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In dit nummer
Energie is de rode draad in dit nummer. De alledaagse variant komt aan bod in het stuk van en over de Initiatiefgroep
Duurzaam Hees. Energiezuiniger leven en wonen en uiteindelijk van het gas af, is het doel. De initiatiefgroep gaat ons daar
praktisch bij ondersteunen. Zit u energetisch op een meer persoonlijk niveau in de knoop, dan biedt een bezoek aan de – nomen
est omen? – Bewustzijn Yurt misschien uitkomst. Henk Termeer ontdekt het begin van Hees in een archeologisch rapport en de
Voor’tLevend-beurs leert ons hoe we (w)aardig met het einde zouden kunnen omgaan. Het volle leven komt
aan bod in de fotoverslagen van
het Bouwdorp en het Dorpsfeest en de aankondigingen van de
Heese oorlogsdodenherdenking,
het nachtommetje en de kribjesroute. Kortom, we hopen dat u van
het lezen net zoveel energie krijgt als
wij van het maken van dit nummer.

De boerenzwaluw in Hees
Nog steeds aanwezig…
Wandelaars in Park-west tussen Bredestraat en Industrieweg kunnen de Boerenzwaluw
zien vliegen. Soms is zijn kenmerkende lange staartpunt of rode keeltje goed zien. Deze
kleine vogel is als een acrobaat in de lucht. Hij zwenkt en duikt en draait vanaf de vroege
ochtend en vangt voortdurend vliegen, muggen en andere insecten. De vogel zit bijna nooit
stil en moet hard werken voor de kost en om de jongen groot te brengen. Radboud, bisschop
van Utrecht, schreef in de 9e eeuw al een gedicht over de boerenzwaluw, “de Hirundine”.
Mensen voelen zich al eeuwen verbonden met deze vogels.

Leefwijze
De boerenzwaluw is een trekvogel, die
vanaf eind maart hier arriveert.
De vogel broedt met vaak twee
legsels, en brengt dan gemiddeld vier jongen groot. Vanaf eind
augustus tot eind september trekt
de boerenzwaluw in groepen weer
terug naar zijn overwinteringsgebied: zuidelijk Afrika, een gevaarlijke reis (oversteken Sahara!) van ruim 12.000 kilometer.
Vanwege dalend voedselaanbod en hogere hygiëne-eisen (dichte
stallen) zijn de aantallen de laatste 40 jaar ongeveer gehalveerd.
De vogel staat op de Rode Lijst. Sinds de eeuwwisseling stabiliseert het aantal zich en zien we zelfs een lichte trend omhoog.
Daarbij wordt verondersteld dat de populariteit van het houden
van hobbypaarden een rol speelt!

Herfstagenda
Q
Q
Q
Q

Herdenking Heese oorlogsdoden > dinsdag 25 september vanaf 16.00 uur in en bij de Petruskerk > Zie pagina 13
Ommetje Hees > zaterdag 6 oktober vanaf 19.30 uur vanuit De Lange Vierhout, Planetenstraat 30 > Zie pagina 14
Bachcantates > zondagen 14 oktober, 11 november en 9 december vanaf 19.30 uur in de Petruskerk
Kribjesroute Hees > van 21 december tot 6 januari > Zie pagina 7

Paardenstal in Hees

Een mager jaar

Het is bijzonder dat deze vogel nog steeds in Nijmegen
broedt. Dit komt onder andere door de paardenstallen van
Cor Geurts die woont in de boerderijwoning op de hoek
van de Bredestraat en Wolfkuilseweg. De heer Geurts
vertelt: hij is geboren en getogen op de boerderij. Nadat
zijn vader stopte met het bedrijf heeft hij het boerenbedrijf niet overgenomen. Hij heeft zo’n 40 jaar gewerkt als
kraanmachinist. Hij houdt graag paarden, vooral voor de
dressuur. Hij houdt nu zeven paarden in Hees en er lopen
drie paarden in een weiland in de Ooipolder. Hij noemt het
fokken van paarden een uit de hand gelopen hobby. De
paardenmest op de weilandjes langs de Wolfkuilseweg in
combinatie met de ruige begroeiing van Park West vormt
een gunstige situatie voor insecten en is dus van belang
voor de boerenzwaluw in Hees.

Dit voorjaar kwamen de zwaluwen laat terug uit Afrika.
Het duurde lang voordat ze de nesten op orde maakten en
voordat ze eieren gingen leggen. Dit jaar waren er maar
drie nesten met jonge vogels. Andere jaren zijn er altijd
vijf of zes nesten met al gauw vier tot vijf jonge vogels in
elk nest. Normaal broeden ze twee keer achter elkaar.
Dit jaar maar één keer. De jongen zijn nu uitgevlogen en
leren insecten jagen van hun ouders. We hopen dat ze nu
nog flink wat voedselvoorraad in hun lijf kunnen opslaan
zodat zij straks in oktober de verre reis naar zuidelijk
Afrika kunnen doorstaan. We hopen ze in april 2019 weer
terug te zien. Het is belangrijk dat er nog een behoorlijk
stuk Park-west bestaat met begroeiing dat gunstig is
voor insecten en natuurlijk ook de paardenweitjes langs
de Wolfkuilseweg. We hopen ook dat Cor Geurts met zijn
paarden nog lang in Hees blijft en de deuren van de stal
open blijven staan.

Open deur tactiek
Cor Geurts laat de staldeuren open - ook bij regen en storm
- zodat de zwaluwen in en uit kunnen vliegen om het
nest te bouwen en de jongen te voeren. Ook zorgt hij voor
water zodat ze kunnen drinken en nestmateriaal kunnen
aanmaken. De zwaluwen bouwen hun nesten van specie
dat ze maken van aarde en water. Daarbij voegen ze ook
stro- en hooihalmen in de specie voor de versteviging van
de nestwand. De nesten worden gebouwd op een balk of in
een gat in de binnenmuur. De zwaluw gaat zuinig om met
z’n energie. Bijna altijd worden de nesten van voorgaande
jaren gebruikt en zo nodig wat bijgewerkt met een vers
kleilaagje. De vogels zijn niet schuw. Ze vliegen vlak langs
de paarden en als mijnheer Geurts de stal uitmest nadert
hij soms een broedende zwaluw tot minder dan 2 meter.

(bingley@xs4all.nl)
Ab Verheul, Werkgroep Groen Hees (abverheul@outlook.com)

Wat was het opvallend stil op zaterdag 23 juni in Hees. Alsof er een moord was begaan.
Het was echter geen aflevering van Midsummer murders, maar een aflevering van het
Midzomernachtfestijn in de Petruskerk met de couleur locale van Hees. Alle muzikale talenten van Hees konden schitteren. Kwan Aben-Lee, bekend van haar column in de Stenen
Bank, presenteerde de avond. Ze kan net zo vlot praten als schrijven.
Bij binnenkomst werden we onthaald door accordeonmuziek van vader en zoon Tom Janssen. Tom was later ook op
het orgel te horen met een stuk van Bach. Het koor van de
Straat, dat maandelijks een repetitieavond heeft bij een
van de koorleden thuis, voerde drie Spaanse liederen uit
en eindigde met ‘Dry bones’. Het koor was deze avond na
afloop erg tevreden en ook het publiek gaf de zangers een
ruim applaus.

vaste deelnemers aan het festijn en lieten een succesvolle
bewerking horen van ‘Aan de Amsterdamse grachten’ door
Jan Pieter Zwart – neef van – herschreven naar ‘Aan de
Kaaij en aan de Kade’, ‘de Dikke Boom in Hees’ en ‘An Irish
Blessing’. Dick van Eck begeleidde hen daarbij op de piano.
Het refrein werd uit volle borst door de zaal meegezongen.
Er is nog ruimte voor nieuwe leden bij dit koor!

Grande finale
Kippenvel!
In plaats van een aangekondigd optreden van Makiko
en Peter (wegens ziekte afwezig) traden Lux en Teun
op met liedjes van Amy Winehouse en Adèle. Kippenvel!
Ontzettend knap om op zo’n korte termijn zo’n mooi
optreden te verzorgen. Carlijne en Jet, leerlingen van
Muziek op Maat, traden voor het eerst op met muziek en
zang, Carlijne zong en Jet begeleidde haar op de piano:
we hopen ze nogmaals te horen bij een volgend optreden,
want er zit muziek in! Short People bleek bij elkaar toch
een aardige lengte te hebben, ze waren voor deze gelegenheid gevraagd en weer even bij elkaar als close harmony
club. Herinnert iemand zich nog The King Singers?

