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Q Algemene Ledenvergadering VDH > woensdag 12 april > vanaf 20:00 uur in Petruskerk

Q Bachcantate > zondagen 9 april, 14 mei en 11 juni > vanaf 19.30 uur in Petruskerk

Q Vogelwandeling > zondag 21 mei > vanaf 9:30 uur bij Petruskerk

Q Midsummer Muziekfestival > zaterdag 24 juni > in de Petruskerk

 In dIt nummer…
…starten we het nieuwe Heese jaar weer op. Dat doen we met bekende activiteiten als de ALV van Dorpsbelang, 

het nieuws van de diverse werkgroepen en de aankondiging van enkele inmiddels vertrouwde “dorpse’’ 

evenementen. Maar ook door kennis te maken met heel verschillende Heese fenomenen: een gedreven 

kunstenares, een motorfan-annex-huisarts, met “Jimbo, Bimbo en de Mafkezen” en ook met de schokkende 

geschiedenis van de omsingeling met nieuwbouw van onze dappere “kleine nederzetting”.    
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Voorjaarsagenda

Lees verder op pagina 2  >>

De bebouwing van  
Heseveld en Kerkeveld (1947-1970)

Aan de zuidoostelijke flank van Hees was het eeuwenlang rustig 
geweest. Achter de huizen aan het Kerkpad begonnen de akkers. Daar 
strekte zich eerst het Kerkeveld met zijn boerenhoeven uit tot aan de 
rustieke Molenweg, met daarachter het tot aan de Oude Graafseweg 
oplopende Heseveld. Dat veran-
derde allemaal razendsnel in de 
jaren na de Tweede Wereldoorlog. 
Doordat het centrum van 
Nijmegen na het rampjaar 1944 
voor een groot deel in puin lag, 
was er een grote acute woning-
nood ontstaan. En die werd in de 
jaren 1947-1970 met snelle en mas-
sale nieuwbouw ten zuiden van 
Hees beantwoord. Over de ontei-
geningen waarmee dat gepaard 
ging, valt een eigen verhaal te ver-
tellen; dat doen we hopelijk later 
nog eens.

Henk Termeer

Collectie Jan Brauer: luchtfoto van nieuwbouw op Heseveld-Molenweg (circa 1954) 
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Vanaf het begin van de Molenweg in de richting van de Schependomlaan; middenlinks de Nederlands 

Hervormde kerk, en rechts naast het witte pand in het midden villa Buitenlust (1960)

Planetenstraat (nog zonder zwembad) met op de 

achtergrond de nieuwe flats in de wijk Heseveld (1960)
3destenenbank   |  maart 2017

Sensationele ingreep
Op een gemeentelijke Citoplankaart uit 1946 is de sen-

sationele ingreep in het oude Heese landschap goed 

weergegeven. In oranje-roze zien we de spaarzame oor-

spronkelijke bebouwing en in wit het onbebouwde terrein. 

Nog zonder Tunnelweg, liep al het verkeer met de stad 

als vanouds via de Voorstadslaan en de Oude Heselaan. 

De Wolfskuilseweg boog nog naar het noorden af om na 

de splitsing met de Dikkeboomweg op de Oude Heselaan 

uit te komen. En sloeg je vanaf de Wolfskuilseweg linksaf 

de landelijke Molenweg in, in de richting van de Sint 

Teunismolen, dan slingerde die tussen de akkers en boe-

renhoeven naar het zuidoosten de helling op, om pas ter 

hoogte van de huidige Kaaplandstraat op de Dennenstraat 

uit te komen.

Verder lag ook de hele westkant van Hees nog vrij, alleen 

sinds 1927 doorkruist door het Maas-Waalkanaal. Heel 

het huidige Neerbosch-Oost was nog agrarisch gebied 

en ook de toekomstige havens moesten nog gegraven 

worden; de daar geplande industrieterreinen aan het 

kanaal lagen nog braak. Dus vanaf de lijn Dorpsstraat (nu 

Schependomlaan)—Voorstadslaan kon je noordwaarts 

zo over het open land kijken, voorbij Bredestraat en 

Rivierstraat, tot aan de pijpen van de Elektrische Centrale 

en de kerktoren van Weurt.

Wild product
De kaart uit 1946 is ook wel een tamelijk wild product van 

het vooruitgangsdenken aan het begin van de wederop-

bouwtijd. Geen van de talrijke, in wit op de kaart geprojec-

teerde straten bestond immers nog of had nog een naam. 

En als bekroning van de vele plannen was er zelfs een 

centrale, nooit aangelegde rotonde midden in het huidige 

Distelpark geprojecteerd, vlak naast het al wel bestaande 

kaarsrechte, onverharde Langepad (nu Uranusstraat) 

tussen Kerkpad en Molenweg. Vanaf die rotonde kon 

het toekomstige autoverkeer zelfs dubbelbaans de 

Dorpsstraat en de Bredestraat kruisen om zo snel de nieu-

we industrieterreinen aan de haven te bereiken.

Dubbel experiment
Maar laten we ons even beperken tot het Kerkeveld en het 

Heseveld, want die agrarische gronden lagen het dichtst 

bij het centrum en daar viel (na de bebouwing van het 

laatste stuk van de Wolfskuil) de grootste hoeveelheid 

woonruimte te winnen. Begonnen werd in 1953 op het 

Heseveld; en wel met een dubbel experiment, betaald uit 

Amerikaanse Marshallgelden. Er zou een mix van flats en 

laagbouwwoningen komen en men ging proberen of het 

bouwen met geprefabriceerde betonnen bouwelementen 

(Airey-woningen, o.a. vervaardigd uit geperst puin uit de 

binnenstad) sneller ging dan met traditioneel metselwerk.

Op de grote foto uit 1954 van het gebied tussen Molenweg, 

Koekoekstraat en Oude Graafseweg—al snel “Jerusalem” 

genoemd—is goed te zien hoe snel dat ging en wat een 

enorm verschil dat opleverde met het oude platteland. 

Het meest westelijke deel van de oude Molenweg werd 

gewoon verlegd richting Danielsplein en het oude 

tracé ging deel uitmaken van de nieuwe Jasmijnstraat, 

Joubertstraat en Kaaplandstraat. Min of meer tegelijker-

tijd (1952-1957) werd de Afrika- en Bouwmeesterbuurt 

aangelegd met zijn principes van de Bossche School en 

aansluitend de winkelflats aan de Molenweg (1960).

Kosmische buurt
In de jaren zestig verrezen ten noorden van de Molenweg, 

op traditionele wijze gebouwd, de nieuwe flats en 

laagbouwwoningen aan de Zonstraat, de Maanstraat, 

de Planetenstraat, de Venusstraat, de Plutostraat, de 

Neptunusstraat, de Uranusstraat en de Saturnusstraat. 

Die kosmische buurt—de eerste Spoetnik was in 

Woningen in aanbouw op Heseveld met Molenweg 

en Petruskerk op achtergrond (1950)

Vanaf de kruising met de Boksdoornstraat links en de Joubertstraat 

rechts; links de Maria ten Hemelopnemingkerk aan de 

Boksdoornstraat. In het verlengde van de Daniëlsweg staan nog 

twee boerderijen; de linker (de donkere) van de familie Van de 

Water, de rechter (de witte) van de familie Cornelissen (1962)

Straten Hees 1938 op kaart van 2013
Citoplan uitsnede Hees 1946
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Nieuws van de  
Werkgroep Leefomgeving
Op dit moment zijn er drie onderwerpen die met nadruk aandacht vragen van Vereniging Dorpsbelang Hees.

Sancta Maria
Er is een projectgroep gevormd die de ontwikkelingen rond 

Sancta Maria volgt en die het gesprek aangaat met de pro-

jectontwikkelaar. Hierin zitten omwonenden en bewoners 

van Hees die geïnteresseerd zijn in het project. De insteek 

is het behoud van het pand (villa, hoofdgebouw en kapel/

lijkenhuisje). De vraag is welke (financiële) consequenties 

dit heeft en of de eventuele oplossingen het karakter van 

de wijk niet aantasten (verkeer, ontsluiting, parkeren).

Industrieterrein  
Nijmegen West-West Kanaaldijk
De VDH neemt deel aan het Kronenburger Forum. Hierin 

overleggen overheid (provincie, Nijmegen, Beuningen, 

ODRN/Omgevingsdienst Regio Nijmegen), milieuorganisa-

ties (Leefmilieu, GNMF/Gelderse Natuur Milieu Federatie, 

MOB/Mobilisation for the environment) en wijkverenigin-

gen (Waterkwartier, Weurt, Hees) over het verbeteren van 

het woon- en werkmilieu. Het gaat dus om het verminde-

ren van de overlast. Op dit moment wordt gewerkt aan een 

brede visieontwikkeling op het industrieterrein.

Monitoring van de overlast op  
het tracé Stadsbrug/Oversteek
Toen de nieuwe stadsbrug De Oversteek werd aangelegd, is 

door de Gemeente Nijmegen beloofd dat de overlast niet 

zou toenemen. De resultaten van de monitoring laten zien 

dat er op meerdere plaatsen een tendens is dat de over-

last toeneemt. Op twee plaatsen is momenteel al sprake 

van een overschrijding van de afgesproken normen. De 

Gemeente gaat hierover in overleg met de wijkverenigin-

gen van Neerbosch en Hees.

De werkgroep WestWilGroeneBuffer 

had de overschrijding ook reeds 

opgemerkt en is bezig haar achter-

ban te mobiliseren en zich voor te 

bereiden op het overleg. We geven 

hieronder een deel van hun mail 

weer. De VDH is een van de partijen 

die de actiegroep steunt.

Nijmegen, 14 januari 2017

Beste mensen,

Vijf jaar geleden hebben we als actie-

groep WestWilGroeneBuffer (WWGB) 

een gezamenlijk handtekeningenactie 

gevoerd om aandacht te vragen voor 

de milieubelasting in Nijmegen-West. 

De zorg richtte zich op de wijken Hees, 

Heseveld, Neerbosch en Waterkwartier. 

Later heeft ook de bewonersvereniging 

Weurt zich aangesloten.

Aanleiding voor de actie was de bouw 

van de nieuwe stadsbrug de Oversteek. 

De brug moest het mogelijk maken 

dat per dag 40.000 voertuigen over de 

Energieweg hun weg zouden kunnen 

vinden. Het ging om bestemmings-

verkeer voor de regio Nijmegen en om 

doorgaand verkeer van oost (N325) 

naar west (A73) en vice-versa.

