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In dit nummer
Nog even en we zitten weer midden in de feestdagen. In Hees krijgen die dit jaar extra glans. Zie in dit nummer de
laatste informatie over de kribjesroute. De Kerkstraat is prachtig opgeknapt, maar redacteur Theo Verheggen vroeg
zich af: wie heeft nu waar en waarom voorrang? Hij zocht het uit. Dick van Eck gaat deze keer voor ons door het stof.
Henk Termeer introduceert een bijzondere oud-Hesenaar, Frans Lamée, koster en begrafenisondernemer. Maar verder
natuurlijk vooral aandacht voor de Hesenaren en het Hees van nu, én straks. Céline Habes doet verslag van de plannen
voor Talent Centraal Nijmegen, een hypermoderne sportaccommodatie op sportpark De Dennen. Vanaf eind volgend
jaar kunnen ook wij daar onze extra (kerst)pondjes wegtrainen…

Sporten bij de buren
Céline Habes

Wie van sporten houdt, zit in Nijmegen goed. Nijmegenaren kunnen kiezen uit maar
liefst negentig verschillende sporten, van acrobatiek tot zwemmen. Hartstikke
mooi, zo’n groot aanbod, maar waar láát je al die verschillende sportievelingen?
Aan extra ruimte wordt gewerkt en wel dicht bij huis: op sportpark De Dennen
wordt momenteel de nieuwe accommodatie Talent Centraal Nijmegen
(TCN) gebouwd. Hoog tijd om kennis te maken met de sportieve buren!
Frans Mooren, bestuurder van Stichting TCN, legt uit
waarom er een nieuwe sportaccommodatie wordt
gebouwd. De vereniging Hazenkamp Gymsports en
Stichting Top Judo Nijmegen blijken al lange tijd aan een
nieuwe plek toe te zijn; de turnvereniging heeft te veel
leden en te weinig ruimte, de judoka’s trainen in een

>>

Zomeragenda
Winteragenda
Q
Q
Q
Q

Nieuwjaarsreceptie > zaterdag 20 januari van 16-18u in de Petruskerk > Zie p.28
Bachcantates > zondagen 14 januari, 11 februari en 11 maart vanaf 19:30u in de Petruskerk
Brainstorm ontmoetingsplek in Hees > 20 februari, vanaf 20u, locatie volgt > Zie p. 4
Lancering Kribjesroute Hees > vrijdag 22 december, 18:30u, Kunsthuis De Nieuwe Blik > Zie p. 5
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voormalig fabriekspand waar nauwelijks
voorzieningen zijn. Met name voor deze
twee verenigingen is het nieuwe sportcomplex een zegen.

Talentontwikkeling
De accommodatie gaat aan veel meer verenigingen, clubs en instanties plaats bieden. Het is de bedoeling dat TCN een platform wordt
voor talentontwikkeling en sportinnovatie wordt.
Mooren somt op: “Team Zevenheuvelen, HAN Sport
en Bewegen, Seneca, Top Sport Gelderland, de afdeling sportgeneeskunde van het CWZ, Fysiotherapie
Bottendaal en de gemeente Nijmegen krijgen een plek
– het is een ideale mix van sport, onderzoek, onderwijs en
medische begeleiding.”

Breed publiek
TCN wordt dus veel meer dan alleen een “sporthal”. Het
gebouw is zodanig ontworpen dat er zo veel mogelijk
interactie kan plaatsvinden tussen de aanwezige disciplines. De ruimtes zijn gerangschikt rondom het hart van het
gebouw en vanuit deze centrale ontmoetingsruimte is er
zicht op de verschillende activiteiten. Die activiteiten zijn
bedoeld voor een breed publiek: topsporters zijn welkom,
maar ook kinderen die meedoen aan kidsgym, actievelingen die in de trampolinezaal rond willen
springen, deelnemers aan freerunning
en mensen die in behandeling zijn
bij het sportmedisch centrum.
Het complex moet uiteindelijk ook een buurtfunctie krijgen.

Ideale ligging
Over de buurt gesproken, TCN wordt buren met sportpark
De Dennen. En dat is niet toevallig: “De Dennen is natuurlijk al een sportlocatie en interactie met de buren op het
sportpark is van grote meerwaarde voor het project.
Bovendien was er nog ruimte en is de ligging ideaal,” legt
Frans Mooren uit. “TCN heeft zowel een lokale als regionale functie en dan is een goede bereikbaarheid natuurlijk
belangrijk.”

Van TIP naar TCN
Bij eerdere plannen voor een sportcomplex, het Topsporten Innovatiepark (TIP), waren de pijlen gericht op de
Goffert. Die plannen bleken niet haalbaar, maar het locatie-probleem van de turn- en judovereniging bleef ondertussen bestaan. Er werd dus gekeken naar een nieuw,
kleinschaliger plan, met de nadruk op de relatie tussen
topsport en breedtesport: zo ontstond het idee voor TCN.
De gemeente en provincie waren enthousiast. Na een
aanbestedingsprocedure selecteerden de gemeente en
Stichting TCN een ontwerp en afgelopen april zette de
wethouder zijn handtekening voor de start van de bouw.
Architectenbureau Liag en bouwbedrijf Mertens zijn
samen verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van
het complex. Als alles volgens plan verloopt, zal de accommodatie in augustus 2018 klaar zijn. Zoals
gezegd: wie van sporten houdt, zit
in Nijmegen goed – en in
Hees nog beter.

Wij zijn op zoek naar:

Energieke, praktisch
ingestelde Hesenaren

Help!

(m/v en alle leeftijden)
Nou… zo dramatisch is de situatie misschien niet. Maar als Vereniging
Dorpsbelang Hees (VDH) kunnen we wel degelijk jouw hulp, energie en
inzet gebruiken bij de organisatie van activiteiten, voor bestuurswerk
en projectgroepen. Wij zijn op zoek naar energieke, praktisch ingestelde Hesenaren (m/v en alle leeftijden) die er zin in hebben om een deel
van hun tijd te besteden aan de mooiste wijk van Nijmegen en aan de
mensen die er wonen. Wij bieden een levende en levendige vereniging,
een plek waar je je in je eigen (woon)omgeving nuttig kunt maken en
vooral ook veel plezier en waardering!
De VDH zet zich actief in voor het dorpse, sociale en groene karakter
van Hees. Dat doen we onder meer in werk- en projectgroepen die zich
richten op groen- en milieubeleid, bebouwing, bouw- en verkeersplannen, de geschiedenis van ons dorp en haar (oud-)bewoners, en de versterking van de contacten tussen de bewoners van nu.

Voor en achter de schermen
De Stenen Bank, het jaarlijkse Dorpsfeest en het Nachtommetje door
Hees zijn natuurlijk bekende initiatieven van VDH. Minder in het oog
springend, maar minstens zo belangrijk, zijn zaken als het overleg
met vertegenwoordigers van het industrieterrein of de gemeente,
en actief meedenken over de inrichting van het openbaar groen of de
verkeersveiligheid.

Heel concreet
Wie de VDH wil komen versterken, is dus van harte welkom. Heel concreet zijn we op dit moment op zoek naar:
−− Organisatietalenten die het dorpsfeest 2018 willen trekken. Er is een draaiboek, dus je hoeft het wiel niet helemaal zelf uit te vinden.
−− IT-creatievelingen die willen helpen om onze statische
website tot een interactief platform voor de wijk om te
bouwen.
−− Digitale communicatietalenten die, in samenwerking
met de redactie van de Stenen Bank, de nieuwe website willen beheren, mogelijk samen met een digitale
nieuwsbrief.
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−− Bewoners die willen meedenken over de kwaliteit van de
leefomgeving in Hees, zoals het beleid voor het industrieterrein, de verkeersveiligheid en de bebouwing.
−− Denkers en doeners die een bijdrage willen leveren aan
een duurzaam Hees door de organisatie van duurzaamheidsavonden in 2018.
Maar ook met een ander talent kun je contact opnemen
met Tony Schouten (secretariaat@dorpsbelanghees.nl)
of Marjon Otten (voorzitter@dorpsbelanghees.nl).
Marjon Otten | Voorzitter Vereniging Dorpsbelang Hees
de stenenbank

| december 2017

3

Een ontmoetingsplek van en voor Hees

Boek Hees bij
Nijmegen herdrukt

Brainstorm op 20 februari

Illustratie: Simone Weijs

Kribjesroute Hees gaat
feestelijk van start
Dit jaar wordt voor het eerst de kribjesroute in Hees
georganiseerd. Van 22 december 2017 tot en met 6
januari 2018 wandel of fiets je langs verschillende
kerststallen in Hees; overdag of ‘s avonds, in je eigen
tempo. Alle kribjes in Hees staan vermeld op de website www.kribjesroute.nl/plattegrond

0
€18,5
Wat zou het leuk zijn als
er een plek komt in Hees
waar je gewoon even
binnen kunt lopen
voor een kop koffie,
een praatje, of een
interessante lezing. Of
wat te denken van
een ruilochtend, een
soepcafé, flexwerken
en vergaderen, of
een muziekavond?
“We missen een ontmoetingspunt hier in de wijk”, dat horen we
regelmatig als bestuur van de VDH. Voor ons
was dat de aanleiding om op de algemene ledenvergadering van april Melanie Reekers uit te nodigen. Zij is initiatiefnemer van Buur, een ontmoetingsplek in Brakkenstein.
Melanie vertelde hoe de bewoners van Brakkenstein deze plek
samen hebben gecreëerd. Zo’n ontmoetingsplek komt er dus
niet zomaar. Er zijn veel enthousiaste mensen voor nodig, die
samen ideeën bedenken en uitwerken.

