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In dit nummer
…valt weer op hoe muzikaal en groen Hees is. En rijk aan historie. We staan stil bij de betekenis en het
verscheiden van de Nijmeegse schrijver, dichter en vertaler Pé Hawinkels veertig jaar geleden. Typische
Neerbossche recepten van vroeger zijn te vinden in Het Van ’t Lindenhoutmuseum. De Stenen Bank wijst de weg.
Hoe herdenken we de Heese oorlogsdoden? En hoe kunnen we omgaan met de dierbare overledenen van nu? U
leest het hier. We besteden verder aandacht aan het succesvolle Midsummer Muziekfestival en kijken vooruit
naar alweer de tiende aflevering van de Bach Cantates en de Parels van Sint Petersburg. Onder heel veel meer.
Ontdek met ons de Nijmeegse Nachtegaal, het Hussemer varken en de eekhoorns van de Kerkstraat…

De Herfst van Hawinkels in Hees
Peter Altena

Uitgerekend in Nijmegen-West ligt de enige Pé Hawinkelsstraat ter wereld.
De weg draait en dat verraadt een eigen wil. Het is er groen en meestal rustig. De
eigenheid blijft wat verborgen, het grote verkeer mijdt de Pé Hawinkelsstraat.
Pé Hawinkels (1942-1977), de naamgever van de straat, lijkt in de vele
jaren na zijn dood steeds verder van
de snelweg van de Nederlandse literatuur verwijderd. Om Hawinkels
hangt nu slechts stilte. Dat is jammer. Hij vertegenwoordigde met zijn
vele talenten, als vertaler, als dichter
en als bohémien, een uniek geluid in
Nijmegen en Nederland. Omdat het
dit jaar veertig jaar geleden is dat
Hawinkels overleed, zijn degenen die
hem niet vergeten zijn druk bezig om
nieuw rumoer te organiseren.

Foto: Cor Stutvoet,
Collectie Literatuurmuseum Den Haag

Litanie
Luchtfoto: © Dotka Data BV

In het hart van de stad spreek ik met
Frits Robeerst en Han Rouwenhorst
en zij raken niet uitgesproken over
Hawinkels. Waarom spannen zij
zich in voor de hete “herfst van

Zomeragenda
Herfstagenda
Q
Q
Q
Q

Herdenking Heese oorlogsdoden > maandag 25 september vanaf 16:00 uur in en om de Petruskerk > Zie p. 9
Ommetje Hees > zaterdag 7 oktober vanaf 19:30 uur vanaf St. Josefklooster aan de Kerkstraat > Zie p. 28
Jubileum Bachcantates > zaterdag 7 en zondag 8 oktober vanaf 19:30 uur in Petruskerk > Zie p. 4
Uitvoering Nijmeegs Strijkersgilde > zondag 29 oktober vanaf 15:30 uur in Petruskerk > Zie p. 20
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Hawinkels”? Is de roem van de bekende Nijmegenaar van
weleer niet gesmolten als de sneeuw van voorbije jaren?
Op kalme doch besliste wijze vertellen zij wat Hawinkels
ons te zeggen heeft. Voor oud-leraar Nederlands Frits
Robeerst is er geen twijfel mogelijk: Pé was in Heerlen
zijn klasgenoot, in Nijmegen zijn vriend en nu, jaren

later, is hij voor hem nog steeds van betekenis. Als een
echte leraar heeft hij voor mij kopietjes gemaakt van de
gedichten die de tand des tijds doorstaan hebben. Samen
lezen we de litanie die Hawinkels schreef voor Bob Dylan,
Robeerst moet lachen en nu en dan fronst hij bij regels zijn
wenkbrauwen.

Monumenten
Voor Han Rouwenhorst kwam Hawinkels tot leven na
diens dood. In het huis, waar Hawinkels zojuist gestorven
was, bezocht hij een feest en de geest van Hawinkels hing
er nog rond. Het was het begin van een onverflauwde
belangstelling. Het werd Rouwenhorst duidelijk wat
Hawinkels voor een fenomeen was geweest.
Kort na Hawinkels’ dood werd een aantal monumenten
voor hem opgericht. Papieren monumenten. Het belangrijkste was de vuistdikke bundel Moet dit een wereldbeeld
verbeelden? Velen haalden in dat boek herinneringen op,
sommigen probeerden Hawinkels’ betekenis te bepalen.
Wat het liet zien was dat Hawinkels voor velen iemand
was geweest en dat pogingen om hem voor het een of
ander postuum in te lijven vergeefs waren.

Kwikzilver
Hawinkels was een kwikzilverige man, ongrijpbaar, gezegend en gestraft met vele
talenten. Hij schreef songteksten voor Herman
Brood, vertaalde het
boek Job en het werk
van Thomas Mann,
racete met zijn
bolide door de straten van Nijmegen,
wekte de Nijmeegse
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Column |
Henk Termeer

Universiteit met zijn columns op ruwe wijze uit een zelfgenoegzame slaap en was de nieuwe radicale studenten met
zijn onafhankelijke geest een gruwel. Hawinkels was jazz
en poëzie, literatuur en liefde.
De vele gezichten van Hawinkels worden in beeld gebracht
door een reeks activiteiten:
−− Op vrijdag 29 september is er op de Radboud Universiteit
een congres over Hawinkels als vertaler;
−− op zaterdag 30 september is Bibliotheek Mariënburg
het toneel van een jazz & poetry-manifestatie.
Vooraanstaande musici en dichters hebben zich laten
inspireren door het werk van Hawinkels en laten hem
klinken.
−− Op zondag 1 oktober vindt er in Nijmegen-Oost een poëziewandeling plaats, met aansluitend een programma in
café Trianon aan de Berg en Dalseweg.
−− Exposities in de Universiteitsbibliotheek (vanaf 29-9) en
het Poëziecentrum Nederland – Openbare Bibliotheek
(vanaf 1-10).
−− Op zaterdag 25 november als onderdeel van De
Wintertuin een avond met de winnaar van de
Pé Hawinkels prijs 2017.
−− Misschien nog meer?

Levend
De herinnering aan Pé Hawinkels wordt zo levend gehouden. De eigenzinnigheid van Hawinkels vindt een mooie
weerspiegeling in de aan hem gewijde straat. De naamgever treedt de komende maanden even uit de schaduw, de
inwoners van de straat staan daarmee in het licht van de
belangstelling.

Digitaal Hees

Back (In Y'r Love) – Tekst Pé Hawinkels
when the wind is crawlin
at y'r basement floor
& the rats are runnin round
tryin to get underneath y'r chamberdoor
when I smell the stench
of y'r sweatstained sheet
& I see this french chick lickin my speed
when the snow is wettin
my old wooden chair
& the crabs are runnin round
in my pubic hair
when y'r bubblegum is stickin
in my pubic hair
when all my old sollicitors
come around, only needles for a pay
& all my brandnew visitors
only have spoons to give away
all my precious pleasures
you took away with all y'r charms
& all my so-called treasures
made a strainer of my arms
damn this cruel december
days shift into nights
I wish I could remember
how you drifted from my sight
anything I can think of
it never seems enough
I make friends with y'r daddy
I make friends with y'r dog
just to get you to let me back in y'r love
just to get you to let me back in y'r love

Hees bestaat niet alleen in het echt. Naast
of boven het historisch gegroeide, fysieke
Hees groeit er sinds het begin van de jaren
negentig ook een digitale, online variant
van onze woonplaats, een soort i-Hees. Dat
virtuele Hees bestaat uit een aanzwellende,
heel gevarieerde en ook nogal veranderende
verzameling webadressen. Op al die verschillende websites en Facebookpagina’s van
verenigingen, clubs, wijken, buurten, straten,
verzorgingscentra, bedrijven en beroepsbeoefenaren, en niet te vergeten ook van families en individuen, zijn dus stukjes virtueel
Hees te vinden. Die bestaan veelal uit heel
praktische informatie over de betreffende
organisatie, groep of persoon. Ze vervangen
vaak papieren informatie en zijn daardoor al
snel onmisbaar geworden. Een speciale rol
voor de inwoners van Hees spelen de sociale
websites. Naast de openbare website van
onze vereniging (www.dorpsbelanghees.nl),
bestaan er ook ledensites op Facebook zoals
www.facebook.com/DorpsbelangHees en
daarbuiten burenwebsites als hees.nextdoor.nl
en heseveld.nextdoor.nl. Al die kanalen bieden ons de mogelijkheid om elkaar op de
hoogte te houden, nader te leren kennen en
met elkaar in contact te treden. Toch kun je
digitaal Hees ook gebruiken om met het verleden en de vroegere bewoners van Hees kennis
te maken. Kijkt u met het oog op de komende
herdenking van de Heese oorlogsdoden maar
eens op www.dorpsbelanghees.nl/wo2.

Dr. Henk Termeer (1949) is gepensioneerd
en actief als historicus. Hij woont in Hees,
is gehuwd en vader van drie inmiddels
volwassen kinderen. Hij publiceerde eerder boeken en artikelen over de geschiedenis van Nijmegen, Hees en het Zuiden
van Nederland met enige nadruk op de
recente geschiedenis en de periode rond
de Tweede Wereldoorlog.

de stenenbank

| september 2017

3

Smullen met Bach

wil van het publiek. Ook de blinden en slechtzienden op de
eerste rijen zingen dan enthousiast mee. Via de website
zijn voor hen (en alle andere geïnteresseerden) de ingezongen koorpartijen beschikbaar.

Tien jaar Cantates in Hees
Tony Schouten

met veel plezier gedaan, maar het is goed om even afstand
te nemen. Hij wordt opgevolgd door Margot Leger en Gaby
van Hoof. Ook Henk Gols doet een stapje terug. Er komen
twee collega-inleiders bij, waarmee hij om beurten de
inleidingen op de Cantates zal verzorgen.