De bewoners van Nijmegen West 

waren bevreesd voor nog meer drukte 

en lawaai en een nog slechtere lucht-

kwaliteit in hun woonomgeving. De 

optimistische voorspellingen van de 

gemeente, mede op basis van modelbe-

rekeningen, dat het allemaal reuze mee 

zou vallen, werden door de bewoners 

niet vertrouwd.

Naar aanleiding van onze actie in 2012 

besloot de gemeenteraad dat geduren-

de vijf jaar de kwaliteit van het milieu 

langs het tracé zou worden gemonitord 

en dat een miljoen € gereserveerd zou 

worden voor het nemen van maatrege-

len als de afgesproken normen zouden 

worden overschreden. Dat moment 

lijkt aangebroken nu uit de cijfers over 

2015 op de website van WestenWeurt 

blijkt dat onze vrees niet ongegrond 

was.

Ook het gemeentebestuur heeft dat 

opgemerkt. Omdat de overschrijding in 

2015 nog slechts op enkele plaatsen (op 

de Energieweg bij het Helicongebouw 

en aan weerskanten van de 

Neerbosscheweg) wordt aangetoond, 

wil B en W echter alleen met de wijk-

verenigingen van Hees en Neerbosch 

in gesprek over mogelijke oorzaken en 

eventuele maatregelen.

Voor ons is hiermee het moment aan-

gebroken om de actiegroep WWGB te 

reactiveren. Wij denken namelijk dat 

het goed zou zijn om vóór een door de 

gemeente georganiseerd overleg, bijeen 

te komen om voldoende ideeën over 

een afdoende bescherming tegen de 

geluidsoverlast paraat te hebben, zodat 

we goed zijn voorbereid. We nodigen 

daarom iedereen die daarover wil 

meepraten uit voor een bijeenkomst. 

U kunt zich daarvoor aanmelden via 

WestWilGroeneBuffer@gmail.com.

Jan de Kanter

oktober 1957 gelanceerd—werd eind jaren zestig aan 

de Heese overkant afgerond met nieuwbouw aan de 

Kometenstraat. De nieuwe verbinding met het Kerkpad 

werd Melkweg genoemd.

Op foto’s rond 1960 genomen vanuit een van de nieuwe 

flats aan de Neptunusstraat is nog te zien hoe al die 

nieuwbouw er uitzag voordat het toen nog Planetenpark 

geheten (sinds 2003 herdoopt in Dorpspark Hees) werd 

aangelegd; op het lage terrein in de resterende akkers, als 

groene buffer tussen het dorpse Hees en al die omringen-

de stadse nieuwbouw.

Zo werd het dorpse Hees met destijds maar een paar 

honderd inwoners in nog geen 25 jaar omringd met nieuw-

bouwwijken waarin naar schatting ruim 10.000 nieuwe 

bewoners een nieuw thuis vonden.
Flats en winkels, gezien vanaf de Daniëlsweg en een 

nog onbetegeld Daniëlsplein (1960-1965)

Midsummer Muziekfestival
op 24 juni 2017

Ja, jullie zien het goed, we gaan het Midzomermuziekfestijn een wat lich-
ter en vooral een breder tintje geven. Het krijgt dan ook het thema 

“Summertime” mee. Met de werkgroep Cultuur is een projectgroep 
geformeerd die bestaat uit Francine van der Heijden, Teun Bus, Tony 

Schouten en Dick van Eck. Ze zijn vol enthousiasme van start gegaan 
om 24 juni tot een feestje te maken.

Talent
Om dat 

feestje te 

kunnen bou-

wen, hebben 

we wel het muzi-

kale talent uit onze 

wijk Hees nodig. Jullie 

worden daarom van harte 

uitgenodigd om aan het festival 

deel te nemen. Wil je mee jammen 

met je trompet, je piano, je gitaar of 

wat voor instrument dan ook, of wil 

je komen zingen? Meld je aan!

Tijdens het festival hebben jullie 

de beschikking over een (elektrische) 

piano, een drumstel en een volledige 

back-line waarop je je (elektronische) 

instrument kunt aansluiten.

Dick van Eck

Professionele coaching
In de aanloop naar het festival, vanaf 

april, worden enkele korte workshops 

georganiseerd in zangstudio Heeslust, 

waar je onder leiding van onder meer 

Francine en Teun gecoacht wordt om 

tot een nog beter resultaat te komen.

Aanmelden
Iedereen van jong tot oud kan zich 

aanmelden via: 

wgcultuur@dorpsbelanghees.nl 

onder vermelding van je leeftijd, je 

instrument en je muziek. Geef ook aan 

of je het leuk vindt om in een groep te 

spelen (misschien doe je dat al).

We gaan van jullie horen!
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Ook op de ALV!

Tony Schouten

Veel inwoners van Hees komen elkaar een paar maal 
per jaar tegen bij activiteiten van de VDH, zoals de 
nieuwjaarsreceptie, het Midzomermuziekfestiijn, het 
Ommetje door Hees en het Dorpsfeest. Op dergelijke 
bijeenkomsten horen we vaak dat het leuk zou zijn 
om elkaar ook buiten georganiseerde activiteiten te 
kunnen treffen, om nieuwtjes uit te wisselen en van 
elkaar te horen hoe het gaat.

In Brakkenstein kon het
In de wijk Brakkenstein is afgelopen jaar, dankzij de inzet 

van de wijkbewoners, een ontmoetingsplaats geopend: 

Wijkplaats Buur. Dat maakt nieuwsgierig: wat is dat voor 

plaats? Voor wie is dat bedoeld? Welke activiteiten vinden 

daar plaats? Wie zijn daar allemaal bij betrokken? Willen 

en kunnen we zoiets ook in Hees realiseren?

Wat er is en kan bij Buur is onder meer te zien op de 

website www.wijkplaatsbuur.nl:

 − Er is een (eet)café

 − Het Sociaal Wijkteam en STIP houden er spreekuur

 − Er zijn werkplekken voor flexwerkers en 

vergaderruimten te huur

 − Er zijn ruimten om activiteiten te organiseren

 − Je kunt er vakken huren in een “winkel” waar je 

ambachtelijk gemaakte spullen kunt verkopen

 − Er is veel ruimte voor nieuwe initiatieven van bewoners.

In Hees kan het ook
Dat Wijkplaats Buur er is gekomen, hebben de bewoners 

van Brakkenstein vooral te danken aan Melanie Reekers. 

Zij heeft haar buurtgenoten en instanties enthousiast 

gemaakt en de nodige steun, vrijwilligers en sponsors bij 

elkaar gekregen om deze wijkplaats te realiseren.

Bent u benieuwd hoe ze dat voor elkaar heeft gekre-

gen? Op 12 april 2017, aansluitend aan de Algemene 

Ledenvergadering, houdt Melanie Reekers een presentatie 

over Wijkplaats Buur en hoe een bewonersinitiatief tot 

deze ontmoetingsplaats heeft geleid.

Toelichting bij de agendapunten 8 en 9

Na vijf jaar zal Toon de Goede het 

bestuur verlaten. Voorts is Nico de 

Vos, wegens drukke werkzaamhe-

den, per 1 september afgetreden als 

bestuurslid én voorzitter. De rol van 

voorzitter wordt sinds 1 september ad 

interim vervuld door Marjon Otten. 

Het bestuur stelt voor om haar te 

benoemen als voorzitter van de VDH.

De stukken behorend bij agendapun-

ten 3, 5 en 10 liggen voor aanvang van 

de vergadering ter inzage. Als u hier-

van eerder een kopie per e-mail wilt 

ontvangen, kunt u contact opnemen 

met de secretaris.  

(secretariaat@dorpsbelanghees.nl  

of 024-3779839)

Eventuele aanpassingen in het pro-

gramma of ander laatste nieuws 

zal worden gepubliceerd op de 

Facebookpagina en de website van 

de vereniging. De Petruskerk is op 12 

april geopend vanaf 19:30 uur.

Woensdag 12 april 2017 in de Petruskerk

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal het bestuur 

verantwoording afleggen aan de leden over het afge-

lopen jaar. Voor het inhoudelijke gedeelte zullen ook de 

werkgroepen kort verslag doen van de activiteiten van 

het afgelopen jaar.

Aansluitend aan de vergadering zal Melanie Reekers 

vertellen over het bewonersinitiatief in Brakkenstein dat 

heeft geleid tot de ontmoetingsplaats “Wijkplaats Buur”. 

Zie het artikel elders in dit nummer.

Uitnodiging

Ledenvergadering
Algemene

Programma:
20.00 uur: Algemene Ledenvergadering

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Goedkeuring Verslag Algemene  

Ledenvergadering van 12 april 2016

4. Terugblik 2016

5. Jaarverslag 2016 penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming nieuwe kascommissie 2017

8. Samenstelling bestuur

9. Toelichting beleid en plannen 2017

10. Concept begroting 2017

11. Rondvraag

Korte pauze

Ca. 21.15 uur: “Wijkplaats Buur, een ontmoetingsplaats in Brakkenstein”

Ca. 22.00 uur: Gelegenheid om nog even na te praten.

Zogezegd, zogenaamd | 
Jaqcues de Vroomen

Wanneer heb je het echt gemaakt? Als iedereen bin-

nen jouw vakgebied je kent vanwege je kwaliteiten? 

Als vreemde mensen je op straat herkennen, omdat 

je zo vaak op tv te zien bent? Als je net zo rijk bent als 

Donald (of Dagobert?) Trump?

Je hebt het pas echt gemaakt, als ze van je naam een 

werkwoord maken. Jeremiëren is een goed voorbeeld. 

”Jeremiëren”, tot vervelens toe klagen, is afgeleid van 

Jeremias, een profeet uit het Oude Testament, die wat 

klagen betreft van wanten wist. Judas, de crimineel 

onder de apostelen, heeft het ook tot een werkwoord 

gebracht: judassen, “geniepig treiteren”. En ook mijn 

derde voorbeeld komt uit de bijbel. De profeet Jonas 

bracht een dag of wat in de maag van een walvis door. 

Dat schudde nogal en dat doe je min of meer na als je 

iemand jonast. Ja de bijbel, die was in veel families in 

het verleden net zo’n dagelijkse kost als vandaag de 

dag het tv-programma De wereld draait door.