Charles Coljee was de uitsmijter en bracht ons met nummers van Michael Bublé en Robbie Williams in de stemming voor het opsteken van onze mobieltjes (bij wijze van
aanstekers; gebruik nog niet bij iedereen vanzelfsprekend).
Het absolute hoogtepunt was de grande finale waarbij alle
zangers naar het podium stroomden en ook het publiek dat
in de zaal overbleef nogmaals mee mocht zingen met ‘Aan
de Kaaij en aan de Kade’. Daarna nog een gezellige borrel,
verzorgd door Ton en Thea en de half-Italiaanse kleindochters van Miny en Ben. Daarna werd Hees weer bevolkt met
neuriënde mensen die vrolijk naar huis liepen in het zo veilige Hees. Met dank aan de organisatie door Francine van
der Heijden, Teun Bus, Tony Schouten en Dick van Eck.

Uit volle borst
Na de pauze een optreden van vader
en zoon Janssen op accordeon, wat
met verve en plezier gespeeld werd.
Nog nooit eerder een bewerking
van Queen op accordeon gehoord!
Vervolgens Nora op keyboard
met een aantal nummers
waaronder een van haarzelf. De Heese Stemmen
zijn inmiddels ook

Foto's: Ben Schennink

Cor Geurts bij zijn stal | foto's: Miny Schennink
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Marcel Bingley, vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen

Het Midzomernachtmuziekfestijn
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Begon Hees hier?

Vijftig tinten groen

Henk Termeer

Arie en Corrie bij opening voedselbos mei 2016

Cor van der Donk

Aan de Bredestraat 191 stond tot
voor kort een kleine paarse boerderij.
Eigenaar Bob van de Water liet vorig
jaar, voorafgaand aan de nu bijna voltooide verbouwing en nieuwbouw,
op zijn terrein een archeologisch
onderzoek doen op de bouwplek en
zijn directe omgeving. Dat was ook
noodzakelijk omdat Hees volgens de
archeologische beleidskaart van de
gemeente Nijmegen valt in een zone
met een zeer hoge archeologische
waarde. Eventuele archeologische
sporen moesten dus vóór de (ver)bouw
in kaart gebracht worden, omdat ze
daarna verloren zouden gaan.

Zoals ik in mijn allereerste column vertelde, wil ik met
vijf tinten groen de vijf manieren duiden waarop de
werkgroepleden elk op hun eigen manier naar ‘groen’ kijken; Mieke, Ab, Arie, Kees en ondergetekende. Over deze
vijf(tig) tinten groen hangt een rouwsluier. De vrouw van
ons oudste en langstzittende werkgroeplid Arie, Corrie
Kooy, is niet meer onder ons.
Misschien kent u ze ook: mensen die je gewoon blij maken
door er te zijn, zo ook Corrie. Daarnaast wist zij te ontroeren met mooie verhalen en anekdotes. Deze dappere,
positieve, lieve, vriendelijke en mooie vrouw was bij iedere
openbare activiteit van onze werkgroep aanwezig. Ik denk
in het bijzonder aan de officiële opening van het voedselbos waarin zij ons mee heeft genomen in de geschiedenis
van de Noviokassen door liefdevol te vertellen over de plek
waar Arie en zij zo lang gewoond en gewerkt hebben.
Een vertrouwd beeld is veel te snel en onverwacht een
herinnering geworden. Corrie, lopend met haar Nordic
Walking-stokken door de wijk, steeds kleiner, steeds fragieler maar met een oogopslag die tot op het laatst een
enorme levensvreugde uitstraalde.

De eeuwen onder de paarse boerderij
Het resultaat van dat onderzoek is onlangs beschikbaar
gekomen en de resultaten zijn voor de geschiedenis van
Hees nogal opmerkelijk. 1) De oorsprong van de boerderij ligt volgens de archeologen in de 17e eeuw, terwijl de
vroegste bovengrondse resten van rond 1800 dateren. Die
bevindingen komen overeen met eerder verricht bouwhistorisch onderzoek en werden dus min of meer verwacht.
Maar op het erf troffen zij schuin achter de boerderij wél
bijzondere zaken aan: zeven paalkuilen en een waterput,
daterend uit de tiende eeuw, de overblijfselen van een
veel ouder bouwsel, van maar liefst 700 jaar eerder.
Die tiende eeuw (900-1000) is de tijd waarin Hees als
nederzetting moet zijn ontstaan. Pas 100 jaar later komt
de naam Hees voor het eerst in documenten voor: in
1062 als Hesa, in 1139 als Heso, in 1174 als Heze en in 1196
als Degese. Het begin van de grote ontginning van het
gebied (daarbij rooit men bomen en struiken en maakt
de grond geschikt voor landbouw) plaatsen de archeologen in de 11e eeuw. Deze nu aangetroffen bouwsporen
van ruim vóór de vroegste vermelding betekenen dat
het hier vermoedelijk gaat om de vroegste kern van de
latere nederzetting Hees. Dan moet hier dus een eerste
primitief houten gebouw gestaan hebben in het nog grotendeels onontgonnen bos/heidegebied dat Hees toen
was en waarnaar het ook genoemd was (Hees betekent
jong beukenbos of struikgewas). Deze vondst betekent
ook dat de Bredestraat de oudste weg van Hees is. Het

De boerderij op een uitsnede van de
Hottinger-Atlas 1778-1794 (bron: Korenberg 2013).

houten bouwsel lag ook meteen aan het begin van de
latere kaarsrechte ontginningsweg, die we nu kennen als
de Kerkstraat. De eerste stenen kapel, die aan de huidige
Petruskerk voorafging, werd pas na die ontginningen rond
1250 gebouwd.
In de paalgaten werden behalve 10e-eeuwse restanten
ook resten gevonden uit de Merovingische (5e-8e eeuw) en
Romeinse tijd. Maar die scherven en stukken dakpan zijn
zo klein en schaars dat ze waarschijnlijk van nabijgelegen
woonkernen als Ulpia Noviomagus Batavorum (vanaf
circa 70 na C. Romeinse stad in het latere Waterkwartier)
afkomstig zijn. Ze wijzen dus niet op nog vroegere bewoning op deze plek. Maar toch mooi dat deze vondsten
duidelijk maken dat Hees al ontstond toen de Valkhofkapel
nog gebouwd moest worden en keizer Otto van het Heilige
Roomse Rijk en zijn Byzantijnse echtgenote, keizerin
Theophano, hier nog af en toe op (valken?)jacht gingen
in hun beboste kroondomein. Misschien was dit bouwsel
wel hun jachthut!! Die achtergrond lijkt me wel een kleine
wandeling langs de eeuwenoude Bredestraat waard!

Bekroning van keizer Otto
en keizerin Theophano

Opdat er veel klaprozen mogen bloeien in Hees, symbool
voor troost en herdenken.

1) Anne Loonen, Willem-Simon van de Graaf, Archeologisch
onderzoek aan de Bredestraat 191 te Nijmegen (Archeodienst
Rapport 930, Gemeente Nijmegen; 2018, 52 pp.)
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Voormalige ‘paarse boerderij’, Bredestraat 191
Foto: Ton van Seeters
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Naar een Sociaal Netwerk voor Hees
Bert Jansen

Kribjesroute Hees:
plaats dit jaar ook een kerststal!

De Vereniging Dorpsbelang Hees kent sinds vorig jaar
een nieuwe werkgroep. De naam van de werkgroep,
‘Ontwikkeling Sociaal Netwerk Hees’, geeft al de richting aan, maar is nog erg algemeen. Met dit bericht
willen wij beschrijven waar we gestart zijn en waar
we naar toe willen.

3	De doelgroep – eenzame mensen – is moeilijk te definiëren en is lastig om te benaderen. Bovendien is deze
doelgroep in beeld bij overheidsorganisaties als SWON
en een aantal particuliere initiatiefnemers.
4	Het thema ‘Communicatie en ontmoeten’ is breder en
lijkt voor een verjongende wijk relevanter.

In 2016 publiceerde de gemeente een WAP (wijkaanpakprogramma) voor Hees. Daarin kwam naar voren dat
bewoners erg tevreden zijn over hun wijk maar dat er
ook sprake is van eenzaamheid. Enigszins naïef dachten
we dit met een paar vrijwilligers wel te kunnen oplossen.
Een centrale ontmoetingsplek was echter niet zo snel te
vinden en na enig onderzoek bleek ook de eenzaamheidsproblematiek zeer ingewikkeld te zijn. Om goed zicht te
krijgen op het aanbod voor de gekozen doelgroep, hebben
we een inventarisatielijst gemaakt.

