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 In dIt nummer

Je kunt een ‘M’ (mega) niet zomaar veranderen in een ‘m’ (mili) omdat dat mooier staat. Toch is dat op sommige 

plekken gebeurd in het molenartikel van Dick in het vorige nummer. Zo leek de Witte Molen bijvoorbeeld opeens een 

miljard maal minder energie op te leveren dan hij in feite doet. De redactie trekt het boetekleed aan. In dit nummer 

een dubbelgecheckte bijdrage van Dick over maten en meten. Verder naast de bekende prikkelende columns, veel 

toekomstmuziek: van bouwdorp tot dorpsfeest en de plannen van het nieuwe VDH-bestuur. Maar we trappen af met een 

mooi romantisch verhaal: van oude mensen en dingen die nu eens niet voorbij gaan…

Als God in Frankrijk
Mireille & Michiel

Tegen eind juli staat-ie er weer. Het bekende tafeltje voor de oude witte boerderij, naast de 
Stenen Bank. Met appeltjes of courgettes uit de tuin van Peter Keeris en Cinthy Hoenselaars. 
Een inspirerend paar dat een prachtige woonplek heeft gecreëerd. Een oase van 5.000 m2 
met bloemen van eigen kweek, een moestuin, schapen, kippen en fruitbomen. Idyllischer 
kan het bijna niet.

Toch was het niet altijd zo. Toen Peter en Cinthy 46 jaar 

geleden de stoute schoenen aantrokken om het huis te 

kopen, stond het op de krottenlijst. Wat bezielt een mens 

om een boerderij te kopen die op instorten staat? Peter: 

“Het kostte nog veel moeite om de boerderij te behouden. 

Het werd in eerste instantie niet goedgekeurd dat we erin 

gingen wonen. Maar het was een buitenkans. 

Destijds wilde iedereen uit de stad naar een dorp. En Cinthy 

kwam uit Hees. Ook ik was het boerenleven gewend. We 

wilden ruimte, dus voor ons was het een gouden plek.” 

Lege vlakte
Destijds was er nog niks van wat nu de idyllische 

tuin is. Cinthy: “Achter het huis stond een 

Q Midzomermuziekfestijn > zaterdag 23 juni van 19:30 tot 21:30u in de Petruskerk > Zie pagina 13

Q Bouwdorp “Hees in space” > zondag 12 t/m donderdag 16 augustus in Dorpspark Hees > Zie pagina 22

Q Dorpsfeest > zaterdag 1 september in en rond Sancta Maria > Zie pagina 12

Q Bachcantates > zondag 9 september vanaf 19:30u in de Petruskerk > Zie pagina 22

Q Herdenking Heese oorlogsdoden > dinsdag 25 september vanaf 16:30u in en bij de Petruskerk > Zie pagina 10

Zomeragenda
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grote schuur, wat ook een 

krot was, en verder was 

het alleen maar akker. 

Jarenlang is het niet meer 

dan een crossveld geweest 

voor onze jongens om te 

spelen. Toen de schuur 

afgebroken werd, was alles 

kaal. Plannen voor de tuin? 

Die hadden we niet. We 

hebben als eerste een zit-

kuil laten graven, dat was 

helemaal hip in die tijd. 

Hadden we een heerlijk 

zitje uit de wind. En voor de 

rest deden we maar wat. Gewoon wat we zelf leuk vonden 

en dat doen we nog steeds.”

Het tafeltje
Vanuit diezelfde energie verschijnt er ieder jaar tegen eind 

juli - als de appeltjes rijp zijn - een schattig tafeltje voor 

het huis. Voorbijgangers kunnen een zakje appels meene-

men en het geld daarvoor in de brievenbus gooien. “Het 

is grandioos hoe het werkt”, zegt Cinthy enthousiast. “Er 

wordt veel gebruik van gemaakt. Mensen komen soms 

ook met recepten, brengen de zakjes van de appels terug 

of er ontstaat een praatje.” En de betaling? Loopt dat ook 

net zo soepel? “Dit jaar gaat het slotje weer van de bus. 

Die heb ik er op moeten zetten, omdat er meerdere malen 

geld werd meegenomen. Dat is vervelend als dat gebeurt. 

Dan ga je opletten wie dat doet. Een gesprekje helpt dan 

wel. Maar ik wil me daar eigenlijk niet mee bezig houden. 

Vandaar het slotje. Afgelopen jaar klopte alles. Voor iedere 

courgette en zak appels is netjes betaald. Dat vind ik gran-

dioos. Dus ga ik het weer in vol vertrouwen met een open 

brievenbus proberen.”

Nog lang niet weg
Dat ze als God in Frankrijk leven, beseffen Peter en Cinthy 

heel goed. Een dergelijke plek in de stad is iets waar velen 

alleen maar van kunnen dromen. De zonen hebben geen 

ambitie om de plek over te nemen en dat vinden ze wel 

jammer. Peter: “We hebben de plek van de ondergang 

gered en ik zou het verschrikkelijk vinden als het tegen de 

vlakte gaat. Maar ik begrijp dat het ook een last kan zijn. 

Een oud huis en zo’n grote tuin vergen veel tijd. Wij hebben 

ook weleens gedacht: waar zijn we aan begonnen. Zeker 

toen we nog werkten en de kinderen klein waren. Maar we 

hebben er ook altijd vreselijk van genoten tot op vandaag.” 

“En dat blijven we nog lang doen,” vult Cinthy aan. “Ik word 

100 hoor!”, roept ze vastberaden. En met een grote glim-

lach. “We gaan hier beiden gewoon horizontaal uit.”

Als nieuwkomers in Hees en Nijmegen zijn wij 

nieuwsgierig naar onze buurtbewoners. Welke 

passies schuilen er achter de bakstenen gevels? 

Wie zijn de mensen die Hees een hart en ziel 

geven? Met camera, pen en een luisterend oor gaan we op 

zoek naar mooie mensen met inspirerende verhalen. Ken je 

zo’n markante Heesenaar? Misschien je buurvrouw, of dat aar-

dige stel verderop in de straat? Of misschien gewoon jezelf! 

Laat het ons via de redactie weten.
Mireille & Michiel

Martin en De Blécourtstraat
Teun Swietkowiak

in de tuin van de buren liggen. Er schieten allerlei 

gevoelens door hem heen, hij valt op zijn knieën 

in het natte gras. Zijn 

bezittingen zijn alle-

maal weg! Maar in de 

hoek van de tuin bij 

de buren ziet hij nog 

iets wits. Het is het 

gebroken witte bord, dat hij van de oude, aar-

dige vrouw heeft gekregen. Het bord zit onder 

de modder. Hij veegt de modder van het bord en 

ziet weer het huis en het nummer dat op het bord 

geschilderd was. Hij heeft nog steeds geen idee 

wat de oude vrouw hiermee bedoelde. 

De dag erna, dinsdag dus, loopt Martin opnieuw 

door De Blécourtstraat, zoals gewoonlijk, maar 

nu met het bord in zijn hand. Opeens ziet hij aan 

het eind van De Blécourtstraat een huis dat hij 

herkent, maar waar herkent hij het van? Hij kijkt 

naar het bord en weet het: het is het huis dat op 

het bord geschilderd is. Het huis ziet er verlaten 

uit en Martin besluit naar binnen te gaan. Hij 

opent de piepende deur en ziet allemaal getallen 

op de planken van de vloer staan: 101, 102, 103, 

wacht eens, 103 dat herkent hij van het bord! Hij 

haalt de plank van de verrotte vloer en hij ziet 

een oud kistje. Hij opent het kistje en ziet bank-

biljetten van 500 euro! Met het geld van de oude 

vrouw kan Martin het vervallen huisje kopen en 

laten opknappen en hoeft hij niet meer als zwer-

ver door het leven. Alles dankzij de oude vrouw in 

De Blécourtstraat.

In Nijmegen wonen een heleboel zwer-

vers. Een bekende zwerver in de buurt van 

het Dominicus College is Martin. Iedereen 

in de omgeving kent hem. Omdat Martin 

in een tuin woont in De Blécourtstraat 

noemt iedereen hem Martin de Blécourt. 

Martin woont, om precies te zijn, in de 

achtertuin van motorraceclub DTC Racing. 

De ingang van de tuin ligt aan de Tjalie 

Robinsonstraat.

Martin was de vroeger de baas van het bedrijf 

Martin Meubels, maar toen kwam er een grote 

crisis in Nederland en ging zijn bedrijf failliet. Hij 

raakte alles kwijt. Nu is hij zwerver en heeft hij 

alleen nog twee vuilniszakken.

Alles wat Martin bezit, bewaart hij in die twee 

vuilniszakken: zijn kleding, zijn bestek, zijn bord 

en een foto van zijn familie. Het bord waar Martin 

van eet, heeft hij gekregen van een aardige oude 

vrouw uit De Blécourtstraat. De vrouw is al heel 

oud, zegt niets en wijst alleen op het bord. Op het 

gebroken witte bord staat een huis en een num-

mer. Martin weet niet wat de oude vrouw ermee 

bedoelt, maar hij bedankt haar en zegt haar vaar-

wel. Veel mensen uit de omgeving geven Martin 

iets te eten, dat eet hij dan graag op van het 

gebroken witte bord. Dan is er vervelend nieuws: 

de vrouw van wie hij het bord heeft gekregen, is 

overleden. Martin is daar erg verdrietig over en 

gaat naar haar begrafenis, maar hij moet door-

gaan met zijn leven.

Op een maandag begint Martin aan zijn dage-

lijkse wandeling door De Blécourtstraat. Hij laat 

de vuilniszakken met zijn bezit even liggen in de 

tuin waar hij woont. Hij is niet bang dat iemand 

de vuilniszakken steelt, want wie steelt er nou 

van een zwerver? Martin is bijna klaar met zijn 

wandeling en loopt terug naar de tuin. Wanneer 

hij aankomt, ziet hij twee kapotte vuilniszakken 
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Teun is een leerling  van het Dominicus College. Hij schreef dit 
verhaal voor het vak Nederlands in klas 1 van het Atheneum/
Gymnasium. De schrijfopdracht was “vrij”, maar er moesten 
vuilniszakken in voorkomen en de kleur gebroken wit. Teun 
heeft het “gebroken wit” op zijn eigen manier ingevuld en de 
wijk een nieuw verhaal bezorgd.
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Vijftig tinten groen
Cor van der Donk

Wanneer we bloemen en verhalen met elkaar weten 

te verbinden, kan de liefde voor de natuur alleen maar 

groeien.