Bijeenkomst

Als je een ontmoetingsplek in de wijk
belangrijk vindt, en als je je daar actief
voor wilt inzetten, meld je dan aan voor
de bijeenkomst via een e-mail aan
secretariaat@dorpsbelanghees.nl,
onder vermelding van Aanmelding
Bijeenkomst Ontmoeten. Je ontvangt
dan zo snel mogelijk informatie over de
plaats van samenkomst.
Marjon Otten

De herdruk van het boek Hees bij Nijmegen. Van dorp naar
groene stadswijk, 1196-2011 (onder redactie van Jan Brauer
en Henk Termeer, en oorspronkelijk verschenen in 2011)
is in november gereedgekomen. Iedereen die zich als
belangstellende heeft opgegeven, heeft daarover inmiddels bericht ontvangen of krijgt dat zeer binnenkort. Wie
zich nog niet opgaf als geïnteresseerde, kan dat nog altijd
doen en wel via de intekenlijst op www.dorpsbelanghees.
nl. Mededelingen over hoe de verkoop is geregeld, vindt u
eveneens op de website van de vereniging.

Wil je ook meedoen?
De kerststallen worden door wijkbewoners neergezet
en mooi verlicht in eigen tuin of bijvoorbeeld achter
het keukenraam. Ook verzorgingshuizen en kerken
doen natuurlijk mee. Wil jij ook je kerststal laten zien?
Meld je kerststal dan nu aan via: www.kribjesroute.nl/
meedoen

Feestelijke opening
Op vrijdag 22 december wordt de kribjesroute feestelijk geopend bij Kunsthuis De Nieuwe Blik aan de
Bredestraat 168. Om 18:30u opent onze burgemeester
Hubert Bruls dit prachtige spektakel voor jong en oud.
Aansluitend word je getrakteerd op een sfeervolle
avond met muziek, lichtjes, heerlijke versnaperingen,
warme chocolademelk en glühwein.

Win superleuke prijzen!
Alle kinderen maken kans op een superleuke prijs met
de kleurplatenwedstijd. Ook gaat de letterspeurtocht van start op 22 december, voor jong en oud. Bij
nagenoeg elk kribje is een letter geplaatst. Alle letters
samen vormen een mooie tekst. Verzamel jij alle letters en los je het woordraadsel op? Dan maak je kans op
een geweldige prijs! Meer informatie over deze acties
vind je op www.kribjesroute.nl/acties

Op 20 februari 2018 om 20:00u organiseert het bestuur daarom
een bijeenkomst voor iedereen in de wijk. Samen met jullie willen we dan brainstormen over een Heese ontmoetingsplek én,
als het even kan, spijkers met koppen slaan.
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Een impressie van het dorpsfeest
op 9 september 2017

Hees
Naar Het Dorp, gezongen door Wim Sonneveld.
Tekst: Jan Brauer en Tony Schouten

Refrein
En langs het Kerkpad en Olde Wehme
Zie ik de Petruskerk nog staan
En met elkaar weten we zeker
Het oude Hees dat blijft bestaan
Maar kijk eens mee naar Hees vandaag
Het Dorpse leven is vervaagd
Er wordt geen bloemkool meer geplant
De winkels weg, geen dorpscafé
Alleen nog maar de SRV
Voor een enkele, oude klant
De jong’ren gaan naar Albert Heijn
Meteen na ’t werk da’s wel zo fijn
En laten alles thuisbezorgen

Wethouder Bert Veldhuis gaf het startschot voor de Hese Run… en iedereen kreeg na afloop een medaille.

Koeriers die crossen door de wijk
Wat maakt het uit, we zijn zo rijk
Vandaag besteld, je hebt het morgen!
Refrein
Ook zonder karren met een paard
Is Hees nog groen en stil bewaard
Zo rustig wonen, bij de stad
En ’t oude hart is niet van steen
We groeten altijd iedereen
Ook wie er niet zijn wortels had
Je ziet nu bakfietsen voor ‘t kroost
Met twee, drie kind’ren “on the most”
Zo is ook Hees wel aan ‘t veryuppen

Er was weer een heerlijk gevuld lopend deelbuffet.

Geweldige Braziliaanse muziek van Caxixi.

Maar kijk eens op de Dennenstraat:
Een oudje met rollator gaat
Naar Huize Rosa, rummi-cuppen
Refrein
Wie weet nog dat hier in dit oord
Bij Heeslust iemand is vermoord
Het was toen kermis bij de Dorpsstraat
Ach ‘t is ook al zo lang voorbij
Er staan nu huizen op die wei
Omdat het leven toch weer doorgaat
En zo is ‘t in september feest
Alsof het altijd is geweest
Rondom de kerk, met bonte kramen
Met livemuziek of een dee-jay
En groot en klein doet gretig mee
Het motto is: we doen het samen!

Op het open podium was Rietje, onze mysterie guest
weer van de partij.
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Met heel veel dank aan de organisatoren.

Refrein
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Frans Lamée, het rijke roomse leven van een
koster-begrafenisondernemer (1921-2014)
Henk Termeer

Van alle inwoners van Hees en Neerbosch was Frans L. Lamée misschien niet de
meest bekende, maar juist zijn naam is voor het nageslacht wél op vele honderden
bidprentjes van Heese en Neerbossche parochianen bewaard gebleven. Hopelijk
maakt dit verhaal duidelijk dat hij dat nog dik verdiend had ook.
Frans Lamée werd in 1921
geboren in Amsterdam
waar zijn vader politieagent was. Bij Peek
en Kloppenburg op de
Dam volgde hij een
interne opleiding tot
etaleur, want hij had
een uitgesproken
artistieke aanleg.
Vanwege de Tweede
Wereldoorlog verhuisde hij met zijn
ouders naar Neerbosch. En daar werd hij al snel eerst
hulpkoster en daarna koster van de katholieke parochie
van St. Antonius Abt te Hees-Neerbosch. Daarnaast was
hij ook begrafenisondernemer, want alleen van het kosterschap kon je niet leven. Het eerste bidprentje met zijn
opdruk als begrafenisondernemer dat ik heb teruggevonden, is dat van de op 25 september 1944 bij de crash van
een bommenwerper tegenover de Petruskerk omgekomen
dames Dodemont.

verdwijnen. Met de verhalen wilde hij zijn kinderen duidelijk maken hoe mooi dat in Hees-Neerbosch was geweest.
In 1998 werden ze in Boxmeer gepubliceerd onder de titel
Korte verhalen uit het leven van Frans Lamée, koster/begrafenisondernemer. Op dat kleine boekje prijkt overigens niet
de afbeelding van Frans zijn Dennenstraatkerk, maar een
tekening van het witte kerkje van Neerbosch, nabij de brug
over het Maas-Waalkanaal.
In de komende nummers van de Stenen Bank nemen we
enkele van die korte verhalen van Frans Lamée op, over het
rijke Roomse leven uit de jaren veertig, vijftig en zestig van
de vorige eeuw.

hij gewoon alleen of samen met de priester. Als het nodig
was, ondersteunde hij veel parochianen in de moeilijke
momenten bij de uitvaart. Koster Frans Lamée was kortom
al snel zeer gewaardeerd en geliefd in Hees en Neerbosch.