En buiten de bijbel? Zwarte Piet, die het tegenwoor-

dig zo moeilijk heeft, heeft het tot de naam van een 

kaartspelletje gebracht: zwartepieten. En als u te 

zwaar bent, is het misschien een goed idee om eens 

een poosje te gaan sonjabakkeren. Maar ik geloof dat 

dat dieet alweer gedateerd is. Nee, “sonjabakkeren” is 

geen blijvertje.

Kent u nog andere eigennamen die het tot werkwoord 

hebben gebracht? Ik zou het leuk vinden in het volgen-

de nummer van de Stenen Bank het rijtje voorbeelden 

nog wat langer te maken. Stuur uw suggesties naar 

jrdevroomen@gmail.com
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Plantdagen in het voedselbos
Cor van der Donk
Namens de Werkgroep Groen

Het voedselbos Novio is bijna helemaal aangeplant. Op 25 en 26 novem-
ber én op 10 december zijn de meeste planten, bomen en struiken de 
grond ingekomen. Wouter van Eck had daags daarvoor de voorbereidin-
gen getroffen waardoor een grote groep planters meteen aan de slag 
kon.

De planters
Op de eerste plantdag trotseerden leerlingen van De 

Lanteerne ’s morgens de kou en staken ze de handen flink 

uit de mouwen. Verder bestond de groep planters uit 

buurtgenoten, (bestuurs-)leden van VDH, groene vrienden 

van Wouter uit alle windstreken van het land, twee docen-

ten van Helicon en alle leden van de Werkgroep Groen.

Er werd hard gewerkt in een geweldige sfeer van verbon-

denheid. Het was een mooi gezicht om mensen over dit 

bijzondere terrein te zien sjouwen met bundels planten en 

struiken. Als een ware regisseur wist Wouter tot in detail 

wat waar moest komen te staan. We konden tussendoor 

opwarmen in de kantine van Zorgboerderij In het Westen 

en bij Stichting Overal. Voor koek en zopie werd gezorgd.

Gewijde grond
Op vrijdagmiddag plantte wethouder Harriët Tiemens 

enkele bomen en werd de grond ingewijd met wijn. Han 

Derckx (adviseur Afdeling Ruimte van de gemeente) en Eef 

Neienhuijsen (projectleider van het voedselbos) waren ook 

van de partij.

Zoals al in een eerdere Stenen Bank werd vermeld, bestaat 

het voedselbos uit vijf verschillende zones. In totaal zijn 

er 2404 planten, bomen of struiken geplant. Er staan 105 

verschillende soorten, weer onderverdeeld in een groot 

aantal variëteiten. De grondvorm die nu is aangeplant wil 

uitgroeien tot een gezond, bijzonder en biodivers ecolo-

gisch systeem.

Voorrang voor de natuur
In et voedselbos Novio hebben vogels, dieren, insecten, 

planten, zwammen en micro-organismen vrij baan; zelfs 

voorrang. Het is immers ook bedoeld als een stiltegebied 

naast de drukke Energieweg. De menselijke passant zal 

hoogstwaarschijnlijk het bos als wilde, misschien zelfs 

onverzorgde natuur ervaren. In tegenstelling tot andere 

parken is dit bos beheers-arm. Er zijn geen aangeharkte 

perken en woord “onkruid” bestaat hier niet. De mens is 

alleen als ontwerper en uitvoerder aan zet geweest. De 

natuur gaat nu verder haar eigen gang, met hier en daar 

een klein duwtje in de rug.

Uit de werkgroep Groen wordt een projectgroep gevormd, 

waarover in een volgende Stenen Bank meer. Deze groep 

zal nog voor de zomer een presentatie verzorgen waarin 

uiteraard ook ruimte is voor vragen. We hopen dat het vol-

gen van de ontwikkeling van het bos voor u net zo interes-

sant en spannend wordt als voor ons.

Gemeenschappelijk
Helaas hebben we ook gemerkt dat enkele planten al ver-

nield zijn. Wat zou het mooi zijn als we straks als bezoe-

kers dit deel van Hees als óns voedselbos, een gemeen-

schappelijk en kostbaar gebied ervaren, waar we samen 

zorg voor dragen.

Op zaterdagmiddag 4 maart geeft Wouter van Eck om 

13.30 uur in de Vasim een workshop over Agro-ecologie en 

voedselbossen (zie www.reclaimtheseeds.nl). Aansluitend 

wordt vanaf 15.30 uur de aanplant van voedselbos Novio 

afgerond, in samenwerking met gemeente Nijmegen en 

Werkgroep Groen. Belangstellenden zijn welkom!

Op zaterdag 20 mei en zondag 21 mei is het nationaal 

festival Fête de la nature, waarvan Nijmegen in 2017 de 

hoofdstad is (zie www.fetedelanature.nl). Wij hopen op 

die zondag het voedselbos officieel te openen.
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Leerlingen van De Lanteerne aan het aanplanten

Info bord op locatie

Koffie thee voor de vrijwilligers bij de aanplant

Toespraak door Wouter v Eck en wethouder TiemensAanplant boomWouter van Eck brengt struiken en bomen naar juiste plek

Plantmateriaal
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Van keramiek naar draaischijf
Meer dan veertig jaar geleden besloot Coby, toen nog 

inwoonster van Zwolle, met haar buurvrouw mee te gaan 

naar een clubje dat keramiek maakte. “Ik ben toen begon-

nen en nooit meer opgehouden”, lacht Coby. De theepot 

die ze toen maakte, haar allereerste handwerk dus, heeft 

ze nog steeds. Toen ze naar 

Nijmegen verhuisde, begon ze 

met het maken van potten op 

een draaischijf. In een andere 

zaal werd boetseerles gege-

ven. Toen de docent na jaren 

vroeg wanneer Coby eens een 

keer een les bij hem kwam vol-

gen, duurde het niet lang voor 

ze vanachter de draaischijf 

overstapte op boetseren. 

Groep 85
Na een paar jaar vond Coby 

het tijd om ook het boetseren 

te laten voor wat het was en 

weer wat anders te gaan doen. 

Per toeval kwam ze een groep 

tegen die stenen beelden 

tentoonstelde. Dit was Groep 

85 – de naam is afgeleid van het jaartal 1985, waarin de 

eerste groepsexpositie werd gehouden. Het sprak Coby 

aan en zo werd ze lid van de groep. Dat betekende dus ook 

dat ze weer een nieuwe richting in sloeg: ze begon zich in 

het maken van stenen sculpturen te bekwamen. En daar is 

ze nu nog steeds volop mee bezig, zelfstandig of met haar 

cursisten. Ook de groep bestaat nog en komt iedere zater-

dag in de Lindenberg samen om, zoals Coby het verwoordt, 

“drie uur te hakken”. 

Inspiratie
Op de vraag waar ze haar inspiratie vandaan haalt, heeft 

Coby niet zo snel een antwoord: “De vorm van de steen 

werkt al mee. Lang weet je niet wat je ermee doet en al 

hakkend en al doen-

de kom je verder. 

Ik houd van lange 

 lijnen, dus die zie je in 

veel van mijn werken 

terug.” Van echte 

inspiratie is volgens 

Coby geen sprake, 

het gaat er meer om 

dat een kunstwerk 

al doende groeit. En 

wanneer is het af? 

“Het is af als ik tevreden ben, als ík het mooi vind”, ant-

woordt Coby. 

Dat laatste is ook een reden waarom ze nooit in opdracht 

werkt. Het past niet bij haar om andermans ideeën uit te 

werken: “Het is niet leuk om niks te hoeven fantaseren! Al 

mijn kunstwerken zijn in principe experimenten: je weet 

niet of het iets wordt, het is spannend om eruit te krijgen 

wat het idee was. Je bent in gevecht met de steen!” 

In haar huis en tuin staan de mooiste sculpturen van marmer, 

albast, Belgisch hardsteen en Portland-stone. Soms herken 

je er de contouren van een lichaam in, een andere keer is 

het meer abstract. De sculpturen hebben wel allemaal iets 

gemeen: dat wat eerst 

een harde steen was, 

straalt nu beweging uit. 

Het moge duidelijk zijn: in 

het gevecht met de steen 

heeft Coby nog nooit het 

onderspit hoeven delven. 

Groep 85, waar Coby deel 

van uitmaakt, bereidt 

zich op dit moment voor 

op een expositie in de 

Hortus die op 26 maart 

2017 wordt geopend.

Interview met Coby Dam    Beweging in de steen Céline Habes

Als je door het raam naar binnen kijkt, verraadt de vensterbank al dat hier een beeldhouwster woont: Coby 
Dam (82), wonend aan de Wolfskuilseweg, heeft enkele van haar sculpturen voor haar woonkamerraam 
geplaatst. Al meer dan veertig jaar is zij bezig met het maken van kunstwerken, eerst uit klei, later uit steen. 
Een gesprek over ontwikkeling, het gevecht met de steen en inspiratie – of juist niet: “Ik haal nergens inspiratie 
uit, je moet het gewoon doen!”
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Column | 
Henk Termeer

Dr. Henk Termeer (1949) is gepen-
sioneerd en actief als historicus. Hij 
woont in Hees, is gehuwd en vader 
van drie inmiddels volwassen kinde-
ren. 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.

Hees verjongt
Het komt vast doordat ik net voor het 

eerst opa ben geworden. Opeens zie ik 

op diverse plekken in Hees ooievaars 

staan, hangen en vliegen, en kinderwa-

gens, kinderfietsen, kinderzitjes en bak-

fietsen in diverse nooit-gedachte uitvoe-

ringen voorbijkomen. Sanseveria’s, witte 

vitrages en gordijnen van velours maken 

plaats voor palmen, bamboe en strook-

gordijnen; en diverse vertrouwde ouder-

wetse huizen en tuinen krijgen nieuwe 

kleuren en moderne woonaccenten. Er 

valt dus echt niet aan te ontkomen. Hees 

is aan het verjongen en ook aan het ver-

yuppen. Want het zijn inderdaad steeds 

meer jonge stellen, stadsbewoners met 

elk een baan, onvervalste young urban 

professionals dus, die hun plek onder 

de Heese zon aan het inrichten zijn en 

hun een, twee of drie jonge spruiten 

rondrijden. Van huis naar kinderopvang 

en terug, van huis naar basisschool en 

terug, en van huis naar de diverse sport- 

en hobbyclubs en weer terug. En in het 

weekend dan ook nog naar de oma’s en 

opa’s. Zó druk zijn die jonge ouders van 

nu met hun huis, met hun werk en met 

hun kinderen, dat oog voor hun directe 

woonomgeving erbij lijkt in te schieten. 