In de tussentijd is er een zeer complete lijst gemaakt van
wat er in Hees en aanpalende wijken wordt aangeboden. In Sancta Maria is intussen een Kunsthuis opgericht
waarin al een aantal ontmoetingsactiviteiten worden
georganiseerd.

Eenzame mensen
Hees is onderdeel van Nieuw West en grenst aan delen van
Oud West. In beide stadsdelen worden veel activiteiten
aangeboden waar mensen uit Hees gebruik van kunnen
maken. Na enig onderzoek kwamen we tot de volgende
conclusies:
1	Er is erg veel aanbod (bijna een overkill) vanuit overheidsinstanties en particulieren.
2	Veel activiteiten vinden plaats in aanpalende wijken
(Neerbosch-Oost en Waterkwartier) wat voor mensen
uit Hees toch een barrière kan zijn. Een centrale ontmoetingsplek is zeer gewenst maar ontbreekt nog in
onze wijk.

Sociaal netwerk
Door boven beschreven ontwikkelingen heeft de werkgroep
zijn doelen herzien en willen we nu een Sociaal Netwerk
opzetten in de wijk Hees. Dat zal deels een vangnet moeten
zijn voor wijkbewoners die ondersteuning nodig hebben,
maar vooral ook een communicatienet voor bewoners
onderling. Hiervoor willen we per straat- of wijkdeel mensen vragen om als buurtcoach op te treden. Zij verzamelen
informatie over zaken die in de straat of het wijkdeel spelen.
Met de activiteitenlijst kunnen zij mensen doorverwijzen
of instanties inschakelen. Ook kunnen zij mensen wijzen op
actuele ontwikkelingen in onze wijk. Als werkgroep zullen
we de buurtcoaches proberen te ondersteunen en enkele
netwerkbijeenkomsten organiseren. Tijdens het dorpsfeest op 1 september bij Sancta Maria hebben wij al veel
Heesenaren kunnen bijpraten over onze plannen.
De werkgroep bestaat op dit moment uit: Ada de Groot,
Clara Buijs, Gé Cimmermans en Bert Jansen

Na de succesvolle eerste editie van de kribjesroute in Hees lijkt een
nieuwe traditie geboren! Dit jaar zullen er naar verwachting nog
meer kerststallen in onze wijk te zien zijn.
Doe dit jaar ook mee en plaats een mooie kerststal. Groot of klein,
modern of klassiek, laat uw fantasie de vrije loop! Tot en met 7
december 2018 kunt u een ‘kribje’ aanmelden voor de Kribjesroute
in Hees. U doet dit via de website www.kribjesroute.nl
‘…In de kerstperiode zullen in onze wijk veel kribjes te zien zijn. Elke
buurtbewoner kan zijn of haar mooiste of meest bijzondere kerststal
tentoonstellen voor het brede publiek. Achter het keukenraam, in de
voortuin of op een andere goede plek…’
Van 21 december 2018 tot en met 6 januari 2019 kunt u de
Kribjesroute in Hees wandelen of fietsen. De kribjesroute leidt u
langs een ongekend aantal kerststallen in ons mooie dorp Hees.

Vrijwilligers gezocht!
Om de ‘kribjesroute’ tot een jaarlijks terugkerend s ucces te maken zijn
we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. We zoeken:

Wie sport er mee?
Onder de naam Netwerk Recreantensport zijn wij wekelijks te
vinden in de gymzaal aan de Florence Nightingalestraat 3. Daar wordt
op dinsdagavond van 21:00 tot 21:45 uur gezaalvoetbald en van
21:45 tot 23:00 uur ook nog gevolleybald. Bij beide sporten kunnen
wij nog enthousiaste spelers gebruiken.
Heb je zin om mee te spelen bij voetbal en/of volleybal, neem dan
contact op met onze voorzitter Wim Scholte (06) 51 51 31 50.
6
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−− een echt organisatietalent voor de (online)communicatie van dit
sfeervolle evenement,
−− handige mensen die het leuk vinden om te helpen bij het bedenken,
voorbereiden en opbouwen van kerststallen in onze wijk en
−− gezellige mensen die willen helpen bij de feestelijke opening.
Wilt u meehelpen om de kribjesroute onvergetelijk te maken? Kijk dan
op de website www.kribjesroute.nl en meld u aan als enthousiaste vrijwilliger bij Irene van Dongen (06 -343 421 17).
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Duurzaam Hees

In het vorige nummer van de Stenen Bank maakte de initiatiefgroep Duurzaam Hees zich
bekend. Er is een zomer overheen gegaan en het moment is aangebroken om meer te horen
over de plannen. De Stenen Bank stelt de vragen, Marion Doveren en Paul Buijs van de
initiatiefgroep geven de antwoorden.

Om het geheugen van de lezer even
op te frissen: wie maken precies deel
uit van Duurzaam Hees en wat willen
jullie bereiken?
Het doel van de initiatiefgroep is:
‘Van onderop – vanuit belangen van
wijkbewoners – streven naar een
duurzaam Hees als een energiezuinige wijk in 2030 en gasloze wijk in
2040’. De initiatiefgroep bestaat uit
zes woningeigenaren en huurders
uit Hees. We willen de bewoners van
Hees stimuleren om individueel hun
eigen huis te verduurzamen. Ook
willen we proberen om collectieve
vormen van energieopwekking of van
duurzame energie in Hees te bevorderen. Daarvan kunnen alle bewoners
van Hees profiteren.
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Wat zijn de concrete plannen van
Duurzaam Hees?
Ons eerste speerpunt is zonnepanelen. We gaan de wijkbewoners informeren over de voor- en nadelen, de
opbrengst en de kosten daarvan. We
verzamelen nu bij diverse aanbieders
vergelijkbare offertes. Dat is best een
wirwar. Daarin willen we de beste
zonnepanelen vinden, met garantie
en een goede prijs-kwaliteitverhouding. Een onafhankelijke energieadviseur checkt de offertes en kiest
de beste leverancier. 25 oktober is er
een informatiebijeenkomst voor alle
Heesenaren, waarin de geselecteerde
leverancier zijn aanbod en werkwijze presenteert en op alle vragen
zal ingaan. Je kunt je dan vrijblijvend
inschrijven voor een offerte op maat.
Duurzaam Hees voert deze campagne
samen met Buurkracht, dat hiermee
ervaring heeft.
Duurzaam Hees sluit zich dus aan bij
Buurkracht. Kun je iets meer vertellen
over deze landelijke organisatie?
Wij zijn een groep inwoners van Hees,
die zonder commercieel oogmerk
maar gewoon uit eigen interesse en
motivatie, de handen ineen slaat voor
het verduurzamen van woningen,
zowel van huurders als van eigenaren. In Nederland zijn er veel meer
buurten waar dit gebeurt. Buurkracht

is een landelijke organisatie die dit
soort bewonersinitiatieven ondersteunt. Zij hebben ervaring, zodat
wij het wiel niet zelf hoeven uit te
vinden. Ideaal! Buurkracht helpt met
het drukwerk, en biedt voorbeelden
aan van campagnebrieven, posters
en persberichten. Buurkracht kent de
onafhankelijke energieadviseurs en
helpt ons prioriteiten te kiezen en met
een goede, creatieve campagne. Het is
namelijk best veel werk. En als je iets
doet, moet het goed genoeg zijn.
Wanneer kunnen bewoners van Hees
wat van jullie plannen merken?
Als het goed is hebben alle bewoners
van Hees eind augustus een kennismakingsbrief van Duurzaam Hees in
de bus gevonden. Met daarin onder
meer nieuws over de zonnepanelencampagne. Voor actueel nieuws over
onze activiteiten en wat die voor
jou kunnen betekenen verwijzen we
graag naar onze website:
buurkracht.nl/duurzaam-hees. Op
1 september stonden we met een
stand op de “duurzame markt” bij
Sancta Maria. 25 oktober organiseren
we dus de buurtbijeenkomst over de
collectieve aankoop van zonnepanelen en we zijn bezig met een tweede
publiekscampagne over het onderwerp woningisolatie.

Zijn er ook contacten met de
Gemeente Nijmegen?
Ja, we hebben de gemeente vanaf
het begin geïnformeerd over onze
plannen. Nijmegen heeft een forse
energiebesparingsopdracht en is
natuurlijk blij met ons initiatief. Wij
denken zelf dat onafhankelijke initiatieven die uit bewoners voortkomen
veel effectiever zijn dan welke algemene overheidscampagne ook. Waar
mogelijk denkt de gemeente met ons
mee. Behalve met de gemeente hebben we natuurlijk ook contact met
de Vereniging Dorpsbelang Hees en
met Power2Nijmegen, een netwerk
waarin bedrijven, onderzoeks- en
onderwijsinstellingen, overheden en
burgers samen werken aan ideeën
en in projecten met als doel om van
Nijmegen een energieneutrale stad te
maken.