De voorbereidingen
Tien jaar Bach Cantates betekent ook tien jaar ervaring en
de voorbereidingen verlopen inmiddels dus ook volgens
een vast stramien. Ruim van tevoren zoekt Wouter een
geschikte Cantate uit die – als het even kan – past bij de
tijd van het (kerkelijk) jaar. Hij informeert Henk Gols en
Fons Plasschaert en vervolgens worden de nodige solisten,
koorzangers en instrumentalisten uitgenodigd. Daarbij
kan een beroep worden gedaan op een vaste kern. Ieder
krijgt zijn partij toegezonden en in de week voorafgaand
aan de uitvoering wordt één keer met het koor en één keer
met het orkest gerepeteerd.

Bach had zich vast niet kunnen voorstellen dat de
Cantates die hij componeerde voor de zondagsdiensten
in de kerk, en die toen meestal maar één keer klonken,
meer dan 250 jaar later regelmatig worden uitgevoerd
in een klein kerkje in Hees. En dat gebeurt nu al tien jaar!
Een goede reden om met de Stenen Bank eens een kijkje te
nemen in de Cantate-keuken, met de mensen van het eerste uur: de dirigent en de concertmeester van het Cantateorkest, Wouter van Haaften en Fons Plasschaert.

Hoe is het begonnen?
Er is veel te vertellen over hoe het begon (zie ook “Villa
Nieuw Heeswijk: Muziekrijk!” in de Stenen Bank van juni
2015), maar in het kort komt het hier op neer: na zijn
afscheid van de universiteit wilde Wouter van Haaften,
als groot liefhebber van de Cantates, deze muziek graag
weer gaan uitvoeren, liefst dicht bij huis, in Nijmegen.
Hij wist Fons Plasschaert, die hij nog kende van het
studentenorkest in Utrecht, over te halen om de uitdaging
samen aan te gaan, en het lukte! Op 7 oktober 2007 klonk,
onder grote belangstelling, de eerste Bach Cantate in de
Petruskerk. Aanstaande november zijn het er al honderd
en dat wordt gevierd met een jubileumconcert. Zie daartoe de aankondiging.

Wat is het geheim?
Elke tweede zondag van de maand zit de Petruskerk weer
vol met een enthousiast, grotendeels trouw, publiek. Al
die mensen weten waar ze voor komen, want het recept

De uitvoering

voor de Bach Cantates is in die tien jaar vrijwel ongewijzigd gebleven. Zo heeft de uit te voeren Cantate altijd een
slotkoraal, waarbij iedereen mag meezingen. Als vaste prik
wordt daarom begonnen met een voorafje: het oefenen
van het slotkoraal met de aanwezigen. Sommigen hebben van tevoren thuis al geoefend met de bladmuziek die
beschikbaar is via www.bach-cantates-nijmegen.nl.
Daarna is er een korte inleiding op de uit te voeren Cantate
door Henk Gols, die daarbij de tekst in breder perspectief
plaatst. En dan volgt het hoofdgerecht: de uitvoering
van de Cantate in z’n geheel en eindigend met het eerder
geoefende slotkoraal, gezongen door het koor en ieder die

Op de zondagmiddag vóór de uitvoering is de finale repetitie met solisten, koor en orkest, en dan is iedereen er klaar
voor. Of bijna klaar, want het is hard werken en ook musici
moeten eten, en de uitvoering begint al om 19:30 uur. Maar
daar is in voorzien. Na de repetitie staat in het huis van
Wouter en zijn vrouw Dieuwke de maaltijd klaar! Daarna
is iedereen keurig op tijd terug in de Petruskerk, nu echt
helemaal klaar voor de uitvoering van weer een mooie
Bach Cantate.

Legendarisch smullen
Die gezamenlijke maaltijden zijn intussen legendarisch.
Het is een echte, warme maaltijd voor vaak wel veertig
personen, die door Dieuwke met een paar vriendinnen
in de eigen keuken wordt bereid. Niet gemakkelijk voor
zoveel eters maar, zo wil de overlevering, het is iedere keer
weer heel lekker!

En nu verder?

Lustrumconcert Bach Cantates, 7 en 8 oktober: Magnificat
Het tienjarig jubileum van de Bach Cantates in Hees
wordt gevierd met een speciaal concert. Op 7 én 8
oktober 2017 wordt in de Petruskerk Bachs beroemde
Magnificat uitgevoerd: een prachtig, sterk geconcentreerd muziekstuk van twaalf heel verschillende delen
voor solisten, vijfstemmig koor en groot orkest. De aanvang van beide avonden is om 19:30 uur.
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Zoals altijd zijn de Cantates gratis toegankelijk en ook
bij dit concert worden de aanwezigen van harte uitgenodigd om in het laatste deel mee te zingen. Er kan thuis
alvast worden geoefend met behulp van de bladmuziek
van het slotkoraal, en sinds kort ook met de door koor
leden ingezongen partijen. Die zijn beschikbaar via
www.bach-cantates-nijmegen.nl

Natuurlijk gaat het verder. Van de circa tweehonderd
Cantates die bewaard zijn gebleven, zijn er 120 met slot
koraal. En die zijn nooit op. Na het jubileumconcert in
oktober klinkt er op de tweede zondag in november dus
weer gewoon een Bach Cantate in Hees. Wouter heeft hem
al uitgezocht.

En het eten?
Die belangrijke gezamenlijke maaltijd blijft bestaan, maar
ook daarin gaat iets veranderen. Al die jaren hebben de
musici genoten van de kookkunst van Dieuwke en haar
team, en die vonden het natuurlijk ook leuk om met elkaar
die grote maaltijden te verzorgen. Maar het is wel zwaar.
Voortaan is er nog wel het slokje vooraf, en de soep, en iets
lekkers toe, maar neemt iedereen verder een eigen boterham mee.
Maar… ter gelegenheid van het tweede lustrum verschijnt
er een jubileumboekje met, naast andere bijdragen, vijf
recepten van gerechten die door Dieuwke en haar team
in de afgelopen jaren voor het hele gezelschap zijn bereid.
Wie dat wil, kan straks dus niet alleen in de Petruskerk
maar ook thuis aan tafel blijven smullen met Bach!

Oproep voor vrijwilliger
Op de zondag van de Cantate zette Cecilia Hennissen
altijd een aantal dingen klaar en ze ontving de mensen in de kerk. Zij deelde dan de nieuwsbrief uit met
het slotkoraal en begeleidde soms de blinden naar
hun plaats. Vanwege drukke werkzaamheden moet
Cecilia daarmee gaan stoppen. Haar taken kunnen niet
worden overgenomen door een van de bij de Cantate
betrokkenen omdat die dan nog met de muziek bezig
zijn. Welke trouwe bezoeker van de Cantates zou de
taken van Cecilia willen overnemen?

Toch gaan er een paar dingen veranderen. Fons
Plasschaert zal terugtreden als concertmeester. Vanaf
het begin was hij nauw betrokken bij alle voorbereidingen voor de uitvoeringen, zoals orkestleden zoeken en
muziekpartijen van aanwijzingen voorzien. Dat heeft hij
de stenenbank
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Voormalig bloemisterij Hutting

De rijke geschiedenis van een Hees’ familiebedrijf
Céline Habes

de landelijke vereniging Fleurop, zodat hij kan samenwerken met aangesloten bloemisten in het land.

Decennialang werd menige bruiloft, klooster, bedrijf of kerk in Hees en omstreken opgesierd met de hulp van Bloemisterij Hutting. Theo Hutting en zijn vrouw Anita schetsen
op een warme zomerdag in hun prachtige tuin (aan hen hoef je natuurlijk niks te vertellen over mooie bloemen en planten) de rijke geschiedenis van de voormalige familiezaak
aan de Kerkstraat.

Exclusief assortiment

Antiquiteiten
In de jaren ’90 komt Anita in de zaak. Zij waardeert de
afwisseling tussen administratie en praktijk, door in de
kas te werken en klanten te helpen. Ook de inrichting van
de zaak komt voor haar rekening. Haar smaak in bloemen
en decoratie blijkt bij veel mensen aan te slaan: de bloemstukken en versieringen lopen goed. Inmiddels heeft de
bloemisterij ook wat antiquiteiten en curiosa in het assortiment. Na drie inbraken in de winkel binnen één week
besluiten Anita en Theo dit onderdeel echter uit de zaak te
halen.

Theo’s opa, genaamd Theodorus Hutting, werkt rond
1900 als tuinman bij de voormalige villa Andelshof in de
Kerkstraat; hij is dan in dienst van jonkheer Rijckevorsel
van Kessel. Theodorus woont in een tuinmanswoning bij
de villa en kweekt fruit. Daarmee legt hij de basis voor het
familiebedrijf.

Na de oorlog nemen de opdrachten weer toe. De bloemist wordt gevraagd om het dorp te versieren tijdens
de Sacramentsprocessies in de jaren ’50, bij trouwfeesten mag menige kerk versierd worden (tot de kerk in
Beuningen aan toe) en ook bij andere feesten wordt de
hulp van Hendrik regelmatig ingeschakeld.

In 1909 wordt Theodorus’ zoon Hendrik geboren. Ook hij
begint al jong met het kweken van bloemen en planten in
broeikasjes bij zijn ouderlijk huis en hij komt te werken bij
een kwekerij. Hendrik moet echter in militaire dienst en bij
terugkomst kan hij niet meer terecht bij zijn oude werkgever. Hij besluit daarom
voor zichzelf te beginnen.
Hij kweekt bloemen en
planten, start een winkel
en drijft ook handel via
de veiling; toen nog op de
Graafseweg.

Palmen op de bakfiets

In 1942 wordt Theo geboren. Van jongs af aan is hij betrokken bij de bloemisterij. Hij erft duidelijk het groene-vingers-gen van zijn opa en vader en volbrengt de tuinbouwopleiding in Nijmegen en Vught. In 1960 komt hij in de zaak
en neemt deze in 1970 over, als zijn vader Hendrik komt te
overlijden.