En toch, beste yups, is het echt zo dat 

Hees, de Vereniging Dorpsbelang Hees, 

de Stenen Bank en andere clubs en buurt-

verenigingen niet zonder jullie kunnen. 

Want alleen met pensionado’s valt voor 

de wijk geen toekomst op te bouwen!

De Sunset March
Elke avond een eerbetoon

Wilma van Seters

In een ingezonden brief in de vorige aflevering van de Stenen Bank, vroeg Kees Blijerveld of 
wij aandacht zouden willen besteden aan Stichting Sunset March, waarvan hij de secretaris 
is. Zo kwam het dat ik onlangs gezellig met Kees aan tafel zat.

De bouw van “De Oversteek”
In 2013 werd de nieuwe brug gebouwd en geplaatst op 

de plek waar op 20 september 1944 de een heldhaftige 

Waaloversteek plaatsvond, door de bevrijders van de 

Amerikaanse 82e Airborne Divisie. 48 soldaten vonden 

daarbij de dood. De gemeente Nijmegen heeft in de voor-

bereidingsfase van de bouw een aanbesteding gedaan bij 

Atelier Veldwerk voor het leveren van een kunstwerk.

Het uiteindelijke werk heeft de naam Lights Crossing 

gekregen; een lichtmonument dat wordt gevormd door 

48 lichtparen van de zuidzijde van de Waal tot aan de 

Oosterhoutsedijk aan de noordzijde. Deze lichtparen gaan 

na zonsondergang één voor één aan in wandeltempo. Via 

de trapgang naar de dijk kom je bij de bestaande herden-

kingsplek (die vernieuwd is), en samen vormen zij eigenlijk 

nu het totale monument.

De oprichting van de Sunset March
De 70-jarige herdenking van de daadwerkelijke Oversteek 

is op 2 september 2014 groots gevierd. Op dat moment 

kwam voorzitter Tim Ruijling, samen met een paar  

andere veteranen, op het idee om iets extra’s te doen: 

eigenlijk zouden dagelijks veteranen moeten meelopen 

met de lampenparen van het lichtmonument, om zo 

rond zonsondergang de oversteek te maken. Dat werd de 

Sunset March, die sinds 19 oktober 2014 elke avond door 

minstens één veteraan wordt afgelegd. Het is een herden-

king van gesneuvelde militairen en daarom verloopt de 

mars altijd waardig en respectvol.

De lopers
Een vaste groep veteranen is begonnen met het afleggen 

van de mars. Ze zijn herkenbaar aan een baret of een speld 

op hun revers. Bij het monument op de dijk brengen zij een 

eresaluut. Via de website www. sunsetmarch.nl melden 

zich inmiddels veel veteranen uit andere delen van het 

land om mee te doen. En als er onverhoopt geen gegadig-

den van buiten zijn, dan loopt gewoon minimaal één lid 

van de vaste groep.

Heel vaak lopen andere belangstellenden spontaan of 

georganiseerd mee met de “veteraan van de dag”. De 

mars is inmiddels ook een eerbetoon aan iedereen 

die zich wereldwijd heeft ingespannen, of dat nog 

doet, om onze veiligheid en belangen te bewaken.

De afstand
Van het water tot de dijk en terug is de 

afstand 2,5 km. Het beginpunt is bij de ste-

nen bank aan de zuidzijde van de grote 

boog, onderaan de omgekeerde “V”. Er 

lopen ook wel eens VIP’s mee. Die wor-

den meestal opgewacht door hun pri-

véchauffeur, onderaan bij de trap aan de 

Oosterhoutsedijk.

Wilt u ook een keer meelopen? 

Kijk dan op www.sunsetmarch.nl. 

Daar staat precies aangegeven 

hoe laat de mars die dag van 

start gaat. Op de website kunt 

u dagelijks ook de start van de 

Sunset March live volgen via een 

webcam.

Monument aan Oosterhoutse dijk

Startpunt sunset march bij omgekeerde V aan zuidkant brug De veteraan brengt een groet
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Kees Bleijerveld

Veteraan C. Langenhuijzen  

loopt Sunset March op 15 feb 17
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Vijftig tinten groen
Cor van der Donk

De vroege voorjaarszon kleurt de 

woonkamer zachtgeel. De foto die ik 

hiervan neem bewijst dat niet iedere 

ervaring te vangen is. Vanuit het ver-

langen te delen app ik een vriend dat 

de eerste sneeuwklokjes hun kopjes 

opsteken: de lente komt. Ik kan niet 

wachten.

En ineens denk ik aan Astrid. Een ken-

nisje van meer dan dertig jaar gele-

den. Zij is helaas deze winter veel te 

jong overleden. Tijdens de afscheids-

dienst hebben we allemaal een zakje 

zaad van de Campanula gekregen. 

Haar dochter introduceerde dit als 

een conceptueel kunstwerk tijdens 

de afscheidsdienst: een bloemenzee 

voor Astrid. Aan de zakjes waren 

kraanvogels vastgemaakt; een Japans 

symbool voor een lang leven, vrede, 

gerechtigheid en boodschappers van 

wijsheid. In heel veel tuinen en parken 

zullen haar bloemen te zien zijn, maar 

zij zal het niet meer meemaken.

In zijn prachtige boek Als de winter 

voorbij is, vraagt Thomas Verbogt zich 

af: “Wanneer zei ik voor het laatst 

dat iets voor het laatst was?” Een 

mooie vraag. Een droeve vraag die een 

afscheid meedraagt, maar ook zo’n 

heerlijk trage vraag die uitnodigt om 

stil te staan. “Voor het laatst ” als snij-

punt tussen het verleden en dat wat 

komen gaat.

“Het laatst” heeft voor mij een andere 

kleur dan voor een jongen die -voor 

het laatst- naar de middelbare school 

gaat of -voor het laatst- een beugel 

draagt. Vorige week zei ik: “Dit is 

de tweede en laatste keer dat ik in 

Thailand ben geweest.” Niet eens zo 

zeer om Thailand zelf, maar omwille 

van de tijd. Er is zoveel moois dat ik 

nog niet in Nederland heb gezien 

en er zijn nog zoveel andere landen 

die ik graag bezoeken wil. “Voor het 

laatst” zet me op een tijdlijn waarvan 

ik het einde (gelukkig) niet kan zien. 

“Voor het laatst” blijkt echter ook een 

hoogstmogelijke waarschijnlijkheid te 

kunnen betekenen. Zie het volgende 

voorbeeld. Tante Gerta van 97 dacht 

op haar 96ste, na een val, dat ze - voor 

het laatst- gefietst had. Niets is min-

der waar. Ze fietst weer.

Terug naar de voorjaarszon. Na de 

winter komt het voorjaar en dat is niet 

voor het laatst. Als wij zuinig(er) zijn 

op deze aarde en zuinig(er) op elkaar, 

dan zal dat zeker niet voor het laatst 

zijn. Dan duwt het sneeuwklokje in 

lengte der dagen haar kopje door een 

dun laagje sneeuw naar de zon.

Als de lente komt… en ongemerkt 

maak ik een sjoenkelbeweging.

Loesje: “Bent u al betrapt op ’t zaaien van 

bloemen in ’t openbaar groen?”

destenenbank   |  maart 201714

Column | Kwan

Kwan (1981) is getrouwd en moeder van twee kin-
deren. 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.

Touwtje door de brievenbus

Ik mis het touwtje door de brievenbus. Jarenlang dacht 

ik er niet aan totdat Jan Terlouw het er over had. Als je 

buiten aan het ravotten was, kon je jezelf op elk gewenst 

moment binnen laten. Je hoefde nooit sleutels mee te 

nemen of bang te zijn die kwijt te raken. Ooit geprobeerd 

met sleutels in je broekzak rond te rennen? Dat gaat dus 

niet. Precies daarom stoppen kinderen op een gegeven 

moment met rennen, uit angst voor een sleutelgat in hun 

bovenbeen.

Het touwtje door de brievenbus voorkwam veel leed. Met 

een simpele trek, gingen deuren voor je open. En ik mis dat 

nog steeds. Zoals toen het brood op was – iets wat steeds 

vaker voorkomt nu de jongste een reïncarnatie van een 

lintworm blijkt te zijn. Ik dacht “even” met de twee koters 

langs de bakker te kunnen fietsen. Hup! Iedereen jasje aan, 

sjaal om, muts op. Handschoenen zoeken, muts opnieuw 

op. Voordat iedereen klaar was, waren we een half uur 

verder. Om het optimale uit al die moeite te halen, besloot 

ik ook langs de supermarkt te gaan. Een dagje shoppen in 

Hees. Gezellig hoor!

Toen we bepakt en bezakt terug fietsten, was ik blij dat we 

niet al te ver hoefden. De oudste mopperde dat ze het koud 

had (“Ik wil naar huuuuuííís!”) en de jongste klaagde met 

haar mee (“Wèèèèh!”). Het was alsof ik met gillende sire-

nes door de straten fietste. Gezelliger wordt het niet!

Gelukkig waren we snel bij onze oprit. De oudste wilde NU 

naar huis, de jongste wilde NU naar bed. Ik had de handen 

vol aan de boodschappen, een mopperend kind en een 

klagende dreumes. Zie dan maar eens je sleutels te vinden 

die overal en nergens zijn. In de jaszak? Broekzak? Of toch 

ergens in de tas, helemaal onderin? Terwijl ik elke milli-

meter van mijn tas doorzocht en met mijn vrije hand twee 

vluchtgevaarlijke kinderen tegen probeerde te houden, 

kon ik niet anders dan denken: Had ik nu maar een touwtje 

door de brievenbus.

Hese vogels
Editie 2

Ab Verheul

Net als vorig jaar maken we deze lente een zondag-
ochtendwandeling met Marcel Bingley, vogelken-
ner van Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen. Marcel 
leert ons welke geluiden van welke vogels zijn. We 
zullen meer verschillende geluiden horen dan we 
ooit voor mogelijk hadden gehouden.

Kraai of roek?
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 ver-

schillende vogels. Het zijn meer soorten dan je op het 

eerste gehoor zou denken. Vraagt u zich nou ook wel 

eens af wat er nu weer te horen valt? Is dat een rood-

borstje 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?