Pinksteren. Ik wandel met mijn kleindochter Janne in alle 

vroegte door de straten van Hees. Het is stil op straat. 

Het liedje “Op een mooie Pinksterdag” gaat in mijn 

hoofd de strijd aan met het “Langs het tuinpad van mijn 

vader”. Er schuilt soms een ongelooflijk nostalgische 

muts in mij.

In de Bredestraat staan in een voortuin drie vinger-

hoedskruiden fier naast elkaar. Dit beeld brengt me 58 

jaar terug in de tijd. In 1960 deed ik met Pinksteren mijn 

Eerste Heilige Communie. De traditie wilde dat ieder 

communicantje een bloem meenam naar het Lof, een 

soort middagdienst; bloemen voor Maria.

Mijn drie jaar oudere broer Ad en ik hadden allebei een 

eigen tuintje in de rotstuin van “ons” mam. In mijn tuin-

tje bloeide die bewuste dag geen enkele bloem, maar in 

het tuintje van mijn broer stond een roze vingerhoeds-

kruid in volle bloei. Onder hevig protest van mijn broer 

mocht die mee naar de kerk; ik was immers communi-

cant die dag en als jongste wist ik mijn voordeel sowieso 

te verzilveren.

Mijn zegen en zijn drama werd één van de vele terug-

kerende borrelpraatjes. Zelfs de dag voordat mijn broer 

op veertigjarige leeftijd zou overlijden hebben we dit 

verhaal aangehaald. De kerk lag al ver achter me. Toch 

heb ik stad en land afgezocht om op de dag van zijn 

begrafenis een Sedum spectabile op het graf te kunnen 

planten: een hemelsleutel.

Men moet de boom buigen als hij jong is 
(ook groene opvoeding moet bij het jonge kind beginnen)

De algemene ledenvergadering (ALV) op 18 

april verliep redelijk rimpelloos, op het onbe-

schroomd verwoorde afscheid van Jan de 

Kanter van de werkgroep Leefomgeving na. 

Wij zullen zijn niet-aflatende inzet – en die van 

Paul Buijs, die eveneens uit de werkgroep ver-

trok – node missen. De her-bemensing van de 

werkgroep is een van de speerpunten van het 

(deels) nieuwe VDH-bestuur dat op 18 april bij 

acclamatie werd gekozen. Over die speerpun-

ten dadelijk meer.

De bestuursleden van de Vereniging Dorpsbelang 

Hees worden door de leden voor drie jaar gekozen. 

Daarna treden zij af, maar ze zijn eventueel herkies-

baar. Dat gold dit jaar voor secretaris Tony Schouten 

(in het midden op de foto hieronder), penningmees-

ter Ton Ellenbroek (uiterst rechts) en lid Jef van Kuyk 

(uiterst links). Voorzitter Marjon Otten (tweede van 

links) mocht gewoon aanblijven, evenals bestuurs-

lid Ada de Groot (niet op de foto).

vergevorderd stadium van uitwerking verkeren – betref-

fen onder meer een nieuwe aantrekkelijke website die 

meer mogelijkheden biedt tot interactieve communicatie. 

Daaraan gekoppeld komt er een elektronische nieuwsbrief 

als een kanaal om snel actuele zaken onder de aandacht te 

brengen. Verder wil het bestuur minimaal eenmaal per jaar 

een bijeenkomst voor alle bewoners van Hees (laten) orga-

niseren over thema’s die voor alle bewoners van belang 

kunnen zijn. En ten slotte zal het bestuur vaker van zich 

laten horen via de Stenen Bank.

Bij al deze beleidsvoornemens past wel een kanttekening: 

het bestuur van de VDH is niet het uitvoerende orgaan van 

de vereniging. Een vereniging betekent juist dat je de din-

gen die ertoe doen samen – in vereniging – kunt uitvoeren. 

Als leden dragen we een gemeenschappelijke verantwoor-

delijkheid om de doelstellingen (het behoud en de verster-

king van het dorpskarakter van Hees en de bevordering 

van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in Hees) te 

bewaken. Laat het ons dus weten als je je daar, op wat voor 

manier dan ook, actief voor wil inzetten.

Foto’s: Ton van Seters

Jef had van tevoren aangegeven zijn bestuurslidmaat-

schap te beëindigen. Ton en Tony zijn als bestuurslid 

herkozen. Wel heeft Tony inmiddels haar taken als secre-

taris neergelegd. Die zijn overgenomen door een nieuw 

bestuurslid: Jeannette van Mierlo (tweede van rechts). Zij 

is het bestuur in de loop van 2017 als aspirant-lid komen 

versterken en tijdens de ALV formeel tot bestuurslid geko-

zen. Het bestuur heeft intussen ook Ab Verheul, voorzitter 

Werkgroep Groen Hees, gevraagd of hij aan het bestuur 

wil deelnemen. Ab heeft daar tot vreugde van het bestuur 

positief op geantwoord en is met ingang van mei aange-

schoven als aspirant-lid. De formele toetreding komt aan 

de orde bij de algemene ledenvergadering van 2019.

In de eerste bestuursvergadering na de ALV in mei heeft 

het bestuur de actiepunten voor 2018 en de jaren daarna 

geformuleerd. De belangrijkste hebben betrekking op de 

Werkgroep Leefomgeving en op communicatie.

Leefomgeving
Met het vertrek van Jan de Kanter en Paul Buijs zijn er bin-

nen de vereniging even geen werkgroep- of bestuursleden 

met specifieke aandacht voor de thema’s ruimtelijke orde-

ning en milieu – die samen een van de kernaandachtsge-

bieden van de vereniging vormen! Het bestuur gaat daar-

om voortvarend aan de slag om betrokken Heesenaren te 

vinden die op dit gebied actief de vinger aan de pols willen 

houden. Actief wil in dit geval op de eerste plaats zeggen: 

optreden als vertegenwoordiger van Hees in 

externe overlegorganen waarin gesproken 

wordt met gemeente, industrie en/of andere 

wijken. Daarnaast zoekt het bestuur ook 

bewoners voor Hees-interne thema’s als ver-

keer en veiligheid.

Communicatie 
De VDH moet zichtbaarder zijn, vooral waar 

het gaat om actuele thema’s die relevant zijn 

voor Hees en meer middelen inzetten om bewo-

ners daarbij te betrekken; dat was een van de 

belangrijkere conclusies die uit de ALV van dit 

jaar getrokken kunnen worden. Het bestuur 

heeft deze aanbeveling ter harte genomen. 

De voornemens  – waarvan enkele al in een 

 Het nieuwe VDH-bestuur

De plannen voor 2018 en daarna
De borrel na afloop van de ALV: verdiend en geanimeerd
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Hees ontmoet! In de vorige 

editie van de Stenen Bank 

las u over de brainstorm-

avond rondom dit thema. 

Maar liefst zeventig 

buurtbewoners kwa-

men bij elkaar in Sancta 

Maria. Als vervolg hierop 

ging een kleiner groepje 

bewoners aan de slag 

met hun ideeën. Mellie 

Vissers stelde hiervoor 

haar Kunsthuis De 

Nieuwe Blik aan de Bredestraat 

een dag per week ter beschikking 

voor initiatieven van buurtgenoten. 

Hierdoor ontstond er een plek waar 

ontmoeting plaats kan vinden. 

Rhodé Visser is voor haar afstudeeropdracht voor haar  studie 

Culturele en Maatschappelijke Vorming verbonden aan het 

Kunsthuis. Zij wil graag de verbinding in onze wijk stimuleren. Rhodé: 

“In een wijk waarin mensen elkaar ontmoeten, is het goed wonen. Ik 

vind het mooi dat ik vanuit mijn rol buurtgenoten kan ondersteunen 

bij hun initiatieven die bijdragen aan meer ontmoeting in Hees.”

Hees ontmoet in het Kunsthuis
Mede door Mellie en Rhodé kun je nu elke woensdag terecht in het 

Kunsthuis. Loop binnen voor een kop koffie, voor een praatje, voor 

een plek om zelf te werken of om lekker even een tijdschrift te lezen 

uit het tijdschriftenrek. Ook de deelbak is een mooie aanwinst. 

Er zitten allerlei spullen in die gebruikt kunnen worden tijdens 

een bezoek. Vul ’m gerust aan! Tussen 12:00 en 17:00u is er elke 

Hees ontmoet  Katja Elmendorp

woensdagmiddag ’t Idee-Café en ’t Trefje. Ook tijdens 

deze momenten kun je gewoon binnenlopen voor een 

praatje of een kop koffie. 

’t Idee-Café: broedplaats voor ideeën en 
ontmoetingsruimte
Loop jij al een tijdje met een idee om mensen samen te 

brengen in Hees? Of heb je zelf (nog) geen plan, maar wil je 

wel graag bijdragen aan zo’n idee? Kom dan naar ’t Idee-

Café tussen 12:00 en 13:00u op woensdagmiddag. Rhodé en 

andere actieve bewoners zijn er om met je te sparren en je 

te helpen om je idee tot uitvoering te brengen. Het eerste 

idee is al een succes: het Soepcafé, verderop meer hierover.

’t Trefje: plek voor jouw initiatief
’t Trefje is voor en door bewoners. Wil jij iets organise-

ren in de wijk? Het Kunsthuis staat tot je beschikking op 

woensdagmiddag van 14:00 tot 17:00u. De ruimte is er, 

er is een koffiezetapparaat en er staan tafels en stoe-

len... Voor jong of juist voor oud. Voor een klein clubje 

mensen of wat meer. Kom maar op met die leuke ideeën 

om mensen uit Hees elkaar te laten ontmoeten! 

Op 22 mei vond het eerste Soepcafé in Hees plaats. 

Initiatiefnemer Ellen Hoogveld liep al een aantal jaren rond met 

haar idee voor een Soepcafé. “Soep is gezond, het is gemakkelijk te maken 

en samen soep eten zorgt voor verbinding. De kracht zit in de eenvoud! 

Sancta Maria is een prachtige plek voor ontmoeting. Het zou prachtig zijn 

als een initiatief als het Soepcafé  straks na de renovatie ook een structurele 

plek kan krijgen.” 

Dat Ellen zelf groenten verbouwd in haar moestuin, is uiteraard geen 

toeval. Ze vindt het dan ook mooi om mensen via de soep mee te nemen in 

de seizoenen en de groenten die daarbij horen.