Wat vinden jullie van de visie en
de plannen van de gemeente over
duurzaamheid?
De gemeente heeft haar plannen voor
energiebesparing en duurzaamheid
beschreven in de ‘Warmtevisie - op
weg naar een aardgasvrij Nijmegen’.
Volgens die visie zal Nijmegen pas in
2030 in actie komen om duurzaam
wonen in de wijk Hees te stimuleren. De prioriteit van de gemeente
ligt bij wijken waar verduurzaming
relatief gemakkelijk is. Voor Hees met
zoveel verschillende soorten huizen
is dat nogal complex. Het beleid van
de gemeente zal ons waarschijnlijk
noodzaken onze ambities in de tijd
wat bij te stellen, maar tegelijkertijd
ervaren we als Duurzaam Hees alleen
maar ruimte om de komende jaren
voortvarend aan de slag te gaan.
De warmtevisie van de gemeente is
alleen op hoofdlijnen beschreven. Een
warmteplan voor de wijk Hees moet
nog worden opgesteld. Samen met de
bewoners van Hees willen we graag
bij het opstellen van dat plan betrokken worden.

Welke boodschap wil de initiatiefgroep
Duurzaam Hees tot slot meegeven aan
de bewoners van Hees?
Als je straks prettig in een duurzaam
Hees wil wonen, is nu het moment
om je te laten informeren wat je
daar zelf in je huis of flat aan kunt
doen. Verduurzaming van je woning
is uiteindelijk ook goed voor je portemonnee. En je hoeft het allemaal
niet zelf uit te zoeken. Als Duurzaam
Hees doen we veel vooronderzoek.
Stap voor stap gaan we zoveel mogelijk huizen in Hees verduurzamen.
De collectieve aanschaf van zonnepanelen is de eerste concrete stap.
Volgens Buurkracht is dat een actie
die in andere wijken en buurten goed
aanslaat. En echt tot slot: beginnen je
vingers bij het lezen van dit verhaal te
jeuken? Geef je dan op als vrijwilliger.
Duurzaam Hees kan je goed gebruiken
voor actieve hand-en-spandiensten
bij de duurzame acties die we nu en in
de toekomst zullen voeren.
Neem contact op via:
duurzaamhees@gmail.com.
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Foto's: Ton van Seeters | Paul Buijs en Marion Doveren

samen naar een energiezuinige
en gasloze wijk
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Het trieste lot van
Pieter Ruijsch van Dugteren (1895-1944)
Henk Termeer

Een van de Heese oorlogsdoden was Pieter Ruijsch van
Dugteren. Pieter (*1895) was de zoon van Pieter Ruijsch van
Dugteren sr., die gemeente-geneesheer was in Wijchen,
en Jacoba Adriana Beszelsen. Pieter jr. volgde de Koloniale
Landbouwschool (het suikerschooltje) in Deventer, maar werd
uiteindelijk aspergekweker van beroep met een bedrijf in
Alverna. Hij trouwde in maart 1932 met Maria Johanna Alida
(Iep) Faber uit Gorssel, die van beroep tuinarchitecte was. Zij
kregen twee kinderen, Elize en een zoon, die geheel volgens de
familietraditie weer Pieter (*1936) werd genoemd. Het gezin
woonde sinds 1932 met enkele jaren onderbreking aan de Korte
Bredestraat 50 (toen Dorpsstraat 180).

In De Gelderlander van 28 juni 1945 plaatst Pieters vrouw, Iep Faber, een
oproep om inlichtingen te verkrijgen over haar man. Zij weet dan alleen
nog dat hij een maand vóór het begin van de bevrijding van Nijmegen, op
18 augustus 1944, thuis in Hees door een groep gewapende Duitse militairen is opgepakt, dat hij op 25 augustus 1944 naar Arnhem is gebracht,
vervolgens op 31 augustus naar Kamp Amersfoort en dan op 7 september
1944 als politieke gevangene naar Duitsland is afgevoerd. Op dat moment
verkeert zij dus al bijna een jaar in onzekerheid over het lot van haar echtgenoot. Pas in oktober 1945 krijgt zij het overlijdensbericht van haar man
toegezonden. Daaruit blijkt dat Pieter naar het beruchte concentratiekamp
Neuengamme is getransporteerd, waar hij op 20 november 1944 overleden
is aan “Lymphangitis Linker Unterschenkel”. Hij was dus toen al bijna een vol
jaar overleden.
Pas nóg later heeft de familie vernomen, dat hun dienstmeisje omgang had
met SS-ers die in de naast het Jozefklooster gelegen Villa Andelshof gelegerd
waren. Daar, aan de Heese Kerkstraat stond toen pal vóór Andelshof op het
grasveld een hoge obeliskachtige houten zuil, waar op alle vier de zijden twee
grote zwarte SS tekens geschilderd waren. Acht, tien meter hoog was die zuil,
een onontkoombaar teken van de bezetting. Aan een of meer van die SS-ers
had het dienstmeisje verraden dat de heer des huizes illegale blaadjes las en
verspreidde, dat hij naar Engelse zenders luisterde en bovendien bezig was
om van een hele grote Nederlandse vlag een of meer kleinere Amerikaanse
en Britse vlaggen te vervaardigen om daarmee de bevrijders feestelijk te verwelkomen. Het betreffende dienstmeisje is later wel aangeklaagd, maar het
verraad kon niet worden bewezen.
Pieters zoon zal bij de herdenking van de Heese oorlogsdoden op dinsdag
25 september vanaf 16.00 uur in en bij de Petruskerk door Jan Brauer worden geïnterviewd over de lotgevallen van zijn vader. Zie het programma
hiernaast.
12
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Programma herdenking

Column | Kwan

Heese oorlogsdoden

Een dure les

Dinsdag 25 september 2018
van 16.00 tot 17.00 uur in de Petruskerk
– toegang gratis –
−− Welkomstwoord
−− Interview met Pieter Ruijsch van
Dugteren, zoon van de in het concentratiekamp Neuengamme omgekomen Heese
oorlogsdode met dezelfde naam, afgenomen door Jan Brauer
−− Eerste muzikale bijdrage
Waalnoot-strijkersemble
−− Kinderen van De Lanteerne lezen gedichten voor
−− Overweging door drs. Ben Schennink,
bestuurslid van het Interkerkelijk
Vredesberaad en eerder werkzaam aan
het Center for International Conflict Analysis and Management (CICAM) van de
Radboud Universiteit
−− Kinderen van De Lanteerne lezen de
namen, de leeftijden en de woonadressen
van de oorlogsdoden voor
−− Tweede muzikale bijdrage van het
Waalnoot-strijkersensemble

Aansluitend op kerkplein
– tot circa 17.15 uur –
Nabestaanden en kinderen van basisschool
De Lanteerne leggen kransen en bloemen bij
de in 2016 onthulde herdenkingsplaquette.
Aansluitend is er gelegenheid tot napraten
met een drankje voor medewerkenden, gasten en andere aanwezigen. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!
Een actueel overzicht van de namen van
de Heese oorlogsdoden met een verwijzing
naar uitgebreide informatie, is te vinden op:
www.dorpsbelanghees.nl/wo2.

Voor u dit stuk gaat lezen, moet u drie dingen weten.
Eén: onze jongste kleine is een ondernemend, productief
jongetje. Als hij niet bezig is met wilde plannen bedenken,
is hij druk met het uitvoeren ervan. Zo hebben we nog maar
weinig witte muren in huis, wordt onze huistelefoon – na
negen maanden – nog steeds vermist en kom ik her en der
mieren tegen die een halfpension bij onze jongste hebben
geboekt.
Twee: wij zijn bezig met de zindelijkheidstraining van de
jongste kleine. U leest het goed, wij zijn daarmee bezig. De
jongste heeft voldoende andere activiteiten om zich mee
te vermaken (zie punt één).
Drie: honderd euro is veel, heel veel geld.
Toen op een dag de jongste kleine ‘Tadaaaaa!’ riep, kon ik
niet anders dan een gat in de lucht springen. In de wc-pot
lag een prachtig kunstwerk. Met enige bescheidenheid kan
ik u verzekeren dat het een indrukwekkende productie was.
‘Wow, wat knap van je,’ kirde ik, ‘Nu nog even doorspoelen!’
Ik drukte op de knop en mijn blijdschap van een tel geleden
sloeg om in blinde paniek: de wc stroomde over! Hoe langer ik de spoelknop indrukte, hoe meer water naar boven
kwam. En erger, het voormalige kunstwerk van zoonlief
kwam me smalend tegemoet.
Even overwoog ik de boel de boel te laten, maar ik kon
de oudste kleine niet overtuigen dat ook zij een bijdrage
moest leveren in het huishouden. Er zat niets anders op dan
de ellende met twee paar handschoenen aan – en een flinke
dosis zelfmedelijden – op te ruimen. Uiteraard beperkte
ik me tot het uiterste minimum. Toen het waterpeil was
teruggedrongen tot de rand, heb ik de deur achter me
dichtgetrokken en iedereen verboden de wc te bezoeken.
Die avond klaagde ik steen en been bij Manlief. ‘Het zijn ook
zulke oude leidingen,’ zei ik, ‘ze zijn tenslotte bijna zestig
jaar!’ Manlief hield wijselijk zijn mond en regelde een mannetje dat de wc zou komen ontstoppen. Al had die klus niet
zoveel om het lijf.
Het mannetje kwam, stak zijn hand in de pot, haalde er een
toiletblok inclusief houder uit en stapte weer in zijn auto.
Het duurde hoogstens dertig seconden (!), maar we waren
honderd euro lichter en we hadden onze les geleerd (zie
punt één, twee en drie).

