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Q Midsummer Muziekfestival > zaterdagavond 24 juni in de Petruskerk > Zie p. 15

Q Bouwdorp Hees > vanaf 20 augustus 2017 in Dorpspark Hees > Zie p. 14

Q Dorpsfeest > zaterdag 9 september van 16 tot 21.00 uur in en om de Petruskerk  > Zie p. 30

Q Herdenking Heese oorlogsdoden > maandag 25 september vanaf 16.30 uur in en om de Petruskerk

Q Ommetje Hees > zaterdag 7 oktober vanaf 20 uur vanaf de Petruskerk
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Zomeragenda

 In dIt nummer…
…biedt de redactie onder leiding van een nieuwe hoofdredacteur haar lezers weer nieuws, terugblikken en 

achtergronden, een waar allerlei over de stadswijk Hees en onze dierbare vereniging. Zo maken we nader 

kennis met Abraham Tachys, met een nieuw en veelbelovend kunsthuis en met een zorgboerderij op goede 

grond. Verder pleiten leerlingen voor behoud van opgedoken Dominicus-erfgoed en kunt u zich opgeven 

voor een heruitgave van het boek Hees bij Nijmegen. En ten slotte, als houvast in zo’n turbulente tijd, vertelt 

Dick van Eck ons waar wij ons bevinden.

Tachys: gezellig naar de vijftig
Op 1 september is het zover. Tennisvereniging Tachys viert haar vijftigjarig bestaan. “Er komt 
een feest en een sportieve uitdaging, maar wat er precies gaat gebeuren weet ik nog niet”, 
zegt Johan van den Hof, voorzitter van de club. “We hebben twee jaar geleden al een com-
missie ingesteld om de zaak te organiseren en die houdt de invulling angstvallig geheim.”

1967 was dus het jaar van oprichting. Tachys startte als 

onderdeel van hockeyclub Quick. “Het hockeyseizoen 

stopt op 1 april. Dat was vroeger het moment dat het ten-

nissen van start ging. Tegenwoordig tennissen we het hele 

jaar door. Het gravel is vervangen door kunstgras. Gravel 

is bewerkelijker, kunstgras kun je het hele jaar door bespe-

len. Alleen als er sneeuw ligt, heb je een probleem. Tot 

twee millimeter onder de top van het ‘gras’ ligt zand. Als je 

de sneeuw wegveegt, veeg je ook het zand weg. Dus zeg 

dat hooguit zo’n tien dagen per jaar de banen niet bespeel-

baar zijn, dan is het veel,” zegt Van den Hof.

Zesde baan
Met 575 leden en zes banen zit de club bijna aan haar maxi-

mum. Uitbreiding van de velden is niet mogelijk omdat het 

terrein aan alle kanten al is ingesloten. Er is ooit een zesde 

Harry Havekes

Bal retourneren | Foto: Ton van SetersZomeragenda
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baan bijgekomen, zevende baan geheten omdat de kan-

tine al de “zesde baan” heette. Dat de club weinig te lijden 

had onder de grote terugloop van ledentallen bij tennis-

verenigingen komt volgens Van den Hof doordat er geen 

competitieve sfeer op de club hangt. “We zijn meer een 

gezelligheidsvereniging. Jeugdleden met talent die verder 

willen in de sport gaan vaak naar een andere club om daar 

te groeien. Prima, niks mis mee. Zoals Hugo Leenders. Die 

begon met tennis bij Tachys, bleek een talent en ontwik-

kelde zich bij andere clubs verder. Hij ging zelfs naar de VS. 

Tegenwoordig heeft hij een tennisbedrijf en is trainer bij 

ons, zijn oude club.”

G-tennis
Dat de sfeer bij Tachys niet prestatiegericht is, maakt de 

club wellicht een goede voedingsbodem voor het G-tennis: 

tennis voor verstandelijk gehandicapten. Het begon in de 

jaren negentig met een lid dat twee verstandelijk beperkte 

dochters had die wel eens een balletje wilden slaan. Hun 

enthousiasme voor de sport sloeg aan en de club pakte het 

G-tennis in 1998 serieus op. Het ontwikkelen van de regels 

en de aanpassingen van het spel gebeurde aan de velden 

aan de Energieweg. Al snel volgden de eerste aanmeldin-

gen en in 2003 was Tachys zelfs de trotse gastheer van het 

eerste landelijke G-tennistoernooi voor 45 deelnemers.

Olympisch
Het G-tennisproject had grotere gevolgen dan verwacht. 

De Nijmeegse G-tennisregels werden overgenomen 

door de internationale organisatie Special Olympics, die 

sportevenementen organiseert voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Tennis werd hierdoor een officië-

le sport, waar het voorheen een demonstratiesport was. In 

2016 werd het tennisonderdeel van de Special Olympics in 

Nijmegen gehouden. Inmiddels zijn er twaalf G-tennissers 

die elke dinsdagavond les krijgen. G-tennis is wel inten-

sief; er wordt alleen dubbelspel gespeeld met aan beide 

zijden van het net een speler en een begeleider. Bij Tachys 

lopen er inmiddels zo’n achttien vrijwilligers rond om de 

G-tennissers bij te staan. Niet alleen op het veld, maar bij-

voorbeeld bij competities ook buiten de lijnen.

Self-made
Het is een mentaliteit van “aanpakken” en zelf doen die de 

club kenmerkt. Onderhoud van de banen en het clubhuis 

gebeurt door de leden zelf. Zo worden momenteel de licht-

masten roestvrij gemaakt en geschilderd. Voor vernieu-

wingen wordt gespaard. Zo heeft inmiddels één baan LED-

verlichting. “Het is duur en de levensduur van LED-lampen 

is nog niet echt 

bekend”, zegt 

Van den Hof, 

“maar op ter-

mijn zie ik het er 

wel van komen 

dat alle banen 

overgaan op LED. 

Zo proberen we 

steeds duurza-

mer te worden.”

Training G tennis | Foto: Ton van Seters

 Foto's: Ton van Seters

Belangstelling 
voor het boek 
Hees bij Nijmegen?

Jan Brauer (werkgroep Historie)

Het boek Hees bij Nijmegen. Van dorp 

naar groene stadswijk, 1196-2011 was 

zo populair, dat het in 2011 in enkele 

weken was uitverkocht. Geen won-

der: 170 bladzijden vol wonderschone 

historische foto’s en weetjes over 

deze prachtige woonplek, en dat 

allemaal voor maar €15,-. Omdat er 

nog steeds regelmatig vraag naar is, 

overweegt de Vereniging Dorpsbelang 

Hees een herdruk van het boek. Als 

ook u belangstelling heeft, kunt u dat 

aangeven door te kiezen voor de link 

www.dorpsbelanghees.nl/contact. 

Vul uw gegevens in, zet in het laat-

ste veld “boek Hees” en verstuur het 

formulier. 

Uw naam komt u dan op de inteken-

lijst. Dat is geen verplichting tot koop, 

maar dient als indicatie om te kijken 

of er voldoende belangstelling is. Kent 

u anderen die ook interesse hebben? 

Geef deze informatie dan door, des te 

eerder komt er een nieuwe editie. U 

wordt geïnformeerd als de plannen 

voor herdruk doorgaan.

Vrijwilligersborrel
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Afscheid Ben Schennink 
uit WG Cultuur

Afscheid Miny Schennink 
uit WG cultuur

Iedereen zingt mee

Toon de Goede neemt afscheid 
uit het bestuur. Hij wordt 

geprezen om zijn altijd 
nuchtere en heldere blik.