Ellen heeft een duidelijk doel met haar initiatief: “Ik 

hoop dat het Soepcafé zorgt voor ontmoeting tussen 

buurtgenoten – jong en oud – en dat het echt een initiatief 

van de wijk wordt. Stiekem droom ik al wat groter. In 

Hees wonen veel creatieve mensen. Hoe mooi zou het zijn 

als we samen een kunstroute kunnen uitstippelen met 

aansluitend een heerlijk kleurrijk soepje?!” 

Ellen komt graag in contact met buurtgenoten die 

enthousiast worden van haar ideeën en die een bijdrage 

willen leveren. En moestuineigenaren die soms groenten 

over hebben: Ellen hoort het graag, want daar is heerlijke 

soep van te maken! Mail naar ellen.hoogveld@gmail.com

Kunsthuis De Nieuwe Blik - Bredestraat 168

Mailen naar Rhodé kan ook altijd: 
bewonersinitiatiefhees@gmail.com

Het laatste ’t-Trefje voor de zomervakantie zal zijn op 
woensdag 20 juni. Vanaf woensdag 29 augustus is Rhodé 
weer aanwezig. De ruimte van het Kunsthuis is gesloten 
tijdens deze zomerperiode, maar de groepsapp – waar 
bewoners met elkaar kunnen broeden op initiatieven – 

blijft actief. Mail Rhodé als u ook in deze groepsapp wilt. 

Hees ontmoet tijdens het Soepcafé!
rHoDé vISSErELLEN HoogvELD

Het eerste Soepcafé op 22 mei was een succes. Tussen 

17:00 en 18:15u schoven zo’n 20 tot 25 Heesenaren 

aan. De komkommersoep was prima en er waren een 

paar soorten brood en andere lekker hapjes. Men zat 

gezellig met elkaar te praten.

Het volgende Soepcafé is op 19 juni aanstaande. Komt u 

dan ook? U bent van 17:00 tot 19:00u van harte welkom 

in het Kunsthuis. Voor slechts 1 euro (of voor wat u het 

waard vindt) krijgt u heerlijke soep met brood. Op = op; 

er is soep voor maximaal 25 personen.

De soepbereiders
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In zijn studietijd was Wouter al veel bezig met muziek 

maken; hij zat in een band en schreef ook toen al liedjes. Die 

waren, naar eigen zeggen, nog niet goed genoeg om een 

carrière als muzikant te beginnen. Hij werd na zijn rechten-

studie advocaat, en streek in 2000 met zijn gezin neer in 

Hees. De muziek raakte wat op de achtergrond.

Nu zijn kinderen wat ouder zijn, krijgt hij meer tijd en ruim-

te om zijn oude passie toch weer op te pakken. Met meer 

levenservaring en door meer geluisterd te hebben naar 

de muziek van anderen, merkte Wouter dat hij ook betere 

liedjes kon schrijven. Hij vond ze nu wél goed genoeg om 

er meer mee te doen. “Het was nu een completer plaatje”, 

aldus Wouter. Hij verzamelde muzikanten om zich heen en 

nam één voor één de liedjes op die nu zijn verzameld op zijn 

eerste cd Blauwst.

Teksten centraal
Wie naar die cd luistert, zal het opvallen dat de teksten 

centraal staan. De muziek ondersteunt en benadrukt de 

teksten als het ware, maar overschaduwt ze nooit. Wouter: 

“Ik ben de man van de tekst. En meer nog dan in optreden, 

zit het genoegen in het klaar hebben van een tekst. Dan 

ben ik echt als een kind zo blij”. Zijn grote voorbeelden, 

dichters en cabaretiers als Hans Dorrestein en Willem 

Wilmink, zijn ook erg op de tekst gericht. Die poëtische 

invloeden zijn in enkele van de liedjes op Blauwst duidelijk 

aanwezig.

Advocaat én muzikant 
Het lijkt misschien een rare combinatie om naast de advo-

catuur ook muzikant te worden, maar Wouter geeft aan 

dat er zeker ook grote overeenkomsten zijn. De gerichtheid 

op taal is er daar één van; nauwkeurig met teksten omgaan 

staat centraal in de advocatuur, en voor Wouter dus ook in 

zijn muziek. 

Daarnaast probeert hij als advocaat de rechter te overtui-

gen en zo’n pleidooi voelt ook als een soort optreden. Deze 

ervaringen maken dat Wouter eigenlijk nooit zenuwachtig 

is voor een muziekoptreden; hij is het helemaal gewend om 

in de schijnwerpers te staan als advocaat. 

Tweedeling
Toch voelde hij ook wel wat aarzeling om met zijn nummers 

naar buiten te komen. Op Blauwst staan duidelijk twee 

soorten nummers: serieuzere rustige nummers, en grap-

pige liedjes vol zwarte humor. “Als advocaat vond ik het ook 

lastig om naar buiten te treden met de liedjes die ik maak. 

De serieuzere, dat zou nog wel kunnen, maar ik heb ook 

grappige liedjes waarvan ik denk, nou, daar zit niet iedereen 

op te wachten. Nu ben ik zo ver dat het me niet meer kan 

schelen.” Het is een soort humor waar je van moet houden, 

maar Wouter krijgt er eigenlijk alleen positieve reacties 

op. Die humoristische nummers zijn zeer bewust niet in de 

studio opgenomen maar voor een live-publiek: “De geluids-

kwaliteit is dan wel minder, maar de keerzijde is dat je een 

reactie terugkrijgt.”

Wouter heeft inmiddels een vaste groep muzikanten om 

zich heen verzameld: een gitarist, een pianist en een twee-

de zanger. Hij zou dit ook wel uit willen breiden. “Ik heb wat 

levensliederen gemaakt en het zou heel mooi zijn als daar 

een accordeon bij komt, of percussie of bas.”

Thema’s
Nijmegen komt vaak terug in zijn nummers, vooral de 

omgeving van de rivier. De natuur is een terugkerend thema 

in de rustige nummers en komt vaak uit kleine dingen 

voort: de lavendel in de tuin, de vogels in de omgeving. Ook 

is geworteld zijn, gehechtheid, een belangrijk thema in die 

serieuzere nummers en dat is ook iets wat Wouter heeft 

gevonden in Hees. Buren die bij elkaar betrokken zijn en 

inmiddels ook vrienden zijn geworden: “Je hebt hier toch 

ander contact met elkaar (…) dan wanneer je gewoon in de 

stad woont, ervaar ik.”

Droom
Wouter is realistisch en denkt niet dat het er nog in zit om 

een grootse carrière als muzikant te hebben. “Het is wel zo 

dat als je er pas zo laat werk van gaat maken, dan ambieer 

je niet per se een carrière als zanger of als cabaretier.” Wel is 

het zijn droom om in ooit in het theater te mogen staan met 

zijn muziek, liefst met een cabaretprogramma waarin de 

muziek centraal staat.

Voorlopig heeft Wouter genoeg te doen. Deze zomer geeft 

hij regelmatig optredens in onder andere Nijmegen en 

Arnhem, en hij heeft al tal van ideeën voor een volgende cd. 

Hij heeft nog nooit in Hees opgetreden. Dat zou hij graag 

nog eens doen.

Wie nieuwsgierig is geworden, kan de CD Blauwst bestellen 

via wpganzeboom@gmail.com  Eerst een voorproefje? Ga 

dan naar: www.youtube.com/watch?v=_WsEGpGdC90 

Advocaat op de planken   roos Biemans

Wouter Ganzeboom lijkt op het eerste gezicht een heel normale vijftiger. Hij is advocaat, 

heeft een vrouw en twee kinderen, een hechte vriendengroep en een leuk huis. Maar vorig 

jaar besloot hij een onorthodoxe stap te zetten: hij bracht zijn eigen album uit.

Ooit ware
n nachten
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Bomscherf uit 
Hees retour
Henk Termeer

Via bombardementonderzoeker Bart 

Janssen ontvingen we begin maart 

onderstaande mail van Cor Engelen uit 

Pennsylvania (USA). Cor woonde in febru-

ari 1944 in Hees en schrijft dat zijn vader 

een scherf van de meest westelijk geval-

len bom bij het grote bombardement van 

22 februari 1944 mee naar huis bracht. 

Hieronder zijn verhaal.

“Enkele dagen geleden met belangstelling 

het artikel in De Gelderlander over het bom-

bardement van Nijmegen gelezen. Ik was 

toendertijd maar een half jaar oud dus heb 

het niet bewust meegemaakt maar mijn 

vader wist me later te vertellen dat niet 

alle bommen op het centrum van Nijmegen 

terecht waren gekomen.

Wij woonden toendertijd op de hoek van 

de Dr. de Blecourtstraat and Dorpstraat 

[bedoeld is de Neerbossche Dorpsstraat], dus 

waar volgens Google nu het bedrijf Avodesch 

B.V. is [op dr. De Blécourtstraat 9 op de hoek 

met de Energieweg]. Toen de vliegtuigen 

waren vertrokken en wij uit de schuilkel-

der kwamen is mijn vader te voet richting 

stad gelopen waarbij hij onderweg op wat 

toendertijd de Schonhorst?? [bedoeld is De 

Schoonhorst] genoemd werd een stuk bom 

opgepakt heeft wat nog warm was, zo onge-

veer op plaats van de stenen bank [tram] en 

waar nu de sportvelden van Blauw Wit zijn. 

[De verste bom kwam neer op een akker 

achter de Marialaan, waar op dat moment de 

heer J.W. Roelofsma uit de Oude Heselaan 13 

liep. Van zijn lichaam is maar weinig terugge-

vonden. De scherf is dus vermoedelijk van de 

bom die hem gedood heeft; HT]

Zolang als ik mij kan herinneren heeft dit stuk bom bij ons thuis als 

aandenken/souvenir aan de muur gehangen. Toen mijn vader veertig 

jaar geleden kwam te overlijden heb ik dat stuk meegenomen naar 

Amerika waar ik woon en hangt sinds die tijd hier bij mij als aanden-

ken aan Nijmegen, het bombardement en mijn jeugd die ik daar heb 

doorgebracht.

 

Bijgevoegd een plaatje van de bomscherf welke weer terug is in het 

land waar die vandaan is gekomen.

 

Verder kan ik nog vermelden dat mijn ouders een graf hadden 

geadopteerd op de begraafplaats Jonkerbos. Wat ik er nog van 

weet was de naam Jong of Yong and hij kwam uit Scotland. 

