherp op de foto gezet. De haven, er liggen een
paar boten afgemeerd, en de Biezen schieten onder hem
door terwijl hij koers zet naar het Maas-Waalkanaal.

Aan Hees voorbij
Hees laat de piloot letterlijk links liggen. Wellicht wil hij
niet te dicht in de buurt komen van de Petruskerktoren.
Of misschien is het kerkdorp niet interessant genoeg. Een
paar opnames van het kanaal maken de fotoserie compleet. Hij trekt de stuurknuppel naar achter en sluit zich
aan bij zijn collega. Samen vliegen ze door naar Arnhem,
want ook daar zijn bruggen waarvoor de geallieerde
legerleiding belangstelling heeft.
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Bed and Breakfast in Hees
Wilma van Seters 				

Foto's: Ton van Seters

In ons mooie Hees tellen we maar liefst twee Bed and Breakfasts (B&B’s).
Eentje is gevestigd op de hoek van de Planetenstraat 71 en eentje aan de
Bredestraat 155. Allereerst interviewde ik Berdy Sweens over De Heerlijkheid
Hees en daarna Berend van Berkel over zijn B&B.

Waar komt de naam vandaan?
Berdy: “Dat heeft niets met oude
Heerlijckheden te maken die vroeger
bestonden. Er was een gast die zei
‘Oh ik vind het hier zo héérlijk bij jullie!’ en toen dacht ik ‘Dat klinkt goed.
Dit wordt de naam van mijn B&B.’ Dat
kwam goed uit, want ik was al een tijdje op zoek naar een pakkende naam.”

De Heerlijkheid Hees
aan de Planetenstraat 71
van Berdy Sweens
Berdy werkte tot voor kort als receptioniste bij Center
Parcs en heeft gastvrijheid in haar bloed. Zij wilde daar
iets mee doen. In de tijd dat ze hier kwamen wonen, leerden zij onder andere Pam van den Beld kennen. Zij woonde
op de Korte Bredestraat 61 waar zij haar B&B Numero 61
begon. Pam kreeg vaak zo veel aanvragen voor onderdak,
dat zij af en toe een beroep deed op Berdy om haar te helpen, want haar eigen kamers waren dan allemaal bezet.
Ook Jan Groenendijk, die aan het Kerkpad in Hees woont
en onlangs is gestopt met zijn B&B vroeg Berdy soms om
sommige gasten over te nemen. En zo is het gekomen dat
de “hulp-B&B” sinds ruim een jaar is uitgegroeid tot een
eigen B&B.
Berdy beleeft veel plezier aan het runnen van haar nieuwe hobby.
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Welke gasten krijg je zoal?
“De gevarieerdheid aan gasten is groot. Het gaat om familieleden van mensen die in deze wijk wonen, mensen die
een of twee dagen op de Radboud Universiteit moeten
zijn, buitenlandse ouders van kinderen die in Nijmegen
werken of studeren, mensen die naar concerten gaan en
last but not least natuurlijk ook Vierdaagselopers. Ik kook
niet voor mijn gasten maar voor de Vierdaagselopers maak
ik een uitzondering. Zij krijgen naast een ontbijt ook een
lunchpakket, en op verzoek een warme maaltijd.”

B&B aan de Bredestraat 155
van Berend van Berkel
In 2009 kocht Berend het pand. Het
huis werd verbouwd tot privéwoning-annex-kantoor. Berend had ook
een deel van zijn bedrijf ondergebracht
aan huis. Na verkoop van het oude
bedrijf en de start van het nieuwe voldeed het kantoor aan huis niet meer.
Toen is het idee ontstaan om het om te
bouwen tot een B&B. Die heeft hij gerealiseerd in 2015.
Hoe kwam je op het idee?
Berend vertelt dat hij vanwege zijn
huidige werk veel reist en vaak in
hotels verblijft, over heel de aardbol
verspreid. Hij ontmoette veel mensen
die het– net als hij –een beetje zat werden om altijd maar
in een hotel te moeten bivakkeren. “De sfeer is veel te
onpersoonlijk en je zit daar maar op je kamertje of je hangt
aan de bar en maakt nauwelijks contact”, was het veel
gehoorde geklaag.
Zo kwam Berend op het idee om zijn grote huis deels
beschikbaar te stellen voor gasten die een of twee nachten
bij hem in huis wilde slapen en ontbijten. De B&B biedt de
mensen een huiselijk sfeer; bij mooi weer kunnen zij in zijn
tuin zitten, soms zelf bij een openhaardvuurtje.