Voor die tijd vooruitstrevend is de palmenverhuur. Hendrik
komt deze op de bakfiets afleveren! Ook in andere zaken is
Hendrik zijn tijd vooruit. Er komt in 1948 al een telefoonaansluiting en ook wordt hij als een van de eersten lid van

Drie jaar later wordt het nieuwe winkelpand met een grote
plantenkas gebouwd aan de Kerkstraat 187. De bedrijven
in de omgeving van Hees, de kloosters en de uitgebreide

De oorlogsjaren
Tijdens de oorlogsjaren
moet ook Hendrik hard
werken om het hoofd boven
water te houden. Gelukkig
weten de klanten de bloemisterij wel te vinden als
ze op zoek zijn naar een
cadeautje voor feestelijkheden. Zo lukt het Hendrik
toch om genoeg planten en
bloemen te verkopen.
6

Hendrik is trots op zijn grote klantenkring in het algemeen
en op enkele klanten in het bijzonder: voor de bestellingen
van de familie Van Hoof, van wie zoon Jan als “redder van
de Waalbrug” wordt beschouwd, laat hij alles uit zijn handen vallen.

particuliere klantenkring zorgen voor een ruime vraag
naar bloemen en planten. Met de opkomst van de grote
tuincentra besluit Theo om zich te specialiseren in bloemen. Hij haalt drie keer in de week bloemen van de veiling
en werkt daarnaast samen met een collega in Malden, die
eens per week naar Aalsmeer gaat voor apartere bloemen.
Dit zorgt voor een exclusief assortiment bij bloemisterij
Hutting.
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Met pensioen
Aan het begin van de nieuwe eeuw komt heel in de verte
het pensioen van Theo in zicht. De drie dochters van de
familie kiezen voor andere richtingen dan de bloemisterij
en zo sluit op 31 december 2005, met het pensioen van
Theo, de zaak definitief. Het perceel waarop de bloemisterij staat, wordt verkocht aan een projectontwikkelaar.
Later worden er villa’s en twee-onder-een-kapwoningen
gebouwd, waar Theo en Anita komen te wonen.
En nu, op de plek waar opa Hutting het familiebedrijf
begon, kijken Theo en Anita na jaren van hard werken, veel
klanten, lange dagen en ontelbare bloemen en planten
vol trots terug op de – hoe kan het ook anders – bloeiende
geschiedenis van het familiebedrijf.
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“Wat de pot schaft!”
in de Weesinrichting Neerbosch

Op een steenworp afstand van Hees ligt het Van ’t
Lindenhoutmuseum. Tussen de bedrijven aan de
Hogelandseweg door, kom je in een ware oase terecht van
het voormalige Kinderdorp Neerbosch. Het museum is
namelijk gevestigd in de 135 jaar oude Weezenkapel van
de Weesinrichting Neerbosch. Die wordt in 1867 gesticht
door de bijbelverkoper Johannes van ’t Lindenhout uit
Beuningen. Het weeshuis groeit al snel uit tot een compleet zelfvoorzienend dorp.
Rond 1890 wonen er al bijna duizend kinderen, die vaak
met de tram door Hees reizen naar het kinderdorp. De
gebouwen worden door de wezen onder leiding van
hun leermeesters gebouwd. Voedsel komt van de eigen

Van ’t Lindenhoutmuseum, Nijmegen
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verschillende historische zaken aan de orde: de productie
van voedsel, via de bereiding tot aan de maaltijd op tafel.

Enthousiaste vrijwilligers gezocht

Aan tafel circa 1935 (Van 't Lindenhoutmuseum fotoarchief)

Jan Brauer

Paarden bij de boerderij circa 1950 (Van 't Lindenhoutmuseum fotoarchief)

boerderij en tuinderij. Ze timmeren meubilair, maken kleding, klompen en schoenen. De weeskinderen groeien er
op en leren een vak om zich later zelfstandig in de maatschappij te kunnen redden. De bewogen geschiedenis van
die kinderen is te zien in genoemde Weezenkapel uit 1882,
die door de wezen zélf werd gebouwd.

Museumerkenning
Het Van ’t Lindenhoutmuseum kreeg onlangs de museumerkenning en vertelt ons nu het verhaal van 150 jaar
wezenopvang en jeugdzorg in Nederland. Het perspectief
van het kind staat centraal. Vanaf september is er een
nieuwe expositie over het eten op Neerbosch: “Wat de pot
schaft!”. Wat staat er de afgelopen 150 jaar zoal op tafel?
Typische Neerbossche recepten en het thema voedsel in
het kinderdorp zijn te zien en te proeven. Daarbij komen

Aardappelen schillen circa 1900 (Van 't Lindenhoutmuseum fotoarchief)

Het museum laat de leefwereld van het kind zien in exposities, maakt programma’s voor het onderwijs, organiseert
concerten, lezingen en workshops. Een kleine staf werkt
hier continu aan, samen met vrijwilligers. Conservator
Anne-Marie Jansen van het museum: “We zijn een klein
museum en werken graag met vrijwilligers van verschillende leeftijden. We kunnen best enkele nieuwe, actieve
vrijwilligers plaatsen, omdat enkelen onlangs een baan
hebben gekregen. Na een inwerkperiode helpen onze vrijwilligers mee bij activiteiten, openstelling, ontvangsten
van groepen, digitaliseren van foto’s en diverse museum
klusjes. We gaan uit van minimaal twee dagdelen per
week.”
Mensen die interesse hebben, kunnen contact
opnemen met Anne-Marie.
Zie daartoe www.vantlindenhoutmuseum.nl

Hoe herdenken we de
Heese oorlogsdoden
op maandag 25
september 2017?
Van 16:00 tot 16:45 uur in de Petruskerk
(toegang gratis):
−− Welkomstwoord
−− Interview met Peter Will jr., zoon van verzetsman
Peter Will, afgenomen door Jan Brauer
−− Muzikale bijdrage Waalnoot-strijkersemble
−− Kinderen van De Lanteerne lezen elk de naam, de
leeftijd en het woonadres van een oorlogsdode voor

Aansluitend op het kerkplein
(tot circa 17:15 uur):
−− Kinderen van De Lanteerne lezen gedichten voor
−− Overweging door pastoor Van Gorp van de
Dennenstraatkerk
−− Neerleggen van kransen en bloemen bij de
vorig jaar onthulde herdenkingsplaquette door
nabestaanden en kinderen van basisschool De
Lanteerne, onder muzikale begeleiding van het
Waalnoot-strijkersemble.

Keuken en broodkamer rond 1920 (Van 't Lindenhoutmuseum fotoarchief)

Aansluitend is er gelegenheid tot napraten met een
drankje voor medewerkenden, gasten en andere aanwezigen. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!
Een overzicht van de namen van de Heese oorlogs
doden met een verwijzing naar uitgebreide informatie
is te vinden op www.dorpsbelanghees.nl/wo2
de stenenbank
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Zoals wij, Fabiénne en Thom, beschreven in de vorige aflevering van
de Stenen Bank, is de eerste steen van het oude
St. Dominicuscollege te Neerbosch tevoorschijn gekomen.
Uiteraard hoorde er destijds een mooie ceremonie bij. Met behulp
van Paul Eijkhout (oud-Heesenaar) ontvingen we een transcriptie
van artikelen die in 1925 in De Gelderlander zijn verschenen bij deze
gelegenheid. Een goede reden dus voor een vervolgartikel.

“En nu onder den drang Gods bij onze inrichting

OPROEP

al sinds meerdere jaren zich telkens zoovelen
aanmelden om er hun opleiding tot het priesterschap te ontvangen, dat wij geen voldoende plaats
meer hebben, en telkens een groot aantal moeten
afwijzen.”

De ceremoniële eerstesteenlegging van
het Dominicuscollege
Fabiénne van Trappen en Thom van Rijswijs

In de eerste steen van het Dominicuscollege, die dankzij
Jan Peters goed bewaard is gebleven, zat een loden koker.
Deze koker bevatte een oorkonde die was geschreven
voor de eerstesteenlegging. In het Documentum-Sollemne
(Latijn voor “officieel document”) staat onder andere

geschreven dat de bouw van het oude Dominicuscollege
gerealiseerd ging worden. Ook staan er een tal van
namen van betrokkenen bij deze gelegenheid. Een voorbeeld van een naam die voorkomt is de naam van Pater
Provinciaal die de kerkelijke gebeden uitvoerde samen
met zijn twee assistenten, Pater Tummers O.P. en Pater
B.L. Kuhne.

Een nieuw college

Veel belangstelling

Nieuw leven

Er was veel belangstelling voor de ceremonie, dus kwamen allerlei mensen vanuit het hele land luisteren naar
de gebeden. Pater Provinciaal heeft een toespraak gegeven tijdens de ceremonie. Hierin verwees hij bijvoorbeeld
naar Pater Dominicus van Zeeland: “Het is nu ongeveer
70 jaar geleden dat Pater Dominicus van Zeeland, pastoor
van den Broerskerk te Nijmegen, het bescheiden begin
maakte van hetgeen eenmaal het St. Dominicuscollege
zou zijn.” Deze Pater Dominicus begon met het lesgeven
aan jongeren die in het priesterschap wilden treden. Iets
wat deze Pater Dominicus hen leerde, was Latijn.

Op 20-08-1925 vond zoals gezegd de eerstesteenlegging
van het nieuwe Dominicuscollege ceremonieel plaats en
dit betekende heel veel voor de Orde en voor de Kerk. Dit
was de plaats waar nieuwe priesters zouden ontstaan en
het was tevens “een bron van nieuw leven”, volgens De
Gelderlander.