Elk jaar stuurden mijn ouders een photo and een kalender naar 

zijn ouders en wij kregen dan een kalender van Scotland van hun. 

Ergens moet hier nog een photo van hem liggen maar dat zal een 

hele opgave zijn om die te vinden. [zie de foto van Chancellor Young 

op www.oorlogsdodennijmegen.nl; HT]. 

 

Ik wil de Gelderlander bedanken voor het interressante artikel; brings 

back memories.

 

Groeten uit Pennsylvania.

Cor Engelen.”

Zijn er misschien meer Heesenaren geweest die een graf van een 

geallieerde gesneuvelde hebben geadopteerd? Dan heel graag een 

berichtje aan mij via h.termeer@let.ru.nl, zodat we de informatie 

over Nederlandse en geallieerde oorlogsdoden op 

www.oorlogsdodennijmegen.nl kunnen aanvullen. 

Nieuwe Heese oorlogsdoden
Henk Termeer

Op dinsdag 25 september zal weer een korte, jaarlijkse her
denking van de Heese oorlogsdoden plaatsvinden: in en om de 
Petruskerk vanaf 16:30u. Er zal weer een interview plaatsvinden, 
dit keer met de zoon van een Heese oorlogsdode, namelijk Pieter 
Ruijsch van Dugteren. Leerlingen van De Lanteerne lezen gedich
ten voor en leggen bloemen bij de herdenkingsplaquette.

Nader onderzoek heeft geleid tot de toevoeging van de volgende per-

sonen aan de lijst op www.dorpsbelanghees.nl/wo2:

–  Wil C. van der Burgt, 21 jaar, Kerkpad 6, gesneuveld op 16 oktober 

1944 als lid van de Prinses Irene Brigade te Overloon;

–  Tine Ruth Geurtsen, 7 jaar, Kerkpad 30, verongelukt op 29 mei 1945 

door Brits militair voertuig;

–  Jo Giesen, 40 jaar, Breedestraat 201, werkbaas op de Hollandia 

Levensmiddelenfabriek, op 21 augustus 1944 omgekomen door 

vergiftiging;

–  Jan Pluim, 43 jaar, Marialaan 55, werkbaas op de Hollandia 

Levensmiddelenfabriek, op 23 maart 1944 omgekomen door 

vergiftiging. 

Verder is besloten twee oorlogsdoden uit de Dennenstraat toe te voe-

gen. Die straat werd destijds nog tot Hees gerekend en Heseveld was 

toen nog geen aparte wijk. Daarbij gaat het om:

–  Hero Schaap, 30 jaar, Dennenstraat 2, wegens illegaal inlichtingen-

werk gearresteerd en op 5 september 1944 in Kamp Vught gefusil-

leerd en

–  Jantje van de Water, 5 jaar, Dennenstraat 30, op 13 mei 1945 overle-

den aan zware verwondingen door explosie van munitie.

Meer informatie over al deze personen is te vinden op 

www.oorlogsdodennijmegen.nl 

Wie aanvullende of nieuwe feiten of foto’s te melden heeft, kan die 

sturen naar info@oorlogsdodennijmegen.nl 

Wie weet meer over 
wegversperring 
Breedestraat in 1939?

Vanaf de mobilisatie in 1939 tot korte tijd 

na de Duitse bezetting in mei 1940 stond er 

in de (volgens de toenmalige schrijfwijze) 

“Breedestraat” tussen de nummers 14 en 

het tegenoverliggende oneven genummerde 

huis een uit hoofdrioolbuizen gemaakte 

wegversperring. De buizen (een dubbele rij) 

waren aan elkander verbonden en volge-

goten met beton waarin stukken tramrail 

waren geplaatst. Naar ik meen moesten we 

er aanvankelijk met een trapje aan beide zij-

den overheen klimmen. Later maakten aan-

wonenden via de tuinen er een omweggetje 

langs. Zoiets meen ik me te herinneren…

Werkelijke dienst als versperring, tenzij 

voor de bewoners, heeft het ding nooit 

gedaan. Als de Duitsers ooit richting het 

Maas-Waalkanaal zijn gegaan, zal dat via de 

Weurtseweg zijn gegaan, of door de (toen 

nog) Kerkstraat van Hees zijn gegaan vanaf 

de Dikke Boom.

Wij, de familie Will, woonden op 

Breedestraat 24 (nu 28). Ondergetekende is 

geboortig uit 1928 en was toen dus 11 jaar 

oud. Mijn vraag: kan iemand  een nog exacte-

re beschrijving geven van de wegversperring 

en bestaan er foto’s van?

Een antwoord zal ik zeer op prijs stellen! 

Mail het s.v.p. aan redactiestenenbank@
dorpsbelanghees.nl 

Met vriendelijke groet, 

P. Will
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Zogezegd, 
zogenaamd

NEC in taal

Jacques de vroomen

Supporter van NEC, dat ben je niet voor je ple-

zier. Zeker het afgelopen seizoen, nu we weer 

voor minimaal een jaar verwezen zijn naar 

de catacomben van het Nederlands profes-

sioneel voetbal: de Jupiler League. Toch valt er 

af en toe nog wel wat te lachen. Ik heb het nu 

over het taalgebruik van de wedstrijdversla-

gen in De Gelderlander. Ik heb wat markante 

formuleringen verzameld. 

Toen het NEC voor de wind ging, schreef de 

verslaggever:

De kleine provincieclub NEC straalt tot in de 

diepste poriën van Europa.

Als er dan een einde komt aan een reeks 

overwinningen:

Elk sprookje telt een gitzwart hoofdstuk.

Als de verdediging voor keeper Joris Delle het 

laat afweten:

Gisteren zat er ineens geen gaatje, maar een 

Kanaaltunnel in de dijk voor Joris Delle.

Luuk de Jong, de spits van PSV, is een paar 

maten te groot voor onze provincieclub:

Luuk de Jong werd de beul van het Nijmeegse 

catenaccio.

Op een andere plaats in het verslag heet hij:

De sloopkogel van het ultradefensieve systeem 

van NEC.

En als het dan na een reeks nederlagen weer 

lijkt te lukken:

NEC opende met de passie van een bedrogen 

minnaar.

Zouden de supporters van NEC zich op dit 

moment ook bedrogen minnaars voelen? 

Maar of het “bedrog” hun passie nu vergroot, 

daar heb ik zo mijn twijfels over.

ONZE EiGEN HEEsE MiDZOMERNACHtsDROOM

Het  
midzomernacht

muziekfestijn  
2018 nadert

Aangezien ons concert langzamerhand zelf een 
klassieker begint te worden, is het thema dit jaar:

Klassiekers!
Oude liefdesliedjes in nieuwe uitvoeringen, 
straatliedjes in rockkostuum, de accordeon in 
een koninklijke rol en een gekaapt orgel… Wellicht 
dalen er engelen neer…

Allemaal door onze eigen Heese talenten. Kom dat 
beleven want het wordt weer een hartverwar-
mende avond!

wanneer 23 juni 
waar Petruskerk Hees

hoe laat 19:30 tot 21:30u

Op 1 september wordt een goed 

gebruik uit Hees herhaald: het 

dorpsfeest. In een nieuw jasje wel-

iswaar, op een nieuwe plek, met 

een organisatieteam van enthou-

siaste mensen. Iedereen uit de 

wijk is welkom op het zomerfes-

tival “Happy Hees” dat in medi-

terrane sfeer bij Sancta Maria 

plaatsvindt. Ontmoeten, lekker 

eten, vuurtjes, kindervermaak 

en leuke “groene” activiteiten. 

Je komt toch ook?

Na jaren van trouwe dienst is 

het stokje dit jaar over gedra-

gen aan een jong organisatieteam. Een vijftal 

vlijtige vrouwen zet zich – met steun van de oude garde –  

in om het zomerfestival dit jaar extra aantrekkelijk te 

maken voor de vele jonge gezinnen met kinderen in Hees. 

Met een kleedjesmarkt, speelweide, oud-Hollandse spelen 

en natuurlijk de Hees Race, de populaire hardlooprace die 

wegens groot succes ook dit jaar weer wordt gehouden.

groene markt
Dit jaar is het thema “duurzaamheid”. Op dat vlak gebeurt 

er al veel in ons geliefde Hees. Op de Groene Markt tref 

je van alles aan. Van initiatieven in de wijk om je huis te 

verduurzamen en energie te besparen, tot de verkoop van 

zelfgemaakte producten of lokale teelt. Op het moment 

van druk van deze uitgave zijn we nog volop aan het 

inventariseren wie meedoet. Denk aan kraampjes met 

informatie over duurzaam wonen, een rondleiding over 

het terrein van Sancta Maria, een blij varken van het spit, 

ins en outs van de imker of de DAR Super Wijkhelden Cup. 

Het is nog een verrassing hoe het er precies uit gaat zien. 

Wil jij een bijdrage leveren aan deze Groene Markt? Het 

organisatieteam hoort graag van je.

Samen eten
Net zoals voorgaande jaren wordt iedere bezoeker 

gevraagd om iets lekkers mee te nemen voor het deelbuf-

fet. Maak een pan soep, quiche, salade, tapas of leef je 

uit op een lekkere taart als toetje. Het is superleuk om al 

die lekkernijen met elkaar te delen. Aan een van de lange 

tafels ontmoet je onder het genot van je maaltijd je buurt-

genoten. Want wie zijn dat nou die Heesenaren? Op het 

zomerfestival leer je ze kennen!

Op de bank van links naar rechts: Katja Elmendorp, Irene van 

Dongen, Dick van Eck en Maud van de Water. 

Achter de bank: Mireille Goedkoop en Janneke Boeije

  Dorpsfeest 2018

Zomerfestival “Happy Hees”  Mireille goedkoop

Waar & hoe?
Het duurt nog even voordat het 1 september is. Daarom vind 

je het exacte programma te zijner tijd op de website van VDH 

(www.dorpsbelanghees.nl). Je kunt in ieder geval alvast 

bedenken wat je op de kleedjesmarkt wilt aanbieden. Alles 

mag, net als op Koningsdag! 