Berdy heeft foldermateriaal beschikbaar voor gasten
die iets in Nijmegen willen bezichtigen of die naar popconcerten in het Goffertpark willen gaan. Bij dat laatste is het wel eens voorgekomen dat haar man Carel
uit plastic zakken een soort regencape maakte, voor de
gasten die er zelf niet aan gedacht hadden om regenkleding mee te nemen terwijl de regen met bakken uit
de hemel viel.
Is er toch nog ruimte voor vrije tijd?
Berdy vertelt dat zij en haar man in de zomer in ieder
geval thuis blijven voor de grote tuin. Ze heeft een
hekel aan de winter. Daarom zoeken ze regelmatig een
warm land op. Bovendien laten zij zich niet beperken:
áls zij weg is, kan er eenvoudigweg niet geboekt worden via www.deheerlijkheidhees.nl

Hoe zijn de reacties?
De reacties van de mensen die hij over de vloer krijgt zijn
zeer positief. De kamers zien er mooi uit, evenals het pand
en de tuin. Die tuin onderhoudt Berend zelf, met af en toe
een tuinman erbij, want hij heeft ook nog een baan. Heel
veel vrije tijd heeft hij ook weer niet, dus er komt wekelijks
een huishoudelijke hulp die met name het gedeelte voor
de gasten schoonhoudt.
Drijfveren
Die wisselwerking van contacten is een grote drijfveer.
Berend is alleenstaand en vindt het heel leuk om allerlei
gesprekken te voeren met mensen van divers pluimage.
Op donderdag moet hij nog wel eens sluiten, omdat hij
zo veel van huis is. Als hij op woensdag dan gasten heeft,
staat voor hen donderdagochtend vroeg een heerlijk uitgebreid ontbijt klaar op de gang. De mensen hoeven alleen
nog maar het volle karretje de kamer in te rijden. Het
motief is gastvrij zijn, een praatje maken en sociaal zijn,
en verwennen met een heerlijk ontbijt. Berend doet dit uit
pure hobby en heeft er veel plezier in.
Het was een plezierig onderhoud met Berend en als hij net
zo met zijn gasten omgaat als met mij, dan komt het wel
goed met het voortbestaan van de B&B. Deze is te vinden
en te boeken via B&B De Bredestraat op booking.com
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Thea Ellenbroek

Boven: Een overvolle Petruskerk
Onder: Heese Stemmen
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Op de regenachtige zaterdagavond van 18 juni hadden we
niet gerekend op erg veel belangstelling voor het muziekfestijn, maar we konden bijna geen plaatsje meer vinden in
de propvolle Petruskerk. Wouter van Haaften vestigde met
zijn Groot Hees orkest een nieuw record: er waren veel
meer kinderen dan vorig jaar die kennis konden maken—
en vooral meedoen—met de prachtige, speelse muziek
van Mozarts kindersymfonie. Het was een gezellig en rommelig, maar mooi begin van het programma met ouders en
kinderen, speelgoedinstrumenten en watervogelfluitjes.
Daarna was het de beurt aan de
Heese Stemmen, onder leiding van
Jan Pieter Zwart. Ze hebben zeker
geen hese stemmen! Het niveau was
hoog en dat wordt meer en meer
hun visitekaartje. Het meerstemmig
repertoire lag goed in het gehoor. Het
plezier aan het zingen was goed zichtbaar, evenals de extra aandacht van
de dirigent voor de muzikale details.
Dindirindin bleef ook voor de toehoorders heerlijk nadeinen. Het koor
kan nog nieuwe leden gebruiken. Die
kunnen zich melden bij Auke Klomp
(024‑3552247, klompsr@gmail.com)
De kinderen van muziekschool
Muziek op Maat gaven een prachtige
percussie met boomwhackers. Dit zijn
lange en kortere gekleurde staven
die tegen elkaar worden geslagen in
verschillende ritmes en klankhoogtes.
Dirigent Leon van Mook had aan de
ritmische geschiedenis een gevarieerde en fantasierijke toekomst gekoppeld die spannend en uitdagend was
voor de muzikantjes. Ze reageerden
goed op elkaar, vooral op de spannende momenten waarin de wisseling
en toevoeging van de ritmes plaatsvonden. Het lied over de geschiedenis en de nieuwe tijd die
daaruit voortkomt, werd met enthousiasme gezongen.
De Flexies zagen er prachtig uit in hun stoere witte pakjes.
Maar niet alleen dat: dansen kunnen ze als de beste, zelfs
op het voormalige altaar van de Petruskerk. De choreografie op Grease Lighting uit de musical Grease was niet