Doe mee!
De wandeling is op zondag 21 mei, van 9:30 uur tot 10:45 

uur. Wij verzamelen ons bij de Pertruskerk, tussen 9:15 

en 9:30 uur. Aanmelden kan bij Ab Verheul van de werk-

groep Groen Hees: abverheul@zonnet.nl

Ook zonder aanmelding kunt u gewoon om 9:30 naar de 

Petruskerk komen, maar het is wel prettig als we vooraf 

kunnen inschatten hoeveel belangstellenden er onge-

veer zullen zijn.

Illustratie: Iza Tromp
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Gesproken column voor het nieuwjaarsfeest van VDH 
door Peter Smits

Geachte aanwezigen, mede-nieuwjaarsborrelaars,

Voor wie mij niet kent: mijn naam is Peter Smits… Fijn dat 

ik hier vanmiddag een paar woorden mag spreken. Niet 

namens, maar zeker wel als lid van Hees Creëert. Ik vind dat 

des te leuker omdat ik al jaren hoop op een Hees’ feestje als 

dit te worden uitgenodigd… Maar als ik u vertel waarom, 

word ik nooit meer uitgenodigd. Dat onderwerp laten we 

dus maar rusten…

In mijn ogen is Hees Creëert vooral een clubje van 

aardige en vaardige, meer of minder georganiseerde, 

meer of minder Hesenaren (ik kom daar op terug), 

die allemaal iets creatiefs doen en daar een meer of 

minder belegde boterham mee verdienen… 

…Tot ik in een intern mailtje las dat we hier 

vanmiddag iets zouden kunnen doen om onze 

businessclub te profileren. En dat dan 

vooral feestelijk en vermakelijk. Ook dat 

kunt u vergeten… Met de combinatie 

businessclub en vermakelijk zou ik nog wel 

uit de voeten kunnen. Maar de woorden busi-

ness en feestelijk in één zin, veroorzaken een 

dusdanige kortsluiting in mijn hoofd, dat ik er 

alleen nog maar het zwijgen toe kan doen… Ik 

ben per slot van rekening Donald Trump niet! 

Dat gaat lekker. We zijn pas twee minuten 

onderweg en ik heb noodgedwongen al twee 

gespreksonderwerpen moeten afschieten. Dit 

verhaal dreigt een beetje zielig te worden: een tekstschrijver 

zonder tekst. Want, ja, daar verdien ik mijn – redelijk beleg-

de – boterham mee: met taal. En ik ga u nu niet vertellen dat 

mijn werk ook mijn “passie” is. Want de woorden werk en 

passie in één zin… Zo dat was dus onderwerp nummer drie.

Ik zou natuurlijk iets aardigs over Hees kunnen zeggen, 

maar ook dat doe ik niet zonder de nodige schroom.

Ik zal het maar toegeven: vanuit het perspectief van het cen-

trum van het oude Hees – en dichter daarbij dan hier in dit 

eeuwenoude heiligdom, kom je niet – ben ik, in tegenstelling 

tot u ingezetenen, niet meer dan een randfiguur…

letterlijk.

Ik ben zo’n minder-Hesenaar, die woont en 

werkt aan de weg naar Hees – de Tweede 

Oude Heselaan, op een steenworp afstand 

van deze kerk – maar niet in Hees… Wat 

maakt dat uit, denkt u nu misschien, een 

minuutje of tien lopen, en je bent er…

Maar zo gaat dat: wie in de schatkamer woont, 

ziet zijn juwelen niet meer schitteren. Wat voor 

de ingewijde vanzelfsprekend en alledaags is, is 

voor de buitenstaander het beloofde land. Of, om 

met een metafoor van de protestantse liedtekst-

dichter te spreken: Jeruzalem, gouden stad / naar u 

verlangt mijn hele hart… Hees: zo dichtbij en toch 

zo onbereikbaar…

U zult begrijpen dat ik daarom ook stik-jaloers ben 

op Francine van der Heijden en haar gezin, mijn 

voormalige buren, die het is gelukt de wending te maken 

van de Oude Heselaan naar het centrum van Hees, op fluis-

terafstand van de plek waar we vandaag verzameld zijn. 

Geografisch een verhuizinkje van niks, maar spiritueel, soci-

aal en cultureel een enorme sprong voorwaarts. Naar ver-

luidt is de Nachtegaal van Nijmegen sindsdien nóg mooier 

gaan zingen…

…Vanaf begin jaren tachtig van de vorige eeuw wandel ik 

graag door uw buurtje. Eerst met mijn vriendin en haar 

beminnelijke hondje, en sinds het hondje enige decennia 

geleden het tijdelijke met het eeuwige verwisselde, alleen 

met die vriendin van toen, die nu mijn beminnelijke echtge-

note is.

Al bij het naderen van de Wolfkuilseweg overvalt ons dan het 

gevoel een tijdscapsule te betreden waarin iedere straatklin-

ker en cementvoeg geschiedenis ademt en die in ons de tijd 

wakker kust waarin we de dingen nog met gepaste aandacht 

en bezonnen liefde konden doen – in plaats van met die altijd 

ongelooflijk opgepompte “passie”, maar dit terzijde.

In Hees heerst altijd het zondaggevoel – al geef ik onmiddel-

lijk toe dat dit een ietsepietsie vertekende observatie kan 

zijn, omdat wij het oude dorp voornamelijk op zondagen 

doorkruisen. 

Maar het zou ook oneerlijk zijn de sfeer in Hees gelijk te stel-

len met de inertie van een gemiddelde zondag van voor de 

invoering van die vermaledijde koopzondagen… De zorgvul-

dig gekoesterde sfeer van bedachtzaamheid en rust blijft 

niet zonder slag of stoot behouden.

Als je een paar jaargangen van de Stenen Bank doorbla-

dert, komt Hees naar voren als een kleine nederzet-

ting die moedig weerstand biedt tegen de bedreigingen 

van de eenentwintigste eeuw: asfaltversnipperaars, 

groothandelskoopgoten, industrie, ontbossing en moderne 

bebouwing aan de westflank, en omgeven door buurten, 

wijken en een stad met bovengemiddelde criminaliteitscij-

fers en onwelopgevoede sujetten.

In de Stenen Bank van november vorig jaar lees ik: Snelheid in 

de buurt is een veel gehoord probleem. U bent zich er dus wel 

degelijk van bewust! De snelheid en haast van de moderne 

tijd, die gepaard gaan met onnadenkendheid, onachtzaam-

heid, onwellevendheid, en – boven alles – onrust, is de ware 

vijand die het voortbestaan van het oude dorp in haar hart 

bedreigt. Maar ik zou daar geen – zoals Dorpsbelang Hees 

suggereert: Buurt-actie-pakket tegen in stelling brengen: 

actie is beweging en beweging is potentiële versnelling… 

Voor je het weet beland je van de regen in de drup. Mogelijk 

kunt u uw gedachten eens laten gaan over een Buurt-

verstillings-pakket als een meer effectieve, duurzame en 

zeker meer passende oplossing… 

En voor degenen onder u die het toch niet kunnen laten 

in beweging te komen, heb ik tot besluit drie voorstellen: 

1. Herbouw Hotel Heeslust 2. Transformeer Als Toen in 

iets van toen: Herberg De Witte Poort, waar buurters en 

vermoeide reizigers elkaar boven een koel glas bier en een 

kom warme erwtensoep kunnen ontmoeten. En tenslotte: 

herstel stoomtramlijn 3 in ere om die vermoeide reizigers 

aan te voeren.

Opdat Hees blijve wat het is: een blijmoedige en opgeruim-

de enclave waar een mens tot zichzelf en op verhaal kan 

komen…

Daar wil ik graag met u het glas op heffen… Maar ik besluit 

met het uitspreken van de hoop dat u me nog vaak op uw 

feestjes zult uitnodigen…

Ik dank u voor uw aandacht…

In Hees heerst altijd het zondaggevoel...

Luisterend publiek, naar ondermeer een optreden...

...van Francine ~ Nachtegaal van Nijmegen ~ van der Heijden.

De bar is geopend...

...zodat er gezellig geborreld en gebabbeld kan worden.

Foto's: Ton van Seeters
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René Olearnik

Geworteld in Hees
Petra Kateman

René Olearnik en zijn vrouw Nelleke de Lijzer zijn aan een nieuw leven begonnen. Nelleke 
werkte jarenlang als leerkracht op basisschool De Lanteerne. René Olearnik heeft vanaf 
oktober 2014 zijn praktijk als huisarts beëindigd. Zijn registratie zal in 2017 verlopen. 
Nelleke roept hem zo nu en dan toe om niet te veel uit te weiden.

Zeg ’ns   AAA

Het begin
René werd in 1953 in Sittard geboren, in de wijk Stadbroek, 

een gezellige katholieke volksbuurt in naoorlogse opbouw, 

op de grens met Duitsland. Zijn vader, gedemobiliseerd 

uit het geallieerde leger en een van de allereerste gastar-

beiders na de Tweede Wereldoorlog, was mijnwerker. Zijn 

moeder was naaister in de oorlog. Zij vonden het belang-

rijk dat de vier kinderen een goede studie zouden volgen.

René doorliep het Bisschoppelijk College. Zijn kinderlijke 

ambities van boer, pater, en meester mondden uit in zijn 

definitieve keuze voor de geneeskunde. Het leven kan raar 

lopen: omdat hij een vriendin had in Sittard en vreesde 

dat zijn wasgoed niet thuis gewassen werd, koos hij voor 

Nijmegen als dichtstbijzijnde universiteit. Na een paar 

maanden was het uit, deed hij de was zelf, en is hij nooit 

meer uit Nijmegen weggegaan. René genoot van alle 

aspecten van het studentenleven en leerde zijn vrouw 

Nelleke kennen, die ook in Nijmegen studeerde, tijdens 

carnaval in Sittard.

Tanzania
Grote indruk maakte de reis naar Tanzania in 1974, na het 

behalen van het kandidaatsexamen. Met nog een mini-

mum aan praktische bagage (René had “nog geen pleister 

geplakt”) maakte hij kennis met de Afrikaanse cultuur, 

gastvrijheid en geneeskunde. Tweehonderd kinderen 

per dag vaccineren, met de Landrover de bush in, voedsel 

uitdelen, de nonnen helpen in het weeshuis... Het maakte 

een onuitwisbare indruk. René zag heel veel ellende, maar 

heeft er ontzettend veel geleerd; onder andere ook dat je 

heel weinig nodig hebt om toch gelukkig te kunnen zijn.