Wil je meehelpen of heb je een goed idee? Meld je dan aan bij 

Mireille Goedkoop via info@debewustzijnyurt.nl . Zij over-

legt met het team en neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Aanmelden Hees race
Wil je meedoen aan de Hees Race en ben je tussen de 4 en 12 

jaar oud? Geef je dan op onder vermelding van naam en leeftijd 

bij Mireille Goedkoop via info@debewustzijnyurt.nl

Foto: Michiel van  der Ham
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Met de komst van de spoorwegen was het toch wel handig 

om de spoorbreedte duidelijk vast te leggen. Met 1,435m 

werd het normaalspoor al in 1827 door de Engelsen vast-

gelegd voor de stoomtreinen. Voor de trams lagen de rails 

wat dichter bij elkaar. Onze Heese tram lag bijvoorbeeld 

op smalspoor van 1,067m (Kaapspoor, vernoemd naar de 

Kaapprovincie in Zuid-Afrika).

“Imperial” eenheden
De Engelsen hebben zich eigenlijk nooit iets van de 

Europese normen aangetrokken met hun foot (0,3048m), 

yard (0,9144m), fathom (vadem=1,8288m) en landmijl 

(1,609344m). Ze spreken nog steeds van hun “imperial” 

eenhedenstelsel en daar zijn ze nog trots op ook. Denk niet 

dat de Engelsen de enigen waren met andere maten. In 

heel de wereld kenden we wel zo’n twintig soorten mijlen, 

waarvan de zeemijl (1851,85m) het bekendst is. Die zeemijl 

hangt overigens nauw samen met de coördinaten van de 

aarde en is precies de afstand van een boogminuut langs 

een meridiaan en dat was en is nog steeds een handige 

eenheid voor de schippers.

Schoenen
Er is niets zo veranderlijk als de mode en de menselijke 

maat. Je hebt dunne, dikke, korte en lange mensen, met 

lange of korte benen, met grote of kleine voeten. Als je 

rijk was, liet je een kleermaker komen. Hij mat je maten 

in Nijmeegse duimen of ellen en maakte de jurk of broek 

in jouw maat. Als je arm was, trok je een zak over je hoofd 

en dat paste ook altijd. Met de komst van confectie in de 

19e eeuw brak de hel los. Ieder land hanteerde zijn eigen 

kleding- en schoenmaten en eigenlijk is dat nog steeds zo. 

Ik beperk me even tot schoenen (bij kleding is het nog 

erger). De lengte van de voet in centimeters bepaalt je 

Nederlandse schoenmaat (Snl) als volgt:

Snl = 3/2 x (voetlengte in cm + 1,5cm) (steken)

Die factor 3/2 komt van een oude Franse maat “de steek” 

of “le point” (0,0066m), terwijl die +1,5cm staat voor de 

extra lengte die voor de leest nodig is om die schoen voor 

die voet te maken. De één neemt daarvoor 1,5; de ander 

2cm. Je schoenmaat is dus gegeven in steken en gecorri-

geerd voor de leestlengte. Met mijn voetlengte van 26cm 

kom ik op een maatje van 41,25(steken) van de leest als 

ik corrigeer met 1,5cm. Het betekent dat afhankelijk van 

de schoenmaker je voet ruim of minder ruim kan zitten, 

terwijl de hoogte van de wreef en de breedte van je voet 

natuurlijk ook nog een rol spelen. 

Aanhoudende verwarring
De schoenenindustrie wil deze verwarring natuurlijk 

zo houden. Je moet wel naar een schoenenwinkel om te 

zien waar het met je voet naartoe moet. Daarom heb ik 

een grafiekje gemaakt dat het verband aangeeft tussen 

je voetlengte (die je van grote teen tot hiel tussen twee 

rechtopstaande plankjes meet) en je schoenmaat in 

steken.

Bronnen
 − Wikipedia: Zoek op “schoenmaat” (en lees voor meer de Engelse versie), idem voor de meter en spoorwijdte.

 − De formule voor Snl zelf moeten corrigeren in Wikipedia.

 − De formule voor de slingertijd vind je in ieder natuurkundeboek terug.

voetnoot voor de fijnproever: 
Voor de slingertijd T van een slinger geldt: T=2π x √(L/g), waarbij L de lengte van de slinger is en g de zwaartekrachtconstante. 

Burattini nam de halve slingertijd van 1 seconde, dus neem T=2sec. Met g=9,81m/sec2 volgt dan de lengte L=9,81/ π2=0,9938m 

en die ligt inderdaad mooi dichtbij de huidige meter.

Het is verbazingwekkend dat de wereld in de 21e eeuw nog 

zo veel maten voert. Maar het is toch wel fijn om te weten 

dat Nijmegen vanuit Hees een ½ Uur Gaans is; al kun je 

ook de fiets nemen voor een ¼ Uur Fiets.

Dick van Eck is natuurkundige en weet dat tijd en lengte maar relatief zijn.

Dik doen over eenvoudige natuurkunde

De maat meten
Dick van Eck

Geen mens trekt zich iets aan van onze natuurkundige standaard voor afstand/lengte: de 
meter (1m). Of het nu gaat om het passen van schoenen, werken in de bouw of rijden in het 
verkeer: iedereen doet maar wat. Ik probeer een beetje orde te scheppen in de chaos van 
mijn schoenmaat 41 (??m), de duim (??m), de el (??m) en de roede (??m).

De Standaard
De Metro Cattolico (0,9938m), zoals die in het begin heet-

te, is bedacht door Tito Livio Burattini in 1675. De meter 

was gelijk aan de lengte van een slinger, die in één seconde 

van links naar rechts gaat (zie voetnoot). De seconde was 

weer gekoppeld aan de draaisnelheid van de aarde en dat 

was te doen, want in een dag zitten 24x60x60 seconden en 

dat kun je geduldig uittellen bij een constante slingertijd.  

Dit vond men echter niet nauwkeurig genoeg en men 

bedacht in Frankrijk dat de meter het 1/10,000,000 deel 

moest zijn van de meridiaanafstand door Parijs tussen de 

noordpool en de evenaar. Dat leverde destijds na heel veel 

meten een stuk edelmetaal op dat in Parijs werd neerge-

legd en daar “heilig” werd verklaard.

rijnlandse roede
De Engelsen en de Nederlanders waren tegen Frankrijk, 

en dus tegen de meter, en definieerden daarom hun 

eigen standaard. Zo hadden we hier de Rijnlandse Roede 

(3,767358m), waarvan de afstand destijds was gedefinieerd 

tussen twee inkepingen aan de deurpost van het stadhuis 

in Leiden. Het Hoogheemraadschap van Delft gebruikte 

deze maat om Waterschapsbelasting te heffen op het 

grondoppervlak van de boeren. Iedere streek had zo zijn 

eigen roede, el of duim en dat ging prima zolang je maar 

niet te ver van huis ging.

Op dit moment is de standaardmeter opnieuw gekoppeld 

aan de tijd en wel via de lichtsnelheid. De meter is gelijk aan 

de afstand die het licht in vacuüm in 1/299.792.458 seconde 

aflegt. Dat lijkt ingewikkeld, maar met behulp van atoom-

klokken en lasers is de meter zeer nauwkeurig in een labora-

torium te “maken” en hoef je niet meer naar Parijs om te ijken.

Andere Maten
Alleen al in Nederland had je afhankelijk van welke afstand 

je wilde meten tientallen maten, die allemaal streekge-

bonden waren. Als wandelaar vind ik “Een Uur Gaans” 

(5000m) wel een van de mooiste. Maar ook de Duim 

(Amsterdamse (0,0257393636m), Nijmeegse (0,027m), 

Rijnlandse (0,0261m), of de Rijpse (0,024m)) mag er zijn. 

Vanaf 1820 werd de duim gekoppeld aan de inch (0,0254m). 

Veel timmerlieden en loodgieters werken nog met duimse 

spijkers of pijpen, aangegeven door een trema (''). 

Illustratie Joop van Eck (“Rails” in de Kerkstraat)

relatie tussen voetlengte en schoenmaat
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Alles zoveel mogelijk biologisch. In een vernieuwd 

onderkomen waar ook beter voor de producten gezorgd 

kan worden. Op zaterdag en zondag zijn er de gebruike-

lijke zelfplukdagen. Nieuw is het tuincafé in de boom-

gaard waar je ook nog eens van woensdag tot en met 

zondag lekker kunt zitten en eten en drinken!

De verbouwde tuinderswoning wordt geschikt gemaakt 

voor verhuur als Bed & Breakfast. Er kan straks ruimte 

gehuurd worden voor vergaderingen, workshops en 

studiedagen. Voor groepen die affiniteit hebben met de 

tuinderij. Meer nog dan vroeger zoekt men samenwer-

king met groepen die betrokken willen zijn bij de tuin-

derij, en die liefst ook kunnen bijdragen aan de instand-

houding van de Warmoes. Zo betrekt restaurant Puur 

in Berg en Dal groenten van de Warmoes en helpen de 

koks ook in de tuin. Alle doordeweekse dagen is ruimte 

verhuurd aan dagopvang TVN voor ouderen, die op een 

akker een eigen moestuin hebben. Een school heeft hier 

zijn schooltuin. Schoolklassen volgen lesjes.

Naast de twee betaalde coördinatoren is een grote 

groep vrijwilligers actief. Er is bijvoorbeeld een teelt-

plantteam, educatieteam, bloemengroep en een hoog-

stamteam. Nieuwe vrijwilligers zijn nodig en zeer wel-

kom. Vooral het bloementeam zoekt nog versterking

Ga er eens kijken!
Voor mij persoonlijk, als eigenaar van de 

voormalige tuinderij de Schoonhorst op 

de Kerkstraat, is de Warmoes een heel 

bijzondere plek. Als ik de kassen zie met 

hun enorme glasdaken, dan zie ik hoe 

het thuis geweest moet zijn voordat de 

kassen instortten. Het is dan ook met 

veel plezier dat ik een ieder uitnodig om 

deze bijzondere plek in Lent te bezoe-

ken, de Warmoes te steunen, misschien 

vrijwilliger te worden. De Warmoes is 

belangrijk, ook voor Hees!

Vanaf begin juli:
 − winkel open van woensdag t/m vrijdag 

10:00 tot 16:00 uur en zaterdag en 

zondag van 10:00 tot 17:00 uur;

 − op zaterdag en zondag zefplukdagen;

 − in het tuincafé en in de boomgaard 

kun je dan genieten van gerechten van 

eigen oogst.

(een ouderwets woord voor een tuinder die vooral 

groente/fruit kweekt) tot aan de zestiger jaren van 

de vorige eeuw te laten zien. Vele jaren ontving men 

daarbij van de gemeente structurele subsidie en 

ondersteuning in betaalde banen. Van het begin af 

aan werkten er daarnaast veel vrijwilligers.