Lied over het dorp Hees - Duo 
Tony Schouten en Jan Brauer

Op 20 mei vond de jaarlijkse borrel plaats voor alle vrijwilligers 
van VDH. Hier volgt een kleine foto-impressie.
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Ondernemers in de wijk

Boven: Kunstwerken op schouw

Onder: Interieur van Kunsthuis de Nieuwe Blik | Foto's: Ton van Seters

Mellie voor het Kunsthuis  |  Foto's: Ton van Seters

Kunsthuis de Nieuwe Blik
Mellie Vissers- Hermens

Kunsthuis de Nieuwe Blik, gevestigd in villa Madeleine bij Sancta Maria, is een ontmoe-
tingsruimte voor iedereen die kunst wil maken, via kunst wil ontspannen of zich via 
kunst wil ontwikkelen. Alle kunstvormen zijn mogelijk. De ruimte is ingericht met onder 
andere schildersezels maar biedt ook faciliteiten en materialen voor andere kunstvormen. 
Bijvoorbeeld zeepsteen bewerken, boetseren met klei, of creatief bezig zijn met hout, bloe-
men, papier, etc. Ook minder voor de hand liggende kunstvormen zijn mogelijk: dichten, 
schrijven, muziek, ontspanningskunst (mindfulness/meditatie), bloemsierkunst, bewe-
gingskunst, natuurkunst, digitale kunst, of kookkunst.

Ik, Mellie Vissers-Hermens, woon met mijn gezin in de wijk 

Hees en kreeg de behoefte om hier een kunstonderneming 

te starten; voor mijzelf maar ook voor iedereen die behoef-

te heeft aan ontspanning of ontwikkeling via creativiteit. 

Ik vond villa Madeleine daar een mooie locatie voor en 

vroeg de eigenaar of ik er mocht starten. Na twee maan-

den klussen en witten is er een heerlijke ruimte ontstaan.

Ontspannen en vrij
Het kunsthuis heeft zijn naam te danken aan het feit dat ik 

het goed vind om kunst vanuit een vrije en ontspannen blik 

(een nieuwe blik) te maken, en niet aan de hand van vooraf 

gestelde opdrachten of regels. Regeltjes zijn er namelijk 

al genoeg. Wanneer mensen bijvoorbeeld deelnemen aan 

de cursus vrije kunst is er geen vaststaand programma. Ik 

vraag aan cursisten om bij binnenkomst stil te staan bij de 

vraag: “Waar heb ik zin in vandaag?” en “Waar krijg ik een 

ontspannen en blij gevoel van?” Dat is per persoon natuur-

lijk heel verschillend. De een gaat geduldig met vloeiende 

lijnen en olieverf aan de slag en de ander ontdekt een 

nieuw materiaal, zoals zeepsteen.

Verbinding
Ik vind het belangrijk dat alle mensen, van alle leeftijden, 

afkomst of religie, zich welkom voelen in Kunsthuis de 

Nieuwe Blik. Het leuke is dat zowel jonge als oude bezoe-

kers zich er prettig voelen. Op het terrein van Sancta Maria 

zijn bijvoorbeeld ook leuke dieren te zien voor de kleintjes. 

En omdat kunst ook zonder woorden geuit kan worden, 

hoef je niet perfect Nederlands te spreken om je ermee 

vertrouwd te gaan voelen. Zo zorgt het kunsthuis niet 

alleen voor ontspanning maar zie ik ook een ander soort 

contact en verbinding ont staan. 

Vanuit deze positieve ervaring heb ik ook de gemeente 

Nijmegen gevraagd of ze eens willen komen kijken of het 

kunsthuis ook door hen benut kan worden om “een ander 

gesprek” aan te gaan met de bezoekers. Ik ben er namelijk 

van overtuigd dat hulpvragen vanuit ontspanning en ple-

zier veel natuurlijker en constructiever tot uiting kunnen 

komen, en wellicht ook creatiever kunnen worden opge-

lost. Denk dan aan bezoekers die de taal willen leren, die 

even onder de mensen willen zijn of die hun creativiteit 

willen delen. De wijkmanager is alvast enthousiast over 

het idee. 

Gevarieerd
Ik deel de ruimte graag met andere kunstenaars en onder-

nemers. Daardoor ontstaat er naast het vaste aanbod een 

nóg gevarieerder programma. Voor de komende tijd staat 

gepland: een mindfulness-cursus op de vrijdagochtenden 

en een teambuilding met een fotograaf met het thema 

“focus op talent”.

Ook verzorgt het kunsthuis ieder kwartaal ommetjes in 

Sancta Maria, in samenwerking met Stichting Maria, Van 

de Water beheer, een vrijwilligersteam en de gemeente 

Nijmegen. Tijdens deze ommetjes leggen we graag alle 

verhalen vast die bezoekers hebben over Sancta Maria. 

Naderhand worden die gepubliceerd in de vorm van een 

verhalenbundel en foto-impressie. Eind juni staan de eer-

ste ommetjes gepland en ze zijn voor ieder vrij en gratis 

toegankelijk. 

Mensen die zelf iets creatiefs willen ondernemen zijn van 

harte welkom. Het kunsthuis is geopend op woensdag-

ochtend van 9.30-11.30 uur, op vrijdag van 10.00-12.00, en 

verder op aanvraag en tijdens cursusuren (zie  

www.kunsthuisdenieuweblik.nl). Voor meer informatie 

kunt u ook contact opnemen via telefoonnummer  

06 41 71 60 67

Waar  
heb ik  
zin in  
vandaag?
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Vijftig tinten groen
Cor van der Donk

Zondag 21 mei was de feestelijke opening van het voedselbos 

Novio. Rond de zeventig belangstellenden luisterden met aan-

dacht naar het welkom van Ab (voorzitter van de werkgroep 

Groen Hees), de lovende woorden van Eef (projectleider van 

de Gemeente) en de inspirerende presentatie van Wouter (het 

brein achter ons voedselbos). De particpatieovereenkomst is 

getekend. 

In voorgaande Stenen Banken bent u meermaals geïnformeerd 

over het hoe en wat van het voedselbos. Wat nog te doen staat 

is de oprichting van een projectgroep met bewoners. Ook zijn 

er plannen voor een website. De projectgroep stelt zich onder 

meer ten doel om initi-

atieven te ontwikkelen 

met betrekking tot 

het voedselbos: pre-

sentaties, (kook)work-

shops, ontmoetingen 

en dergelijke. Heeft u 

belangstelling? Laat 

het ons dan weten. 

Lieve lezers, jullie zijn 

nog niet van ons af! 

Pecannoot
Maar voorlopig wordt 

het stil. Zoals Wouter 

zei: “Een goede bos-

wachter wacht… Hij 

wacht op de groei van 

het bos en doet niets; 

nagenoeg niets.” De 

pecannoot daagt ons in het bijzonder uit. De boom kan wel 40  

tot 50 meter hoog  worden en hij levert de beste pecannoten op 

een leeftijd tussen de 75 en 225 jaar. Dat zijn getallen die te den-

ken geven. Wachten krijgt een hoopvolle betekenis in het citaat 

uit het prachtige boek Stil de tijd van Joke J. Hermsen: “Stilte, rust 

en wachten zijn voorwaarden voor helder nadenken, echte cre-

ativiteit en empathie.”  Zij ontleende de titel overigens aan een 

versregel van Gerrit Kouwenaar:

Maak de taal waar achter zijn tekens,

Spel het vlees, stil de tijd, leef nog even.

Presentatie door nieuw gekozen voor-

zitter Marjon Otten

Jan de Kanter over de werkgroep 

Leefomgeving

Marjon Otten geeft Toon de Goede een presentje  

voor zijn inzet als bestuurslid

De aanwezige leden  

luisteren aandachtig

Het bestuur achter de bestuurstafel

Fotoverslag

Ledenvergadering
Algemene

Henk Termeer  vertelt over de Stenen 

Bank en over de  werkgroep Historie

Toon de Goede neemt afscheid  

als bestuurslid

Presentatie over Wijkplaats BUUR  

door o.a. Melanie Reekers

 Foto's: Ton van Seters

 Wouter van Eck  | Foto's: Dick van Eck

Ondertekenen overeenkomst
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Marielle en Floris voor de pipowagen Bord bij ingang zorgboerderij Kas voor verbouw groenten

In goede aarde
Het is een heerlijke lenteavond (het lijkt wel zomer) als ik op bezoek ga bij Floris en Marielle 
van de zorgboerderij In het Westen. Zij wonen daar intussen met drie kinderen: Kiki van 6, 
Pepijn van 4 en Benja van anderhalf. Indertijd heeft er al een stukje over hen in de Stenen 
Bank gestaan, bij de start van de boerderij in 2013. Tijd om opnieuw een kijkje te gaan 
nemen. Er is intussen weer een hoop veranderd, wat ook goed zichtbaar is als je door de 
Bredestraat wandelt.