Steeds meer studenten
Langzaam maar zeker werden de eisen voor de opleiding
strenger. Niet alleen Latijn werd gegeven, maar ook bijvakken werden belangrijk. De wens naar een internaat
groeide vanwege het toenemende aantal studenten. In
de buurt van de St. Stevenskerk, wat vroeger de Lange
Nieuwstraat was, stond het allereerste gebouw van het
Dominicuscollege, opgezet door Pater Dominicus. Hier
zaten 31 leerlingen en binnen een korte tijd werd dit uitgebreid tot ruim tweehonderd leerlingen.
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Uitbreiding op de Lange Nieuwstraat was onmogelijk
en dus moest er een nieuw gebouw komen. Een vrome
vrouw die de Witte Poort bewoonde, had de Orde van
Domincanen een deel van haar landgoed achtergelaten.
Dit terrein te Neerbosch was ideaal voor de bouw van een
nieuw college.

Ter afsluiting van zijn toespraak zei Pater Pronvinciaal:
‘‘Mogen de elementen het hechtste materieele bouwwerk
van menschenhanden in ongekende krachten verwoesten,
het geestelijke bouwwerk blijft bestaan.’’ Pater Provinciaal
heeft dit eigenlijk wel mooi gezegd, want tot de dag van
vandaag kennen wij allen nog het Dominicus College.

Kribjesroute Hees:
plaats ook een
kerststal!
“…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…”
Doe dit jaar ook mee en plaats een mooie kerststal.
Groot of klein, modern of klassiek, laat uw fantasie
de vrije loop! Tot en met 15 november 2017 kunt u een
“kribje” aanmelden voor de Kribjesroute in Hees. U
doet dit via de website www.kribjesroute.nl
Van 17 december 2017 tot en met 6 januari 2018 kunt
u de Kribjesroute in Hees wandelen of fietsen, langs
een ongekend aantal kerststallen in ons mooie dorp
Hees.
Dus ga naar de genoemde website en meld uw kribje
aan!

De foto’s van de oorkonde en een vertaling zijn te bewonderen op de site Noviomagus:
www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/
Dennenstraat135/Dennenstraat135.htm
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Met de riviernimf naar de overkant
Roos Biemans

In de Meerkolstraat aan de rand van Hees bevindt zich in een onopvallend rijtjeshuis een
kleine uitvaartonderneming, Najade geheten. Eigenaresse Irene van Dongen verzorgt
vanuit hier uitvaarten in de regio, in heel Nederland en soms zelfs daarbuiten.
Toen Irene een tiener was, werd vanaf het binnenvaartschip waar ze opgroeide de as uitgestrooid van een kennis. Natuurlijk hielp zij ook mee tijdens dit afscheid, en ze
vond het eigenlijk ontzettend mooi. Sindsdien heeft de
interesse in het begeleiden van uitvaarten haar niet meer
losgelaten.

Droom
Ook toen ze jaren later een uitdagende baan in de logistiek
had, bleef het idee van een eigen uitvaartorganisatie trekken. Drie jaar geleden maakte ze uiteindelijk de keuze om
de opleiding tot uitvaartbegeleider te volgen, in de eerste
plaats om te kijken of het beroep wel echt bij haar paste.
Haar interesse werd hier alleen maar verder aangewakkerd.
Twee jaar geleden heeft ze de knoop doorgehakt en haar
baan opgezegd om van haar droom werkelijkheid te maken.

Riviernimf
De naam van haar eigen uitvaartbedrijf was al snel duidelijk: Najade, de naam van het binnenvaartschip uit haar
jeugd. De Najaden zijn riviernimfen uit de Griekse mythologie, die bescherming bieden aan degenen die over rivieren reizen. Irene legt ook een link met de rivier de Styx, de
rivier die overledenen volgens de
Griekse mythen moeten oversteken om in het dodenrijk te
komen. Zoals deze Najaden
de doden begeleiden over
de rivier naar het dodenrijk, zo wil Najade de
nabestaanden begeleiden bij hun afscheid.

Álles bespreekbaar
Voor Irene staat daarbij centraal dat
alles, maar dan
ook echt alles,

bespreekbaar is. Er is volgens haar eigenlijk maar één ding
dat vaststaat en dat is het moment van begraven of cremeren zelf. Alle andere zaken staan volledig open voor een
eigen invulling. Alle details van de uitvaart kunnen door
de nabestaanden zelf worden bepaald: waar het lichaam
opgebaard wordt (veel mensen weten bijvoorbeeld niet
dat dit ook thuis kan, of zelfs in de tuin onder een dakje),
waar een herdenking wordt gehouden, enzovoorts. Najade
helpt beslissingen te nemen die passen bij de overledene.

Meer dan uitvaarten
Irene vindt het belangrijk dat mensen bij leven al nadenken over hun overlijden. Ze geeft daarover ook workshops
onder de naam “Hoe wil jij herinnerd worden?”. Ze laat
deelnemers nadenken over wat zij belangrijk vinden in
het leven en gebruikt dit als uitgangspunt voor hoe zij hun
uitvaart zouden willen invullen. Zo weten nabestaanden
later beter wat er moet gebeuren.
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In al haar werk moedigt Irene mensen actief aan om
verder te kijken dan het vanzelfsprekende, verder dan
de standaardzaken. Door de mogelijkheden te belichten
kunnen mensen tot hun eigen verhaal komen en dat een
plek geven in hun uitvaart. Wat na twee jaar ondernemen
meer tijd en energie vraagt dan ze vooraf had verwacht is
de profilering, zorgen dat haar bedrijf naamsbekendheid
krijgt en behoudt. Inmiddels weten steeds meer families
Najade Uitvaarten te vinden. Een belangrijke groep waar
Najade uitvaarten voor verzorgt is de schipperswereld
waarin Irene is opgegroeid. En zo is de cirkel weer terug
waar hij begon - met een uitvaart vanaf een schip.
Meer informatie:
www.najade-uitvaarten.nl, 06 3434 2117

Foto: Ton van Seeters

Technologie
Irene benut graag de mogelijkheden van technologie. Zo
heeft zij op haar site een plek voor online condoleances.
Vrienden en kennissen kunnen hierop in hun eigen tijd
een verhaal schrijven over de overledene, en er zelfs foto’s
bijvoegen. Zo ontstaat een verzameling van bijzondere verhalen over de overledene. Deze worden allemaal gebundeld
en als een herinneringsboek aan de nabestaanden gegeven.
Dit is een van de manieren waarop Irene ook ná de uitvaart
in contact blijft met de nabestaanden, om te kijken of ze
nog hulp nodig hebben; van haar, of van anderen in haar
netwerk. Want hoewel ze formeel een eenmansbedrijf
heeft, benadrukt ze dat je een uitvaart nooit helemaal
alleen kunt verzorgen. Contact met andere dienstverleners is noodzakelijk voor het regelen van bijvoorbeeld een
locatie en vervoer voor de uitvaart. Hiervoor onderhoudt
Najade een groot netwerk van ondernemers in de uitvaartbranche en daarbuiten.

Foto: Lisette Bleumer
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Verder kijken

Foto: Najade Uitvaarten
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Verslag van het Midsummer
Muziekfestival 2017

INGEZONDEN BRIEF

Francine van der Heijden

A

G
Het jaarlijkse Midzomerconcert nadert z’n jubileum. Ooit begonnen als concert
in het Distelpark zijn we nu al jaren aan het musiceren in de Petruskerk. Emely,
Jacoline en Geertje hadden met hun Klezmer-trio (A) het publiek buiten onder de
boom willen trakteren op hun prachtige spel, maar vanwege de dreigende regen
ontvingen zij het publiek in het voorportaal van de kerk. Daar klonk hun muziek
schitterend in een onverwacht goede akoestiek. Wat een ontdekking en wat een
leuke binnenkomst voor iedereen!

B

Trees van Hal

De organisatoren hadden het plan opgevat om dit jaar het beroemde Summertime
van George Gershwin tot het thema van de avond te maken. Alle deelnemers werd
gevraagd om eens na te denken of ze niet een versie van het lied ten gehore zouden kunnen brengen. Wat een verassing dat het eerste koppel, de tieners Jillis en
Tijmen (B), een soulful Summertime konden laten horen. De lat lag meteen hoog
voor wie nog zou volgen.

H

Hypnotiserend

C

De jongens zongen ook Ed Sheeran’s Shape of you. Alle benen en tenen van de vele
luisteraars moeten in de swing meegewiebeld hebben, want al bleef het publiek
braaf in de banken, na het optreden steeg een luid gejuich op. Zo zat de stemming
er meteen helemaal in. Het Koor van de Straat (C) nam het stokje over met een
avontuurlijke en hypnotiserende compositie van Philip Glass, een swingend Africa
van Toto en –heel origineel – een Summertime gezongen door een mannenkwartet. Stoer!

Superstrak en verfijnd

D

Hoe lief was daarom de overgang naar Jasmijn en Sarah (D), de jongste deelnemers die samen superstrak twee nummers van Ed Sheeran op keyboard speelden.
Een geweldig idee want we zijn natuurlijk allemaal fan van Ed. De meiden waren
helemaal geconcentreerd en in de muziek.
Het sextet Tony, Jos en 2x2 is 6 (E) legde bij monde van dirigente Tineke Rietbergen
uit hoe dat nou zat met die ingewikkelde naam. Eenvoudig was vervolgens hun
optreden, namelijk mooi en aangenaam. Ze boden een verfijnde keuze aan liederen door zes stemmen en een prachtige afsluiting met Summertime, waarbij de
twee sopranen de melodie muzikaal boven de andere stemmen lieten zweven.