Zoals bij andere door de overheid ondersteunde 

clubs en verenigingen stortte ook bij de Warmoes 

deze structurele zekerheid rond 2008 in. De overheid 

bezuinigde zeer sterk. Bij de Warmoes kwam daar 

nog bij dat de tuinderij op een voor verstedelijking 

zeer aantrekkelijk plekje in Lent zat - en de grond 

eigendom van de gemeente is! De mensen van de 

Warmoes hebben er hard voor moeten vechten, maar 

uiteindelijk nam de gemeente hen voldoende serieus. 

Men erkende de nuttige functie van de historische 

tuinderij en accepteerde dat de Warmoes op de plek 

blijft waar ze nu zit.

De gemeente en de Warmoes hebben een overeen-

komst gesloten voor 15 jaar. Ten minste zolang kan de 

Warmoes blijven waar ze zit. Maar er is wel geknab-

beld aan die plek. Een strook grond langs de weg naar 

de Oversteek moet de Warmoes loslaten, hetgeen 

betekent dat er voor de tweede keer een heleboel 

volwassen fruitbomen verplaatst moeten worden. 

Ter compensatie heeft de Warmoes er een strook 

grond aan de zijkant bij gekregen, die men nu aan het 

ontginnen en inrichten is. En wat ook overeengeko-

men is: geen subsidie meer voor de Warmoes.

Geheel op eigen poten moet de Stichting de Warmoes 

zijn doel nu waarmaken én te gelde maken. De han-

den worden uit de mouwen gestoken. De fruitbomen 

worden voorbereid op hun verplaatsing volgend jaar, 

het nieuwe terrein wordt ingericht, de bloemenpluk-

tuin ingeplant. De gebouwen worden flink aangepakt 

zodat er straks allerlei activiteiten mogelijk zijn. Op 1 

juli is dat allemaal klaar en kan de Warmoes-in-een-

nieuw-jasje van start gaan.

Het nieuwe jasje
Vooropgesteld: in dat nieuwe jasje zit veel dat voor 

ons prettig vertrouwd is. Vanaf half juni is de winkel 

weer open voor eigen groenten, fruit en bloemen. 

De Warmoes en Hees
Als je de sfeer wil proeven van het leven op een vroe-

gere tuinderij in Hees dan moet je…...ja, juist: in Lent 

zijn, bij de Warmoes. Bij “ons” in de stad heeft de ste-

delijke druk en de daarmee gepaard gaande interes-

sante grondprijs er voor gezorgd dat van de sfeer van 

het tuindersdorp Hees zo goed als niets meer over is. 

Groente-akkers, kassen, boomgaarden, ook de laat-

ste resten verdwijnen. Naast Hees (en Neerbosch) 

was ook Lent een tuindersdorp. 

Nu Nijmegen zijn stedelijke ambities ook ten noor-

den van de Waal aan het realiseren is, zie je dat ook 

in Lent de stedelijke bebouwing de agrarische acti-

viteiten wegdrukt. De overheid stimuleert tuinders 

om te verplaatsen naar in haar ogen meer geschikte 

plekken. Zo ongeveer net als het Gallische dorpje in 

Asterix-strips houdt tenminste één tuinderij in al 

deze veranderingen stand: de (inmiddels historische) 

tuinderij de Warmoes. Al vele jaren laat zij met zeer 

veel vrijwilligers en een enkele betaalde kracht aan 

bezoekers zien hoe er vroeger (hard) gewerkt werd 

in de tuinderijen rond Nijmegen. Maar onder invloed 

van de verstedelijking om hen heen is er ook voor hen 

veel veranderd. Dat was de aanleiding om deze ook 

voor de geschiedenis van Hees zo interessante plek in 

de Stenen Bank voor het voetlicht te brengen.

Veranderingen bij de Warmoes
De meesten van jullie zullen de historische tuinderij 

de Warmoes aan de Griftdijk in Lent wel kennen. Al 

vanaf 1987 is de tuinderij een stichting die ten doel 

heeft het leven en werken van de warmoezeniers 

De historische tuinderij de Warmoes in Lent:  
als je de sfeer van het oude Hees wil proeven!

Trees van Hal

Foto's: Warmoes en Trees van Haldestenenbank   |   juni 201816
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Ondernemers in de wijk

moet er zelf voor een deel aan meebetalen. Nou zie je met 

name bij jonge mensen het idee van “zolang het goed gaat, 

gaat het goed”. En als ze een blessure hebben, lopen ze er 

lang mee door, in de hoop dat het vanzelf ophoudt. 

Preventief
Elke sport die je doet, is een aanslag op je lichaam. Je 

lichaam herstelt die schade iets beter dan de uitgangs-

situatie. Maar feit is wel dat je lichaam iets verandert. Een 

masseur kan helpen beter voorbereid te gaan sporten en 

erge schade te voorkomen. Het idee dat alles goed gaat 

zolang je geen pijn hebt, is niet mijn idee. Kijk naar iemand 

als Daphne Schippers. Die wordt dagelijks gemasseerd, 

anders kan ze geen topprestaties leveren. Ik wil maar zeg-

gen, de zorg voor je lijf is meer dan “zolang het goed gaat, 

gaat het goed.”

Column | 
Henk termeer

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

Wat de VDH al voor  
kinderen doet …

In de laatste Algemene Ledenvergadering 

kwam de vraag naar voren of de Vereniging 

Dorpsbelang Hees niet wat meer op kinderen 

gerichte activiteiten zou moeten organiseren. 

In de daarop volgende discussie werden door 

deze en gene al diverse voorbeelden van jaar-

lijks terugkerende jeugdactiviteiten genoemd. 

Daarvan geef ik hier een overzicht. Allereerst 

natuurlijk het onvolprezen Bouwdorp Hees (zie 

www.bouwdorphees.nl) eind augustus, in de 

week voordat de basisscholen weer beginnen. 

Daar vermaken zich van zondag tot en met 

donderdag rond de 80 kinderen van 4-12 jaar 

in de buitenlucht en dat elk jaar weer. En dan 

is het Midzomermuziekfestijn in juni al achter 

de rug, want daar leven ook onze kinderen zich 

muzikaal uit. Begin september vieren we het 

Dorpsfeest en ook dat telt diverse jeugdactivi-

teiten zoals springkussens en Heese Run. Aan 

het eind van die maand vindt op 25 september 

altijd de herdenking van de Heese oorlogs-

doden plaats en daarin nemen leerlingen van 

De Lanteerne actief deel door zelfgemaakte 

gedichten voor te lezen en bloemen te leggen. 

In december en januari hebben we sinds kort 

de Kribjesroute met de letterenspeurtocht, 

waaraan vele kinderen meedoen. Verder bevat 

ook de Stenen Bank geregeld bijdragen voor en 

door kinderen of leerlingen van De Lanteerne 

en het Dominicuscollege. Maar uiteraard blij-

ven suggesties voor andere en nog betere acti-

viteiten heel welkom, evenals de daarbij steeds 

benodigde hulp en assistentie.

tot de polsen pijn doen
Interview met Anne Hoekstra

Harry Havekes

Anne Hoekstra, (64 jaar, samenwonend, geen kinderen), gooide een aantal jaar geleden 
het roer helemaal om. Door de crisis en de automatisering raakte hij zijn baan als archiva-
ris kwijt en het zag er niet naar uit dat hij op dat gebied nog ander werk kon vinden, of hij 
moest naar het westen verhuizen. Aangezien hij al sinds ’81 in Nijmegen woont, en sinds ’84 
met veel genoegen in Hees, sprak dat laatste hem niet zo aan. Hij schoolde zich om en ging 
iets totaal anders doen. 

“Ik werd sportmasseur. Het menselijk lichaam en hoe het 

functioneert, heeft me altijd al geboeid. Ik heb een tijdje in 

een sauna gewerkt. Daar ben je ook bezig met gezondheid 

en massage. Als je gaat masseren, dus met je blote hand 

contact maakt met de huid, gaat daar een ontspannende 

werking van uit. Zonder zweverig te worden, dat heeft 

al een helend effect, nog afgezien van de massage. Maar 

het mooie is dat je mensen met een blessure klachtenvrij 

krijgt. Ik kan nu zeggen dat ik mensen beter kan maken.”

3 specialismen
Hoekstra begon een praktijk aan huis en naast de sport-

massage specialiseerde hij zich op drie terreinen: kinesio 

taping, triggerpointmassage en lymfedrainage. Kinesio 

taping bestaat uit het plaatsen van tape. Het geeft enigs-

zins ondersteuning aan spieren en pezen, maar veel 

belangrijker is dat de tape de huid min of meer “optilt” 

waardoor de afvoer van schadelijke stoffen sneller ver-

loopt dan normaal. Deze tape kun je een aantal dagen 

laten zitten, in tegenstelling tot de standaard taping die 

ter ondersteuning wordt aangebracht en alleen ten tijde 

van een sportprestatie gedragen wordt. 

Triggerpointmassage is een korte, lokale massage waar-

bij knopen in dieper liggende spieren worden aangepakt. 

Lymfedrainage wordt toegepast als het lymfesysteem 

er niet in slaagt de hoeveelheid lymfevocht af te voeren. 

Vaak is dat na een blessure, als er lokaal een verdikking 

optreedt. Je ziet het ook bij oudere mensen die slechte 

aderen hebben en dikke benen krijgen. Ook kan het voor-

komen na een borstamputatie, waarbij de lymfeknopen 

uit de oksels zijn verwijderd. Het vocht hoopt zich dan op 

in de oksels. Met massage kan het vocht versneld afge-

voerd worden. Omdat een borstamputatie een zware 

ingreep is, kunnen de massages wel een jaar lang nodig 

zijn. 

Einde vergoedingen
Een tegenslag voor Hoekstra en zijn collega’s: na de laatste 

crisis is er flink geschrapt in de gezondheidszorg en met 

name de vergoedingen voor sportmassage. Ook bij een 

fysiotherapeut wordt sportmassage niet meer vergoed. 

Maar een fysio, die een zwaardere opleiding kent en meer 

bevoegdheden heeft, kan met wat creativiteit nog wel 

een oplossing vinden zodat de behandeling wel vergoed 

wordt. Hoekstra heeft die mogelijkheid niet. “Tja, als je 

een jaar lang massages nodig hebt en bij mij wordt het niet 

vergoed en bij een fysiotherapeut wel, dan is de keuze snel 

gemaakt.”