Kloppend parochiehart
In 1947 trouwde Frans met Lena van Raaij, de dochter van
de eigenaar van Café De Zon, dat schuin tegenover de kerk
aan de Dennenstraat lag. Samen kregen ze vier dochters.
De eerste jaren van hun huwelijk – het was in de magere
naoorlogse jaren – woonden ze nog in het bondsgebouw
(de huidige dokterspraktijk aan de Dennenstraat 106),
naast het café van opa Van Raaij. Dat gebouw was toen het
kloppende hart van de hele parochie. Daar werd ‘s zondags
na de missen het collectegeld geteld onder het genot van
een glaasje jenever. Het was toen, in het tijdperk van radio
en telefoon, een drukke en ook gezellige tijd in het dorpse
Hees-Neerbosch. In de grote zaal van het drukbezette
bondsgebouw vonden geregeld repetities, toneel- en filmvoorstellingen plaats, terwijl de kleinere zalen in beslag
werden genomen door talloze vergaderingen van allerlei
katholieke clubs en verenigingen.

Uitgeleefd
Zijn eigen bidprentje uit 2014 typeert hem als volgt:
“Veertig jaar lang heeft hij kaarsen opgestoken, geld opgehaald en misgewaden klaargelegd. Hij heeft gezorgd voor
hosties, wijn en wijwater. Zijn creativiteit stak hij in het
versieren van de altaren met ontelbare bloemen. Vooral
in de kersttijd leefde hij zich uit. Zijn kerststallen, vaak
met levende dieren, genoten nationale bekendheid. Ook
zingen was zijn lust en zijn leven, zowel in het koor als solo.
Het Avé Maria van Gounod zong hij als geen ander. Menige
bruid en bruidegom hebben traantjes weggepinkt tijdens
dit prachtig gezongen lied.”
Menig parochiaan herinnert zich ook dat Frans met de pastoor vaak alleen op het altaar stond, als misdienaar, als koster of als voorlezer uit de Bijbel. En als er geen koor was, zong
8
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Verhalenbundel
Het gezin Lamée verhuisde
medio jaren vijftig naar de
Graafseweg 340 en daar, op de
hoek van de Verbindingsweg
en de Graafseweg, kwam de
begrafenisonderneming tot
volle bloei. De dochters vlogen
de een na de ander uit. In 1986
werd Frans 65 jaar. Hij verkocht
zijn zaak en verhuisde naar
Boxmeer. Daar vond hij de rust
en de tijd om zijn ervaringen als koster en begrafenisondernemer in korte verhalen op te schrijven. Dat deed
hij omdat hij het Rijke Roomse Leven voor zijn ogen zag
de stenenbank
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En dan op pad, inderdaad in stromende regen! Er waren
acht prachtige plekken uitgezocht in Hees, op loopafstand
van het Jozefklooster. Elke groep bezocht er vier en overal
was iets interessants en leuks te zien.

Eveneens op de Bredestraat vinden we Huize Laarhoek. Wil
en Peter Wouters waren onze gastvrouw en gastheer. Ze
vertelden gedetailleerd over de manier waarop de familie Wagner en de familie Hammes het huis bewoonden:
Christiaan Hammes (schilder) was vertrokken uit Amsterdam
en trouwde met een van de dochters Wagner. Hun zoon
Charles (beeldhouwer en leraar van Jef van Kuyk) werkte er
vervolgens ook, in het aangebouwde atelier. Wil en Peter
hebben het huis steeds met grote voorzichtigheid aan hun
eigen wensen aangepast. Ze wonen er nu al ruim veertig jaar.

Stomme film

Noot-geval

In De Marienhof liet Ton Hooghoudt ons kennis maken met
meer dan een eeuw oude “stomme films”, waar duidelijk
werd hoe knap die films gemaakt werden en hoe geestig
ze zijn. In een andere kamer van het pand vertelde Jef van
Kuyk over de plaquette aan de muur van de Petruskerk.
Die ontwierp hij in het kader van de herdenking van de
oorlogsslachtoffers, elke 25e september. Ria Roerink droeg
haar gedicht voor over deze gebeurtenis, muzikaal begeleid door Jan Hoenselaer.

Ank van Lienden en Frans van Ruitenbeek, wonend aan het
Kerkpad, lieten ons meegenieten van hun hobbies. Frans
woont zo ongeveer tussen zijn vinyl platen, verzameld in
het “noot-geval”. Hij is vooral fan van folkmuziek. Ank had,
samen met Mien en Dorie, een expositie samengesteld van
beelden en mozaïek. Het werk stond in de tuin, in de nog
immer stromende regen…

open voor de start en de sluiting van dit evenement. Ook
de nachtburgemeester van Nijmegen, Angela Verkuylen,
benadrukte het belang van dergelijke evenementen. In de
avond- en nachtelijke uren leren mensen elkaar weer op
een heel andere manier kennen dan overdag.

Mooi weer vandaag
Verslag van het vijfde Nachtommetje door Hees
Miny Schennink-Paus

Voor alle gastheren en –vrouwen, gidsen, en belangstellende bewoners van de plek van samenkomst, het St.
Jozefklooster, was ook dit keer s‘middags een “voorpret”
georganiseerd, zodat ook deze vrijwilligers een indruk
konden krijgen van alle activiteiten. Ze werden in de stemming gebracht door een prachtig meezinglied van Tony
Schouten en Jan Brauer:
		
“Langs het kerkpad en Olde Wehme
		
zie ik de Petruskerk nog staan…”
Ze sloten de voorpret ook weer af met een lied: “Er gaat
niets boven Hees…”
In de loop van de middag gaven de organisatoren van het
vijfde Ommetje door Hees, Bert en Gonny Jansen, nog een
laatste bericht door: zorg voor een paraplu en/of regenkleding want vanuit het westen nadert een frontensysteem met
regen en westenwind! En zo uitgedost kwamen tegen 19.30
u ongeveer 150 mensen binnen bij het St-Jozefklooster,
het woonzorgcentrum van stichting De Waalboog. In de
hal verwelkomden Michael, Mitco en Nikki iedereen met
hun vrolijke accordeon- en klarinetmuziek. In het gangetje
daarna werden de deelnemers en gidsen ingedeeld in acht
groepen. Daarna was er koffie of thee in de grote zaal.

Anders dan overdag
Gastvrouw namens het woonzorgcentrum, Miranda van
Haren, uitte in haar welkomstwoord haar enthousiasme
voor deze vorm van wijkactiviteit: elkaar leren kennen
en op de hoogte raken van dat wat er leeft in de eigen
wijk. Daarom stelde ze de deur van haar centrum graag
10
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Hexit
Aan de Schependomlaan, in de woning van Jacques en
Roos de Vroomen, wonen tot onze verbazing ook de politiek zeer bewuste en in Hees bij iedereen bekende poetsvrouwen Anita en Priscilla. Ze maken zich grote zorgen
over de toeloop van diverse invasieve exoten. Ze maakten
zich tijdens het ommetje dan ook sterk voor Hees en ze
overwegen serieus een “Hexit”. Is iedereen het daarmee
eens? Een referendum wijst dat onmiddellijk uit!

Close harmony
Bij de familie Van Rosmalen aan de Bredestraat werden
we in de nog steeds stromende regen enthousiast verwelkomd met het lied Mooi weer vandaag (op de melodie van
Daar komt de bruid). In de woonkamer genoten we van
enkele prachtige liederen, in close harmony gezongen door
Jose, Berry, Emile en Hilde.
Kunsthuis De Nieuwe Blik, gehuisvest in de witte villa bij
Sancta Maria, gaf aan ieder die dat wilde de mogelijkheid
om eens iets heel anders te doen dan altijd; vertegenwoordigers van alle leeftijden kunnen er creatief bezig zijn met
verf, steen, klei, stoffen, gedichten maken, teksten schrijven enzovoorts. Het is echt de moeite waard om daar eens
een kijkje te nemen.

In De Beuken (1912), met gastheer Henk Amelink, vertelde
Loek Jansen de geschiedenis van dit pand: eerst een particulier woonhuis, in de oorlog in beslag genomen door
NSB’ers (dit werd lang geheim gehouden), en na de oorlog
startten de Dominicanessen van Bethanië er met de opvang
van heel jonge kinderen. Dat werk stopte in 1984. Nu zijn er
verschillende kleine bedrijfjes in het pand gehuisvest.