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.
de stenenbank

| september 2018

13

Nachtommetje Hees
Zaterdag 6 oktober van 20:00 tot 22:00 uur
De aanhoudende tropische temperaturen met de
heerlijke avonden brengen nog geen associaties met
herfst en vroeg invallende duisternis, maar de voorbereidingen van onze avondwandeling op zaterdag
6 oktober zijn gewoon doorgegaan. Op het moment
dat de Stenen Bank weer bij u in de bus valt moet de
organisatie rond zijn.
In juni konden we al melden dat het Ommetje dit jaar
gelokaliseerd is in het oostelijk deel van de wijk. Daar
hebben zich een aantal mensen gemeld die u zeer
gastvrij gaan ontvangen en garant staan voor een
superleuk programma. Hees lijkt onuitputtelijk met
mensen die een interessant verhaal kunnen vertellen
en gebouwen waar bijzondere dingen zijn gebeurd.
Wist u dat een lid van de familie Van Haeren tijdens en
na de oorlog vanuit hun huis en wasserij inlichtingen
verzamelde en doorgaf aan de geallieerden? Of dat
juffrouw Knuttel, bewoonster van huize Jannetje en
Johanna, eigenaresse was van landgoed Bloemendaal
(de hele hoek Schependomlaan - Dikke Boomweg)?
Muziek en dans krijgen ook weer een plaatsje in ons
programma. En de kans is groot dat u de twee poetsvrouwen uit Hees weer tegenkomt.
De te bezoeken adressen liggen compact bij elkaar
waardoor de wisselafstanden beperkt zullen zijn. Dus
ook voor mensen die iets minder mobiel zijn goed te
belopen. We starten en eindigen in het gebouw van de
Lange Vierhout, vanwaar we alleen aan begin en eind
een langer stuk moeten lopen. Maar dat geeft de kans
om onderweg met elkaar in gesprek te gaan.
Noteer de datum alvast in uw agenda en probeer
vrienden, kennissen en buurtgenoten enthousiast te
maken om mee te lopen. Voor de organisatie is het
handig als u zich vooraf aanmeldt. Stuur, liefst vóór
1 oktober, een mail naar WGCultuur@dorpsbelanghees.nl. Vanaf 19:30 uur wordt u in het gebouw ‘de
Lange Vierhout’ aan de Planetenstraat 30, ontvangen
met koffie en thee.

Tot zaterdag 6 oktober!
Organisatie Ommetje Hees,
Willemien Engels, Gonny en Bert Jansen
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Tekst en foto’s Ton van Seters

Het dorpsfeest “Happy Hees” vond dit jaar
plaats op een nieuwe plek in de voortuin van
Sancta Maria. In een mediterrane sfeer kon
men elkaar ontmoeten en gezellig samen
lekker eten. En er was vermaak voor de kinderen en er waren “groene” activiteiten.
Op de “Groene Markt” werden duurzame activiteiten en lokaal geteelde en zelfgemaakte
producten getoond. Bij het deelbuffet kon men
smikkelen van (zelf)gemaakte hapjes en gerechten. Een roodbont Husumer varken, gefokt in de
tuin bij Sancta Maria, werd gegrild aan het spit
en daarna in kleine porties uitgedeeld aan de
aanwezigen. Er was een speelweide, een ranjakoe
die gemolken kon worden en een kleedjesmarkt.
Er was ook een hardloopwedstrijd, de Heesrace,
voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Na afloop was er
voor elk kind een medaille.
Al met al was het een zeer geslaagd dorpsfeest
met mooi weer.
Dank aan het enthousiaste organisatieteam.
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Dik doen over eenvoudige natuurkunde

Schokken

Onze Groningse buren

Dick van Eck

Zo’n twee keer per maand word ik in mijn bed door elkaar gerammeld. Dat komt omdat een
DAR-auto bij het zwembad over een drempel dendert. Dit gaat over schudden en beven,
hoe meet je het; en hoe zit dat in Groningen.

Schokjes in de wijk

16 Aug 2012

15 Aug 2012

100 sec

Seismogram van
twee aardbevingen
in Groningen op 15
en 16 augustus 2012,
waarbij de uitslag
tegen de tijd staat
uitgezet. (Bron:
KNMI-site)

De Schaal van Richter
Richter gebruikte een veel modernere seismograaf waarmee hij zijn Schaal definieerde. Sloeg het apparaat 1mm
uit en was de beving op 100km (epicentrum), zo stelde
Richter, dan had hij een 3. Sloeg hij 10mm uit, dan een 4,
100mm een 5. Dus ieder punt erbij op de schaal van Richter
betekent een factor 10 in de uitslag (zie grafiek voor de
logaritmische schaal). Belangrijk om te onthouden is, dat
bij de definitie van die Richter-schalen het centrum van de
aardbeving op 100km ligt.
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Uitslag (millimeters)

Het Getal van Richter en de bijbehorende Uitslagen (logaritmisch)

Het feit dat ik op zo’n 100m die DAR-schokjes voel als ik
die auto hoor, betekent dat die schokjes zich razendsnel
als “aardoppervlaktegolven” naar de fundering van mijn
huis spoeden om mijn schilderijen te laten trillen. Ik moet
zeggen dat het eigenlijk wel meevalt, en er zijn gebieden in
Nederland en in de wereld waar het schokkender is.
Het vak van schudden en beven heet seismologie en het
zijn de seismografen die de schokjes meten. Ouderwetse
seismografen zijn zware “kanonskogels” aan een draad.
Aan de kogel zit een potloodje en als het gaat beven blijft
de kogel door zijn traagheid “stil” hangen en beweegt het
potloodje op het “bewegende” papiertje, je krijgt zo een
seismogram (zie figuur). Je ziet gelijk dat een beving in de
orde van een minuut duurt.

100,00

Zwaar
kernwapen

10,00

Licht
kernwapen

1,00
2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Zware
bom

0,10

Richter Getal

Logaritmische schaal voor het Richter Getal. Als M=3, dan uitslag
1,00mm, als M=3,5 dan uitslag 1,2mm, M=4 uitslag 10mm (stippen)

Om een indruk te krijgen wat ze daar in Groningen doormaken, wat gegevens: Het gas zit 3km onder de grond, de
steenlagen waar het gas zit zijn 200m dik, het Slochteren
veld is 900km2 groot en het soortelijk gewicht van de aarde
is ongeveer 2kg/liter=2000kg/m3 . Nu staat het daar in
Groningen vol met detectoren en herhaaldelijk zijn daar
schokken gevoeld in de orde van M=3. Dus energieën die
overeenkomen met een heel zware bom (1012 Joule).
Omdat door de jaren heen het gas uit de bodem is gehaald,
is de bodem zo’n halve meter gedaald onder het gewicht
(900×106×3×103×2000 = 5,4×1015kg) van de bodem. Dat
levert enorme spanningen en zo nu en dan een schok. Dat
is misschien voor een aardbeving klein, maar wel zeer goed
voelbaar, en zeker als zo’n klap ergens vlak bij jouw huis
plaatsvindt daar in Slochteren. Die Groningers hebben dus
vreselijk gelijk en gelukkig krijgen ze het ook, ook al duurt
dat wel erg lang.