Zo lopen er inmiddels niet meer alleen damherten, maar 

ook geiten (met namen), kippen in twee soorten (zonder 

namen), en twee varkens. De eitjes van de kippen, die echt 

vrije uitloop zijn, zijn te koop en smaken heerlijk, kan ik uit 

eigen ervaring vertellen. 

Change of air
Ook voor Floris en Marielle is er intussen een hoop veran-

derd. Ze woonden eerst in de Wolfskuil op een klein stukje 

grond. Nu is hun perceel te vergelijken met een groot voet-

balveld. Het idee voor een zorgboerderij ontstond eigen-

lijk pas toen ze er kwamen wonen. Ze waren in de eerste 

plaats op zoek naar een huis om hun kinderen in op te 

laten groeien. Dit sprak de voormalige bewoonster Sandra 

Jansen zo aan dat ze hen met liefde het huis verkocht en 

alles aanmoedigt wat ze doen.

Hoe het begon
Floris had een baan als econoom en wetenschapshistori-

cus. Na zijn promotie kon hij bij de Radboud Universiteit 

in Nijmegen aan de gang als universitair docent. Hij lokte 

Marielle mee naar Nijmegen door haar eeuwige trouw te 

beloven. Marielle is psycholoog en heeft inmiddels haar 

gespecialiseerde opleiding afgerond. Een vriend van hen, 

Daan van As, bracht het balletje aan het rollen. Hij opperde 

dat je de kassen aan de overkant van de straat goed zou 

kunnen gebruiken voor een zorgboerderij en van het een 

kwam het ander, want op hun nieuwe perceel stonden ook 

nog kassen. Inmiddels is Daan mede-eigenaar.

Ballen uit de lucht
Aanvankelijk kwamen er steeds meer projecten bij en 

werd het alsmaar mee werk, nu wordt het weer minder. 

De rust begint dus weer te keren. Marielle richt zich voor-

lopig voornamelijk op het gezin. Floris stopt per septem-

ber met zijn baan aan de universiteit om zich volledig 

op de bedrijfsmatige kant van de boerderij te richten. 

Hij heeft, zegt hij “gevoel voor regels”. En dat is ook wel 

nodig. Want hoe kan je een zorgboerderij beginnen op 

een terrein met een woonbestemming? De gemeente 

heeft hierin creatief meegedacht en er is nu sprake 

van een “Buitenplansebestemmingsontheffing” (mooi 

scrabblewoord). 

Dierenregels
Floris en Marielle hebben allebei ouders die hen een 

groene basis meegaven wat betreft tuin en dieren. Maar 

het houden van dieren brengt een woud aan nieuwe regels 

mee, zoals bijvoorbeeld het “digitaal E-herkenningsprofiel 

van betrouwbaarheidsniveau 2+”. En als er vogelgriep 

uitbreekt, moet je ophokken. Ook het overlijden van het 

eerste hert was een ingrijpende gebeurtenis. Om een ver-

lossend spuitje te kunnen geven moest de dierenarts eerst 

op jacht. De dieren op de boerderij zijn alle bestand tegen 

onvoorspelbaar gedrag van kinderen of cliënten. Voor de 

torenvalken, wezels, muizen, buizerds en groenlingen 

gelden geen regels. Op die geluiden worden ze ‘s ochtends 

wakker In het Westen. 

Privé en zorg
Privéleven en zorgboerderij beginnen zich langzaam te 

verzelfstandigen. Het huis wordt in etappes verbouwd en 

de projecten van de boerderij breiden zich steeds meer uit. 

De doelgroep zijn mensen met een verstandelijke of psy-

chiatrische beperking. In het Westen valt onder “Onder de 

Bomen”. Dit is een organisatie die beschermd wonen, dag-

besteding en ambulante begeleiding biedt voor mensen 

die graag (opnieuw) zelfstanding willen leren wonen. 

Eigen plannen en kwaliteiten
De cliënten worden gebracht met een busje en starten 

gezamenlijk de dag in de zelfgebouwde werkkeet. Er 

komen ongeveer veertig mensen per week, waarvan de 

oudste deelnemer rond de zeventig is. Iedere cliënt heeft 

zijn eigen plan. Dit kan heel basaal zijn, zoals het ontwik-

kelen van een dag- en nachtritme, sociale vaardigheden 

oefenen, of opstarten na een burn-out. Iedereen brengt 

zijn eigen kwaliteiten mee. Er zijn mensen die meubels 

maken, anderen die ze schilderen; er is een stookplaats 

aangelegd, er worden planten en groenten opgekweekt en 

verkocht, er wordt aan auto’s en fietsen gesleuteld en de 

vader van Marielle heeft een cliënt leren metselen. 

Houden van Hees
Drie begeleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse 

gang van zaken (Jos Reppas, Karin Reuven en Kitty van 

Esch). Zij worden aangestuurd door Daan van As. Hij maakt 

de planning voor de zomer- en winteractiviteiten. Elk 

dagdeel zijn er ook een of twee vrijwilligers aanwezig. Op 

woensdagochtend wordt Tai chi gegeven.

De zorgboerderij is een aanwinst voor de buurt. Hoewel 

Floris uit Groningen komt en Marielle uit een dorp onder 

Rotterdam, houden zij van Hees. Zij doen hun uiterste 

best om een geheim te verzinnen, maar tot op heden is het 

geheim “geheim”.

Petra Kateman

Heeft u ook zin om iets te kopen (verse eieren, groenten of 

planten), om mee te doen aan Tai Chi, of wilt u zich misschien 

als vrijwilliger aanmelden? Kijk dan op www.inhetwesten.nl. 

Van 9.00-17.00 is iemand op het terrein aanwezig. Volg het pad 

(binnenkort een weg) naar het bedrijfsgebouw bij het bord.

Verblijf geiten, hert en varkentjes

Floris met verse eieren uit het kippenhok en de geiten

Bij ingang bord met artikelen

Aaibaar varken  F
ot

o'
s:

 T
on

 v
an

 S
et

er
s



destenenbank   |  juni 201710 11destenenbank   |  juni 2017

In de echte wereld leven we niet plat maar driedimensio-

naal en zal bij één satelliet de GPS van D niet op een cirkel, 

maar op een bol moeten liggen; en bij 2 satellieten op de 

snijlijn van twee bollen. Dat levert een snijcirkel op (figuur 

1c) in plaats van een snijpunt. Er is dus een derde satelliet 

S3 nodig, zodat we drie bollen krijgen die elkaar snijden in 

een punt waarin zich de GPS van D zich moet bevinden. 

Vraag bijna beantwoord!

Een miljoen voor een klokje
Nu is er nog een probleem. In feite loopt zo’n GPS helemaal 

niet gelijk met die satelliet- klokken. Dat zou wel heel mooi 

zijn, maar zo’n atoomklokje kost heel wat, terwijl je al voor 

een paar honderd euro een GPS-apparaat hebt dat je ook 

nog voortdurend uitzet om energie te besparen.

Als je een GPS inschakelt zal hij zijn best doen om zoveel 

mogelijk op tijd te lopen, maar echt precies zal het nooit 

worden. Daarom is er, jawel, een vierde satelliet nodig om 

de klus te klaren. Het is daarom dat er altijd vier satellieten 

“zichtbaar” moeten zijn vanuit je GPS-apparaat. Met die 

24 satellieten rond de aarde kom je dan een heel eind en 

worden het er effectief dus veel meer.