Rond 1978 werd het studentenleven afgesloten met een 

fantastische tocht naar en door Griekenland. Samen met 

Nelleke op een goudkleurige buikschuiver-BMW met skai-

leren koffers, in brandweerpakken en in geel, blauw en 

groen-oranje zeilpakken van puur Nijmeegse Jopie.

Coschappen en huisartsenopleiding
Terug in Nederland volgden de coschappen in Nijmegen, 

onder andere op afdelingen van het Canisius, destijds nog 

aan de St. Annastraat, het Wilhelminaziekenhuis en het 

Radboudziekenhuis. De toenmalig eenjarige huisartsenop-

leiding werd gedaan in Aarle Rixtel, een dorp bij Helmond. 

Hier was hij graag gebleven. Wie wil nou niet dat er in de 

ochtend fazanten voor je auto wegschieten? En wie wil 

nou niet de Brabantse gemoedelijkheid? Alhoewel… de 

eerste dochter was onderweg en kwam in Nijmegen-Oost 

ter wereld. De wortels groeiden steeds dieper.

Na omzwervingen als waarnemer van Almere tot 

Eindhoven kwam uit het niets de uitnodiging om te sollici-

teren op de overname van de praktijk van Dokter Wim de 

Jong; praktijk aan huis op de hoek van de Graafse weg en 

de Paddepoelseweg. Enige maanden later werd de praktijk 

verhuisd naar Willemsweg 251.

Ideale uitvalsbasis
Om vanuit het Willemskwartier dag en nacht bereikbaar 

te zijn tot aan de randen van een grote cirkel rondom 

Nijmegen—van Wijchen tot Mook tot Berg en Dal en 

Winssen (destijds al niet meer helemaal gebruike-

lijk)—kochten René en Nelleke een huis van waaruit dit 

alles goed te doen was. Het werd Hees. Nelleke deed de 

telefoondiensten en ontving indien nodig patiënten in 

de hal. De eerste weken waren roerig, met als record een 

weekend met drie sterfgevallen, drie herseninfarcten, 

drie hartinfarcten, vijftig contacten en twee keer de auto 

kapot. Die vuurdoop hoorde erbij en daarna ging het alleen 

maar beter.

Andere tijden
In die tijd was er nog onderscheid tussen ziekenfonds en 

particulier verzekerden. Contact met de achterwacht 

werd via een semafoon onderhouden, er waren kaarten-

bakken met groene patiëntendossiers en kisten vol met 

specialistenbrieven. Er was een bloederige plastic zak met 

daarin een vers geschoten en klaargemaakte haas van 

een tevreden klant, aan de deur bezorgd. Er waren echte 

rijstevlaaien die met veel plezier door een oudere woon-

wagenbewoner nota bene uit Sittard speciaal voor René 

werden meegenomen. Het Zuiden werd niet vergeten, 

maar Nijmegen was met de volgende twee kinderen defi-

nitief thuis.

Toen de jaren begonnen te tellen, en René belangrijke 

momenten in het leven van zijn kinderen nog maar net op 

tijd of net te laat meemaakte, begon het te kriebelen. Na 

een geweldig afscheid in het Hert van het Willemskwartier 

volgde een tijd van heroriëntatie.

En nu?
Als arts vond René dat hij veel kon doen voor individuele 

mensen, maar nu wil hij zich toeleggen op een ruimer 

bereik. Zag hij eerder de mensen met de langdurige gevol-

gen van overgewicht en roken bij hun doktersbezoek, 

nu wil hij zich politiek inzetten ter bevordering van de 

gezondheid van mensen. Hij heeft zich ingeschreven bij 

de Partij van de Arbeid. Wellicht kan hij nu eens vanaf een 

andere plaats aansluiten bij een keukentafelgesprek.

Huisarts in Hees

René en Nelleke hebben het ontzettend naar hun zin in 

hun huis aan de Korte Bredestraat. Vanuit hun achtertuin 

kijken zij uit op een wei waar in het verleden afwisselend 

paarden, geiten, schapen en koeien stonden. Het onder-

houd van de voortuin is nu een karwei voor René, waar hij 

naar Nellekes zin wat lang over doet vanwege het even-

eens onderhouden van contacten met de buurt tijdens 

het schoffelen.

René Olearnik | foto: Ton van Seeters

Praktijk huisarts 

Olearnik Willemsweg 251 

- nu niet meer in gebruik 

als praktijk

René Olearnik op de motor 

voor zijn huis 2006 (rechts)

Foto: Ton van Seeters
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Wat wordt er zoal gedaan?
Van maandag tot en met woensdag zijn de zalen goed 

gevuld, met onder meer Caesar therapie, een zangkoor 

voor Hawaïaanse muziek, een gymnastiekclubje voor 

60-plussers, een lijndansgroepje, afslankclub “Balans”, 

kleine kaartclubjes, een groep die kleding maakt, een bil-

jartclub, een filmclubje, koor “de Hese Stemmen” en sjoel-

club “De Schijfjes”. 

De hele week is een sociaal wijkteam aanwezig voor men-

sen zonder baan. Het wijkteam kan helpen bij het invullen 

van formulieren. Je dient daarvoor wel eerst een afspraak 

te maken. Iedere laatste vrijdagochtend van de maand 

komt het “Sleutelgroepclubje” bijeen. Toen het centrum 

in het verleden niet open was, kregen zij van de gemeente 

de sleutel. Vandaar deze naam. Het is een netwerkgroepje 

voor 45-plussers die op zoek zijn naar een baan.

Voor jongeren
Jongerencentrum “de Piramide” is bedoeld voor jongeren 

uit de omliggende buurten. Op maandag van 17.00-18.45 

uur is er huiswerkbegeleiding. Op dinsdagmiddag komen 

twee dames van Tandem die een meidenclub hebben met 

leuke activiteiten zoals koken, make up, en muziek. Op 

woensdag van 14.00-16.00 uur en van 19.00-21.00 en op 

donderdag van 15.00-17.00 uur en van 18.00-20.00 uur is er 

open inloop voor alle jongeren.

Meer informatie
Het wijkcentrum is van maandag tot en met donderdag 

open van 08.30 uur tot 17.00 uur en ’s avonds nog een keer 

van 18.30 tot 22.00 uur. Op vrijdag is het centrum alleen 

overdag open. Om 

privacy-redenen geeft 

het centrum geen 

namen van (bege)

leiders. 

Wijkcentrum
“Heseweide”
Wilma van Seters

Via de voordeur die je aan de buitenkant vanaf het Daniëlsplein kunt zien, kun je het 
wijkcentrum tegenwoordig niet meer naar binnen. De toegang is nu gelegen aan de 
Paul Krügerstraat 3. Het pand heeft recentelijk een fikse renovatie ondergaan en dat 
is heel goed te zien. De gemeenschappelijke ruimte ziet er gezellig uit met moderne 
tafels en stoelen, leuke lampen en een mooie bar. Je 
kunt er wat drinken maar er is geen mogelijkheid om 
een kleine snack of maaltijd te eten.

Sancta 
Maria 
in carré
Harry Havekes

Grondig op de schop
Wellicht is het over niet al te lange tijd opnieuw mogelijk om 

je oude dag door te brengen in het voormalige pensionaat. 

Projectontwikkelaar Bob van de Water heeft zijn oog laten 

vallen op Sancta Maria en wil het complex grondig op de 

schop nemen. Hij kocht het pand in 2014, nadat de zusters 

er in de jaren negentig uit vertrokken waren en Iriszorg er 

een paar jaar jongeren had opgevangen. Een plan om de 

vleugel om te bouwen tot 37 eenheden voor begeleid wonen 

voor jongeren bleek begrotelijk niet haalbaar. Het idee is nu 

om het perceel een woon- en wijkfunctie te geven. 

In een op 3 november gepresenteerd ambitieplan ver-

telde stedenbouwkundige Tjeerd Timmermans over het 

ontstaan van het plan Carré Sancta Maria. Op het terrein 

moet een carré van gebouwen geplaatst of verbouwd wor-

den zodat een geluidsluwe “binnentuin” ontstaat. 

Woningen en “wijkcentrum”
De vleugel van Sancta Maria wordt gerenoveerd en 

geschikt gemaakt voor 22 zelfstandige wooneenheden voor 

ouderen. Bedoeling is dat de gevel vanaf de straat goed 

zichtbaar is, of, zoals Timmermans het zegt, “wordt terug-

gegeven aan de wijk”. De nog te realiseren parkeerplaatsen 

worden dan ook niet voor het gebouw aangelegd maar ach-

ter het hoofdgebouw, in de twee zijpoten van het vierkant.

Buitenschoolse opvang De groene BSO - Het bos, nu nog 

gesitueerd aan de voorkant van de kapel, verhuist naar 

nieuwbouw achter de kapel. Dit gebouw kan ook fungeren 

als danszaal of ruimte voor andere wijkactiviteiten. “Een 

veredeld wijkcentrum voor Hees”, noemde Bob van de 

Water dit eerder in de Gelderlander. Kapel en nieuwbouw 

worden verbonden door een ontmoetingsruimte. Het 

geheel moet het complex geschikt maken voor bijeenkom-

sten als bruiloften of herdenkingsdiensten.

Zorgfunctie
De achterwand van het carré wordt gevormd door een 

blok nieuw te bouwen woningen. Deze 46 panden met 

een verdiepte garage vormen een geluidswal langs de 

Energieweg en zorgen er voor dat de binnentuin zoals 

gezegd geluidsluw wordt. Midden in de binnentuin komt 

een tuinhuisje waar bewoners elkaar kunnen treffen. 

In Villa Madeleine komt een kantoor en kamers voor bed 

and breakfast. Bewoners van de vleugel kunnen hier hun 

post ophalen of koffie drinken. Het is niet de bedoeling er 

een grootschalige horeca-onderneming  van te maken. Er 

moet meer gedacht worden aan overnachtingsmogelijk-

heid voor kinderen die hun in de vleugel wonende ouders 

bezoeken. “Het geheel moet de zorgfunctie behouden die 

het in het verleden had”, zegt Timmermans.

Boerderij
Ook de boerderij bij het complex blijft de functie houden 

die het vroeger had. Sancta Maria was in haar hoogtijda-

gen behoorlijk zelfvoorzienend. Ook nu bestaat volgens 

Timmermans die ambitie. Momenteel is Stichting Maria op 

het complex aanwezig met dagbesteding. Mensen die wat 

moeilijker meekomen in de samenleving helpen er mee 

met het onderhoud van de groenvoorziening, de moestuin 

en het verzorgen van de kippen, geiten, varkens, koeien 

en bijen. Stichting Maria is nog niet zo lang geleden van 

start gegaan. Er werken nu drie mensen. Na realisatie van 

de plannen bestaat de mogelijkheid dat ze ook helpen bij 

activiteiten in de kapel.