watervogelfluitjes van het
Groot Hees Orkest

De Flexies

Flex to the Max

eenvoudig, gezien het leeftijdsverschil van de deelnemers.
De motivatie was des te groter. Je kon zien dat de dansers
genoten en de toeschouwers ook.
Met de grote, met rode lovertjes versierde strikken op
witte T-shirts kwam dansgroep Flex to the Max gracieus
dansend op, met een elegante uitvoering van Oh Baby
en Ain’t Nobody Loves Me Better. De individuele talenten
waren goed zichtbaar evenals de groepsdynamiek. Jasmijn
Wolfers van Flex Dansstudio wist de ruimte en de mogelijkheden in de Petruskerk goed te benutten.
Het Koor van de Straat stond onder leiding van Tjeu
Corbeij, die liefde heeft voor liturgische liederen. Tebje
Pajom (Tot U zingen wij) werd zelfs in twee versies ten
gehore gebracht, waarbij Francine van der Heijden Tebje
Pajom van Rachmaninov met een verassend mooie solozang de koormuziek tot één
geheel bracht. Bogoroditse
Djevo is meerstemmige
Russisch Orthodoxe muziek,
met prachtige melodieën
om te zingen en om naar te
luisteren. Nieuwe afwisselende plannen voor het
repertoire van het koor
worden alweer gesmeed.
Onder pianobegeleiding van
Dick van Eck zongen Lisa en
Mirthe, 11 jaar jong, When
I Grow Up uit de Musical
Mathilde, naar het boek van
Roald Dahl. Het lied werd
krachtig, overtuigend en
professioneel gezongen.
Uitsmijter van de avond
was het Liberty Gospel
Choir. Gospel raakt! Hier
werd heerlijk swingend,
krachtig en energiek, maar
ook zuiver en professioneel
gezongen met mooie solo’s.
Het gezicht en de mimiek
van Dorien van Veen zou
eigenlijk ook voor de toehoorders en toeschouwers
zichtbaar moeten zijn.
Iemand die zo uitdrukking
aan de muziek kan geven
kom je zelden tegen. Bekijk
en beluister hun concerten
op https://libertygospelchoir.wordpress.com.

Kinderen van Muziek op Maat

Liberty Gospel Choir

Foto's: Miranda Thoonen

Impressie van het
Midzomermuziekfestijn 2016

Lisa en Mirthe
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Vrijwilliger gezocht
Oproep

< advertenties >

Muziekschool Muziekopmaat voor
individuele- , groeps- en bandlessen.
Van 4 tot 88 jaar.
Bezoek de website: www.muziek-op-maat.nl

Team Beschermd Wonen Wolfskuilseweg RIBW is op zoek is naar een
vrijwilliger die het leuk vindt om tuinwerkzaamheden met bewoners te
ondersteunen. De werkzaamheden vinden iedere woensdagochtend plaats,
van 10.00 tot 11.30 uur.
Bel voor meer informatie met Simone Hendriksen, Activiteitenbegeleider RIBW

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

Nijmegen & Rivierenland: 024-3447731
Anne Hoekstra

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

Meld een held!
Kinderlintjes 2016
Kinderen die dit jaar iets bijzonders hebben gedaan,
worden op woensdag 30 november door burgemeester
Bruls onderscheiden met een Nijmeegs Kinderlintje.
Deze kinderen zetten we die dag in het zonnetje tijdens
een feestelijke bijeenkomst. Maar… dan hebben we wel
nominaties nodig.
Kent u een 4-12 jarig Nijmeegs kind dat volgens u een lintje
verdient? Nomineer haar of hem dan vóór 28 oktober via
www.nijmegen.nl, Digitaal Loket, zoekterm “kinderlintje”.
Wie weet selecteert de jury onder deskundige leiding van
Jochem van Gelder uw kandidaat als held van Nijmegen. En
het spreekt vanzelf… strikte geheimhouding alstublieft!

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
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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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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.
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Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees

Peter Waterkoort (hoofdredactie), Theo Verheggen (eindredactie),
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Marjon Otten (voorzitter-ad-interim),
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

Kopij

Secretariaat

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

Lid worden?

Penningmeester

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.

e-mail: financien@dorpsbelanghees.nl

Redactieadres van de Stenen Bank

Bezoek de website van de vereniging

www.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
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