Tot de trotse orde
E
F

Zo gezellig was het dat de presentatoren het publiek tot de orde moesten roepen
na de pauze voor de optredens van Sara, en daarna Karel en Lux. Zangeres Sara (F)
zong haar twee nummers zo prachtig dat het plots helemaal stil werd in de kerk.
Van Sara zullen we nog veel horen, schreef haar zangjuf in het programmaboekje.
En inderdaad, dat denken wij nu ook.
Moeilijk voor zangeres Lux en haar begeleider Karel (G) op de piano om hierop
aan te sluiten misschien? Welnee! Een prachtig lied uit de film La la land klonk
helemaal overtuigend en muzikaal. Presentatoren Francine en Teun keken beiden
plots heel trots, waarom eigenlijk?
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Wie weet meer over
onze indringers?

I

Groots gezelschap
Enfin, regisseur Eddie maande het duo om
de avond niet te laten uitlopen en de Heese
Stemmen (H) aan te kondigen, het grootste
gezelschap van de avond: 24 zangers en een
dirigent. Zij openden origineel met die andere
Amerikaanse musical: West-side Story. Een verzorgd en mooi klein programma werd afgesloten
met een olijk aangekondigd Summertime.

Stevige afsluiter
Special guests van de avond vormde de band
Mind the Gap! (I) Evenals de reeds genoemde
Sara, Jasmijn en Sarah, en Jillis en Tijmen zijn
het jonge muzikanten die hun skills nog steeds
aan het verbeteren zijn bij Muziek op Maat, de
muziekschool waar Hees trots op mag zijn. Met
eigen nummers die aanstekelijk en stevig waren,
besloten de drie mannen met hun stoere drumster Maud hun optreden én de avond met gelukkig nog eenmaal Summertime. Regen of geen
regen, als nu de zomer dan toch niet was begonnen… !

Wij hebben sinds een tijdje twee indringers. De ene
is een heel rossig, de andere heeft ook donkerbruine
haren. Dagelijks rennen ze meermalen heel vrijpostig onze tuin binnen. Om vervolgens de een na
de andere hazelnoot en walnoot te verorberen of
mee te nemen. Gewoon midden op de dag zitten de
brutaaltjes ze voor je neus op te
knagen!
Waar zouden ze wonen, ergens in
de Kerkstraat? Weet iemand dat?
Ik kan jullie geen foto van de boefjes laten zien want daarvoor
zijn ze te vlug. Volgens onze
informatie
leven eekhoorns solitair behalve als
de jongen klein zijn.
Dit moet moeder en kind
zijn en die zullen samenwonen.
Ergens in een rond huis tegen een
flinke boomstam aan.
Graag willen we meer informatie over deze lieverdjes. Zien jullie ze ook vaak? Weten jullie waar
hun nest is? Het lijkt me leuk om jullie reacties te
verzamelen in een volgend stukje voor alle nieuwsgierige lezers. Reacties graag naar de redactie
van de Stenen Bank of bij ons in de brievenbus,
Kerkstraat 60. En trouwens, mocht iemand interesse hebben in een piepjong walnotenboompje:
zeg het ons want we hebben er tientallen!
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Van zondag 20 tot en met donderdag 24 augustus werd
voor de achtste keer het Bouwdorp Hees georganiseerd,
met dit keer als thema “Expeditie Bouwdorp”. Het was
de bedoeling om een hut te bouwen op een onbewoond
eiland. Dit eiland kon dan verder worden aangekleed met
bijvoorbeeld palmbomen en hangmatten. Naast het bouwen werd er weer volop geknutseld en waren er allerlei
leuke activiteiten.
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Uitdelen gezonde hapjes

Even chillen en selfie maken

Hut 9, eerste prijs grote veld

Hut 6, derde prijs grote veld

Hut 17, tweede prijs grote veld

In afwachting van de prijsuitreiking

Foto’s en tekst: Ton van Seters

Eerste prijswinnaars bij hutten gebouwd zonder hulp van ouders

Eerste prijswinnaars kleuters

Tweede prijs kleuters – ze vragen om hulp
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Enthousiasme bij De Kokosnoten

Dit jaar werd afscheid genomen van Debby Wilschut die
vanaf de start van het Bouwdorp Hees in 2010 een prominente rol in de werkgroep heeft gehad. Debby bedankt!

Eerste prijswinnaars grote veld

de stenenbank

Opening van het bouwdorp
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Peter Will: het verhaal van een omgekomen
verzetsman uit Hees
Henk Termeer

Een van de Heese oorlogsdoden is Peter Will. Hij werd in 1896 geboren in Schoonhoven
en was voor de oorlog en tot zijn arrestatie keurmeester van het gemeentelijke
slachthuis in Nijmegen. Hij was gehuwd en vader van zes zonen en woonde aan de
Breedestraat 24 (nu Bredestraat 28) in Hees (Nijmegen).

Al in de dertiger jaren waarschuwde de gereformeerde
Peter Will tegen de nationaal-socialistische ideologie.
Na mei 1940 verspreidde hij
de illegale krant Trouw en
hielp hij mensen die wilden
ontsnappen aan de verplichte arbeidsinzet in Duitsland.
Peter Will verzorgde onderduikers, verleende hulp
aan gestrande geallieerde
vliegers en was betrokken
bij spionage-activiteiten, waarbij hij deel uitmaakte van
de radiogroep van de illegale organisatie van kapitein
Hogerland.

gedachtenis aan Peter Will. Ruim 60 jaar later, in 2008,
begonnen twee van zijn zoons aan een zoektocht naar de
lotgevallen van hun vader in dat laatste oorlogsjaar. Dat
leidde tot resultaten en een interessant boek (zie kader).
In 2015 werd de informatie in dat boek nog onverwachts
aangevuld door het terugvinden van de portemonnee,
enkele foto’s en een nooit verzonden afscheidsbrief van
hun vader. Die bleken na hun inbeslagname al die jaren in
een Duits archief te zijn bewaard.

In 1954 is zijn stoffelijk overschot op de Kriegsgräberstätte
te Sandbostel herbegraven. Maar pas in 1966 kregen zijn
nabestaanden zekerheid en konden zijn stoffelijke resten worden geïdentificeerd. Die zijn vervolgens naar het
Ereveld Loenen overgebracht.

De Waalboog heeft dankzij hulp van het DR. C.J. Vaillant
Fonds, de Vereniging Nederlandse Centrale voor
Praktische Hulpverlening én een succesvolle sponsor
actie een Toektoek aan kunnen schaffen. Met dit project
wordt ten behoeve van oudere en minder mobiele wijkbewoners een brug geslagen tussen de Waalbooglocaties
De Honinghoeve, het St. Jozefklooster en de wijken
Neerbosch-oost Hees en Heseveld. De Toektoek maakt het
mogelijk om eropuit te gaan, om activiteiten te bezoeken
van de genoemde locaties en/of om daar een warme maaltijd te nuttigen in het restaurant.

Wijkbewoners die gebruik willen maken van de Toektoek
kunnen op werkdagen tussen 10:00 en 17:00 uur bellen
naar 06 285 688 09 om een afspraak te maken met de
chauffeur. Het is wenselijk om dit minimaal één dag van
tevoren te doen. Voor een ritje vragen wij een vrijwillige
bijdrage. Dit geld zal worden gebruikt om het onderhoud
van de Toektoek te bekostigen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron
Tomas, coördinator van de Toektoek: 06 390 450 49.

Activiteiten en reserveren

Arrestatie
Op 1 december 1943 werd hij in opdracht van de
Sicherheitsdienst door drie Nederlandse politieagenten gearresteerd; hij was toen 47 jaar. Via gevangenissen en kampen in Arnhem, Utrecht en Amersfoort
kwam hij in oktober 1944 terecht in het SS-kamp
Neuengamme. Tussen 8 en 18 april 1945, op transport
per trein van het concentratiekamp Neuengamme naar
Bergen-Belsen, is hij als gevolg van uitputting en ellende
overleden en in het Nedersaksische Brillit in een massagraf begraven.

Toektoek voor bewoners De Waalboog
en wijkbewoners Neerbosch-Oost, Hees
en Heseveld

Interview met Peter Will jr.
Tijdens de herdenking van de Heese oorlogsdoden, op
maandag 25 september vanaf 16:00 uur, zal Jan Brauer, lid
van de werkgroep Historie, de zoon van Peter Will interviewen over de lotgevallen van zijn vader en de speurtocht
door zijn beide zonen.

Een groep enthousiaste vrijwilligers staat klaar om vele
ritjes voor minder mobiele mensen te verzorgen.
Wekelijks worden er drie activiteiten georganiseerd op de beide locaties. Voor
een overzicht daarvan zie www.
waalboog.nl/clientenblad-bijde-koffie, of vraag het blad
aan bij de receptie van De
Honinghoeve.