Minicomputer
In feite is zo’n GPS-apparaat een uiterst vernuftige mini-

computer die razendsnel kan schakelen tussen aardbol-

coördinaten en platte kaarten waarop de positie van de 

GPS kan worden geprojecteerd. En dat alles gaat zo snel, 

dat het niet uitmaakt of je met een GPS beweegt of stil-

staat. Je kunt er zelfs redelijk een snelheid mee meten, 

zodat je in een auto een bliep krijgt als je harder rijdt dan 

de ingevoerde maximumsnelheid.

Een smartphone wordt ook steeds slimmer. Die ontvangt 

ook de positie van vaste GSM-palen of extra pulsjes als je 

ergens onder de grond rijdt in een tunnel. Het komt mis-

schien zelfs zover dat de overheid je automatisch bekeurt 

als je te hard rijdt wanneer iedereen eenmaal rekening-

rijdt. 1984 is tenslotte al lang passé.

(On) nauwkeurigheid
Fabrikanten van GPS zijn voorzichtig in hun mededelingen 

over de nauwkeurigheid, maar omdat GPS vaak meer dan 

vier satellieten ziet, kan de onnauwkeurigheid oplopen tot 

een meter of vier. De tijdnauwkeurigheid komt dan neer 

op t=a/c=0,013μsec (1μsec is een miljoenste seconde). Als 

je het ruisje er vanaf laat halen (dat kost geld), dan kan de 

precisie zelfs oplopen tot enkele centimeters (dus nog een 

factor 1000 nauwkeuriger!) en kun je GPS gebruiken voor 

het opmeten van je tuin, het vervoeren van pakjes met een 

drone, een zelfsturende auto of een E-bike. En dan maar 

hopen dat het systeem niet plat gaat natuurlijk!

Bronnen
Een artikel over GPS op Wikipedia

Vrije software GeoGebra voor de plaatjes

Dick is behalve natuurkundige ook een fanatieke wandelaar, die 

zelf zijn routes uitzet en op zijn GPS laadt.

Illustratie: Joop van Eck

FIGuur 1A
De (groene) aarde met middelpunt M en 

D erop. D zit op afstand a1 van satelliet 

s1 (blauwe cirkel) die om de aarde heen 

cirkelt ook met middelpunt M.

FIGuur 1B
Nu met twee satellieten s1 en s2 op 

afstand a1 resp. a2 (snijpunt van de 

 blauwe cirkels) van D.

FIGuur 1c
Nu met bollen in plaats van cirkels.  

De blauwe cirkel is de snijcirkel van  

die twee bollen

Als verwoed 
wandelaar maak 

ik vaak gebruik van 
een gps-apparaat, 

een TomTom zeg maar. De gemiddelde automobilist 
kan niet meer zonder zo’n ding. Dit keer wil ik het 
hebben over het Global Positioning Systeem (GPS), of 
beter: Waar ben ik en waar moet ik naartoe?

GPS dateert van 1983 en is ontwikkeld door en voor de 

Amerikaanse defensie, want die generaals wilden ook wel 

eens weten waar hun mannen precies uithingen en waar 

ze hun bommen moesten afgooien. Eerst wilden ze het 

systeem voor zichzelf houden, maar uiteindelijk kwam het 

ook beschikbaar voor de burgers, maar met een “ruisje” op 

het signaal waardoor het minder nauwkeurig werd.

Satellieten
Het systeem is gebaseerd op 24 satellieten die op 

zo’n 20,000 km hoogte om de aarde heen 

cirkelen. Ze zijn uitgerust met uiterst 

precieze atoomklokken, die onder-

ling precies gelijk lopen. De 

satellieten “weten” precies 

waar ze uithangen, omdat 

ze “gevoed” worden door 

exact gepositioneerde 

ijkbronnen op aarde en 

uiterst precieze, voor-

spelbare omloopbanen 

hebben (zie tekening).

Een satelliet zendt op 

gezette tijden zijn coördi-

naten uit gevolgd door een 

pulssignaal. Deze informatie 

kan worden opgevangen door 

willekeurige wandelaars met een 

gps-ontvanger.

Cirkels en Bollen
De vraag is hoe zo’n gps-ontvanger (D) zijn positie uit de 

satellietsignalen kan halen. Om dat te kunnen doorgron-

den, kijken we voor het gemak in het platte vlak naar een 

satelliet (S1) en een GPS-ontvanger (D) op een onbekende 

afstand a1 (zie figuur 1a).

Als de klokken van S1 en de GPS exact gelijk lopen en de 

satelliet zendt bijvoorbeeld op iedere hele minuut zijn 

positie en een puls uit, dan zal D dat signaal iets later 

 binnenkrijgen. Het radiopulsje heeft nou eenmaal tijd (t1) 

nodig om vanaf de satelliet naar de GPS te komen en doet 

dat met de lichtsnelheid (c=299 792 458 m/s). De afstand 

a1 zal dus gelijk zijn aan c x t1 en zal in de orde van 20,000-

30,000 km zijn.

Snijcirkel
De GPS ontvanger “weet” nu hoe ver hij van die satelliet is 

verwijderd. Dit betekent dus dat D zich ergens  

op een cirkel moet bevinden op afstand 

a1 met de satelliet als middelpunt 

 (blauwe cirkel). Dat is al heel wat, 

maar natuurlijk niet genoeg. 

Daarom kijken we naar een 

tweede satelliet S2 en 

 herhalen de truc (zie  

figuur 1b). 

De GPS van D weet nu 

dat hij zich bevindt op 

het snijpunt van de twee 

cirkels met straal a1 en 

a2 met de satellieten 

als middelpunt (blauwe 

cirkels). Met een beetje 

wiskunde is nu de positie 

van de GPS in dit voorbeeld te 

berekenen.

Dik doen over eenvoudige natuurkunde

Waar ben ik en waar 
moet ik naar toe?

Dick van Eck
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Tijdens de bouw van het huidige Dominicus College heeft 

een oud-werknemer van het oude Dominicus College, Jan 

Peters, aangeboden om de oude resten te verwerken in 

het nieuwe gebouw; door bijvoorbeeld de eerste steen 

opnieuw te plaatsen. Hier was volgens het bestuur van het 

Dominicus College echter geen noodzakelijke behoefte 

aan. 

Reddingsactie
De historie van de resten is ontzettend interessant. Het 

verhaal begint bij een gesprek tussen Jan Peters en Pater 

Arnoldussen, beide oud-werknemers van het Dominicus 

College. Zij hadden het over de sloop en over de dingen 

die verloren zouden gaan of eventueel verplaatst zouden 

worden naar Huissen. Met de sloper, Heijmans te Ewijk, 

was namelijk afgesproken dat enige spullen bewaard 

zouden blijven, zoals de beelden op de voorgevel. Pater 

Arnoldussen en meneer Peters kwamen samen tot de con-

clusie dat meneer Peters achter de resten aan zou moeten 

gaan, zoals de eerste steen. 

Perkamentrol
Meneer Peters had al enige spullen van de sloper gekocht, 

zoals glas-in-loodramen en plafondlampen. En later dus 

ook de steen. De sloperij had geen voorzieningen om de 

steen te vervoeren. Meneer Peters moest hem dus gelijk 

meenemen. Hij had het geluk dat hij de steen kon opslaan 

bij een vriend. Bij het plaatsen is destijds volgens traditie 

een perkamentrol geplaatst midden in de steen. Meneer 

Peters moest zelf de steen nog vrij hakken. Dat heeft veel 

moeite gekost. En later moest hij dus proberen om de 

perkamentrol eruit te halen, wat ook veel moeite kostte. 

Maar het is meneer Peters gelukt om die rol eruit te halen 

en het perkament te lezen. Het is geschreven in het Latijn 

en bevat handtekeningen van tientallen oud-werknemers, 

bestuursleden, etc. Meneer Peters heeft deze rol laten 

vertalen.