Het echte werk
Het echte werk bij aardbevingen gebeurt wanneer de
diepere aardkorsten langs elkaar heen schuren. Daar hebben we in Zuid-Limburg, bij de Peellandbreuk, een beetje
last van. Recordhouder is Roermond met M=5,8 in 1992
met een energie equivalent van een groot kernwapen op

Bij iedere aardschok hoort een hoeveelheid energie die
de aarde in beweging zet. Je kunt die energie uitdrukken
in Joules (J), maar ook in bommen of meteorietinslagen
(zie grafiek). Op zich niet zo gek, want veel kernproeven
gebeur(d)en ook onderaards. Zo kom je bij een schaal van
drie uit op de energie van een heel zware klassieke bom,
terwijl je bij M=5 op de energie van een zwaar kernwapen
zit. Een grote meteoriet levert een M=9 op.
Om een idee te geven over welke energieën het gaat, die
in golven worden omgezet, keren we even terug naar
de DAR. Zo’n auto weegt geladen 20 ton (m=20.000 kilo)
en gaat met 30km per uur (v=8,33m/s) over onze drempel. Met een simpele formule is de energie (EDAR) van de
auto te berekenen (EDAR=1/2 m × v2). We komen uit op
EDAR =700.000J=0,7Megajoule. De drempel zorgt ervoor dat
in een korte tijd een gedeelte van die energie wordt omgezet in een klap. Stel dat het 1% is, dan komen we dus uit op
0,007MJ. En dat is op de schaal van Richter zo klein, dat je
het geen aardbeving kan noemen, terwijl je die DAR-auto
vlakbij best voelt, maar natuurlijk niet op 100km afstand.
Voor echte aardbevingen moeten we wat groter denken.

100km (1015 Joule). Op Lombok zijn bevingen gemeten met
M= 6,9 in augustus 2018. Dan zijn er erg veel slachtoffers.
Groningen, Limburg en de wereld staan vol met seismograaf systemen die in drie richtingen “kijken”: Noord-Zuid,
Oost-West en Verticaal. En uit de seismogrammen kun je
dan niet alleen de sterkte, maar ook de richting van de golven nauwkeurig bepalen.
Er ontstaan bij een aardschok verschillende soorten golven in de aardmassa:
Verdichting/verdunningsgolven (primaire P-golven). Denk
aan geluidsgolven in lucht of een harmonica.
Slingergolven (secondaire S-golven), zoals je ze klassiek
voorstelt
Oppervlaktegolven (denk aan de branding van de zee).
De snelheid door de aarde verschilt per soort golf en uit
de tijdsverschillen waarop die golven aankomen, is de
afstand tot het epicentrum te berekenen. Het aflezen van
seismogrammen is lastig, vanwege de vele soorten golven
die er zijn. Seismologie is een mooi maar moeilijk vak.
Wat hebben we in Hees te vrezen? Niet zo veel denk ik. We
zullen misschien nog een schokje uit Roermond kunnen
verwachten aangesterkt met een DAR-auto, Groningen
is voor ons te ver. En verder dan maar hopen, dat we hier
geen meteorietinslag krijgen (M=9 en hoger).

Dick van Eck is golfopticus, maar lichtgolven zijn wel heel verschillend van aardgolven.
Joop van Eck, tekendocent, tekent met liefde over de ideeën die zijn broertje aanlevert.

Bronnen
−− Wikipedia (Eng en NL): aardbevingen, aardgasvelden, Schaal van Richter.
−− Het formuletje over de kinetische energie (1/2m×v2) vind je in een natuurkundeboek.
−− De zeer informatieve KNMI-site: www.knmi.nl/home. Zoek op: seismische waarnemingen.
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Iets nieuws tot wasdom brengen

Petra Kateman

Roerige tijden
In 1987 mocht Jef in de ING-bank een expositie inrichten
met eigen werk. Deze expositie viel samen met de roerige
studentenprotesten in Nijmegen, waarbij het plan was
om het symbool van het kapitalisme, het Shellgebouw, te
bezetten. De bank werd en passant ook meegenomen. Uit
voorzorg werd de bank weliswaar ontruimd maar ze kreeg
die nacht de volle laag. ’s Ochtends bleek dat veel sieraden
en beelden beschadigd of kapotgeslagen waren. Later
werd de expositie weer opgebouwd in het herstelde bankgebouw, waar het exposeren van kunst een traditie werd.

Kunst afkijken

Dit is het tweede deel van het interview
met Jef van Kuyk, dit keer over zijn beeldend werk. Zoals in het interview in de
Stenen Bank van maart te lezen was, wordt
Jef naast zijn werk als onderwijskundige
bezield door het scheppen van nieuwe
beelden. Intussen is de lente zo ver gevorderd dat we in de tuin zitten te midden van
beeldend werk van hemzelf en anderen.
Veel buurtbewoners kennen wellicht zijn
plaquette op de Petruskerk, die daar hangt
sinds 2016, ter herinnering aan de Heese
oorlogsdoden en de in Hees gevallen andere
oorlogsslachtoffers als gevolg van de Tweede
Wereldoorlog.

Vogels
Jefs fascinatie voor vogels begon al in zijn jeugd
in Hees. Samen met een vriendje bedacht hij hoe
het zou zijn om zelf voor een vogel te zorgen. Ze
vatten het plan om op het uit te proberen door
er samen een te vangen. Ze vingen een merel
met behulp van een zeef en een stukje hout en
zetten de vogel in een kooi, die bij Jef in huis op
18
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zolder zou komen te staan. Omdat de ouders van Jef een kruidenierswinkel en een bakkerij hadden, voelden zij er niet zoveel voor om een
vogel te herbergen, hoewel dit niet heel e xpliciet uitgesproken werd. Na
enkele dagen was de vogel echter op wonderbaarlijke wijze gevlogen.
Sindsdien hebben vogels een bijzondere plek in zijn werk. Ze staan
voor ruimte, vliegen, vrijheid, perfecte vorm… De vogel is regelmatig terug te zien in zijn schilderijen, reliëfs en beeldjes. In bepaalde
schilderijen dient lood vaak als neutrale, grijze achtergrond. Ook het
gebruik van bladgoud keert regelmatig terug. Soms werkt Jef in een
combinatie van beeldhouwen en schilderen: het platte vlak en diepte.

In de afgelopen vijfentwintig jaar is Jef adviseur van
Interart Beeldentuin en galerie geweest. Het was een
voortdurende kunststage. Samen met zijn vrouw Toos
maakte hij niet alleen films over de introductie van de
Piramidemethode, maar ook van de kunstenaars die zij
bezochten (meer dan veertig films in binnen- en buitenland): het opzetten van een schilderij, het mengen van de
verf, het ontwerpen van een beeld. Het was kijken, kijken,
kijken. Jef had een actieve rol in het inrichten van de tentoonstellingen van de inmiddels opgeheven beeldentuin
en galerie in Heeswijk Dinther. Een goede vriend, de Duitse
beeldhouwer Clemens Pasch, heeft hem de fijne kneepjes
van het beeldhouwersvak geleerd.

Inspiratie
Voor Jef is het borrelen van de inspiratie voor zijn betaalde
beroep vergelijkbaar met het borrelen van de inspiratie
voor de kunst. Hij vergelijkt het ontwerpen van zijn educatieve methode graag met architectuur als een vorm van
toegepaste kunst. Hij spreekt over beide onderwerpen
met aanstekelijke bevlogenheid. De passie om te scheppen, in zijn beroep en in de kunst blijft hem drijven. Een
kleinkind blijkt ook iets van die drive in zich te hebben.

Charles Hammes
De basis voor zijn creatieve werk werd gelegd doordat Jef regelmatig
mee mocht kijken bij de Nijmeegse kunstenaar Charles Hammes in
diens atelier (Huize De Laarhoek). Jef begon daar ook aan zijn eerst
beeldhouwwerk: een beeld in de stijl van de Oostenrijkse beeldhouwer Wotruba. Daarna volgde hij lessen op de Vrije Academie en
richtte zich daarbij ook op het maken van sieraden in goud, zilver en
lood. Materiaalkosten waren geen belemmering.
Hij begon ook aan groter werk en ging naar de sloop om materiaal te
zoeken. Later werd hij geïnspireerd door het werk van Jean Tinguely,
waarin industriële elementen een rol spelen, en door de grijskleurige
(loden) werken van de Amerikaanse kunstenaar Jasper Johns.