Villa Madeleine
Het oudste deel van het Sancta Mariacomplex is Villa 

Madeleine. Deze villa werd omstreeks 1860 gebouwd 

door Hendrikus Johannes Oetgens van Waveren 

Pancras Clifford. Deze oud-Indiëganger noemde het 

Villa Kemedjing, naar een tropische vrucht en hout-

soort en de naam van een dorpje op Midden-Java. 

Hees was destijds bij oud-Indiëgangers in trek als 

plaats om van je pensioen te genieten. De villa werd 

gekocht door KNIL-officier Morbotter. Hij herdoopte 

de villa tot Madeleine. 

Wat deed je pakweg honderd jaar geleden als je een alleenstaande dame 
van een zekere leeftijd was en je had een aardig zakcentje? Dan ging je 
naar het pensionaat van de Zusters van Barmhartigheid. Deze nonnen uit 
het Belgische Ronse hadden in 1912 Villa Madeleine aan de Bredestraat 
overgenomen met het idee er een tehuis voor “voorname dames” te 
beginnen. Ze lieten een vleugel bouwen bij de villa met 24 zelfstandige 
wooneenheden en doopten het Sancta Maria. Het pensionaat was een 
succes en al snel konden ook “heren van stand” er terecht. Met de bouw 
van een kapel (1924) en een “boerderij” (1936) was het complex bijna 
geheel zelfvoorzienend. 

Interieur en bar | Foto's: Ton van Seeters

Voorzijde met nieuwe ingang

Jongerencentrum de Piramide

Wilt u meer informatie dan kunt mailen naar  

deheseweide@nijmegen.nl , kijken op de website   

www.nijmegen.nl/content/1015873/wijkcentrum_de_heseweide 

of de beheerder bellen op 024-3786314.

Plaquette Heseweide
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De band van Bas van Rijswijk, Ceciel Pauls, Fleur van 

Kempen, Julia Middelkoop en Jimmy Banken, allemaal  

17 jaar, heeft dit jaar voor de vijfde keer op de Xpressions-

avond opgetreden. Fleur, Julia en Jimmy wonen alledrie 

buiten Nijmegen. Ceciel en Bas komen uit Hees, waar 

hun muzikale belangstelling al begon op basisschool De 

Lanteerne; toevalligerwijs vlakbij de plek waar Frank 

Boeijen begin jaren ’70 zijn eerste bandje oprichtte. De 

eerste vier leden zitten nu in hun examenjaar bij ons op 

school dus heb ik ze wat vragen gesteld over hun band en 

de toekomst ervan.

Het begin
Ik start met een makkelijke vraag: “‘Hoe zijn jullie 

 begonnen?” Ceciel vertelt: “Het is eigenlijk  

stapsgewijs ontstaan”, 

waarna Julia 

toevoegt: “Ja 

klopt. De band is 

begonnen voor-

dat ik en Fleur erin 

zaten. Bas, Ceciel, 

Anna (Ubink) en 

Jimmy zaten in de 

tweede bij elkaar 

in de klas en wilden 

iets creatiefs doen 

bij Xpressions. Het 

tweede jaar speelde 

ik ook mee. Het derde jaar speelden 

Bas, Ceciel en ik met zijn drieën en het 

vierde jaar speelde Jimmy en Fleur mee. 

Die samenstelling is hetzelfde gebleven 

dit jaar.”

De naam
“Jullie spelen nu toch al een tijdje samen maar hebben jul-

lie ook een naam?” Van zowel Fleur als Ceciel krijg ik een 

overtuigd “Jazeker!” Fleur: “De naam Jimbo, Bimbo en de 

Mafkezen is bedacht door onze Nederlands-leraar meneer 

Altena, in de tweede klas. Bas legt uit: “Jimbo staat voor 

Jimmy, Bimbo voor mij en de mafkezen zijn de meiden.”

Een logische vervolgvraag is: “Wie speelt wat?” Ceciel: 

“Bas en ik zingen. Hees geeft dus echt stem aan onze 

band.” Fleur: “Jimmy drumt en Julia en ik spelen gitaar. 

Ik speel elektrisch.” Julia: “Ik speel een semi- akoestische 

gitaar.” Voor ik hierover in de war kan raken legt ze nog uit: 

“Dat is een instrument met metalen snaren en een akoes-

tisch lichaam dat wel in te 

pluggen is.”

En publique
Daarna is het tijd voor  

een iets ingewikkelder 

vraag: “Denken jullie dat er 

veel verschil is tussen het 

voor publiek een instru-

ment bespelen en voor 

publiek zingen?” Bas is de 

enige van de vier die hier 

niet echt een verschil in 

ziet. Julia zegt: “Ik denk persoon-

lijk van wel. Als je een instrument bespeelt,  

word je beoordeeld op hoe je beheersing erover 

is. Maar zingen is veel persoonlijker. Daarnaast 

is zang ook leidend dus erg belangrijk voor 

een goed optreden.” Fleur voegt nog toe: “Wij 

staan wat meer op de achtergrond met onze 

instrumenten en als zanger sta je ook nog meer op de 

voorgrond.”

Zenuwen?
Nu het toch over optreden gaat: “Hebben jullie veel last 

van zenuwen?” Ceciel: “Yes, ik ben altijd bang om fouten 

te maken. Ik word best snel onzeker.” Bas zegt juist: “Een 

beetje wel natuurlijk, maar met de groep samen komt dat 

altijd wel goed.” Fleur en Julia stellen juist: “Ceciel en wij 

hebben vaak wel een beetje last van spanning maar dat 

valt dan weg op het podium, dus het valt wel mee.”

“Treden  jullie alleen op tijdens Xpressions? Of ook wel eens 

buiten school?” Bas antwoord: “We spelen in ieder geval 

altijd bij Xpressions ja, maar we hebben ook wel eens tij-

dens andere schoolactiviteiten opgetreden zoals bij een 

barbecue. Buiten school hebben we nog geen optredens 

gehad maar misschien dat dat er nog eens van komt.”

Toekomstplannen
Wat toekomstplannen betreft is de band er nog niet hele-

maal uit. Bij elkaar komen om te jammen lijkt hen alle-

maal nog erg leuk. Ceciel: “Ik hoop dat we nog een keer op 

Xpressions wat gaan doen, of dat we elkaar nog eens zien 

voor een optreden buiten school of om lekker een beetje 

te jammen, maar het is natuurlijk afhankelijk van hoe het 

allemaal loopt na ons eindexamen.” 

Allemaal succes gewenst en misschien dat we jullie volgend 

jaar wel voor een zesde keer op Xpressions terug kunnen zien! 

Al vijf jaar “Jimbo, Bimbo en de Mafkezen”
Marise Raaijman

Het Dominicus College aan de Energieweg in Hees organiseert eens in het jaar een 
muziekvoorstelling, waar leerlingen hun muzikale talenten kunnen laten zien en dat
daarom Xpressions heet. Op donderdag en vrijdag 2 en 3 februari was het weer zo ver. 

Heel wat gemist
Mijn vuurdoop was twee jaar geleden en had er tot vlak 

daarvoor nog nooit van gehoord, om eerlijk te zijn. Sterker 

nog, ik had een beetje het gevoel vroeger wat gemist te 

hebben. Lekker in de weer met pallets, planken, hamer en 

spijkers, naar hartenlust een hut bouwen met je vriendjes 

van school en uit de buurt. En ook nog een leuk activitei-

tenprogramma. Ik zat vroeger met mijn ouders en broers 

geheel onwetend van het bestaan van bouwdorpen op een 

camping in Zuid Frankrijk, met een activiteitenprogramma 

dat nog ouder was dan de sanitaire voorzieningen aldaar. 

En na een paar weken mis je toch ook een beetje je eigen 

bed, nietwaar? Wist u trouwens dat er doorgaans sprake 

is van Mediterrane weersomstandigheden tijdens de 

bouwweek?

Zaagvader
Gelukkig kon ik nu als ouder het gemiste avontuur alsnog 

ervaren en ik bleek al snel een autoriteit rondom onze 

bouwplaats. “Zaagvader” is een verantwoordelijke taak 

die men heel serieus mag nemen. Vrij snel mag je ook hel-

pen met drinken inschenken, pleisters plakken, menings-

verschillen oplossen, en krijg je een scala aan vraagstuk-

ken die het kinderbrein zo tijdens het klussen bedenkt 

voor je voeten geworpen. Dat had ik niet zien aankomen, 

maar ik vond het werkelijk geweldig. >>

“Expeditie Bouwdorp” 2017
Daniël Sarphatie

Het bouwdorp, in de volksmond ook wel betiteld als timmerdorp, spijkerstad, jeugdland 
of heel algemeen als kindervakantieweek, is een begrip sinds halverwege de jaren zestig. 
Het fenomeen dat traditiegetrouw in de laatste week van de grote vakantie plaatsvindt, 
wint nog steeds aan populariteit; en niet zonder reden zou ik willen zeggen. 

Een filmpje van de band tijdens Xpressions vorig jaar 

staat op YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=UQrWj0dm39U

De promotiefilmpjes die de docenten ieder jaar  

maken zijn misschien ook wel leuk. 

Dit filmpje was van afgelopen keer: 

https://www.youtube.com/watch?v=IA6lSloIqwE

Selfie: Fleur, Ceciel, Bas en Julia. Vooraan staat Marise
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<   advertenties   >

ENGIE speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de 
energiemix. In het kader van het ‘Energieakkoord voor duurzame 
groei’ is Centrale Gelderland eind 2015 uit bedrijf genomen en 
wordt de centrale komende jaren op een veilige en 
verantwoorde manier ontmanteld. 

Onder de projectnaam ‘De Groene Delta van Nijmegen’ wordt 
gewerkt aan initiatieven voor kleinschalige en duurzame 
energieopwekking op het terrein in Nijmegen. Er is naast het 
in 2015 geopende zonnepark ruimte voor een LNG bunkerpunt 
voor verschoning van de scheepvaart en een biomassa 
centrale voor duurzame warmte en elektriciteit. Ook is er ruimte 
voor andere bedrijven en instellingen die zich willen richten op 
duurzaamheid, biobased economy en circulaire economie. ENGIE 
zet zich in voor een goede relatie met de omgeving en werkt 
graag samen aan verduurzaming, ook in de regio Nijmegen. 

www.engie.nl  Groene Delta

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

Bel of mail voor meer informatie:  

024-3779839 | secretariaat@dorpsbelanghees.nl

Dat kan!