Waar is de haan?
Meneer Peters heeft ook nog een kraan die vroeger in de 

hal richting de eetzaal stond. Ook bezit hij een kruis dat 

vroeger op het dak stond en dat er tijdens een storm is 

afgewaaid. Boven op het kruis zat 

ook een gouden haan. Veel men-

sen waren hierin geïnteresseerd 

en het is onduidelijk wie op dit 

moment deze haan bezit.

Bijna thuis
De zoon van meneer Peters woont 

in de buurt van de plek waar vroe-

ger het Dominicus College stond. 

Dus ook al kunnen de resten niet geplaatst worden op het 

huidige terrein, ze kunnen eventueel wel terecht komen 

op een plek die circa 200 meter verwijderd is van het oude 

terrein. En zo staan de resten dus toch bijna op de plek 

waar zij thuis horen.

Niet mee eens
Na enige gesprekken met leerlingen1 en docenten2 , zijn wij 

tot de conclusie gekomen dat er onder de leerlingen wel 

belangstelling is voor de resten. Zij vinden het belangrijk 

dat de historie van het Dominicus College gepresenteerd 

kan worden op het huidige terrein. Daarom vinden wij het 

als leerlingen jammer dat het bestuur van de school hier 

anders over denkt.

1   Destiny Kimpese, Fabiènne  

van Trappen, Thom van Rijswijk,  

Koen van der Zwaluw
2  Meneer Ad Hereijgers

Oude resten van 

het Dominicus 

college ontdekt
Thom van Rijswijk en Fabiènne van Trappen

Dat er vroeger al een Dominicus College bestond, 

is algemeen bekend. Na de sloop van het oude 

klooster is daarvan niet veel overgebleven. Dit 

is jammer, aangezien er niet veel dingen meer 

zijn die herinneren aan vroeger. Toch zijn enkele 

resten bewaard gebleven, waaronder de eerste 

steen uit 1925. Nu is de vraag: op welke plaats 

komen deze resten goed tot hun recht?

Gehoord in Hees
Jacques de Vroomen

Een ouder echtpaar:

Hij: Die wil ik wel.

Zij: Wat?

Hij: Die wandelsokken.

Zij: Die heb ik pas gekocht.

Hij: Gekocht?

Zij: Ja, gekocht!

Hij: Waar liggen die dan?

Zij: In de doos.

Hij: Welke doos?

Zij: Hè, hè, welke doos.

Hij: Ja, welke doos.

Zij: De doos achter de kast.

Hij: Welke kast?

Zij: In de bijkeuken.

Hij: O, die.

Zij: Ja, die.

Hij: En heb je die gekocht?

Zij: Ja, dat zei ik toch.

Hij: Waarom heb je dat gedaan?

Zij: Nou, waarom zou ik dat gedaan hebben?

Hij: Ja, waarom.

Zij: Je wilde die toch?

Hij: Nou, niet persé.

Zij: Niet persé?

Hij: Nee, niet persé.

Zij: Nou, wel of niet?

Hij: Ach laat maar.
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attenderen dat de inschrijvingen voor het Bouwdorp Hees 

per 22 mei begonnen zijn. Voor diegenen die hiermee niet 

bekend zijn, zal ik even een beeld schetsen.

Men neme een flink grasveld in de wijk Hees en bakene dit 

af met een hekwerk. Er volgt aanleg van water, elektra, 

plaatsing van een toiletwagen en er wordt een grote tent 

opgesteld. Er worden ongeveer 600 pallets langs het ter-

rein opgestapeld en een springkussen wordt geplaatst. En 

dan kan het feest beginnen. Tweehonderd kinderen in de 

leeftijd van vier tot en met twaalf jaar bouwen vier dagen 

lang hutten onder begeleiding van zaagvaders en spijker-

moeders, in een gevarieerd programma van knutselen, 

tekenen, sport & spel en ook workshops. Met recht is dit 

een evenement te noemen.

Opening 20 augustus 
Traditiegetrouw in de laatste week van de zomerva-

kantie, vindt Bouwdorp Hees met als thema “Expeditie 

Bouwdorp” dit jaar plaats van maandag 21 augustus tot en 

met donderdag 24 augustus. Het is bedoeld voor kinderen 

uit de wijk Hees in de leeftijd van 4  t/m 12 jaar, of uit Groep 

1 t/m 8. 

Op zondag 20 augustus 2017 is de feestelijke opening van 

deze achtste editie van het bouwdorp in Dorpspark Hees. 

Kijk voor meer informatie en inschrijving op 

www.bouwdorphees.nl

Misschien zien we elkaar daar wel.

Midsummer Muziekfestival
Francine van der Heijden en Teun Bus

Op 24 juni vindt het jaarlijkse Midzomerconcert plaats in de Petruskerk, ook dit jaar 
weer met enkele verrassingen. Het feest start om 19:30 uur. Dit jaar hebben we het concert 

het Midsummer Muziekfestival genoemd. Daar moet je bij zijn!

Tot dan, en wie weet gaan we nog swingen…

Foto: Michel Wolf

De beweegredenen voor en de goedpraters tegen debatte-

ren om hun gelijk, terwijl jij aan de slag gaat om de daad bij 

het woord te voegen. De eerste hindernis vormt de bevrij-

ding van je stalen ros en is een kleine onderneming an sich. 

Daar sta je dan, met je voorgenomen goede gedrag. Onder 

een filament van spinrag staat deze achter de zorgvuldig 

in elkaar gevlochten verzameling tuingereedschap, een 

ruïne van klinkers die van oorsprong een keurige toren 

was, en een aantal reservepalen voor de schuttingplan-

nen 2.0 die drie zomers geleden zo realistisch leken. Een 

opoffering is een groot woord, maar ik moet me wel even 

vermannen op zo’n moment, want gemakzucht dient de 

mens. Althans, bij mij wel.

Amorf
Er is overigens een groot verschil in de manier van reizen 

per fiets, auto dan wel motorfiets in de wijk Hees, want 

het stratenplan is in mijn optiek nogal amorf van karakter. 

Daar rijd je uit het oogpunt van time management dus vaker 

omheen dan dwars doorheen. Op de fiets daarentegen 

komt de pioniersgeest naar boven en kun je je verbazen 

over hoe straten zich ad hoc opsplitsen en pardoes weer 

samenvoegen; en hoe er korte versies van lange straten 

zijn gemaakt die moeilijk te doorgronden zijn, omdat ze 

verbonden worden door doorsteekjes en korte verbin-

dingen en dus een vertekend beeld schetsen van wat je 

logischerwijs als kortste weg beschouwt. Hier is het vrij-

wel meteen duidelijk dat geen weg verrassender is dan de 

omweg, en ik ben blij met wat ik zie om me heen.

Haisjô
Als lid van de werkgroep Bouwdorp Hees ben ik in deze 

hoedanigheid regelmatig onderweg, louter uit organi-

satorische beweegredenen, welke vaak garant staan 

voor de vorming van haast. En terwijl ik mij bedacht dat, 

zoals ze zeggen dat alle wegen naar Rome leiden, er hier 

duidelijk gezegd mag worden dat 

alle wegen leiden naar de Korte 

Bredestraat, nam ik een haastige en 

onvoorzichtige bocht. In gestrekte 

toestand tot stilstand gekomen in 

een stuk bosschage, moest ik denken 

aan wat ik kort daarvoor gelezen 

had over de wijk Hees. Wist u dat 

Hees in het Oergermaans (haisjô)  

“jong beukenbos” of “kreupelhout” 

betekent? Kreupel was ik zelf ook 

een dag of twee, maar desondanks 

onverminderd gecharmeerd van de 

omgeving. Wel ben ik nu iets alerter 

op waar de weg naar toe leidt.