Dat het oude vergoedingensysteem ooit weer terugkomt 

ziet Hoekstra niet gebeuren. “We zitten in een overgangs-

fase. Mensen moeten het besef krijgen dat je gezondheid 

niet automatisch voor rekening van de overheid komt. Je 

Foto: Harry Havekes
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Mooie woorden, maar hoe dan ??
Binnen de school is in de afgelopen vijf jaar al een Leerplein 

gerealiseerd: een ruimte met verschillende ateliers, waar 

kinderen vanuit eigen interesse en talenten op zoek gaan 

naar antwoorden op hun leervragen. Nu wordt de verbin-

ding naar buiten gemaakt, door een complete verbouwing 

van het grote schoolplein in eerste instantie, tot een 

leer- en wereld- werkplein. Mede dankzij een subsidie van 

de provincie Gelderland, medewerking van de gemeente 

Nijmegen, en vele bedrijven en instellingen, kan deze 

eerste buitenfase worden gerealiseerd. Later volgen ook 

de andere pleinen rondom de schoolgebouwen. Hoe het 

er precies gaat uitzien kunt u zelf zien op de website van 

Kindcentrum De Lanteerne onder “Groen Wereldplein”. 

Hans is de onvermoeibare voortrekker van deze veran-

dering en werkt met zijn hele team al een paar jaar aan 

het onderwijskundig wereldplein concept. Zoals Hans 

het simpelweg zegt: “Kinderen komen hoogbegaafd naar 

school en wat het traditioneel onderwijs doet is het unieke 

talent van ieder kind vastzetten in klaslokalen. Vervolgens 

worden de kinderen alleen cognitief aangesproken (dus op 

theoretisch leren en kennis opdoen), waardoor we de crea-

tiviteit eerder onderdrukken dan voeden.“

Daarom schakelt De Lanteerne met haar ruim 700 leer-

lingen over op een onderwijsaanpak van ervaringsleren 

in een inspirerende outdoor omgeving. Dat wil zeggen: 

kinderen gaan ook zelfstandig naar buiten, ontmoeten 

en ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen rondom de 

thema’s: water; voedsel en gezondheid; energie en duur-

zaamheid en bouw en techniek.

Daar kunt U ook blogs van leerlingen lezen over 

hun wereldplein.

Op De Lanteerne zelf hangen de tekeningen 

en het ontwerp overigens ook, daar kunt u ook 

zeker gaan kijken. Maar voorlopig kunt u de ont-

wikkelingen buiten ook gewoon zelf volgen, de 

verbouwing van het eerste plein start binnen-

kort en duurt waarschijnlijk tot het begin van het 

nieuwe schooljaar. Tegelijkertijd wordt er een lokaal omge-

bouwd tot ‘werkplaats’: een lokaal waar techniek centraal 

staat en kinderen volop kunnen onderzoeken, experimen-

teren en bouwen. Dit lokaal vormt met haar openslaande 

deuren letterlijk en figuurlijk de verbinding naar buiten. 

Zo kunnen de 700 leerlingen spelenderwijs buiten ook 

ontdekken en leren over natuur en natuurverschijnselen, 

groen en techniek, duurzaam en energie, de thema’s van 

deze tijd.

Overigens is het ook nadrukkelijk de bedoeling dat de 

school en de pleinen straks ontmoetingen met de wijk 

mogelijk maken. Iedereen is welkom om een bijdrage 

te leveren aan dit onderwijs nieuwe stijl. De Vereniging 

De Lanteerne:
Metamorfose aanstaande
Kortgeleden stapten wij, leden van de Vereniging Dorpsbelang Hees, na schooltijd 
het  volkomen lege en kale schoolplein ‘oude stijl’ van De Lanteerne op, om directeur 
Hans Thissen en zijn project-medewerkster Kristel Arntz te interviewen. Het lege, kale 
plein met  stoeptegels belegd en een eenzaam bankje rondom de enige boom, wordt 
 binnenkort namelijk omgebouwd tot een prachtig Groen Wereldplein. 

Dorpsbelang Hees is in overleg met de school over concre-

te projecten, waar de wijk haar medewerking aan kan ver-

lenen. Er is ook aparte subsidie van de provincie bedoeld 

voor deze participatie van wijkbewoners in het outdoor-

leren concept.

En wij gaan de ontwikkelingen zeker volgen; we zullen in 

volgende nummers van de Stenen Bank verder rapporte-

ren over de vervolgstappen in dit fantastische project. 

De Lanteerne was al een belangrijke plek voor Hees, maar 

gaat dat zeker nog meer worden! Het was dus echt de laat-

ste keer dat wij dat lege en kale schoolplein hebben gezien, 

op naar de Metamorfose: 

Van Lanteerne naar LED!

Huidig schoolplein | Foto Ton van Seeters

Hans Thissen en Kristel Arntz | Foto’s Ton van Seeters

Mieke Welschen (contact 

werkgroep Groen Hees)

Tuintjes met vuurplaats
Erachter een mooie grote picknicktafel 

om samen aan te eten of werken
Wadi met paal met vergrootglas om 

diertjes onder te bekijken.

Het ontwerp voor het wereldplein is van Bureau Niche uit de Heilig Landstichting.  
Bureau Niche werkt aan de verbinding tussen mens en natuurlijke omgeving.

Waterbaan met gewone 
grondwaterpomp of touwpomp

Eerste tafel is een rivierzandstroombak 
waar je aan kunt staan, vervolgbakken 

laag bij de grond en overgaand
in gootje in bestrating.
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Column | Kwan

Kwan (1981) is getrouwd en moeder van twee kinderen. Ze  
zat op het Dominicus College, studeerde daarna geschiedenis, 
maar doet tegenwoordig “iets met cijfers” (business 
controlling). In haar blog kwangie.com schrijft ze over haar 
leven.

Wegwezen

Ik weet van mezelf dat ik niet de leukste persoon ben die je kunt 

tegenkomen. Dat vind ik niet zo erg, ik heb weer andere kwaliteiten 

(soort van). Toch is het bijster onhandig als je zo oninteressant bent 

dat mensen midden in een gesprek bij je vandaan lopen. Of sluiks 

om zich heen kijken, op zoek naar mogelijkheden om onder mijn 

aanwezigheid uit te komen. Het is wat ongemakkelijk, maar ach, het 

leven hoeft ook niet altijd van een leien dakje te gaan. 

Het is echter problematisch als het je eigen kind betreft, dat hard 

van je weg wil rennen. Onze jongste kleine is zo’n peuter die het 

zekere voor het onzekere neemt. Hij kijkt altijd om zich heen en 

heeft minstens vijftien vluchtroutes op de radar. Zodra de kans zich 

voordoet, grijpt hij die met beide handen aan en zet hij het op een 

lopen. Zonder op of om te kijken, sprint hij weg alsof zijn leven ervan 

afhangt. Zo snel als zijn korte beentjes hem kunnen dragen, rent 

hij vliegensvlug de vrijheid tegemoet. Haartjes in de wind, blik op 

oneindig en gáán!

Het maakt niet uit dat zijn ontsnappingspogingen tot nog toe 

vruchteloos waren. Elke poging maakt hem juist sneller, slimmer, 

sterker. En in de euforie van herwonnen vrijheid, krijgt hij vleugels. 

Het enige dat ik kan doen, is meegroeien. Ook ik moet sneller, 

slimmer en sterker worden – anders is de vogel gevlogen. Want ik 

verdenk de jongste kleine ervan dat hij zijn uitbraak tot in de details 

aan het uitstippelen is. 

Zo heeft hij uitgedokterd hoe hij de voordeur open kan krijgen. 

Daarnaast groeit hier met de dag het hindernissenparcours dat hij 

voor me klaarlegt. Zodra de deurbel gaat, moet ik eerst de Mount 

Duplo beklimmen, over een houten-blokken-rivier en over het 

losse-schoenen-en-rondslingerende-sokken-pad, voor de deur 

open kan. Als de deur al open kan, door de tien knuffels die de boel 

barricaderen.

En op een dag zal het hem lukken. Het is een kwestie van tijd. Ik 

zie het in zijn blik. In zijn donkere ogen brandt een vurigheid om 

zich van zijn saaie moeder los te maken. Dus mocht u ooit in het 

voorbijgaan een mannetje van drie turven hoog voorbij zien snellen, 

met de haartjes in de wind, blik op oneindig – hij hoort bij mij.

 Bouwdorp Hees Editie 2018

Hees in space
Om even een beeld te schetsen: men neme een flink grasveld 

in de wijk Hees en bakene dit af met een hekwerk. Er volgt 

aanleg van water, elektra, de plaatsing van een toiletwagen 

en er wordt een grote tent opgesteld. Er worden ongeveer 

600 pallets langs het terrein opgestapeld en een springkus-

sen wordt geplaatst. 

En dan kan het feest beginnen! Tweehonderd kinderen in de 

leeftijd van vier tot en met twaalf jaar bouwen vier dagen 

lang hutten, onder begeleiding van zaagvaders en spijker-

moeders. Er is een gevarieerd programma met knutselen, 

tekenen, sport en spel, en workshops. Het is met recht 

een evenement te noemen. Dit jaar is het thema “Hees in 

space”.

Traditiegetrouw vindt Bouwdorp Hees in de laatste week 

van de zomervakantie plaats, van maandag 12 augustus 

tot en met donderdag 16 augustus 2018. Het is bedoeld 

voor kinderen uit de wijk Hees in de leeftijd van 4 t/m 12 

jaar, of uit Groep 1 t/m 8. 

Op zondag 12 augustus 2018 is de feestelijke opening 

van deze 8ste editie van het bouwdorp in het Dorpspark 

Hees. Kijk voor meer informatie en inschrijving op 

www.bouwdorphees.nl of op www.dorpsbelanghees.nl

Al meer dan tien jaar wordt elke tweede 

zondag van de maand om 19:30uur 

een Bach-cantate uitgevoerd in onze 

sfeervolle Petruskerk. Een kleine groep 

vrijwilligers zorgt ervoor dat de dirigent 

onder optimale omstandigheden met 

koor en orkest kan repeteren en de vele 

bezoekers op de zondagavond van het 

concert kunnen genieten. Een belang-

rijke rol is daarbij weggelegd voor de 

koster (een of twee vrijwilligers). 