−− Het uitvoerige levensverhaal is te vinden in: B. en P.
Will,  Peter Will 21-8-1896 - ??-4-1945. Een levensverhaal (Nijmegen-Veenendaal, 2008).
−− Voor het verhaal over de teruggevonden afscheidsbrief, zie nos.nl/artikel/2064411-zoon-van-verzetsheld-krijgt-na-71-jaar-alsnog-afscheidsbrief.html
−− Zie verder ook www.oorlogsdodennijmegen.nl

Nagedachtenis
Al snel na de oorlog, namelijk op 1 april 1946, is in het
gemeentelijke slachthuis een gevelsteen geplaatst ter
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Zogezegd, zogenaamd

t, d of dt?
Jacques de Vroomen

HET NIJMEEGS STRIJKERSGILDE SPEELT

““PARELS VAN SINT PETERSBURG””

Solist: Tom Sanderman
Op zondag 29 oktober speelt het Nijmeegs Strijkersgilde
onder leiding van Michael Rein in de Petruskerk werken
van de componisten Glazounov, Sjostakovitsj, Arensky,
Borodin en Tsjaikovsky. Zij werkten allen rond de
Russische Revolutie van 1917 in Sint Petersburg.
Sinds 2008 brengt het Nijmeegs Strijkersgilde muziek
over het voetlicht die specifiek voor strijkorkest is
geschreven. Jaarlijks speelt het orkest twee ambitieuze
projecten met uiteenlopende thema’s en wisselende
dirigenten.
Wanneer:
Waar:
Entree:
Reserveren:

Zondag 29 oktober om 15:30
(zaal open om 15:00)
Sint Petruskerk,
Schependomlaan 85, Nijmegen
€ 15,–, (kinderen t/m 12 jaar gratis)
Via info@nijmeegsstrijkersgilde.nl
of bel 06 224 884 33

Kijk voor informatie op www.nijmeegsstrijkersgilde.nl
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Het blijkt een lastig probleem te zijn, de vervoeging van
werkwoorden waarbij de laatste letter een t, een d of de
combinatie dt moet zijn. Duizenden leraren Nederlands
hebben de regels honderdduizenden keren uitgelegd maar
even zo vaak blijft het fout gaan. Fouten met t, d, of dt vallen me bijvoorbeeld ook bijna dagelijks op in de ondertiteling van films of interviews op de tv.
Ik zie maar één oplossing voor het probleem: de regels
veranderen. En daar zijn ook heel goede argumenten
voor want de regels voor de schrijfwijze van d, t of dt zijn
ronduit dwaas. Ik moet dat uitleggen. Je zou de letters t/d
een medeklinkerpaar kunnen noemen. Naast t/d zijn er
nog twee parallelle paren: s/z en f/v. Met de paren s/z en
f/v gaan we in de spelling heel praktisch om. Neem bijvoorbeeld het werkwoord “beven”. Als u schrijft “ik beef”
schrijft u op het eind van het woord een f omdat u een f
hoort. Schrijft u “wij beven” dan moet er een v geschreven
worden, omdat er ook een v als letter klinkt.
Allemaal heel simpel. De spelling volgt de uitspraak. En
dat doen we ook bij het paar s/z. Neem bijvoorbeeld het
werkwoord “peinzen”. Maar bij het t/d-paar geldt de regel
“je schrijft wat je hoort” plotseling niet meer. Zouden we
dat wel doen, dan zou ik in de vorige zin niet “geldt” maar
“gelt” hebben geschreven.
Maar nee, dat mag niet. En dan leggen die leraren
Nederlands of leraren basisonderwijs het maar weer eens
voor de zoveelste maal uit: “Omdat er in het hele werkwoord een d staat moet je op het eind van het woord ook
een d schrijven.” En daarmee zijn we er nog niet want in
bepaalde gevallen moet er dan ook nog een t aan toegevoegd worden. En heel goed opletten bij “jij”: staat
dat vóór of achter de persoonsvorm? Als we met t/d zou
mogen worden omgegaan als met f/v en s/z zou er een aardig aantal onderwijsuren kunnen worden uitgespaard.
Het wort tijt voor een actiegroep. Wie doet er mee? En als
we onze zin krijgen heet deze column voortaan “Zogezegt,
zogenaamt”.

Column | Kwan
Hinde in de Kerkstraat
Zitten is het nieuwe roken. Althans, dat zeggen ze. Wie
“ze” zijn? Geen idee. Voor de zekerheid kom ik van de
bank af en maak ik een rondje door Hees. Als een echte
fitmom ben ik tegenwoordig aan het hardlopen. Gek
genoeg vind ik het nog leuk ook. Als een hinde sprint ik
door de Kerkstraat. Weliswaar als een hinde met een
gebroken poot en tien kilo overgewicht, maar toch, ik
ren! En het mooie is dat ik me een lang verloren zus
van Dafne Schippers waan; behalve wanneer ik na een
uitputtende intervaltraining op mijn app kijk naar de
resultaten (dan blijk ik genetisch meer verwant aan een
slak dan aan Dafne).
Het allerleukste aan mijn nieuwe hobby is misschien
toch wel dat ik ongemerkt een competitie heb aangewakkerd. Bij Manlief welteverstaan. Volkomen eenzijdig
heeft hij zichzelf het doel gesteld om nimmer minder of
langzamer te lopen dan ik. Loop ik 10 km, dan loopt hij
10.1 km. Waar het mij nog niet lukt om 5 km in een half
uur te lopen, komt Manlief triomfantelijk binnenstappen met de mededeling dat hij 5 km ónder de 25 minuten heeft gelopen. Met een rood hoofd en kuitkramp
weliswaar, maar toch. Hij wint!
En het maakt niet uit dat ik voorzichtig aangeef dat het
om het plezier gaat. Dat ik heus geen ambities heb om
zo hard te lopen dat ik terug in de tijd vlieg. Dat ik maar
wat aanmodder. Dan krijg ik prompt een uitleg over
“doelen stellen” en “maximalisatie” waardoor ik weer
eens besef hoe mannen van vrouwen kunnen verschillen. Manlief heeft geen lol in—in zijn ogen—doelloos
rondlopen. Ik daarentegen ben al blij (en trots zelfs) dat
ik mezelf heb opgeraapt en de deur uit ben. Hoe fijn is
het niet om in de buitenlucht te zijn? Te genieten van de
omgeving?
Dus mocht u mij één dezer dagen voorbij zien draven,
zwaai gerust! En voor wie Manlief tegenkomt, zorg dat
u niet met uw ogen knippert. U zou hem weleens kunnen missen.

Kwan (1981) is getrouwd en moeder van twee
kinderen. Ze zat op het Dominicus College,
studeerde daarna geschiedenis, maar doet
tegenwoordig “iets met cijfers” (business
controlling). In haar blog kwangie.com schrijft ze
over haar leven.
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Voordelen van plastic
Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw heeft het plastic
behoorlijk opgang gemaakt en voor een omwenteling in
de verpakkingsindustrie gezorgd. Sinds die tijd gaat alles
in de Polyetheen (PE). Op zich ziet zo’n organisch molecuul
er heel schoon uit met alleen koolstof (C) en waterstof (H)
erin. Bij de verbranding ervan komen ook geen rare stoffen
vrij. Alleen koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO2) en water
(H2O) zijn ons deel. Een ander voordeel is dat PE zacht
wordt bij hoge temperaturen en makkelijk in een vorm kan
worden geperst zodat je oud plastic ook weer gemakkelijk
kunt hergebruiken.

Plastic soep
Illustratie: Joop van Eck

Dik doen over eenvoudige natuurkunde

Plastic
Dick van Eck

Sinds ik plastic apart verzamel en in een aparte plastic zak stop, realiseer ik me pas hoeveel
ik van dat spul gebruik. Het zit eigenlijk overal: opbergmapjes, vleesbakjes, tasjes, balpennen, flesjes, dopjes, doosjes – je kunt het zo gek niet bedenken of er zit wel plastic in. Als
natuurkundige begeef ik me nu wel op het vlak van de scheikunde, maar dat moet dan
maar: over plastic dus.

Als je de definitie van plastic bekijkt, dan is die nog veel
breder dan die van de boterhamzakjes. Plastics zijn namelijk organische stoffen die niet op natuurlijke wijze zijn
gevormd. Stoffen dus die door bedachte chemische processen zijn bereid (gesynthetiseerd). Denk daarbij ook aan
bakeliet (een van de eerste!), PVC, nylon, fibers, perspex
en parkeerpaaltjes. De meest bekende plastics, het plastic
dat zachter wordt bij hogere temperaturen, zijn de thermoplasten. Polyetheen (of Polyethyleen) is daarvan weer
het meest populaire spul. Ons plastic zakje, tasje, bakje en
flesje is hiervan gemaakt.

Etheen
De basis van al dit plastic is een kleur- en reukloos gas dat
een afvalproduct is van de aardolie-industrie, te weten
etheen (of ethyleen). De chemische formule voor het
etheen molecuul is eenvoudig:

De H staat voor waterstof en de C=C voor de dubbelgebonden koolstof. Organischer (dus alleen met C- en H-atomen)
kan het bijna niet. Per jaar wordt in de orde van 100 miljoen ton(!) van dit gas geproduceerd. Nu is het chemisch
een fluitje van een cent om die moleculen open te breken
en aan elkaar te plakken tot enorme moleculen. We krijgen
dan Polyetheen (of Polyethyleen) oftewel het plastic zakje.
In formulevorm wordt dat:

Het ligt voor de hand om PE apart in te zamelen, maar
omdat er zoveel andere soorten plastics zijn is het een
flinke klus om het recyclebare plastic te scheiden. Wat we
in ieder geval nooit moeten doen is plastic zomaar weggooien want plastic vergaat niet! Op den duur vervalt het
in kleinere losse stukjes plastic. PE drijft via het grondwater de oceaan in waar het uiteindelijk terecht komt in een
van de vier maalstromen, waaronder de Sargassozee. Daar
drijft het uiteengerafelde plastic, met nog veel meer troep
overigens, als een soep in duizenden vierkante kilometers.
Tot overmaat van ramp komen de kleine deeltjes via vissen, planten en vogels in de voedselketen terecht en dat
is heel slecht. Het gaat over miljarden kilogrammen waar
er elke dag miljoenen bijkomen – bijvoorbeeld 500 miljard
van die vermaledijde plastic tasjes per jaar!

Hees’ plastic
Het gemiddelde Nederlandse gezin verzamelt zo’n 40 kg
plastic per jaar. Dat is niet zo’n gek getal, want ik heb een
aantal maanden mijn zakje plastic gewogen en kom op
1,5 kg per twee weken. Dat is dus 26 x 1,5 = 39 kg per jaar,

en het valt me niet mee om daar onder te blijven. In Hees
wonen 1300 gezinnen, dus dat levert een plastic massa op
van 40 x 1300 = 52,000 kg per jaar. We hebben het dan nog
niet eens over het andere afval zoals glas, papier, apparaten, GFT, huisraad of vloerbedekking. In totaal produceren
we in Nijmegen 400 kg afval per persoon.