Bouwdorp 2017
Los van voorgaand schrijven wil ik 

ook nog even graag van de gelegen-

heid gebruik maken om u erop te 

Als de winterjas weer naar de zolder kan en het straatbeeld opvrolijkt met bloesem en nieuw frisgroen blad, 
ontstaan er altijd nieuwe ideeën en plannen. In mijn geval betekent dit dat ik mij weer ga bezighouden met 
mijn moestuin, die zich als een olievlek heeft uitgebreid van een bakje moestuintjes in de woonkamer tot een 
totale overheersing van voor- en achtertuin, en die ook nog een groot stempel drukt op het avondmaal; met 
wisselende tevredenheid van de afnemers binnen de huislijke kring. De liefde voor de natuur heeft ook invloed 
op het gedrag (de ecologische voetafdruk noemen ze dit in progressieve kringen), maar ik ben meer van het 
gematigde soort. Wel heb ik mijzelf een beperkende maatregel opgelegd betreffende het gebruik van mijn 
auto: lokale trips en korte afstanden dien ik af te leggen per fiets.

Op expeditie in Hees  Daniël Sarphatie 
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Hoofdredacteur 

Peter Smits

Peter is geboren in Santpoort (NH) en kwam in 1979 
naar Nijmegen om te studeren. Na een zwerftocht 
langs verschillende wijken in de stad woont hij nu 
alweer negentien jaar aan de Tweede Oude Heselaan, 
samen met zijn echtgenote die hij in 1981 in Nijmegen 
leerde kennen. Hij woont dus net niet in Hees. In de 
speech die hij hield namens Hees Creëert tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van VDH, noemt Peter zichzelf 
daarom een “randfiguur”, die eigenlijk heel graag in 
het fraaie Hees zou willen wonen (zie de VDH-website 
of het vorige nummer van de Stenen Bank).

Wat ben je gaan doen na je studie?
“Ik ben afgestudeerd als Cultuur- en Godsdienst-

psycholoog, maar ben me na mijn studie gaan toeleggen 

op Public Relations. Taal is altijd wel een beetje mijn ding 

geweest, zeg maar. Sinds twintig jaar heb mijn eigen 

tekst- en adviesbureau. Ik werk als freelance tekstschrij-

ver, eindredacteur en schrijfdocent voor verschillende 

organisaties, van de verslavingszorg tot de universiteit.”

Waarom begin je als hoofdredacteur bij de 
Stenen Bank?
”Ik vind het leuk en nuttig om mijn ervaring in te zet-

ten voor dit blad. Eigenlijk heeft Michel Wolf, mijn oude 

buurman op de Tweede Oude Heselaan, mij over de streep 

getrokken. ‘Leuk blad, aardig clubje, goede sfeer’, zei hij. En 

hij had gelijk. Mijn eerste redactiebijeenkomsten waren in 

ieder geval erg ontspannen en inspirerend.”

Hebben jij en je vrouw goede contacten in Hees?
“De meeste Hesenaren ken ik via Hees Creëert. En het 

helpt dat Michel Wolf en Francine van der Heijden oude 

buren van ons zijn. Ik verwacht dat de contacten door mijn 

lidmaatschap van de redactie de komende jaren alleen 

maar zullen groeien, zowel in kwantiteit als in kwaliteit.”

Grafisch ontwerper 

Michel Wolf

Michel is geboren in Arnhem en woont al sinds zijn 
elfde jaar in Nijmegen. Hij is getrouwd en heeft drie 
kinderen. Ruim tien jaar is Michel woonachtig in 
Hees, en ja hij voelt zich een echte Hesenaar.

Michel, wat en waar heb jij gestudeerd?
”Ik volgde de avondopleiding Grafische Vormgeving aan 

de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Daarna ging 

ik in loondienst werken bij het bedrijf van een ex-studie-

genoot. In 2000 ben ik mijn eigen bedrijf mw:ontwerp 

begonnen en zo kwam ik uiteindelijk ook terecht bij Hees 

Creëert. Eerst kon je mijn bedrijf vinden in de nok van de 

Commanderie, hartje centrum. Sinds een maand of twee 

ben ik werkzaam op de Stijn Buysstraat 2.”

Hoe raakte je betrokken bij de Stenen Bank?
“Toen ik aan de Dennenstraat kwam wonen, plofte 

er vrijwel direct een Stenen Bank op de deurmat met 

de mededeling dat het leuk zou zijn als wij lid zouden 

 worden. Het blad sprak me aan en ik overwoog al direct 

om erin te adverteren. Daarnaast draag ik graag mijn 

steentje bij aan het vrijwilligerswerk; om mijn expertise 

aan te bieden op plaatsen waar dat anders niet haalbaar 

is, maar ook vanwege het opdoen van nieuwe contacten. 

Zo kwam ik ook bij Hees Creëert terecht en van daaruit 

vernam ik dat gezocht werd naar een nieuwe opmaker 

voor de Stenen Bank. Ik nam contact op met Simone 

Weijs, die daar al heel lang grafisch vormgever is. Het 

klikte prima en zo zorgen wij nu samen voor de opmaak 

van het blad.”

Vaak zeggen mensen dat ze “nog wel wat tijd over heb-

ben”, maar soms dreigt dat een beetje uit de hand te lopen 

bij Michel. Per slot van rekening moet er ook brood op de 

plank komen. Hij vindt dan ook dat hij altijd goed moet 

plannen wanneer hij waarvoor aan de slag gaat. En dat 

lijkt mij een prima uitgangspunt!

           Wilma van Seters   Nieuw in  de redactie     

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 kinderen. Hij publiceerde eer-
der boeken en artikelen over de geschie-
denis van Nijmegen, Hees en het Zuiden 
van Nederland met enige nadruk op de 
recente geschiedenis en de  periode rond 
de Tweede Wereldoorlog.

Vakantie in Hees
Ja, zo is het echt ooit geweest. Dat je in Hees 

op vakantie ging. Voor enkele dagen of voor 

een week of zelfs voor een maand. Alleen 

moest je dan wel zo welgesteld (=rijk) zijn dat 

je de reis per trein en tram of met de eigen 

automobiel kon betalen. En ook het verblijf in 

Hotel Heeslust of in een van de vele pensions 

(een soort B&B), zoals pension Buitenlust, liep 

aardig in de papieren. Maar een heer of dame 

van stand (een welgesteld persoon) kon dat 

in 1917 gemakkelijk betalen, zeker als ze eerst 

een paar jaar in Insulinde (mooie naam voor 

Nederlands Indië) hadden gewerkt. Wat er dan 

te beleven viel in Hees? Tsja, niet echt veel. Je 

ging een eeuw geleden naar Hees voor je rust, 

voor de natuur en de frisse lucht. Een beetje 

zoals je nu naar Texel of Schiermonnikoog 

gaat. Je kon je er goed wandelen en ’s avonds 

legde je een kaartje en dronk je een glaasje 

met de andere gasten. Je had dus nog geen 

Energieweg, geen elektrische centrale, geen 

Maas-Waalkanaal, geen haven, geen industrie-

terrein, geen woningen nog in Waterkwartier 

of Heseveld en ook geen Goffertpark. Dat 

was allemaal nog ongerept gebied. Je had 

één Waalbrug alleen voor de trein, één trein-

station en de ongescheiden banen van de 

Graafseweg kon je nog blind oversteken. Dat 

schiet (soms) allemaal door mijn hoofd als ik op 

weg naar huis ben en na het passeren van de 

Gazianteprotonde (die van de Anac) met zicht 

op het altijd drukke Bastionhotel voorgesor-

teerd op de Neerbosscheweg sta te wachten 

totdat ik van het stoplicht eindelijk linksaf de 

Rosa de Limastraat naar de stadswijk Hees 

mag afslaan.



18 19destenenbank   |  juni 2017

Guusje ter Horst, oud-burgemeester van Nijmegen 

en thans voorzitter van het Genootschap voor 

Fysiotherapeuten, heeft een werkbezoek 

gebracht aan de praktijk Strengers & Dubbers 

Fysiotherapeuten aan de Wolfskuilseweg. 