Opvang
Ten slotte kon in de groene barak van Sancta Maria genoten worden van een optreden van een groepje jonge
dansers van Flex Dansstudio. Onder de steeds weer bezielende leiding van Jasmijn Wolfers dansten ze Opvang,
heel geconcentreerd en toegewijd. Het is altijd weer de
moeite waard om deze mensen te zien optreden bij een
Nachtommetje.
Om 22.00u werden we allemaal weer verwacht in het
Jozefklooster; allemaal kletsnat van de regen en enthousiast over al die initiatieven van bewoners van Hees. En weer
stonden de medewerkers van het woonzorgcentrum heel
gastvrij klaar met allerlei drankjes. Het was kortom weer
een geweldig editie!
Veel dank aan alle mensen die meewerkten, met name aan
Bert en Gonny, en wat meer op de achtergrond aan Tony en
Dick.

Wagner en Hammes
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Dik doen over eenvoudige natuurkunde

Maar pas op:
−− De grote Waalbrug gaat in groot onderhoud en we krijgen hier extra verkeer. Na de opening van de Oversteek
in 2013 lopen de Blauw-Wit waarden omhoog; ze worden gelijk aan die van de Graafseweg.
−− De data van Trees en Blauw-Wit lopen tot 2014, de
daaropvolgende jaren ontbreken en vanaf 2011 zie ik
niet echt iets verbeteren, integendeel.

Asbest

Dick van Eck

Er is in Hees veel te doen over stof en dat is begrijpelijk als je bedenkt dat we omgeven zijn door vaarwegen (Waal, Maas, kanaal), drukke asfaltwegen
(Energieweg), industriegebied Nijmegen, de vuilverbrander, het Roergebied, Dura Vermeer en de zoute
westenwind. Om nog maar te zwijgen over onze
eigen stofnesten, zoals textiel, kat en hond, en een
schuurtje met een heus asbest-dak.
Er zijn veel soorten stof die ons leven teisteren en je zult je
eerst moeten afvragen wanneer je iets stof noemt. Zijn het
grote moleculen, is het steengruis of is het iets wat er tussenin zit? Volgens de definitie is stof een deeltje materie
waarvan de afmeting niet groter mag zijn dan een halve
millimeter ofwel vijfhonderd micrometer (500μm). Je moet
dan denken aan huisstof, kruidenpoeders, cosmeticapoeders, steenstof, zoutkristalletjes, asbestdeeltjes. Kortom
een rijstebrij aan mogelijkheden.

Het bekendste voorbeeld van foute stof is het asbestdeeltje (het is een glasachtig mineraal). Bij blootstelling aan
losse asbestdeeltjes kan het zich in de longen nestelen en
asbestose veroorzaken of een longkanker bevorderen. Het
heeft met name in Nederland erg lang geduurd voordat
asbest als schuldige werd aangewezen. Pas in 1993 werd
asbest volledig verboden, terwijl intussen half Nederland
was voorzien van isolatiemateriaal met asbest en er mannen met “witte pakken” aan te pas moeten komen als er
iets moet worden gesloopt.

Hees en stof
Nijmegen en ook Hees is redelijk actief op het gebied van
stof. Dat komt omdat ons wijkje, zoals gezegd, aan een
relatief groot industriegebied ligt met kanaal en havens.
Verder hebben we een Energieweg die steeds drukker
wordt met “stoffig” verkeer. De enige manier om erachter
te komen hoe erg het is met onze stof, is objectief meten.
Daartoe zijn er snuffelpalen gezet. In onze wijk staan
er twee: één aan de Energieweg (op het dak van BlauwWit) en één in de Kerkstraat (in de tuin van Trees van Hal,
zie tekening Joop). Die palen kunnen deeltjes tot 2,5μm
(PM2.5) en tot 10μm (PM10) meten. Daarnaast meten ze
ook nog ultrafijnstof (roet) en broeikasgassen zoals kooldioxide (CO2) en de stikstofoxiden NO en NO2.

Grenswaarden
Fijnstof
Over het algemeen hebben we van stof weinig last. We
ademen het de hele dag in en ook weer uit. Soms hebben
we de neiging om stof af te nemen of op te zuigen, want
stof daalt overal op ons neer als textielvezels, stuifmeel,
woestijnzand, roos en andere huidschilfers, waarbij de
huismijt ons helpt om die huidschilfers op te ruimen.
Er is wel een uitzondering op dat min of meer gezonde stof
en dat is fijnstof. Dat zijn extra kleine stofdeeltjes die een
diameter hebben van slechts enkele micrometers. Het zijn
deeltjes waar ons lijf minder goed tegen kan vanwege het
feit dat onze standaardfilters het laten afweten. Fijnstof
(zoals roet en sigarettenrook) blijft achter in ons lichaam
en veroorzaakt allerlei ongemakken als hart- en vaatziekten. Met name in een industriële omgeving of langs snelwegen ligt de concentratie fijnstof vaak veel hoger dan de
toegestane norm.
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
heeft normen vastgesteld waarbinnen de verschillende
waarden moeten blijven. Het gaat daarbij niet alleen over
jaargemiddelden, maar ook over dag- en uurgemiddelden.
Voor fijnstof tot 10μm (PM10) geldt bijvoorbeeld dat het
jaargemiddelde niet hoger dan 40μg/m3 mag zijn en dat
per jaar het daggemiddelde niet meer dan 35 keer de 50μg/
m3 mag worden overschreden. Voor PM2.5 gelden soortgelijke normen (zie de websites die aan het eind van dit artikel worden genoemd).

Figuur 1: Een dagwaarde van 540μg/m3 bij het Keizer Karelplein (een
smog-dag!)

Op de site van “West en Weurt” houdt (of hield?) de
gemeente Nijmegen samen met milieugroeperingen (ook
van Vereniging Dorpsbelang Hees) bij hoe het staat met
ons stof en andere broeikasgassen. Wat me opvalt is dat
die data toch wel wat verouderd zijn. Het blijft desalniettemin interessant wat die snuffelstations bij Trees en
Blauw-Wit de afgelopen jaren hebben gemeten.

Wil je meer denkstof, lees dan verder op
internet:
−− Asbest: nl.wikipedia.org/wiki/asbest of
www.chemischefeitelijkheden.nl/
uploads/magazines/h055.pdf
−− Alle data over luchtvervuiling:
Luchtmeetnet.nl (mooie site en up
to date) of westenweurt.nl/thema/4
(helaas niet up to date)
−− Planbureau voor de Leefomgeving
en RIVM: pbl.nl en rivm.nl (zoek
op “fijnstof” of “koolstof”)

Dick is natuurkundige die in 1974
onderzoek heeft gedaan aan
lichtverstrooiing aan zeer kleine

Trends

deeltjes. Hij weet zeker dat hij van

In Figuur 2 zien we dat de concentraties fijnstof (PM10)
over de eerste jaren zakken en onder de norm blijven
(40μm/m3). Dat komt door het volgende:
−− Auto’s worden toch wel schoner (ondanks die foute software) en vaker elektrisch.
−− We hebben een forse groenstrook weten te behouden, zoals het voedselbos. Ook bij Trees in de tuin zijn
de waarden veelal lager dan bij Blauw-Wit aan de
Energieweg.

stof is en ertoe zal vergaan.

Illustratie: Joop van Eck

Piekwaarden
De beroemdste piekwaarde valt altijd op oudejaarsnacht.
Vuurwerk levert namelijk altijd veel fijnstof op. Maar een
hete 28 augustus en een dikke file op de Graafseweg bij het
Keizer-Karelplein, in combinatie met een flinke oostenwind uit het Ruhrgebied mag er ook zijn. Figuur 1 laat ons
die dag zien, gemeten door het Luchtmeetnet.