Taak
De koster zorgt voor het instellen van 

de verwarming van de kerk, voor de 

geluidsinstallatie, het ophangen van een 

spandoek voor de kerk, en nog een paar van 

die kleine dingen. Samen met andere vrij-

willigers worden stoelen geplaatst en wordt 

na het concert alles weer opgeruimd.

Doe je mee?
Dat zou heel fijn zijn! Neem contact op met 

Liesbeth Huijts voor wat meer informatie:

tel: (0621) 60 87 98

e-mail: lhuijts@gmail.com

Wil je ons helpen bij de 
Bachcantates in de 

Petruskerk?

De eerstvolgende Bachcantate-

bijeenkomst is op zondag 9 september 

(BWV 138, Warum betrübst du dich, 

mein Herz). Meer informatie:  

www.bach-cantates-nijmegen.nl
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<   advertenties   >

Hoe wilt u herinnerd worden?

Najade Uitvaarten

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

www.najade-uitvaarten.nl 

op zaterdag 6 oktober

Bert en gonny Jansen

Nachtommetje  Hees

Wist je dat het Ommetje van Hees elk jaar de meeste 

deelnemers trekt van alle wijken in Nijmegen? Om dat 

ook dit jaar weer waar te maken, beloven we opnieuw 

een prachtprogramma te maken. Het duurt nog 

even, maar de voorbereidingen voor de Nacht van het 

Ommetje Hees zijn al in volle gang. We lichten alvast 

een tip van de sluier.

Dankzij de leiding van de Driestroom is de start- 

(20:00u) en aankomstplaats (22:00u) op zaterdag 6 

oktober in De Lange Vierhout, Planetenstraat 30. De 

locaties die de ommetjegangers zullen bezoeken, 

schuiven weer iets op in oostelijke richting. Denk hier-

bij aan Schependomlaan, Bredestraat, Voorstadslaan 

en Prinsenlaan. 

Een aantal wijkgenoten heeft zich al aangemeld om 

de lopers te ontvangen met een mooi verhaal over 

hun huis, hobby of de actualiteit; of met een kleine 

voorstelling of andere activiteit. Maar we zoeken nog 

enkele enthousiaste mensen in “Hees-Oost” die de 

deelnemers van het Ommetje iets interessants en/of 

leuks kunnen bieden. Ben je dat zelf, of ken je iemand 

in je straat een bijdrage kan leveren, laat het mij dan 

weten!

De Nijmeegse nachtburgemeester heeft ons twee 

thema’s meegegeven die we nog in de route moeten 

verwerken: Mariken van Nijmegen en Green Capital. 

We zoeken nog activiteiten die deze thema’s tot leven 

brengen. Wie heeft er creatieve ideeën? Ook die kun je 

kwijt bij gcf.jansen@chello.nl

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

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

www.engie.nl  Groene Delta

Zangstudio Heeslust, www.francinevanderheijden.nl

Muziekschool Muziekopmaat voor 
individuele- , groeps- en bandlessen.

Van 4 tot 88 jaar.
Bezoek de website:  www.muziek-op-maat.nl

 – Voor de individuele- en groepssporter in Hees
 – Blessurepreventie en -behandeling
 – Massage
 – MTC taping (kinesio), o.m. effectief bij 
menstruatiepijnen en hooikoorts

 – MLD/Oedeemtherapie

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

Aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs

Anne Hoekstra
Gecertificeerd/gediplomeerd (sport)masseur

Initiatiefgroep Duurzaam Hees

Energiezuinig in 2030, gasloos in 2040
Begin maart 2018 zijn we met drie 

inwoners van Hees gestart met de 

Initiatiefgroep Duurzaam Hees. De 

initiatiefgroep bestaat uit huurders 

en woningeigenaren uit de wijk. Op 

dit moment zijn dat Marion Doveren, 

Oswald van den Aakster, Paul Buijs, 

Rick Clephas en Susan Pot. Als initi-

atiefgroep willen we een rol spelen 

bij de energietransitie in onze buurt. 

Ons doel is: van onderop, dat wil zeg-

gen uitgaande van de belangen van 

de wijkbewoners, streven naar een 

energiezuinige wijk in 2030 en een 

gasloze wijk in 2040. De landelijke en 

lokale discussies over dit onderwerp 

zijn ons bekend en wij sluiten bij voor-

baat geen enkele vorm van duurzame 

energie uit. 

Samenwerking
De initiatiefgroep heeft con-

tact met de Gemeente Nijmegen 

(Power2Nijmegen) en de VDH, en 

sluit zich aan bij Buurkracht. Dit is 

een onafhankelijke landelijke orga-

nisatie, opgezet door verschillende 

netwerkbedrijven van provincies en 

gemeenten voor de ondersteuning 

van duurzame bewonersinitiatieven.

In een volgend nummer van de Stenen 

Bank besteden we uitgebreid aan-

dacht aan de achtergronden en doel-

stellingen van ons initiatief. De initi-

atiefgroep Duurzaam Hees zal zich 

intussen in ieder geval presenteren op 

de energiemarkt tijdens het zomer-

festival Happy Hees op 1 september. 

Wil je nu al meer weten over onze 

plannen? Neem dan contact op met 

Paul Buijs: paul.buijs@planet.nl
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<   advertenties   ><   advertenties   >

> Makkelijk bereikbaar

> Volop gratis parkeergelegenheid

> Uitgebreid assortiment in de winkel

> Alle boeken verkrijgbaar (op voorraad of bestellen)

> Uitgebreide openingstijden (iedere dag vanaf 8 uur)

> ING Servicepunt en Post NL balie in de winkel

> Tevens kopieren, faxen en OV-Chip oplaadpunt

> U bent van harte welkom

telefoon : (024) 388 69 76 of (024) 378 58 10

Dagelijks open van 08:00 tot 18:00 uur

op donderdag tot 20:00 uur

en zaterdag tot 17:00 uur

 Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen

Samen onderweg, samen op weg…

terugkomen in je eigen kracht

Diagnostiek, begeleiding en coaching van 
kinderen, jongeren en volwassenen.

Drs. Gerjó PietersMestrom
Orthopedagoge-generalist

GZ-psycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog

Therapeutische hulp bij o.a. angst, depressie,  
concentratie, burn-out.

Begeleiding van leer- en studieproblemen.
Werkgeheugen Trainingen (Cogmed, Jungle Memory)

MyBrainSolutions voor mentale fitheid
Psychologisch onderzoek

Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen

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

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

www.sfeerhuys.nl
T: 024-3790676

Voor meer 

(024) 377 40 03

informatie kunt 
u bellen met:

ANAC Carwash kiest bewust
voor onze toekomst.

Met zorg voor
ons water

Met liefde
gewassen

Met zorg voor
ons milieu

ANAC Carwash: dé topklasse in auto wassen!

ANAC Carwash @ANACcarwashANACcarwash.com

ANAC Carwash StenenBank 87x126mm.indd   1 12-1-2016   10:20:04

deskundig advies en training 
in social media & sales

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

DENNENSTRAAT 69  
6543 JP NIJMEGEN

024 - 377 00 06   

INFO@THOONENBIKETOTAAL.NL 
THOONENBIKETOTAAL.NL 

KINDERFIETSEN
ELEKTRISCHE FIETSEN
RACEFIETSEN & ATB’S

STADS- & HYBRIDEFIETSEN

✆

• verkoop

• aankoop

• taxaties

• verhuur

Arksteestraat 13
6511 MX Nijmegen

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

info@demakelaarvannijmegen.nl

demakelaarvannijmegen.nl



Zoekt de VDH jou?
De VDH zet zich in voor het sociale, groene en dorpse karakter van Hees. Dat doen 

we onder meer in actieve werk- en projectgroepen die zich richten op groen- en  

milieubeleid, bebouwing, bouw- en verkeersplannen, de geschiedenis van ons 

dorp en haar (oud-) bewoners en het organiseren van activiteiten die de contacten 

versterken tussen de bewoners van nu. Daar kunnen we ook jouw inzet, energie en 

talenten bij gebruiken!

Ben je een betrokken Heesenaar en heb je er zin in? Op dit moment zijn wij van de 

VDH onder meer op zoek naar: 

–  Bewoners met interesse in en/of deskundigheid op het gebied van ruimtelijk 

 ordening en milieu die willen meedenken over de kwaliteit van de leefomgeving  

in Hees; 

–  Digitale communicatietalenten die de nieuwe interactieve website en de uitgave 

van een digitale nieuwsbrief willen beheren.

Maar ook met een ander talent kun je contact opnemen met Jeannette van Mierlo,   

secretariaat@dorpsbelanghees.nl of Marjon Otten, voorzitter@dorpsbelanghees.nl 

Veel plezier met uw Stenen Bank

de Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft  
naar het behoud van het groene en dorpse karakter van Hees. 

destenenbank

Bezoek de website en  
volg de vereniging op facebook:

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

Redactie
Peter Smits (hoofdredactie), Theo Verheggen en Rutger Zwart (eind-

redactie), 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

Redactieadres van de Stenen Bank 
redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Kopij
Kopij inleveren voor 16 augustus 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.

Lid worden? 
U kunt lid worden via een e-mail of telefoontje aan het secretariaat, of via 

het contactformulier op de website van de vereniging. Het lidmaatschap 

kost € 10 per jaar.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
Marjon Otten (voorzitter), voorzitter@dorpsbelanghees.nl

Ton Ellenbroek (penningmeester), financien@dorpsbelanghees.nl

Jeannette van Mierlo (secretaris), secretariaat@dorpsbelanghees.nl

Tony Schouten, tonyschouten@kpnmail.nl  

Ada de Groot, adg2401@yahoo.co.uk   

Ab Verheul, abverheul@outlook.com, 06 575 1 6425 

secretariaat 
Secretariaat VDH, Schependomlaan 120, 6543 XZ, Nijmegen

secretariaat@dorpsbelanghees.nl

Penningmeester
financien@dorpsbelanghees.nl

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

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen 
groen Hees: Ab Verheul, abverheul@outlook.com, 06 575 1 6425 

Historie: Jan Brauer, j.brauer@planet.nl

Leefomgeving: via secretariaat

Bouwdorp Hees: Oswald van den Aakster, ovandenaakster@hotmail.nl

Cultuur: Dick van Eck, wgcultuur@dorpsbelanghees.nl

Wijkagenten: 0900-8844

Bel en Herstellijn: meldingen kunnen worden doorgegeven via  

de Bel&Herstel APP of telefonisch: 14024

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

Wijkbeheerder: Sanne Teuwsen, s.teuwsen@nijmegen.nl