Ter Horst brengt enkele werkbezoeken aan prak tijken 

voor fysiotherapie in het land. 

over de vraag hoe het evenwicht in de zorg her-

steld kan worden. Zorgverzekeraars hebben te 

veel macht gekregen van de politiek waardoor 

professionele fysiotherapeuten, maar ook pati-

enten, tekort worden gedaan. Patiënten gaan 

bijvoorbeeld zorg mijden omdat deze niet lan-

ger wordt vergoed. Dat merken wij ook in onze 

eigen wijk. De voorzitter schaarde zich volledig 

achter deze zorgen.

Vragen van patiënten
Na het overleg zorgde de praktijk voor een uit-

gebreide lunch. Ook onze patiënten konden nu 

vragen stellen aan Ter Horst. Zij gaven onder 

meer aan dat ziekenhuizen in hun ogen vaak te 

weinig voorlichting geven over het belang en de 

vergoeding van fysiotherapie, bijvoorbeeld na 

een operatie. 

Volgens eigen zeggen hebben de patiënten een 

goed gevoel overgehouden aan deze bijeen-

komst. Nadat Ter Horst was vertrokken, hebben 

de fysiotherapeuten en patiënten nog gezellig 

nagetafeld. Hees was weer even op de kaart 

gezet.

Voor meer informatie over de praktijk,  

zie www.strengersdubbers.nl

column | Kwan

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.

Slapen

Als je moe bent, moet je slapen. Mijn ouders hamerden er altijd 

op dat we voldoende rustten. “Maar ik bén niet moe!”, sputterde 

ik weleens tegen. Dat mocht niet baten. Als je niet moe bent, 

kun je alvast wat slapen. Daar kwam je met geen speld tussen.

Het gevolg is dat ik overal heb leren slapen. In de bus, trein, auto, 

maar ook gewoon bij iemand op de bank als dat moet. Dat heeft 

niets met het gezelschap te maken, maar als je moe bent, moet 

je slapen. En ik ben vaak moe, zeker omdat de jongste kleine zo 

vaak niet moe is.

Met enige regelmaat val ik in slaap tussen de Duplo en ander 

speelgoed. Meestal is het de oudste kleine die me dan wakker 

maakt. “Mama, de jongste kleine gooit allemaal speelgoed in de 

wc. Dat mag toch niet, hè?” Waarna ik me plechtig voorneem 

om niet meer overdag te slapen (en om het speelgoed eens op te 

ruimen).

Gelukkig voor mij (en voor onze riolering) gelooft de jongste nog 

heilig in middagdutjes. Die slaat hij nooit over. Zodra hij in bed 

ligt, nestel ik me met de oudste op de bank om gezellig filmpjes 

te kijken op de televisie. Niet zo verantwoord, maar wel brood-

nodig. Een power nap verricht wonderen. Het hoeft niet uitge-

breid, gewoon even je oogjes dicht en je kunt er weer tegenaan.

Jarenlang hield ik mijn inhaalslaapjes op de bank wanneer dat 

zo uitkwam. En het kwam altijd uit, want we woonden op vier 

hoog. Niemand die per ongeluk zou zien dat ik met mijn mond 

open slaap, behalve misschien een nieuwsgierige vogel die voor-

bij vloog. Maar sinds we in het groene Hees wonen, is het een 

heel ander verhaal.

Wandelaars die genieten van de omgeving, komen met het 

mooie weer graag even voorbij. Niet zelden wordt er een blik 

naar binnen geworpen. Om gênante vertoningen te voorkomen, 

slaap ik daarom niet meer op de bank. Mocht je dus ooit voorbij 

wandelen en naar binnen kijken, schrik dan niet als je mij op de 

vloer ziet liggen tussen de Duplo. Er is niets aan de hand. Ik ben 

gewoon moe. En als je moe bent, moet je slapen.

Mogelijk was de directe aanleiding voor een bezoek aan ons 

dat wij ons kritisch hebben uitgelaten bij het Koninklijk 

Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) 

over het gevoerde beleid van de zorgverzekeraars. De 

voorzitter wilde in ieder geval graag weten hoe wij 

aankijken tegen de huidige werkomstandigheden van 

fysiotherapeuten.

Al 48 jaar in de wijk
Het werkbezoek werd begonnen met een korte rond-

leiding door de praktijk. Deze bestaat nu 48 jaar en 

heeft in die periode verschillende locaties gehad aan de 

Wolfskuilseweg. Sinds 2015 is de praktijk gevestigd op 

nummer 269, in een geheel vernieuwd industrieel 

pand. Mevrouw ter Horst was onder de indruk 

van de goed geoutilleerde oefenzaal, de 

vriendelijke medewerkers en de profes-

sionele uitstraling.

Zorgen van de 
professionals
Daarna volgde een werkover-

leg met onder meer Ter Horst, 

een afgevaardigde van het 

KNGF, Job Strengers en een 

aantal collega-therapeuten. 

Gesproken werd bijvoorbeeld 

Guusje ter Horst op werkbezoek 
bij de fysiotherapeut

Job Strengers
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De Lanteerne 
adopteerde 
herdenkings-
plaquette
Henk Termeer (werkgroep Historie)

De werkgroep Historie is verheugd het volgende te 

kunnen melden. Het vorig jaar onthulde monumentje 

voor de Heese oorlogsdoden aan de muur van de 

Petruskerk is onlangs officieel geadopteerd door basis-

school De Lanteerne. Die adoptie houdt niet alleen in 

dat leerlingen van De Lanteerne de plaquette zullen 

verzorgen en aan herdenkingen zullen meewerken, 

maar ook dat de Heese oorlogsdoden en de lokale oor-

logsgeschiedenis een plaats krijgen in het jaarlijkse 

omgevingsonderwijs van de school. In dat kader hield 

de zoon van verzetsslachtoffer Peter Will, die vorig jaar 

september bij de onthulling aanwezig was, op 19 april 

voor de leerlingen een presentatie over de lotgevallen 

van zijn vader. Daarover meer in het volgende nummer.

Herdenking 2017
Op maandag 25 september 2017 zal er in de namiddag 

weer een korte herdenking van de Heese oorlogsdo-

den plaatsvinden bij deze plaquette. Daarbij treedt het 

Waalnoot Kwartet op en zullen de leerlingen van De 

Lanteerne weer van de partij zijn met het voordragen 

van gedichten en het leggen van bloemen.

Vrijwilligers gezocht 
voor organisatie 
kribjesroute in Hees
Met de zomer in het vooruitzicht klinkt kerstmis nog heel 

ver weg. Niettemin is de werkgroep Cultuur van VDH 

gestart met de voorbereidingen voor een route langs 

kerststallen in ons dorp Hees.

In de kerstperiode zullen in onze wijk veel kribjes te 

zien zijn. Elke buurtbewoner kan zijn of haar mooiste of 

meest bijzondere kerststal tentoonstellen voor het brede 

publiek. Achter het keukenraam, in de voortuin of op een 

andere goede plek.

Om deze “kribjesroute” tot een succes te maken, zijn we 

op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. We zoeken een 

echt organisatietalent voor de (online) communicatie van 

dit sfeervolle evenement én handige mensen die het leuk 

vinden om te helpen bij het bedenken, voorbereiden en 

opbouwen van kerststallen in onze wijk.

Wilt u helpen om de kribjesroute onvergetelijk te maken?

Meld u dan nu aan bij Irene van Dongen: 

irene@najade-uitvaarten.nl of 06 - 343 42 117.

Dorpsfeest Hees 2017
Zet het vast in je agenda: het Dorpsfeest Hees is dit 
jaar op zaterdag 9 september, van 16.00 - 21.00 uur in 
en om de Petruskerk.

Wegens succes herhaald:

 − De Heese Run voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. 

Hoeveel rondjes om de kerk haal jij?

 − Het Deelbuffet: iedereen neemt wat mee om te eten, 

zodat er voor allemaal samen een heerlijk buffet ontstaat.