Figuur 2: Jaargemiddelden van fijnstof (PM10) bij Blauw-Wit, Trees en de Graafseweg.
De rode lijn geeft de maximaal toelaatbare norm weer van 40μg/m3(het jaargemiddelde).
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Rituele begeleiding

Ondernemers in de wijk

Interview met Patrick van Dievoet
Wilma van Seters

Ik vraag aan Patrick: “Wat is een ritueel begeleider?”
Hij legt uit: “Dat is iemand die vóórgaat in uitvaarten, waar
mensen dat ook maar willen.”
– “Doe je dat in heel Nederland?”
“Nee, ik werk eigenlijk alleen maar in de regio Nijmegen,
Den Bosch, Eindhoven, Venray, Boxmeer en af en toe in
Arnhem. Ooit begeleidde ik uitvaarten verder weg, op verzoek van een familie, maar normaal gesproken niet, want
dat kost me te veel tijd.”
Patrick begint altijd met een bezoek aan de familie, om te
praten over hoe de dienst eruit moet zien en over de wensen van de overledene. Aan de ene kant geeft hij de dienst

vorm en anderzijds probeert hij die dienst zo persoonlijk
en uniek mogelijk te maken. De familie dient daartoe het
levensverhaal te vertellen zodat Patrick de overledene kan
ontmoeten.
– “Wat heeft jou ertoe gebracht dit werk te gaan doen?”
“Eigenlijk een samenloop van omstandigheden. Ik ben
als maatschappelijk werker begonnen en voelde me
daarnaast ook altijd heel kerkelijk betrokken, met een
heel grote interesse voor liturgie. Liturgie is eigenlijk
taal maar tegelijkertijd ook ritueel en symboliek. En dat
boeit mij. Wat je van binnen voelt als mens, hoe kun je dat
omzetten in een symbool of ritueel, maar ook als taal?”

Naar Hatert
In 2003 kwam Patrick vanuit België naar Nederland en
werd hij actief in de Kruispuntkerk in Hatert, waar hij
toentertijd woonde. In Hatert ging hij ook tijdens de uitvaarten meewerken als leek. Ook in de parochie De Goede
Herder in Neerbosch-Oost is hij actief. Vroeger werkte hij
al in de uitvaartsector en dat vond hij altijd heel boeiend.
Teksten schrijven en taal interesseren Patrick ook, maar
hij wilde uiteindelijk toch de uitvaartsector in. Negen jaar
geleden plaatste hij een advertentie, werd uitgenodigd
voor een gesprek met een uitvaartonderneming en al snel
werd hij ingehuurd.

Lange dagen
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Uitvaartbegeleiders zijn allemaal zelfstandige ondernemers. Patrick heeft een aanzienlijk aantal diensten per
maand met soms wel werkweken van 70 tot 80 uur(!).
Zijn specialisatie zijn diensten met een geloofselement,
aangezien hij zelf ook gelovig in het leven staat. Toch verzorgt hij ook diensten zonder geloofselement, waarbij dan
herinneren centraal staat. Daarbij blijft het voor hem van
het grootste belang dat hij geen dingen moet vertellen die
tegen zijn eigen gevoel ingaan. Patrick wil vooral graag ook
spreken vanuit zijn hart.

Naar Hees
“Hoe ben je van Hatert naar Hees gekomen?”
– “Vanwege ruimtegebrek. Mijn partner en ik zijn tegelijkertijd als zelfstandige gaan werken. Ons appartement
was verdeeld in een leefruimte en kantoren. Daarom zijn
we gaan zoeken naar een groter huis en het huis aan de
Dennenstraat beviel ons als snel. Ik kende de Dennenstraat
al een beetje en wij vinden de wijk leuk. Er wonen ook
leuke mensen. Het aantrekkelijke van Hees is dat het een
dorp is in een stad. Het is bovendien een wijk met een
verleden en dat kun je zien aan de prachtige huizen die
er staan en de mooie kloosters. Ook het vele groen sprak
ons aan. Toen we hier net kwamen wonen, hebben we
zelfs een boekje gekocht waar dat oude Hees in afgebeeld
staat.”

Omgaan met verdriet
Patrick wil nog kwijt dat mensen hem vaak vragen of hij al
dat verdriet wel aan kan. Hij weet dat er verdriet zal zijn,
maar er wordt ook gelachen bij de gesprekken. Er komt
meestal een schat aan verhalen en anekdotes op tafel. En
sterven hoort bij het leven. Als de uitvaart is afgelopen, zit
zijn taak erop. Als mensen nog een keer willen napraten,
dan kan dat, maar begeleiding van rouwverwerking zit
niet in zijn takenpakket. Daarbij, het verdriet is en blijft
altijd van de nabestaanden. Het mag niet zijn verdriet
worden, want dan zou hij dit werk niet kunnen volhouden.
Meeleven, maar wel met een professionele afstand is de
boodschap.
En met deze woorden besluiten wij ons gesprek. Bij mij liet
Patrick het gevoel achter dat hij erg veel houdt van zijn
werk en dat hij er erg gelukkig mee is. Dit werk is zijn passie en dat zal nog lang zo blijven.
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Werken in de buurt

Cunara en Yvo: Ruimte voor elkaar
Petra Kateman

Cunera Cottaar en Yvo Goffin vinden het leuk om geïnterviewd te worden voor deze rubriek
in de Stenen Bank. Ze werken in het gezondheidscentrum op het Danielsplein, zijn met
elkaar getrouwd en wonen in de wijk; midden in hun patiëntenverzorgingsgebied dus.
Cunera is opgegroeid in Tilburg in een gezin waarin haar
vader huisarts was. Ze kreeg dit werk als het ware met de
paplepel ingegoten. Als kind nam ze met haar pop plaats in
de wachtkamer van haar vader, op vrijdagmiddag, bij het
babyspreekuur. De pop moest dan ook een spuitje krijgen.
Haar vader had een praktijk aan huis waarbij ze regelmatig
mensen te woord moest staan. Het beter maken van dieren had haar ook leuk geleken, maar het werd uiteindelijk
toch geneeskunde voor mensen. Haar zussen gingen iets
anders doen.

Onafscheidelijk
Tijdens in de introductie, 35 jaar geleden, ontmoetten
Cunera en Yvo elkaar. Ze kozen overtuigd voor elkaar én
voor een carrière als huisarts. Sindsdien werken ze onafscheidelijk; eerst in Budel en Roermond en daarna konden
ze de praktijk overnemen van dokter Cees Ooms (zie de
Stenen Bank, december 2016). Met de komst van de huisartsenpraktijk op het Daniëlsplein werden werk en privé
steeds meer gescheiden. Na tien jaar lang samen delen van
een praktijk, werken Yvo en Cunera de afgelopen veertien
jaar met andere collega’s in een groepspraktijk.

Ander nest
Yvo is geboren in Hoensbroek en komt helemaal niet uit
een medisch georiënteerd nest. Na een jaar politicologie
en een oproep voor dienst—waarbij hij tot operatiekamerassistent gebombardeerd werd en ineens tegen bloed
moest kunnen—koos hij voor geneeskunde. In zijn jeugd
leidde een snee in zijn vinger nog tot een knock out; inmiddels kan Yvo goed tegen bloed.

Mee naar huis
Thuis gaat het natuurlijk vaak over het werk. Ze vinden het
belangrijk om elkaar in hun werk de ruimte te geven. Bij
haar duren de spreekuren meestal wat langer dan bij hem.
Hun drie kinderen, die inmiddels allemaal studeren, hebben geen van allen voor het vak van arts gekozen. En dat
vinden Cunera en Yvo prima en gezond.

Column |
Henk Termeer
Bakhuis

Kabouters

Het gebeurt niet vaak dat je al meteen een
woord klaar hebt voor iets wat je nog nooit
hebt gezien. Toch overkwam me dat toen ik
laatst door de Schependomlaan fietste. Waar
zich langs die groene toegangsweg tot Hees
eerst een aardige, verder onopvallende vrijstaande woning bevond, stond nu ineens een
bakhuis. Hetzelfde huis, maar nu omgeven
door een zo hoge schutting van witgeverfde
planken dat je van de begane grond van die
woning bijna niets meer kon zien. Een huis in
een bak, een kaal klein fort in een dorp, een
vreemd en onwezenlijk bouwsel. Mag dat
zomaar, vroeg ik me af? Zijn er geen gemeentelijke voorschriften die bepalen hoe hoog
een schutting aan de straatkant mag zijn? En
er bestaat toch ook zoiets als een gemeentelijke commissie beeldkwaliteit? En zou het
niet beter zijn om ten minste een bovenrand
van kantelen te maken? Dan zou het geheel
nog iets speels krijgen en gaan lijken op
een middeleeuws kasteeltje. We moeten er
natuurlijk geen gewoonte van maken om de
vorm van elkaars woningen onder vuur te
nemen, maar dit bakhuis is zelf een schot voor
de boeg, dat niet onbeantwoord mag blijven.

Yvo heeft een anekdote uit de jaren 90: Midden in de nacht
werd hij gebeld voor een patiënt met ernstige benauwdheidsklachten. Na het toedienen van de medicatie zocht
hij zijn weg naar de voordeur, struikelend over de tuinkabouters waarmee de kamer gevuld was. De volgende ochtend dacht hij het gedroomd te hebben maar die kabouters bleken de volgende dag toch echt te zijn.