Jef kan zich goed vinden in de uitspraak van de bekende
psycholoog René Diekstra over het leven als een huis dat uit
vijf kamers bestaat: een werkkamer, een relatiekamer, een
vrijetijdskamer, een gezondheidskamer en een zingevingskamer. Om een vervuld en gelukkig leven te leiden, dienen
deze vijf kamers in balans te zijn. Aan de ene kamer zal meer
aandacht worden gegeven dan aan de andere, maar ze vragen wel alle vijf om onderhoud en aandacht voor een (ziels)
leven in balans. Dit lijkt bij Jef nog zeker het geval te zijn.
Wilt u meer zien van het werk van Jef, bekijk dan zijn website:
www.jefvankuyk.nl

Zogezegd,
zogenaamd
Woordgeschiedenis
Jacques de Vroomen

Artillerie, cavalerie, infanterie, eeuwenlang
‘de’ drie onderdelen van een landelijke legermacht. Moest je een kanon bedienen, dan
maakte je deel uit van de artillerie. Vocht
je te paard, dan was je cavalerist. Nam je te
voet aan de strijd deel, dan was je ingedeeld
bij de infanterie. Strijden op het slagveld
is per definitie een riskante zaak. Maar het
risico te sneuvelen is niet gelijkelijk verdeeld
over de klassieke legeronderdelen. Als artillerist kon je op betrekkelijke afstand van de
vijand je kogels op je tegenstander afvuren.
Gevaarlijker was het om cavalerist te zijn.
Maar de grootste kans te sneuvelen had je bij
de infanterie. De jongens te voet, ook wel de
stoottroepen genaamd, liepen traditioneel
voorop in de aanval. En daar, op de eerste rij
van de strijd, vielen de meeste doden.
De enige manier om uit de infanterie weg te
komen is op een draagbaar of onder zes voet
grond.
Een cynische zegswijze onder Britse militairen, met een aardige kern van waarheid.
Het woord infanterie is afgeleid van infant, het
Franse woord voor kind. De jongste jongens,
door oudere soldaten een beetje spottend
kinderen genoemd, mochten het eerste en
vuilste werk opknappen, vooropgaan in de
aanval op de vijand. Een strijd die voor menige
infanterist zes voet onder de grond eindigde.
Soms geeft etymologie of, woordgeschiedenis, een onthutsend inzicht.
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Waken over
kwaliteit
leefomgeving
Twee keer is het bestuur van de Vereniging
Dorpsbelang Hees deze zomer bij elkaar
gekomen. De rode draad in onze besprekingen vormde (en vormt) de kwaliteit van
de leefomgeving. De meest urgente vraag
op dit moment is: hoe vinden we betrokken
Heesenaren die daar met elkaar, de wijk
bewoners en het VDH-bestuur over willen
waken?
De werkgroep Groen Hees is uitgenodigd om hierover mee te denken. In het verleden hielden de
werkgroepen Groen Hees en Leefomgeving elkaar
op de hoogte van ontwikkelingen op het snijvlak
van hun aandachtgebieden. Zo werd bij alle bouwprojecten in Hees ook het aspect ‘groen’ meegenomen. Naar verwachting zullen de komende
jaren een aantal van dergelijke projecten van de
grond komen. Denk aan de mogelijke sluiting van
Zwembad-West en het Landje van Lap. Het is
belangrijk dat de vereniging daarbij een vinger aan
de pols houdt en actief meedenkt.
Met de werkgroep Groen Hees is afgesproken dat
de werkgroep een aantal mensen actief benadert
met de vraag of zij samen de ‘oren en ogen voor de
ruimtelijke ontwikkeling van de wijk’ willen vormen.
Het bestuur zal intussen criteria formuleren om
projectplannen te kunnen toetsen aan de doelstellingen van de vereniging. Daarnaast blijft het
bestuur periodiek overleggen met de gemeente
over ontwikkelingen en plannen voor de wijk.
Hiervoor zullen we contact opnemen met wijk
manager Anne-Marie Nannen.

Groene buffer
De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de
uitvoering van de motie West Wil Groene Buffer. In 2019
worden de geluidsmaatregelen zoals voorgesteld door
de werkgroep Uitvoering Motie gerealiseerd langs de
Energieweg en de Neerbosscheweg. Voor wie meer wil
weten: het volledige bericht, met bijlagen, is gepubliceerd
op onze facebookpagina en op Nextdoor Hees. (https://
www.facebook.com/DorpsbelangHees/ en https://nextdoor.nl/news_feed/?post=17592189884657).

Sluipverkeer
Het bestuur ontving een concept-(advies)rapport over
de aanpak van het sterk toegenomen sluipverkeer in het
gebied tussen de Wolfkuilseweg en het verkeersplein
Marialaan/Industrieweg (vooral in de Voorstadslaan,
Bredestraat, Schependomlaan en Dikkeboomweg). Een
onderwerp dat veel wijkbewoners ter harte zal gaan. Op
de algemene ledenvergadering heeft het bestuur toegezegd om twee keer per jaar een bewonersavond te organiseren om ontwikkelingen in de wijk te kunnen bespreken.
We hebben besloten om de eerstvolgende bewonersavond
te wijden aan het thema verkeer.

Park West
De werkgroep Groen Hees heeft een plan opgesteld voor
de verrijking van Park West. Het gaat daarbij om versterking van de biodiversiteit en natuurontwikkeling in het
gedeelte tussen de Bredestraat en de Industrieweg. De
gemeente heeft veel ideeën van de werkgroep overgenomen. In het najaar wordt het plan aan de bewoners van
Hees voorgelegd.

Eikenprocessierups
Deze zomer is vooral de Schependomlaan geplaagd door
de Eikenprocessierups, waarvan de haartjes veel irritatie
veroorzaken en tot een bacteriologische besmetting kunnen leiden. Bewoners hebben herhaaldelijk bij de gemeente aan de bel getrokken, maar er werd maar beperkt ingegrepen, met als gevolg dat veel nesten in de bomen bleven
zitten. Hierdoor kan het probleem volgende zomer groter
worden. Namens de vereniging zal de werkgroep Groen
Hees de gemeente hierover aanspreken.

Column |
Henk Termeer
Verdroogd Hees
De recente aanhoudende golf van hitte en
droogte heeft ook in Hees zichtbare sporen
achtergelaten. Begin augustus zitten we er nog
midden in. We wandelen - liefst in de schaduw
- over vergeelde grasvelden langs nogal wat
verdorde jonge bomen en over paden die met
afgevallen bladeren, eikels en schors bedekt zijn.
Het zomers zinderende Hees kleurt al behoorlijk
herfstig. Maar klachten over verdroging zijn in
Hees eigenlijk niets nieuws. Die waren ook al vóór
de hittegolf en de huidige klimaatcrisis te horen
en wel na de aanleg van het Maas-Waalkanaal
(voltooid in 1927). Door die ingreep zakte het
grondwaterpeil in de jaren daarna geleidelijk met
maar liefst ruim twee meter. En dat betekende
dat de vanouds nogal drassige grond in Hees, met
flinke goedgevulde sloten aan weerszijden van de
Bredestraat en de Kerkstraat, geleidelijk droger
werd. De toen nog talrijke boeren en tuinders
moesten intensief gaan sproeien en bevloeien
om hun befaamde gewassen met succes te kunnen blijven kweken. Dat hielden ze niet vol en
op de lange termijn zagen ze zich, ook al door de
oprukkende woningbouw, gedwongen om te verkassen naar de nattere gebieden in het Land van
Maas en Waal en in de Betuwe. Enkele jaren geleden werd het waterpeil in het Maas-Waalkanaal
(en de bruggen) wél weer met 20 à 30 cm verhoogd om ook grotere schepen door te kunnen
laten, maar tegen de verdroging heeft dat niet
geholpen. Eerder menselijk ingrijpen heeft dus
ook al in het verleden grote gevolgen gehad voor
onze woonplek. Voor groen Hees is het te hopen
dat er overvloedige neerslag volgt de komende
maanden!

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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Ondernemers in de wijk

De Bewustzijn Yurt:
‘In de stilte hoor je jezelf’
Tekst en foto’s Mireille Goedkoop en Michiel van der Ham

Wanneer nemen we nog de tijd om stil te staan? Maken we contact met ons zelf? Iedereen
heeft het druk tegenwoordig. Maar bij Mireille Goedkoop in De Bewustzijn Yurt kun je
gewoon even zijn. En voelen wie je echt bent.
Het is een genot om de wandeling door de honderd meter
diepe achtertuin te maken richting de yurt. Het is een oase
van vijvers, planten, hoekjes en kleurige bloemen aangelegd door de vorige eigenaar. En de yurt? Het lijkt alsof
‘ie er altijd al heeft gestaan: “De yurt heeft een lange reis
gemaakt, net als wij. Handgemaakt door verschillende
families in Mongolië, die er vanuit hun nomadentraditie in

wonen. Het is er knus en warm. En de ronde vorm heeft iets
magisch. Je voelt je er meteen thuis.”