 − Het Open Podium: ieder die wat van zich wil laten horen 

of zien, mag optreden.

 − De Heese Quiz: test je kennis over Hees en omstreken

We gaan samen feesten, praten, eten, drinken, kijken en 

luisteren. Wie wil kan rennen, spelen en quizzen of het 

podium betreden. Iedereen is welkom!

Oproep vrijwilligers
Wie wil meehelpen om van het Dorpsfeest Hees ook dit 

jaar weer een gezellig evenement te maken? 

Laat het weten aan: 

Jeannette van Mierlo ( jem.vanmierlo@gmail.com) of 

Anneke Kolman (annekekolman@gmail.com)

Hoe wil jij herinnerd worden?

Najade Uitvaarten

Voor een persoonlijke uitvaartbegeleider in uw buurt
☎  06 3434 2117 (dag en nacht bereikbaar)

www.najade-uitvaarten.nl 

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)
 – MLD/Oedeemtherapie

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

Anne Hoekstra

Aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs

Gecertificeerd/gediplomeerd (sport)masseur
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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
Peter Smits (hoofdredactie), Theo Verheggen (eindredactie),  

Wilma van Seters-van Steen, Henk Termeer, Tony Schouten (namens 

bestuur) | vormgeving: Simone Weijs, Michel Wolf | fotografie: Ton van 

Seters | vaste medewerkers: Cor van den Donk, Dick van Eck, Céline 

Habes,  Harry Havekes, Petra Kateman, Kwan, Jaques de Vroomen |  

advertenties: secretariaat

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

Kopij
Kopij inleveren voor 24 augustus 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), e-mail: voorzitter@dorpsbelanghees.nl

Ton Ellenbroek (penningmeester), e-mail: financien@dorpsbelanghees.nl

Tony Schouten (secretaris), e-mail: secretariaat@dorpsbelanghees.nl | 

Ada de Groot, e-mail: adg2401@yahoo.co.uk  | Jef van Kuyk,  

tel: 024-3771477

Secretariaat 
Secretariaat VDH, Kerkpad 95, 6543 XN Nijmegen

e-mail: secretariaat@dorpsbelanghees.nl, tel: 024-3779839

Penningmeester
e-mail: financien@dorpsbelanghees.nl

IBAN: NL40 INGB 0000 349955 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Hees

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 Algemene Ledenvergadering > Donderdag 9 april vanaf 20 uur in de Petruskerk > zie de Stenen Bank-berichten, pagina 1

Q Midzomer Zangfestijn > Zaterdag 20 juni vanaf 19.30 uur in de Petruskerk > zie pagina 28

Voorjaarsagenda Hees

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

 In dIt nummer…
…en voelen we een vertrekkend bestuurlijk echtpaar aan de tand en laten we een beroemde zange-

res én een dirigent uit Hees aan het woord. Veel zangzaad dus, maar ook andere voortekenen van de 

lente: Bulgaarse tulpen, de schrijversdroom van jonge moeder Kwan en niet te vergeten de hoop in 

Annie’s oorlogsdagboek op een spoedig einde van de veel te lange frontstadperiode. 

“Onze mond is ons beste wapen”Interview met wijkagenten John Striekwold  en Hans Zweers

“Waarom is de wijk sinds een paar jaar in tweeën verdeeld en bemand door twee wijkagenten?”Hans: “Twee wijkagenten zijn er omdat ik ook de Wolfskuil erbij heb. Ik weet nog precies waarom de tweedeling in Hees is ontstaan. In het verleden was de indeling onlogisch vonden John en ik. Soms waren we allebei actief in hetzelfde gebied en dat werkte niet goed. Wij hebben toen aan onze meerdere gevraagd of die indeling logischer mocht worden. Nu is alles vanaf de Molenweg, rechts van de Wolfskuilseweg tot aan de Energieweg het gebied van mij. Links is de wijk van John en dat werkt prima.”
 “Wat is nou zo leuk aan het politievak, en aan wijkagent in het bijzonder?”

John: “Er is een verschil tussen een politieagent in het algemeen en specifiek wijkagent zijn. Bij de politie willen, 

is vaak een jongensdroom. Het vak gaat vaak over van vader op zoon, of via andere familieleden die al bij de politie werken.” Hans haakt daar op in: “Voor mij was het een jongensdroom en had het juist niets met familie te maken. Maar wijkagent zijn is prettig.”Beiden: “Wat wij het aantrekkelijke van dit werk vinden zijn de afwisseling, de onregelmatige werktijden, het meemaken van spannende, leuke en vervelende dingen. Maar vooral aantrekkelijk is dat we iets kunnen betekenen voor de burgers in onze wijken. Wij zijn oog en oor  voor de politie in de wijk”.

 “Heeft dat graag willen oplossen van onvrede ook pedagogische kanten?”
Hans en John: “Opvoedkundig, ja zeker! Dat merk je pas als je eenmaal wijkagent bent. Achter de voordeur leeft van 

Wilma van Seters heeft het initiatief genomen om onze twee wijkagenten John Striekwold en Hans Zweers eens te interviewen. Ze wil graag weten over het wel en wee van hun werk in de wijk. Ook wil Wilma erachter komen wat het werken als wijkagent zo aantrekkelijk maakt.

Hans en John | Foto: Miranda Thoonen

Lees verder op pagina 2  >>
1destenenbank   |  december 2016

Q Bachcantates > zo 11 december, zo 8 januari, zo 12 februari > 19.30 uur in de Petruskerk

Q Gitaarconcert  Argentine & Baroque Music > zo 15 januari > 15.15 uur in de Petruskerk > zie pag. 15

Q VDH-nieuwjaarsreceptie > za 21 januari > 19.30 uur in de Petruskerk

 In dIt nummer…
…kijken we, vooruitlopend op Kerst en Oud en Nieuw, alvast even terug en vooruit. Naast de geschiedenis van 

twee oude Heese panden (Heeslust en Stadwijk), komen wijlen huisarts Ooms, het dorpsfeest, de onthulling van 

de herdenkingsplaquette en het ommetje aan bod. De VDH heeft waarachtig niet stil gezeten dit jaar! Onder de 

toekomst scharen we in elk geval tennistrainer Hugo Leenders en het niet minder veelbelovende voedselbos. 

Ten slotte lijkt er ook voor Sancta Maria een nieuw perspectief aan te komen. Hier alvast een eerste indruk van 

de plannen.
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Winteragenda Hees

Een toekomst voor Sancta Maria
Ton Ellenbroek

Op 3 november vond de presentatie plaats van het ambi-

tiedocument “Sancta Maria”. Het was een geslaagde mid-

dag, waarin stedenbouwkundige Tjeerd Timmermans en 

Bas Crebolder van de gemeente Nijmegen de herbestem-

mingsplannen toelichtten. De wijk was goed vertegen-

woordigd en positief over de uitgangspunten: een langdu-

rige bestemming, behoud van cultuurhistorische waarden 

en een wijkgerichte aanpak. 

 

Wat houden de plannen in? Kort samengevat: zelfstandige 

senioren-(zorg)appartementen in het voormalige dames-

pensionaat, een zorggerelateerde Bed & Breakfast in Villa 

Madeleine en de toevoeging van een blok van 46 levens-

loopbestendige woningen op het achterterrein.  

 

Het ensemble wordt gecompleteerd door een buiten-

schoolse opvang (BSO/KDV) en een dans-/ toneelschool 

met ondersteunende faciliteiten achter de Mariakapel. Zo 

zal ook die kapel weer functioneel kunnen worden voor 

bijvoorbeeld bruiloften en uitvaarten. 

 

Al met al een ambitieus plan met heel veel potentie. Op 

YouTube (www.youtube.com/watch?v=8MT5jPHniDM&fe

ature=youtu.be) staat inmiddels een video van 20 minuten 

over deze presentatie waarin meer gedetailleerde infor-

matie is te vinden.
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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) 