Huisbezoek
Op huisbezoek gaan, ervaren Cunera en Yvo als een waardevolle bijdrage aan hun werk. Intussen is de huisartsenpraktijk uitgegroeid tot een medisch centrum met diverse
disciplines. Op het werk voeren ze inmiddels alle gesprekken met de computer bij de hand, maar op huisbezoek gaat
een blocnote mee. Ze draaien de nachtdiensten mee en
zijn oproepbaar wanneer patiënten palliatieve begeleiding
nodig hebben.

Oost-West…
Co-assistenten en huisartsen in opleiding lopen graag
mee in hun praktijk omdat er zoveel te zien en te leren
is in deze wijk. Cunera en Yvo vinden het leuk om met
jonge mensen te werken en om ze te helpen nieuwe kennis op te doen. Drie jaar geleden hebben ze als sabbatical
een half jaar in Nieuw Zeeland gewerkt. Daar ervoeren
ze dat het in Nederland nog niet zo slecht gesteld is met
de gezondheidszorg. Ze merkten grote verschillen in
gesprekscultuur, hiërarchie en nabijheid in het patiëntencontact. Ze zijn daarom weer extra blij met hun huidige praktijk en hopen dit werk tot aan hun pensioen vol
te houden.

Foto's: Ton van Seters

Huisarts in Hees

Wat ze leuk vinden in hun vak is de gemêleerde populatie van Hees, wat betreft thuisland, milieu en leeftijd.
Er zijn vier zorgcentra waaraan ze verbonden zijn: het
St Jozefklooster, de Griffioen, de Honinghoeve en Huize
Rosa. Ze houden van de vaak directe (Nijmeegse) benadering van hun cliënten: ze genieten van de verhalen van
mensen uit de tijd dat Hees bij Nijmegen nog een apart
dorp was. Deze mensen zijn door hun groene achtergrond vaak nog opvallend gezond.

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

Hoe heb je dat aangepakt, zo’n overstap?
Ondernemers in de wijk

Interview met Thea van Vroenhoven
Wilma van Seters

Aan de rand van Hees, in de Neptunusstraat, bevindt zich een heus reisbureau, of liever
gezegd een organisatiebureau. Het is klein, charmant en gespecialiseerd in kunst- en
cultuur. Pithos is de naam en het is het eenmansbedrijf van Thea van Vroenhoven. Ik
spreek met haar over kunst, cultuur en hoe het allemaal zo gekomen is.

Thea van Vroenhoven is geboren in Maastricht, vanaf haar
13e opgegroeid in Neerbosch-Oost, op haar 30ste verhuisd
naar Venlo en 22 jaar geleden weer naar Nijmegen teruggekomen. Ze weet dus wel wat reizen is…

Van beroep is Thea psychologe; gerontologe om precies te
zijn. Op een gegeven moment vond ze dat werk niet bevredigend meer. Tegelijkertijd had zich bij haar een affiniteit
met kunst ontwikkeld. Ze besloot om daar haar beroep van
te maken.

Thea: “Ik begon als ZZP-er met toentertijd nog een kleine
subsidie van de gemeente. Ik wilde graag iets doen met
mijn grote interesse in kunst. Ik heb veel cursussen
gevolgd maar ben geen kunsthistorica. Als autodidact dus
eigenlijk ben ik Pithos kunst en cultuur gestart, in 2005. De
naam verwijst naar een menshoog vat, een soort amphora, waarin in de Oudheid kostbaarheden werden opgeslagen. Ook Pandora werd naar de aarde gestuurd met een
pithos (en toch zeker niet met een vierkante doos, zoals je
altijd hoort!), vol met mooie en waardevolle spullen. Nou,
dat is Pithos dus, een vat vol moois. Ja, er zat ook onheil in
dat vat van Pandora, maar dat is dan weer niet van toepassing”, lacht Thea.

Wie zijn je klanten en waar ga je zoal naar toe?
De deelnemers aan onze activiteiten zijn doorgaans vlotte,
sportieve 60-plussers. Het zijn mensen die houden van
kunst en cultuur, en die de tijd hebben. Maar er zijn regelmatig ook jongere deelnemers. Elke maand hebben we een
excursie naar een museum of bijzondere tentoonstelling.
Er zijn stedenreizen in binnen- en buitenland, meestal
voor een gezelschap van zes tot acht personen. Dat zijn
kleine en dus wendbare groepen waarmee we soms ook
onverwachte dingen kunnen doen onderweg. Een paar
keer per jaar organiseren we een grotere reis, per touringcar. En dan hebben we ook nog de filmclub. Elke veertien
dagen bezoeken en bespreken we een actuele film.

kunst geniet en gretig ben om kunst te
bekijken. Ik houd erg van conceptuele
kunst, waarin het gaat om het grotere
idee achter iets dat bijvoorbeeld heel
banaal lijkt. Denk aan het werk van
Joseph Beuys of Damien Hirst.”

Wat kunnen we in de toekomst
van Pithos verwachten?
“Ik heb net de planning voor 2018 gereed
en op de website staan. Er komt een cursus van Peter Smeets over de periode
vanaf WOII tot heden, er staan reizen
naar Noord-Duitsland, München
en Dublin op de rol, en de
gebruikelijke filmbezoeken
en excursies zijn er natuurlijk
ook in het nieuwe jaar. Voor
wie nieuwsgierig is: er zijn
nog plekken vrij!”

Kijk voor informatie op
www.pithos.nl of stuur een
e-mail naar info@pithos.nl
Bellen (024-3735740) mag
ook altijd want dat vindt
Thea ouderwets gezellig!

Doe je dat allemaal alleen?
De filmclub en kunstexcursies doe ik grotendeels zelf.
Waar mogelijk maak ik gebruik van een lokale gids. Tijdens
stedentrips werk ik meestal samen met een kunsthistoricus: hij de inhoud en ik de hele organisatie eromheen.
Wanneer we minstens twintig aanmeldingen hebben,
kunnen we op pad met een touringcar. Dat vind ik zelf heel
erg leuke reizen. We gaan dan op zoek naar wat ik noem
“niches”. Dat zijn de onbekende en soms heel erg fraaie
plekken in een stad of regio waar het grote publiek niet
komt. Zo waren we laatst in Rome. We gaan dan niet naar
de Trevifontein of in het Colosseum, maar bezoeken de
bijzondere en vaak rustigere locaties in de stad. In Wenen
bezochten we op die manier een heel mooi kerkje, de
Kirche am Steinhof van Otto Wagner, die hoort bij een psychiatrisch ziekenhuis. Ook voor deze grotere reizen werk ik
samen met een kunsthistoricus; vaak is dat Peter Smeets,
die weet zo ongelofelijk veel!”

Doe je zelf ook aan kunst?
Thea begint te lachen en antwoordt: “Nou nee, eigenlijk
niet meer. Laten we het erop houden dat ik heel erg van
18
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Bredestraat? Niet? O, dan moet dat
er wel komen: een gebodsbord met
‘auto-te-gast’ eronder. Nou moet je
als fietser ook weer niet over de hele
weg gaan slingeren, maar je hebt wel
het privilege als weggebruiker. Dat is
het idee.”

er weinig van. Sommige fietsers gaan duidelijk alvast uit van
hun privileges hier en ze rijden drie rijen dik. Terecht?

Theo Verheggen

Mooi is’tie geworden, die Kerkstraat. Dat vind ik tenminste, iedere ochtend weer als ik met mijn kinderen vanaf de
Bredestraat naar De Lanteerne fiets en even later nog een
keer met de auto op weg naar het werk. Maar ik sta ook
iedere ochtend op meerdere plekken in die Kerkstraat te
stuntelen, met fiets en later ook weer met de auto. De verkeersregels zijn me namelijk niet overal duidelijk. En ik ben
niet de enige. Veel verkeersdeelnemers doen maar wat op
dat mooie rode asfalt. Het is tijd voor opheldering.