Hees onder zijn eigen boterhamzakjes
Om een idee te geven hoeveel ruimte 52 ton (dat zijn alvast
tien olifanten aan gewicht) aan plastic inneemt, heb ik de
oppervlakte van die 52 ton uitgerekend aan de hand van
een stuk plastic dat 0,050mm dik is (boterhamzakjesdikte).
Met een soortelijk gewicht van 0,95 kg/liter (plastic drijft
dus) komen we op 55,000 liter plastic. Als we dit volume
delen door die dikte, dan komen we op 1,1 km2. Het is dus
zo’n beetje de oppervlakte van Hees, waarmee we onszelf
in één jaar kunnen overdekken. Nu zijn we daar al zo’n vijftig jaar mee bezig, dus we zouden onszelf in die tijd al hebben kunnen overdekken met laag van 50 x 0,050 = 2,5 mm
plastic.

Wees verstandig
Het klinkt allemaal heel gruwelijk en dat is het ook als
we er met ons allen niets aan doen. Nederland en ook
Nijmegen loopt voorop in het scheiden van afval en het
hergebruik ervan. Dat kost een hoop geld dat niet door de
olieproducenten en de oliegebruikers wordt opgebracht.
Destijds was plastic een zegen. Nu moeten we er niet
alleen ervoor zorgen dat het spul niet verder in het milieu
komt, maar ook dat we er minder van gaan gebruiken. Dat
kan door recycling en door bijvoorbeeld de plastic tasjes uit te bannen. We kunnen afbreekbare verpakkingen
invoeren en boterhamzakjes vervangen door een doosje.
Dat lijkt simpel maar dat is het niet, verslaafden als we
zijn.

Bronnen
−− Engelse Wikipedia: Ethylene, Polyethene
−− Site Gemeente Nijmegen voor demografische gegevens en de DAR
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−− CBS heeft “leuke” tabellen (zoek onder huishoudelijk afval): statline.cbs.nl
−− Gegevens over plastic: kijkmagazine.nl/artikel/plastic
−− “The Independent”: independent.co.uk/news/science/polythenes-story-the-accidental-birth-of-plastic-bags-800602.html

Dick is een natuurkundige (klein bijvak chemie), die samen met Tony 40 kg Ethyleen per jaar scheidt,

Veel gasmoleculen H2-C=C-H2 geven dus plastic.

zijn glas in de glasbak stort en die iedere maand zijn papiercontainer volleest.

H2-C=C-H2
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Hoe burgers het verschil maken bij een hartstilstand

Gaat ook Hees mensenlevens redden?
Anton van Veldhuijzen

Jaarlijks worden er in Nijmegen ongeveer honderd mensen gereanimeerd na een plotselinge hartstilstand (in Nederland zijn dat er 10.000). Dat betekent elke week twee reanimaties
in onze stad. Het lukt gelukkig om steeds meer van deze reanimatieslachtoffers te redden.
Overleefden in de jaren ‘80 en ‘90 ongeveer 10% van de slachtoffers een reanimatie, op
dit moment is dat al ruim 20%! In Nijmegen worden dus elk jaar ongeveer twintig mensen
gered door reanimatie. De oorzaak van die stijging is de komst van AED’s (automatische
externe defibrillatoren) en burgerhulpverleners, aldus de ARREST-onderzoekers van het
AMC/VU in Amsterdam. Hetzelfde onderzoek toont aan dat de kwaliteit van overleven
hoog is. Zo’n 90% van de slachtoffers heeft een goede levenskwaliteit en kan zelfstandig
functioneren.

Burgerhulpverlening met AED’s

Hoe werkt het?

In de helft van de gevallen van een hartstilstand is behalve
reanimatie ook een schok (defibrillatie) nodig met een AED.
De hulp moet binnen zes minuten gestart zijn, maar hoe
sneller hoe beter. Elke minuut na een hartstilstand daalt
de overlevingskans met 10%. Het lukt ambulances meestal
niet om binnen zes minuten bij het slachtoffer te komen,
vandaar de lage overleving in het verleden. De komst van
AED’s, de training van burgerhulpverleners, bedrijfshulpverleners, en politie en brandweer zijn aantoonbaar de
oorzaak van het grote aantal geredde slachtoffers.

HartslagNu is een reanimatie-oproepsysteem dat is
opgezet door Ambulancezorg Nederland en dat al meer
dan 100.000 hulpverleners telt. Wanneer de Meldkamer
Ambulancezorg in Nijmegen een reanimatiemelding krijgt,
worden onmiddellijk twee ambulances opgeroepen. Ook
krijgen de burgerhulpverleners die zijn aangesloten bij
HartslagNu een oproep. Die oproep gebeurd per sms of via
de HartslagNu App.

HartslagNijmegen is een lokaal initiatief van professionals (Ambulancedienst, Radboudumc) en de stichting
AED Dukenburg, waar al een goed functionerend netwerk
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Q Effect van hulpverlening

AED-netwerk ook in Hees?
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van AED’s en burgerhulpverleners
is opgebouwd. HartslagNijmegen
wil de AED-aanpak van Dukenburg
verder verspreiden over de stad, ook
in Hees!
Wij vragen daarom iedereen die kan
reanimeren om zich aan te melden
bij HartslagNu (www.hartslagnu.nl).
Kunt u nog niet reanimeren maar
wilt u dit leren, geef u dan op voor
een reanimatietraining in de buurt.
Zie daartoe
www.hartstichting.nl/doe-mee.
Ook vragen we alle eigenaren van
AED’s – bedrijven en particulieren –
deze aan te melden bij HartslagNu.
Uw AED kan zo meer levens reden
dan alleen in uw heel directe omgeving. Ten slotte hopen we dat mensen in uw wijk het initiatief nemen
om gezamenlijk een AED aan te
schaffen en deze aan te melden.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met
Anton van Veldhuijzen, ambulanceverpleegkundige en voorzitter van
de Stuurgroep HartslagNijmegen:
Anton.van.veldhuijzen@vrgz.nl

Vijftig tinten groen
Cor van der Donk

Nu Trump het klimaatakkoord van tafel heeft geveegd, de klimaatverandering als linkse onzin is weggezet en er slechts over “extreme
weersomstandigheden” wordt gepraat, kunnen wij onze voortuintjes weer gaan beklinkeren, de regenpijpen terugleiden naar het
riool en rustig gaan slapen. Het komt goed, money rules the world.
In openbare parken in de Verenigde Staten is de plastic fles weer
welkom en de flessenfabrikant haast zich ons ervan te overtuigen
dat hij er buiten staat. Gelooft u het? Het zal me niet verbazen als de
plasticsoep op de Stille Oceaan, die ook wel drijvende vuilnisbelt of
kunststofarchipel wordt genoemd, door Trump geclaimd wordt als
Amerikaans grondgebied. Er is weinig fantasie nodig om te bedenken wie hij tot uitverkoren bewoners van deze archipel zal uitroepen. Geen muur meer nodig…
Terug naar our own backyard. Het moet ongetwijfeld te maken
hebben met Janne en alle kleinkinderen die mijn leefwereld steeds
nadrukkelijker bevolken: ik word steeds feller als het gaat om het
handhaven en versterken van groen. Qua persoon ben ik een groot
voorstander van verandering, voorheen zelfs om het veranderen
zélf. Met het verstrijken van de jaren koppel ik verandering graag
aan verbetering. Ook het woord “ontwikkeling” ligt mij als ex-leerkracht en nu als coach van professionals na aan het hart.
Hees ontwikkelt zich en ineens word ik minder blij van dit woord. Er
zijn in Hees nog enkele spaarzame plekken waar ruimte is; een soort
aangename nietsheid die vooral zo moet blijven of hoogstens roept
om bomen en struiken. Plekken die vragen om een kudde schapen of
traag grazende paarden. Er zijn een paar kwetsbare plekken in Hees
en inbreiding ligt op de loer. Iedere steen zal in de toekomst steeds
moeilijker ongedaan gemaakt kunnen worden. Ontwikkeling en
daarmee ook de ontwikkelaar kent een eigen verantwoordelijkheid
en vraagt om zorgvuldige afweging. Natuurlijk moet de economie
draaien en geld verdienen is niet iets vies. Toch wil ik mijn wens met
u delen: laat op z’n minst hier in Hees, hier in Nijmegen, geld niet
(alleen) regeren.

Q Defibrillatietijd in minuten
De grafiek toont het effect van hulpverlening in relatie tot de
defibrillatietijd na hartstilstand. De overlevingskans wanneer
alleen ambulances worden ingezet is ongeveer 10%. Inzet van
politie en brandweer als First Responder verhoogt die kans, maar
de inzet van burgerhulpverleners met een AED zorgt voor een
spectaculaire stijging van het aantal overlevenden.

Bram Vermeulen wordt herinnerd door het lied “Ik heb een steen
verlegd, in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.” Wat zou het mooi zijn als wij, in tegenstelling tot Bram,
herinnerd worden omdat we géén stenen leggen, maar de ruimtes
onbebouwd, groen en open laten.
Somber? Och, om met de Groene Zaak te spreken:
“Mijn groene bril behoedt me voor donkere wolken.”
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Jules

Stichting Maria

Op Sancta Maria is genoeg te doen

verzorging nodig hebben, onder meer kippen, bijen, geiten en natuurlijk het Hussemer varken, de trots van Jules
Wilcke, medewerker van stichting Maria, boer en kok. De
producten die dit oplevert—honing, kaas, vlees—zijn te
koop in de Mariawinkel.

Harry Havekes

Toekomst

Het Hussemer varken. Harig. Rood-wit-rood, als
de Deense vlag. Houdt van knuffelen. Een beetje
een apart beest, een buitenbeentje, anders dan het
gemiddelde varken. Op het terrein van Sancta Maria
loopt er een stel rond en ze passen wel bij stichting
Maria, de instantie die de dieren verzorgt en sinds
een jaar dagbesteding op het terrein aanbiedt. Want
ook stichting Maria kan als een buitenbeentje gezien
worden.