Altijd al willen adverteren in 
de Stenen Bank?

laatste aanpassingen en verbeteringen doen, net voordat 

de jury haar inspectieronde heeft gedaan. Ter afsluiting 

volgt een prijsuitreiking, waarbij er werkelijk niemand 

overgeslagen wordt en iedereen met een grote glimlach 

huiswaarts gaat; al zorgt de vermoeidheid bij allerklein-

sten nog wel eens voor een tranendal.

Populair
De snelheid waarmee we de tweehonderd inschrijvingen 

bereiken zegt ook veel over de populariteit, dus houd 

de aankondigingen goed in de gaten op de website van 

Bouwdorp Hees, in de nieuwsbrieven van De Lanteerne 

en De Zonnewende en natuurlijk in de Stenen Bank van 

Vereniging Dorpsbelang Hees.

Zelf was ik vanaf het eerste moment onder de indruk van 

hoe het evenement door de inzet en betrokkenheid van vrij-

willigers en sponsoren gedragen wordt. Ik hoop van harte 

dat we ook dit jaar weer op jullie medewerking mogen reke-

nen. We kunnen het ook echt niet zonder jullie steun.

Geïnteresseerd?
Volg de ontwikkelingen via onze Twitteraccount, 

Facebook of de website. Inschrijving gaat via de website 

van Bouwdorp Hees en daar staan ook de voorwaarden 

beschreven, eventuele nieuwtjes en foto’s van voorgaande 

edities om in de stemming te komen. 

Voor bijdragen in de vorm van handen uit de mouwen, 

of van sponsoring in natura of een financiële bijdrage, 

nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via 

06-42829055 of via e-mail op info@bouwdorphees.nl

                                                  Tot ziens in augustus!

Voortbestaan gegarandeerd
De eerste editie in Hees vond plaats in 2009, met initia-

tors en drijvende krachten Debby Wilschut en Monique 

Vermeulen. Het bouwdorp is een begrip geworden in de 

wijk. Maar met kinderen die opgroeien en niet meer tot 

de doelgroep behoren hebben Debby en Monique, met 

pijn in het hart, aangegeven de fakkel over te willen dra-

gen aan een nieuwe groep ouders. Heel even stond het 

voortbestaan van het Bouwdorp Hees te wankelen… Maar 

met een aantal ouders die ook van mening waren dat het 

voortbestaan gewoon gegarandeerd moest worden, gaat 

het bouwdorp 2017 gewoon weer door. Noteer het maar 

vast in je agenda: op zondag 20 augustus is de opening. 

We kunnen het thema ook alvast verklappen: “Expeditie 

Bouwdorp”.

Het evenement
Voor diegenen die het (nog) niet kennen, de bouwweek is 

een jaarlijks evenement dat dit jaar plaatsvind van maan-

dag 21 augustus tot en met donderdag 24 augustus. Het is 

bedoeld voor kinderen uit de wijk Hees uit Groep 1 t/m 8, 

dus in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Ieder jaar staat er een 

ander thema centraal en onder begeleiding van ouders 

worden er met pallets en heel veel spijkers bouwwer-

ken gerealiseerd en spelletjes gespeeld met het centrale 

thema als leidraad. 

De programmering is min of meer ieder jaar hetzelfde. 

Op zondagmiddag is de opening en op maandag begint 

het bouwen. Dinsdag en woensdag gaat dit door en zijn er 

legio andere activiteiten, zoals knutselen of workshops. 

Donderdag is de afsluitdag en verschijnen traditiegetrouw 

de grote waterglijbaan en de snackwagen. 

Ondertussen zie je dan iedereen naarstig de 



destenenbank   |  maart 201726 27destenenbank   |  maart 2017

<   advertenties   > <   advertenties   >

deskundig advies en training 
in social media & sales

ingrid thoonen info@link-ing.nl
06 - 23 13 53 63 www.link-ing.nl

DENNENSTRAAT 69  
6543 JP NIJMEGEN

024 - 377 00 06   

INFO@THOONENBIKETOTAAL.NL 
THOONENBIKETOTAAL.NL 

KINDERFIETSEN
ELEKTRISCHE FIETSEN
RACEFIETSEN & ATB’S

STADS- & HYBRIDEFIETSEN

✆

• verkoop

• aankoop

• taxaties

• verhuur

Arksteestraat 13
6511 MX Nijmegen

T. 024 - 204 20 20
M. 06 - 27 32 91 21

info@demakelaarvannijmegen.nl

demakelaarvannijmegen.nl

> 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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Veel plezier met uw Stenen Bank

Redactie
Vacant (hoofdredactie), Theo Verheggen (eindredactie),  

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

Michel Wolf | fotografie: Ton van Seters | vaste medewerkers: Dick van 

Eck, Petra Kateman, Kwan, Jaques de Vroomen, Céline Habes,  Cor van den 

Donk, Harry Havekes | advertenties: secretariaat

Redactieadres van de Stenen Bank 
e-mail: redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Kopij
Kopij inleveren voor 18 mei 2017 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 lidmaatschap 

kost € 10 per jaar.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
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 | Ada de Groot, e-mail: adg2401@yahoo.co.uk  | 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: Debby Wilschut, e-mail:  

debby.dorpsbelanghees@hotmail.nl

Cultuur: Dick van Eck, e-mail: wgcultuur@dorpsbelanghees.nl

Wijkagenten: tel: 0900-8844

Bel- en Herstellijn: meldingen kunnen worden doorgegeven via de 

Bel&Herstel APP of  tel: 14024

Wijkmanager: Anne-Marie Nannen, e-mail: a.nannen@nijmegen.nl

Wijkbeheerder : Sanne Teuwsen, e-mail: s.teuwsen@nijmegen.nl

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

Bezoek de website en  
volg de vereniging op facebook:

www.dorpsbelanghees.nl
www.facebook.com/dorpsbelanghees

nieuwe buren?
Heeft u nieuwe buren? Meld het ons en stuur een 

mail naar secretariaat@dorpsbelanghees.nl. Wij 

heten hen graag welkom met een informatiefolder 

en een gratis nummer van de Stenen Bank.

1
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Q Bachcantates > zo 13 maart, zo 10 april, zo 8 mei, zo 12 juni > 19.30 uur in de Petruskerk
Q Algemene Ledenvergadering VDH > di 12 april > 20.00 uur in de Petruskerk
Q Paasspeurtocht > Tweede Paasdag > 13.00 uur in Dorpspark Hees

 In dIt nummer…
… kondigt zich een lente aan, met goede voornemens en volop plannen. Verder: een voedsel-snoepbos op de 

plek van de voormalige kassen, een warm onthaal van vluchtelingen, Armeens gebak, Italiaans ijs en Hollandse 

bloemen, bestaat stichting Overal veertig jaar, staan we stil bij de oorlogsslachtoffers van Hees 1940-1945, komen 

we alles te weten over licht en lampen, en kijken we door de bestaande bebouwing naar het boerderijleven in het 

landelijke Hees van vóór 1963. In dit nummer vieren we eigenlijk het leven, om door te gaan, verbonden met wat 

was en is.

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

Voorjaarsagenda Hees

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

Cor van der Donk

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

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

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

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

Eén van de ontwerpen 
in huidige fase

Situatie tot voor kort

Lees verder op pagina 2  >>
1destenenbank   |  september 2015

 In dIt nummer…
… laat de Vereniging Dorpsbelang Hees zich toch wel van haar beste kant zien. Juist in de maand 

dat ze haar 25-jarig bestaan viert, kijkt ons blad terug op de vele activiteiten van de afgelopen 

 maanden. Naast het grote en gezellige dorpsfeest was er natuurlijk het middeleeuws getinte 

Bouwdorp Hees, voor de zesde keer alweer. Ook blikken we terug op het al bijna traditionele en 

drukbezochte Midzomer Zangfestijn. En dan moeten het nachtelijke ommetje en Halloween nog 

komen! Vertel het vooral ook aan uw nieuwe buren!

kwartaalblad van de Vereniging Dorpsbelang Hees  |  losse nummers € 2,50  |  jaargang 25  |  september 2015

40 jaar Overal
Overal is een ideële kringloopwinkel met als doelstelling het stimuleren van hergebruik. 
Daartoe worden tweedehands goederen verkocht in de winkel. Met de opbrengsten wor-
den mens- en milieuvriendelijke projecten ondersteund, overal ter wereld. Er zijn zo’n 
35 vrijwilligers die werken voor Overal, in vijf teams: Kleding, Onderdelen en materialen, 
Meubelen, Boeken en platen, en “Kleine spullen”. Binnenkort bestaat Overal 40 jaar. Dat is 
een goede reden voor een interview.

Al jaren wonen wij in dezelfde straat 

als Overal: De Bredestraat. Onze kin-

deren hebben er veel heengebracht, 

maar ook veel gekocht. Het kwam 

zelfs een keer voor dat onze jongste 

terugkwam met iets wat de oudste 

net had weggebracht. Als dat geen 

kringloop is!

Gezellig
Het is een gezellige boel bij Overal 

als ik daar aankom. Er is koffie, er zijn 

soezen, en er wordt veel gekletst en 

gelachen. Als iedereen weer aan het 

werk gaat, heb ik een gesprek met 

Toon en met Hubert. Toon is geboren 

in Brakkenstein, woont vanaf zijn 

28e in Hees en werkt al bijna vijf-

tien jaar bij de stichting. Hij had een 

antiek- en restauratiebedrijf en kwam 

aanvankelijk als klant bij Overal. Zijn 

adviezen over de waarde van meubels 

Petra Kateman

Q Nachtommetje > 3 oktober, 19.30 uur, Kapel Sancta Maria > zie pagina 15

Q Halloween >  zaterdagavond 31 oktober in de Petruskerk

Q Bachcantates > zo 11 okt., zo 8 nov. en zo 13 dec.  Aanvang: 1930 in de Petruskerk > zie: www.bach-cantates-nijmegen.nl

Najaarsagenda Hees
Lees verder op pagina 2  >>

in de winkel  | Foto: Ton van Seters

1
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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  >>