Bij de Stenen Bank
Als je op de Stenen Bank zit, kun je het mooi zien. In de
bocht voor Beau Lieu kleurt het oude, grijze asfalt rood.
Precies daar komt van rechts verkeer uit de Bredestraat.
Regelmatig ben ik dat. Heb ik hier nu voorrang? Ik kom
immers van rechts. Maar ik sta toevallig wel op een verhoogde stoep, op een oneven kruising dus. Kom ik dus van

een woonerf en moet ik dan juist voorrang verlenen? Elke
keer weer kruis ik vertwijfelde blikken met medebestuurders en andere aanwezigen. Waarom staan hier geen borden om ons te helpen?
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De deskundigen

Op een inrit? Geef voorrang!
Oké, dan is dat opgehelderd. Ik kan de situatie bij Als
Toen nu wel raden: voorrang voor de Dennenstraat dus?
Tjerry: “Inderdaad. Maar hier had ik wel liever een verhoogde inrit gezien aan beide kanten, dat was duidelijker
geweest. Maar heb je wel gezien hoe de trottoirband in de
Dennenstraat is afgeschuind en daarmee fietsvriendelijk
is?” Hij glundert erbij en inderdaad, ik zie het detail nu ook.

Helemaal aan de andere van de Kerkstraat, bij Als Toen,
doet zich eenzelfde situatie voor. Hier is volgens mij geen
sprake van een ongelijke kruising. Of toch wel? Want vanuit de Kerkstraat gaat het even omhoog, maar eenmaal
op die verhoging wordt het niveau van de straat weer
gelijkgetrokken met dat van de Dennenstraat. Ik moet wel
weer het trottoir over voordat ik linksaf de Dennenstraat
in kan. Is dat dan nu een kruising waar ik voorrang heb? Ja
toch? Lang niet iedereen denkt er zo over want velen rijden
onverstoorbaar door naar de Dr. de Blécourtstraat.

Ik kom er dus niet uit en ik kan het mijn kinderen ook nog
niet uitleggen. Daarom vroeg ik het aan de wijkagent.
Maar die wist het ook niet. John Striekwold zei desgevraagd: “Het is inderdaad niet duidelijk. De verkeerswetgeving waarmee wij werken komt uit een tijd waarin asfalt
nog niet rood werd gekleurd. Ik kijk altijd maar zelf goed
uit.” John was zo voortvarend om de vraag door te sturen
naar Emmy Donkers, beleidsadviseur van de gemeente. En
die was op haar beurt weer zo sportief om het te komen
uitleggen, ter plaatse, samen met Tjerry Kuster, verkeersdeskundige én medeontwerper van de vernieuwde
Kerkstraat. Na alle vragen komen er nu dus keiharde en
bindende antwoorden. Zegt het voort:

Naar De Lanteerne

De Bredestraat wacht

Doorlopend rood

Dan is er nog een afslag, namelijk van de Kerkstraat richting De Lanteerne. Hier vind ik weer zo’n stoep die doorloopt, en dus ook voetgangers die doorlopen. Het is een
krappe, drukke T-splitsing en ja hoor: hier ligt weer verhoging, als je tenminste vanuit de Florence Nightingalestraat
komt. Sta je eenmaal bovenop de kruising, dan is de boel
gelijk aan de Kerkstraat. Maar wie hééft nu gelijk? Links?
Rechts?

Tjerry: “Dat rode asfalt duidt op een fietsroute en inderdaad is de auto hier te gast. Dat betekent dat automobilisten hun rijgedrag dienen aan te passen aan de fietsers.
Emmy, er hangt hier toch een bordje op de hoek met de

“Op termijn, maar vraag me niet wanneer, wordt de rode
fietsroute doorgetrokken door Hees, tot aan de Tweede
Oude Heselaan”, besluit Tjerry. “Daar loopt de fietsroute
nu al verder. Vandaar dat het rood nu nog zo abrupt eindigt
bij de Stenen Bank.”

Ter hoogte van Als Toen

Auto te gast?

In het midden Emmy Donkers , rechts Tjerry Kuster

Veel automobilisten willen daar dan toch weer omheen, en
snel ook want het strakke wegdek nodigt onomstotelijk uit
tot gasgeven. “Voor die verkeersheuvel moet ik er voorbij
zijn”, zie ik ze denken. Is dat nou de bedoeling? Of moet je
hier achter al die fietsen blijven? Maar dan is 30 rijden veel
te hard als je het mij vraagt…

“De verkeerssituatie bij de Stenen
Bank is duidelijk: je bevindt je vanuit
de Bredestraat op een verhoging. Het is in feite een inrit,
geen woonerf dus, maar je moet wél voorrang verlenen
aan het verkeer op de Kerkstraat. Je rijdt in dit deel van
Hees ook nog altijd in een 30km-zone. Deze hoek is perfect
gelukt, met een duidelijke verhoging van het trottoir aan
beide zijden. Zelfs als voetganger heb je in deze bocht dus
voorrang op verkeer uit de Bredestraat.”

Terug naar dat rode asfalt. “Auto-te-gast” betekent dat, heb
ik ooit begrepen. Het staat overigens nergens, dus je moet
het maar net weten. Maar wat houdt dat nu in? Moeten
automobilisten hier extra rekening houden met fietsers,
brommers en voetgangers? Ik dacht van wel, maar ik merk

“In de Kerkstraat zou zo’n trottoirband eigenlijk ook nog
een keer moeten komen”, vervolgt Tjerry zijn verhaal.
Emmy beaamt het. “En ook de kruising met de Florence
Nightingalestraat zou dus aan beide zijden verhoogd moeten zijn. Dan is ook daar duidelijker dat het verkeer in de
Kerkstraat voor gaat, inclusief de voetgangers. Misschien
is daar nog wel eens budget voor Emmy? Nu niet zeker?”

“En die karakteristieke tramrails dan?”, vraag ik, want ik
vind ze echt leuk bedacht maar voor fietsers een ramp, en
zeker voor al die nieuwbakken fietsertjes die ’s ochtends
toch al zo hun best doen om op hun ros te blijven zitten.
“Joh, daar moet je niet overheen gaan fietsen! “Het is een
parkeerstrook. Op de fiets gebruik je lekker de rijbaan en
de rest past zich aan”. En zo is dat dus, als de bedenker het
zelf zegt; opdat iedereen het nu weet.
fotografie: Michiel van der Ham
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Buurt Leeuwenstein!

Column | Kwan

Lustrum buurtfeest Patrijsstraat en omliggende straten

Aan de deur

Merita van Mook

Op zaterdag 5 september vierden we alweer de
vijfde editie van ons buurtfeest. Een traditie die in
2012 ontstond met een mini-festival bij de opening
van muziekschool Muziekopmaat, met ieder jaar
kinderactiviteiten zoals schminken, bellen blazen,
circusspullen en dit jaar ook een fantastische zelfontworpen friet-met-mayo tafel. De muzikale omlijsting
wordt steeds verzorgd door de band uit de straat die
een bijzonder relaxt sfeertje weet neer te zetten.
Op het gebied van eten & drinken hebben we er de afgelopen jaren zeker ook een feest van gemaakt. Daarbij wordt
de uitstekende catering veelal door buurtbewoners zelf
verzorgd: van exotisch tot zelfgemaakte soepen. Een unicum dit jaar was het in de straat gebrouwen bier van onze
eigen pop-up Stadsbrouwerij Oud-West! Brouwers Martijn
Jozephs en Merijn Manders brouwden onder de naam
Perdix (Perdix perdix is de Latijnse naam van de Patrijs)
speciaal voor het lustrumfeest drie goddelijke biertjes.
Althans, dat mogen we na de zeer geslaagde proeverij wel
concluderen.
Het was kortom weer een succesvol buurtfeest in onze
leuke buurt, die officieel nog geen naam heeft. We horen
bij Hees, maar ook een beetje bij het Waterkwartier en
zelfs een beetje bij de Wolfskuil. Maar als bewoners van
de Partijstraat e.o. (Fuut-Korhoen-Meerkol-BosduifRoerdomp-Pluvier-Wulp- en Buizerdstraat en Prinsenen Emmalaan) ervaren we onze gezamenlijke woon- en
leefomgeving vooral als een prachtig opgeknapt stukje
Nijmegen.
Tijdens en na het buurtfeest hebben we nagedacht over
een naam voor die “eigen” plek. En we zijn daar uitgekomen: vanaf nu wonen we in Buurt Leeuwenstein, vernoemd
naar het voormalige landgoed waarop een groot deel van
ons buurtje is gebouwd. Het is nog niet officieel, maar de
naam van onze Facebookpagina is al aangepast:
www.facebook.com/BuurtfeestWestIsHetNieuweOost.
Een bezoekje waard, ook voor meer foto’s van het geslaagde buurtfeest 2017!
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Zogezegd,
zogenaamd

Nt2
Jacques de Vroomen

Nt2, Nederlands als tweede taal.
Elke dinsdagmiddag geef ik les
aan een groepje Syriërs. Het lijkt
ingewikkeld, de juiste keuze tussen ben, bent, is, of zijn. Dus leg ik
het nog maar eens uit, de vervoeging van het werkwoord zijn. En
is gebruik je niet alleen bij hij of zij
als onderwerp, maar ook als het
onderwerp een eigennaam is. Ik
wijs een van de cursisten aan en
schrijf als voorbeeld op het whiteboard: Jiena is moslima. Ik zie dat
Amani aarzelend “nee” schudt.
Waarschijnlijk heb ik weer te snel
gepraat en leg het daarom, heel
langzaam pratend nog maar eens
een keer uit. Jiena is hetzelfde als
zij, dus dan volgt er na Jiena niet
ben, of bent maar is. Ik kijk naar
Amani. Aan haar gezicht te zien
heb ik haar nog niet overtuigd.
Dan steekt haar buurman, Amal,
een hand op. Amal is al wat verder gevorderd met dat lastige
Nederlands. Amal spreekt het verlossende woord: Jiena is christen.