De dagbesteding is ontstaan uit onvrede met hoe het er
aan toeging in de zorg, zegt Jeroen Otten, mede-oprichter van stichting. “Mijn partner en ik werkten allebei
in de zorg en zagen dat vaak het belang van de cliënt
ondergeschikt was aan het rendabel houden van de organisatie. Oftewel, ordinair geld verdienen. Een jongen die
bijvoorbeeld graag met computers werkte, moest stallen
uitruimen. In plaats van dat er gekeken werd naar wat die
jongen wilde en kon, werd hij tewerkgesteld op dat wat
toevallig voorhanden was. Met stichting Maria willen we
een zinvolle dagbesteding bieden waarbij we ook werken
aan de zelfredzaamheid van de cliënten en hun plaats in
de maatschappij.”

zetten. Er is altijd wel wat te snoeien of te schoffelen.
Het is ons echter niet om het geld te doen. Al je je hand
moet ophouden bij de gemeente heb je volgens mij geen
bestaansrecht. Bovendien willen we niet te snel groeien.
Organische groei, geleidelijk aan. We willen de sfeer voor
onze cliënten goed houden. Een gevoel van veiligheid
is erg belangrijk voor hen. Dat gooi je weg als je een blik
mensen opentrekt”, aldus Otten, die waarschijnlijk de
slechtst betaalde bestuursvoorzitter in de zorg is.

Altijd werk
Op Sancta Maria is genoeg te doen: het terrein is vier
hectare groot, dus er is altijd onderhoud nodig. Ook de
moestuin heeft aandacht nodig en cliënten zonder groene vingers kunnen hand- en spandiensten verlenen bij
de verhuur van de kapel en als hulp bij de bed and breakfast. Daarnaast lopen er ook de nodige dieren rond die

Organisch groeien
In mei 2016 werd de stichting opgericht. Eerst was er
slecht één cliënt, momenteel zijn het er twaalf. “We zijn
een soort onderaannemer voor Pluryn en het UWV”, zegt
Jeroen. “Zij verwijzen mensen naar ons door en samen
kijken we of we iets kunnen betekenen. Het was erg
gemakkelijk geweest om een inschrijving te doen bij de
gemeente. We kunnen hier zo dertig man aan het werk

Plannen heeft de jonge
stichting genoeg. Er
wordt gedacht aan het
aanbieden van ambulante begeleiding, hulp
bij mensen thuis. Er is een
stageplek voor iemand
van het pro-college. “Wie
weet beschikken we in de
toekomst ook over woonplekken”, zegt Otten. De
stichting wordt meegenomen in de plannen van
Bob van de Water voor de
vernieuwing van Sancta
Maria. En de jaarlijkse
vierdaagse-camping zou
een stadscamping kunnen
worden. “Pakweg vijftien
caravans en tien tentjes”,
oppert Jeroen. “Maar dat
zijn maar ideeën voor de
toekomst. En dan zouden
we het er eerst eens met
de buurt over moeten
hebben. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen
daar op zit te wachten. Aan de andere kant, ik denk dat de
wijk minder last heeft van ons dan van Iriszorg dat voor
ons in Sancta Maria zat.”

Wie kennis wil maken met stichting Maria is volgend
weekend, 23 en 24 september, van harte welkom.
Tijdens de Burendag willen de organisatoren van 9:00
tot 12:00 uur de langste koffietafel van Nederland
realiseren.

Jeroen
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< advertenties >

Nachtommetje Hees

Anne Hoekstra

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

Gecertificeerd/gediplomeerd (sport)masseur

op zaterdag 7 oktober

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

Werk in uitvoering

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

Bert en Gonny Jansen

m:

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

Aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs

Op het moment dat we als Werkgroep Cultuur bij
elkaar kwamen om de activiteiten voor 2017 in de
steigers te zetten, werden de straten van Hees aangeveegd en bijgewerkt. Het was eind maart en de wijk
kreeg een voorjaarsschoonmaak. Voor de werkgroep
was dat het startsein om aan het werk te gaan, ideeën
op tafel te leggen en de taken te verdelen.
Het is inmiddels zomer en we hebben het Midsummer
Muziekfestijn en het Dorpsfeest achter de rug.
Ook het Ommetje van zaterdag 7 oktober begint al
aardig vorm te krijgen. In de afgelopen jaren hebben
Tony en Dick alle hoeken van de wijk verkend en aan
de deelnemers getoond. Is er dan nog wel iets nieuws
te vinden in Hees of moeten we terugvallen op oude
succesnummers?

−− Beeldend kunstenaars in onze wijk geven op meerdere plekken in Hees uitleg bij hun werk.
−− Twee mannen zullen met jullie de actualiteiten
doornemen.
−− En natuurlijk is er een optreden van dansschool Flex.
Kortom, het wordt weer een toprondje door Hees!

Start en finish
Nog jaren vooruit
We hebben de afgelopen maanden ontdekt dat het
aanbod van culturele hoogstandjes nog lang niet uitgeput is. Als we in Hees op zoek gaan naar mooie verhalen, mensen met bijzondere hobby’s of interessante
panden dan kunnen we nog jaren vooruit.

De centrale start en finish zijn deze keer in het
St. Jozefklooster aan de Kerkstraat 65. Vanaf 19:30
uur is er een inloop met koffie en thee. Dan worden de
groepen ingedeeld en precies om 20:00 uur gaan we
lopen in twee circuits, waarbij iedere groep tijdens de
wandeling vier locaties zal aandoen.

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

Op 7 oktober hebben we weer bijzondere zaken op het
programma:
−− Wie was de Nijmeegse kunstenaar Hammes en waar
heeft hij gewoond?
−− Wat heeft kunsthuis De Nieuwe Blik in Sancta Maria
te bieden aan mensen in de wijk?
−− Je gaat kennismaken met muziek in de vorm van een
huiskamerconcert, maar ook krijg je uitleg van een
stukje muziekgeschiedenis door de Hese variant van
Leo Blokhuis.
−− Vooroordelen over de “stomme film” worden weggenomen in een bijzondere huisbioscoop.
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Om 22:00 uur is iedereen weer terug bij het
St. Jozefklooster en sluiten we af met een drankje.
De wandeling is een belangrijk onderdeel omdat je dan
de kans hebt om met mede-buurtbewoners een praatje te maken. We gaan er ook voor zorgen dat mensen
die minder goed ter been zijn op een eigen manier een
deel van de route kunnen volgen.
Noteer 7 oktober alvast in je agenda! Iedereen is
natuurlijk welkom maar voor de organisatie is het handig als je je vooraf aanmeldt. Stuur, liefst vóór 1 oktober, een mail naar WGCultuur@dorpsbelanghees.nl.

Zangstudio Heeslust, www.francinevanderheijden.nl

Groene Delta

Hoe wilt u herinnerd worden?
Voor een persoonlijke uitvaartbegeleider in uw buurt
☎ 06 3434 2117 (dag en nacht bereikbaar)
www.najade-uitvaarten.nl

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

DENNENSTRAAT 69
6543 JP NIJMEGEN
024 - 377 00 06
INFO@THOONENBIKETOTAAL.NL
THOONENBIKETOTAAL.NL

ANAC Carwash kiest bewust
voor onze toekomst.

Samen onderweg, samen op weg…
terugkomen in je eigen kracht
Diagnostiek, begeleiding en coaching van
kinderen, jongeren en volwassenen.

Drs. Gerjó Pieters-Mestrom
Orthopedagoge-generalist
GZ-psycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog

• verkoop
• aankoop
• taxaties
• verhuur

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

deskundig advies en training
in social media & sales

Arksteestraat 13
6511 MX Nijmegen

Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen

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

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

info@demakelaarvannijmegen.nl

demakelaarvannijmegen.nl

ingrid thoonen
06 - 23 13 53 63

info@link-ing.nl
www.link-ing.nl

Met zorg voor
ons milieu

Met zorg voor
ons water

ANACcarwash.com

Met liefde
gewassen

ANAC Carwash

@ANACcarwash

ANAC Carwash: dé topklasse in auto wassen!

✆
ANAC Carwash StenenBank 87x126mm.indd 1

Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen

12-1-2016 10:20:04

Voor meer
informatie kunt
u bellen met:
(024) 377 40 03

> Makkelijk bereikbaar
> Volop gratis parkeergelegenheid
> Uitgebreid assortiment in de winkel
> Alle boeken verkrijgbaar (op voorraad of bestellen)
> Uitgebreide openingstijden (iedere dag vanaf 8 uur)
> ING Servicepunt en Post NL balie in de winkel
> Tevens kopieren, faxen en OV-Chip oplaadpunt
> U bent van harte welkom

Een restaurant, terras en
feestlocatie in hartje Nijmegen
en tegelijkertijd in een
verassend groen stukje stad!

Telefoon : (024) 388 69 76 of (024) 378 58 10
Dagelijks open van 08:00 tot 18:00 uur
op donderdag tot 20:00 uur
en zaterdag tot 17:00 uur
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www.sfeerhuys.nl
T: 024-3790676
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de Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft
naar het behoud van het groene en dorpse karakter van Hees.
Redactie

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees

Peter 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

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

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

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

Kopij

Penningmeester

Kopij inleveren voor 9 november 2017 op het redactieadres.

e-mail: financien@dorpsbelanghees.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen
al dan niet te plaatsen, te redigeren of in te korten.

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

Lid worden?

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

Secretariaat

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen

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.

Bezoek de website en
volg de vereniging op facebook:

Wijkagenten: tel: 0900-8844
Bel- en Herstellijn: meldingen kunnen worden doorgegeven via de

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

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

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.
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… 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.
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Veel plezier met uw Stenen Bank

Heese hobby’s:
In gesprek met een

Door: Wilma

m