Op verkenning
Ook Mireille leefde jaren als een soort nomade. Al jong
had ze het idee dat het ‘anders’ moest. Ze groeide op in
een klein dorp in Drenthe, waar ze een nuchtere opvoeding kreeg. Maar er was een drang om haar wereld uit te
breiden. Zowel innerlijk als in de buitenwereld. Dat leidde
tot veelvuldige reizen en mooie zoektochten: “Ik heb altijd
het gevoel gehad weg te moeten. Het verstikte me om in
Nederland te zijn. Ik wilde mijn gezichtsveld verbreden,
wijsheden uit andere culturen onderzoeken. Mijn spirituele aard de ruimte geven om zich te ontplooien. De laatste twintig jaar zijn een feest van loslaten en hervinden
geweest.”

Aarden in Hees
Ook met partner en twee kinderen hield het reizen niet
op. Ze woonden in Thailand en Spanje om nu na alle
omzwervingen te landen in Hees: “Wat me in Azië altijd
heeft getrokken, is het simpele leven. En de tijd voor devotie. Dat gaat voor alles. Daardoor worden mensen niet zo
meegesleurd in de waan van de dag en blijven ze dichter
bij zichzelf. Ik wilde met De Bewustzijn Yurt een plek in de
stad creëren, waar mensen die innerlijke ruimte ook kunnen vinden. Het was voorbestemd dat we deze plek kregen, toen we besloten voor de middelbare schooltijd van
onze kinderen naar Nederland te gaan. Het is zo uniek om
zoveel ruimte in een stad te hebben. Dat vind je niet. Het
vindt jou.”
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Helende energie
Mireille werkt in haar yurt als spiritueel coach, healer
en yoga teacher: “Ik begeleid mensen met energetische
therapie, zodat blokkades verdwijnen en het zelfhelende
vermogen zijn werk kan doen. Door yoga en meditatie &
healingcursussen breng ik mensen in contact met hun
essentie. In het najaar start ook een bewustzijngroeicursus en een vrouwengroep. En in november organiseer ik
een retreat naar Zuid Spanje. Dat is wat ik ‘doe’. Maar het
deel van mij dat ‘is’, doet eigenlijk veel meer. Dat is Liefde
en Licht. Wat we allemaal in essentie zijn. Als we alle sluiers, beschermingsmechanismen en angsten loslaten, is dat
wat er overblijft. Dat klinkt voor sommigen misschien vaag
en ongrijpbaar, maar dat is niet erg. Ik heb spirituele, maar
ook nuchtere en sceptische klanten. En allemaal gaan ze
lichter, opgewekter en met een hart vol vertrouwen en
meer in balans de yurt weer uit. Daar gaat het om. Ik ben
immens dankbaar dat ik mijn gave op deze manier kan
delen.”

Oase
De Bewustzijn Yurt is met recht een oase te noemen in
hartje Hees. Je voelt de prettige energie meteen bij binnenkomst als een deken van rust over je heen vallen. De
schapen van de buren mekkeren en de vogels fluiten:
“Fijner wordt het niet wat mij betreft. Om op zo’n plek de
tijd te nemen voor jezelf. Het is de vloek van deze tijd en
onze samenleving om maar te rennen en te vliegen. Maar
tijd is het nieuwe goud. Want alleen in de stilte hoor je
jezelf.”

De Bewustzijn Yurt
Wil je meer weten over de persoonlijke begeleiding, cursussen en retreats van Mireille? Kijk dan op
www.debewustzijnyurt.nl In oktober start er een jaarcursus Awaken into You voor iedereen die in bewustzijn
wil groeien. Met Ayurveda-yoga, healing, meditatie,
Inner Guidance en Spirit work. En een Eigen-Wijze
Vrouwengroep voor vrouwen die zich energetisch en spiritueel verder willen ontwikkelen en al een basis hierin hebben gelegd. Er zijn ook regelmatig maancirkels of mantraavonden in de yurt. Het actuele aanbod is te vinden op:
www.facebook.com/debewustzijnyurt.
de stenenbank

| september 2018

23

< advertenties >

Voor’tLevend:
Beurs over leven en afscheid

Anne Hoekstra

Een herinneringsboom, een uitvaartfiets of een rouwbus. Het zijn voor de hand liggende
zaken die zondag 30 september 2018 van 11.00 tot 16.00 uur te bezichtigen zijn rondom
’t Sfeerhuys bij de Looimolen. Die dag vindt de beurs Voor’tLevend plaats.
Deze beurs is gratis toegankelijk en laat zien wat er allemaal mogelijk is in de laatste levensfase, rondom het
overlijden, een uitvaart en rouw. Irene van Dongen, in
het dagelijks leven uitvaartbegeleider, is organisator
van de dag. Het wordt volgens haar een belevingsdag
met een kleurrijk, ambachtelijk en toegankelijk karakter.
Tientallen deskundigen geven informatie over zorg, begeleiding en ondersteuning in de fases ‘leven en afscheid
nemen’.
’t Sfeerhuys bij de Looimolen is voor veel buurtbewoners
een bekende plek, gelegen in het midden van Nijmegen
in een verrassend landelijk en groen stukje stad. Als je
Voor’tLevend bezoekt kun je genieten van deze bijzondere
locatie naast De Witte Molen in het Florapark.

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

Gecertificeerd/gediplomeerd (sport)masseur

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

Gratis toegang voor jong en oud
Er is voor jong en oud van alles te zien en te beleven. Stap
eens in de rouwbus of op de uitvaartfiets. Je kunt handgemaakte kisten, urnen en gedenktekens zien en aanraken.
De geur van bloemen ruiken, een kaarsje aansteken of een
bezoek brengen aan de herinneringsboom. Bovendien is
er alle ruimte om in gesprek te gaan met deskundigen die
zorg verlenen in de laatste levensfase, bij een uitvaart en
in rouwverwerking. Het terras van ’t Sfeerhuys vormt het
centrale ontmoetingsplein, waar een kopje koffie of thee,
een glaasje wijn of klein hapje eten te krijgen is en er sfeervolle muziek klinkt.

m:

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

Aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs

Alle informatie en het programma van de beurs is te
vinden op: www.voortlevend.nl of volg ons op
www.facebook.com/voortlevend
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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.
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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.
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Zangstudio Heeslust, www.francinevanderheijden.nl
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Voor een persoonlijke uitvaartbegeleider in uw buurt
☎ 06 3434 2117 (dag en nacht bereikbaar)
www.najade-uitvaarten.nl

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

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

ANAC Carwash kiest bewust
voor onze toekomst.

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

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

• verkoop
• aankoop
• taxaties
• verhuur

Therapeutische hulp bij o.a. angst, depressie,
concentratie, burn-out.
Begeleiding van leer- en studieproblemen.
Werkgeheugen Trainingen (Cogmed, Jungle Memory)
MyBrainSolutions voor mentale fitheid
Psychologisch onderzoek

deskundig advies en training
in social media & sales

Arksteestraat 13
6511 MX Nijmegen

Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen

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

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

info@demakelaarvannijmegen.nl

demakelaarvannijmegen.nl

ingrid thoonen
06 - 23 13 53 63

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

Met zorg voor
ons milieu

Met zorg voor
ons water

ANACcarwash.com

Met liefde
gewassen

ANAC Carwash

@ANACcarwash

ANAC Carwash: dé topklasse in auto wassen!

✆
ANAC Carwash StenenBank 87x126mm.indd 1

Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen

12-1-2016 10:20:04

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

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

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

Telefoon : (024) 388 69 76 of (024) 378 58 10
Dagelijks open van 08:00 tot 18:00 uur
op donderdag tot 20:00 uur
en zaterdag tot 17:00 uur
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www.sfeerhuys.nl
T: 024-3790676
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naar het behoud van het groene en dorpse karakter van Hees.
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Secretariaat

redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Secretariaat VDH, Schependomlaan 120, 6543 XZ, Nijmegen
secretariaat@dorpsbelanghees.nl, 06 20 72 02 62

Kopij
Kopij inleveren voor 15 november 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.

Penningmeester

Lid worden?

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen

U kunt lid worden via een e-mail of telefoontje aan het secretariaat, of via
het contactformulier op de website van de vereniging. Het lidmaatschap
kost € 10 per jaar.

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

Bezoek de website en
volg de vereniging op facebook:
www.dorpsbelanghees.nl
www.facebook.com/dorpsbelanghees

financien@dorpsbelanghees.nl
IBAN: NL40 INGB 0000 349955 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Hees

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

Veel plezier met uw Stenen Bank

Huidige redactie van de Stenen Bank, met v.l.n.r.:
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Tony, Michel, Simone