Op een of andere manier heb ik een zwak voor collectanten aan de deur.
Iemand die weer en wind trotseert voor een betere wereld (en een beetje
kleingeld), hoe kun je daar nou “nee” tegen zeggen? Gelukkig weten de
meeste goede doelen ons te vinden. En de kinderen vinden het allemaal
reuze interessant. Zo stond er laatst een meisje voor de deur namens de
Dierenbescherming. Ze had een groene jas aan en een collectebus in de hand.
“Hallo!” zei de oudste kleine, “Wie ben jij?”
In simpele woorden legde het meisje uit dat zij voor de Dierenbescherming
kwam.
“Wat is de Dierenbescherming?”
“Wat betekent dieren in nood?”
“Oh, maar ik hou ook heel veel van dieren!” babbelde de oudste kleine tegen het
meisje. “Het liefst wil ik een eenhoorn of anders een poesje!”
De oudste kleine is dol op eenhoorns en kan nog steeds niet geloven dat
vliegende paarden met een hoorn op het hoofd niet bestaan. Ondertussen
stopte ze een paar muntjes in de collectebus en kreeg ze als dank een kraskaart.
“Ooooh, wat is dat?”
“Een kraskaart. Daarmee kan je iets winnen.”
“Echt waar?”
“Ja, je moet het vakje openmaken en dan zie je of je iets gewonnen hebt.”
We namen afscheid van het meisje van de Dierenbescherming en de rest van
de dag glunderde de Kleine, die het kraskaartje niet meer los wilde laten. Het
was een doodgewoon kaartje met een afbeelding van een kat, een hond en een
konijn. Maar de oudste Kleine kon haar geluk niet op. Ze bekeek het kaartje keer
op keer, draaide het om en hield het dicht tegen zich aan. Elke millimeter werd
geknuffeld.
“Mama, hoe maak ik dit open?” De Kleine wreef met haar vingertjes over
een vakje.
“Met een muntje, daar kras je het laagje mee weg. Zal ik het even voor je doen?”
De Kleine fronste. Blijkbaar had ze dat zo niet bedacht. Met dezelfde volharding
bleef ze over het zilveren laagje wrijven. “Maar hoe komt de poes er dan uit?”
Die avond bracht ik een hevig teleurgestelde oudste naar bed. Hoe dol ik ook
ben op collectanten aan de deur, ik laat ze voorlopig maar niet meer met de
oudste Kleine praten. Tenzij ze een eenhoorn kunnen regelen.

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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Herfstgroen

Vijftig tinten groen

Anne Hoekstra

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

Gecertificeerd/gediplomeerd (sport)masseur

Cor van der Donk

In het vorige nummer van de Stenen
Bank schreef Trees van Hal een stukje
over de twee eekhoorns die meermalen vrijpostig haar tuin betraden en
zich daar tegoed deden aan hazelnoten en walnoten. Vlak voor het ter
perse gaan van dit nummer bereikte
ons het droeve bericht dat een van
de twee eekhoorns, vermoedelijk het
jong, dood aan de voet van een van de
tamme kastanjes is gevonden. Soms
is de natuur simpelweg gewoon een
beetje wreed.

Een verre aankondiging van de lente
Ik lees in de krant dat 2017 bij de drie warmste jaren hoort die ooit
gemeten zijn. En juist op die dag kondigt de eerste vorst de winter
aan. Veel mensen kijken verlangend uit naar idyllische sneeuwlandschappen en winterpret, en ook dit jaar weer balanceer ik tussen
jaloezie en meewarigheid. Ik ben gráág daar waar plezier en vrolijkheid is, maar wie houdt er nu van de kou?

ik ga eeuwig rusten zonder franje
hier bij Trees onder de kastanje

Er is ook weer menselijke activiteit nodig om het tij te keren. Het
tegengaan van de temperatuurstijging vraagt onder meer om ingrepen in de industrie en verkeer. Bomen en struiken absorberen CO2 en
dragen zo bij aan de oplossing van het probleem. Ik las op de site van
One World dat iemand zijn vliegreis via “Trees for All” klimaatneutraal liet maken: voor 44 euro werd er voor hem een boom geplant
in Bolivia, die na 396 jaar de 4,5 ton CO2-uitstoot van zijn vlucht kan
hebben opgenomen uit de lucht.
Ondanks dit goede nieuws is 396 jaar natuurlijk erg ver weg. Door de
steeds drukker wordende Energieweg en Neerbosscheweg is de versterking van groen ook in Hees meer dan ooit noodzakelijk. Binnen
de werkgroep Groen Hees zetten wij ons dan ook in voor het versterken van duurzaam groen en hopen we dat de wind mee blijft zitten
nu Nijmegen European Green Capital 2018 wordt.
Kijkend naar de werkgroep Groen Hees zie ik een gemiddelde leeftijd
van de werkgroepleden die – laat ik me voorzichtig uitdrukken – in
de buurt komt van een late herfst of vroege winter. Er is menselijke
activiteit nodig om Hees nog mooier en nog groener te maken. We
hopen dan ook van harte dat nieuwe, jonge vrijwilligers de continuïteit willen borgen. Wij blijven voorlopig onverminderd actief en
enthousiast, en we delen graag onze ervaringen en inzichten.

Eekhoorn, *2017 - †2017

m:

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

Aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs

Zangstudio Heeslust, www.francinevanderheijden.nl

Om met één van de lelijkste Nederlandse zinnen te spreken: kou is
niet mijn ding. Dit neemt niet weg dat de stijging van de wereldtemperatuur me in grote mate verontrust. Sinds 1880 wordt die
temperatuur gemeten en de stijging wordt (mede) veroorzaakt door
verhoogde concentraties broeikasgassen ten gevolge van menselijke
activiteiten.

Hij ging van tak tot tak
hij sprak

Bezoek de website: www.muziek-op-maat.nl
–– Voor de individuele- en groepssporter in Hees
–– Blessurepreventie en -behandeling
–– Massage
–– MTC taping (kinesio)
–– MLD/Oedeemtherapie

Het wordt winter en voor mij persoonlijk is dat een verre aankondiging van de lente. Laat deze column een vooraankondiging zijn van
een nieuwe lente binnen de werkgroep. Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen via corvanderdonk@schola.nu

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

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

Wat is prettiger dan weer eens een groentje zijn?
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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: Roos Biemans. 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 22 februari 2018 op het redactieadres.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen
al dan niet te plaatsen, te redigeren of in te korten.

e-mail: financien@dorpsbelanghees.nl
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: Oswald van den Aakster,
e-mail: ovandenaakster@hotmail.nl
Cultuur: Dick van Eck, e-mail: wgcultuur@dorpsbelanghees.nl

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

Secretariaat

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen

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

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees en
de redactie van de Stenen Bank wensen alle leden en
verder iedereen in Hees en daarbuiten

Veel plezier met uw Stenen Bank
Op zaterdag 20 januari hopen we met jullie
het glas te heffen op het nieuwe jaar. De
nieuwjaarsreceptie in de Petruskerk
zal muzikaal worden omlijst door de
Braziliaanse band CAXIXI die dit jaar
ook op het Dorpsfeest heeft gespeeld.
Kom dus allemaal genieten van een
vleug Zuid-Amerikaanse warmte in
de Nederlandse winter.

