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 In dIt nummer…
De bladeren liggen al allemaal op de grond of zijn al weg. Opgeruimd, dat geldt ook 

voor de ‘groene boerderij’ en de kassen… foetsie!. Veel verdwijnt om ons heen. Maar 

gelukkig blijft er ook veel in Hees, zoals veel activiteiten, levendigheid en sociale 

gebruiken. En natuurlijk ook jullie vertrouwde Stenen Bank, waarin je dat dan kan 

lezen. De redactie wenst jullie fijne feestdagen en een goede start van 2010.
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behoud van het groene en dorpse karakter van Hees. 
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Bezoek de website van de vereniging

www.dorpsbelanghees.nl

Verzet tegen bouw 
appartementen Wolfskuilseweg
Door:  Siebold de Graaf (mede namens omwonenden)

Gehoord Uitspraken ergens opgevangen in Hees

tekst Jacques de Vroomen, tekening Fred Marcus

Foto: Frank Jongejan

 januari – februari 2010
Q Nieuwjaarsborrel vrijdag 8 januari 19.00-22.00 Petruskerk

Q Kinderfilmmiddag zondag 7 februari 14.00 - 16.30 Lanteerne

Q Groot Verkiezingsdebat maandag 8 februari 19.30 Petruskerk 

De Stenen Bank schreef al eerder over plannen van pro-

jectontwikkelaar Kloosterhof B.V.  (firma Van de Water) om 

een grootschalig appartementencomplex te bouwen op 

het terrein van het voormalige Kapucijnerklooster aan de 

Wolfskuilseweg. Vele omwonenden zijn met het bestuur 

en de werkgroep Ruimtelijke Ordening van Vereniging 

Dorpsbelang Hees van mening dat het voorgestelde kolos-

sale bouwwerk volstrekt niet past bij het “dorpse” karak-

ter van Hees. Het zal resulteren in vermindering van het 

groen ter plaatse, parkeeroverlast en een ongewenste 

toename van het verkeer.

Een groep omwonenden komt regelmatig bijeen om te 

bespreken wat we aan deze plannen kunnen doen. In mei 

2009 had wethouder Depla ons toegezegd bij de project-

ontwikkelaar aan te zullen dringen op een gesprek met 

ons. Daarop volgde inderdaad een uitnodiging van de 

projectontwikkelaar aan enkele direct omwonenden voor 

een informatieve bijeenkomst. Bij deze bijeenkomst op 8 

juli 2009 in Sancta Maria verschenen ruim 60 verontruste 

wijkbewoners, die zich allerminst lieten geruststellen door 

de heer Willems van Kloosterhof B.V. Wij kregen de indruk 

dat deze bijeenkomst vooral diende om aan de wethouder 

te kunnen melden dat het gevraagde gesprek met ons had 

plaats gehad. Ook liet men doorschemeren dat alles reeds 

beklonken was met de gemeente. Dat was echter in mei 

nog door wethouder Depla ontkend. Bij een later overleg 

bleek de projectontwikkelaar bereid tot een symbolisch te 

noemen aanpassing van het plan. Men was bereid om het 

aantal appartementen te verminderen van 67 tot 66 (sic!) 

en voorts om het gebouw enkele meters te verplaatsen 

naar de Wolfskuilseweg. Maar dan wel op voorwaarde dat 

wij als omwonenden zouden beloven te zullen afzien van 

bezwaarprocedures! Een weinig aanlokkelijk voorstel.

Bezwaren met goede argumenten
De in maart 2009 ingediende bouwaanvraag fase 1 is nog 

in behandeling bij de gemeente. Deze aanvraag is in strijd 

met het geldende bestemmingsplan, maar een voorne-

men tot wijziging van het bestemmingsplan is nog niet 

gepubliceerd. De ontwikkelingen rond de bouwaanvraag 

gaan momenteel dus niet erg snel. Wij zullen blijven pro-

beren de projectontwikkelaar te bewegen tot concessies, 

maar ook doorgaan met het leggen van contacten in de 

gemeentelijke politiek. Zeker in de aanloop naar de verkie-

zingen zal het interessant zijn te zien welke politici open 

staan voor bezwaren van burgers die met goede argumen-

ten strijden voor het behoud van hun mooie wijk. Daarin 

voelen wij ons gesterkt door het grote aantal buurtgeno-

ten dat heeft laten blijken onze bezwaren te steunen.
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Heese Honden (3)

Door:  Rob Kuppens

‘Weimaraner Dora hoort bij de familie’

Jolanda (41) en Egbert (49) hebben, samen met hun twee 

kinderen, sinds 6 maanden een Weimaraner genaamd 

Dora. Hoewel de hond duidelijk Duitse roots heeft, 

is Jolanda een rasechte Nijmeegse. Ze wonen in de 

Varenstraat, in feite buiten Hees. Maar ze komen met hun 

hond regelmatig in Hees. Waarom? ‘Omdat bijna nergens 

in Nijmegen zo’n mooi groen te vinden is als aan de - voor 

ons dan - andere kant van de Molenweg, in Hees dus. Je kunt 

er rustig wandelen zonder veel last van het wegverkeer, en 

je kunt er tenminste langer dan twee minuten lopen zonder 

alweer al het groen gehad te hebben’, zo zegt Jolanda. Zulke 

woorden doen ons als Heesenaren natuurlijk goed! 

De volgende vraag is dan of Dora aan de riem wordt 

gehouden, of dat de hond ook wel eens los loopt op plek-

ken waar het eigenlijk niet mag? Jolanda vertelt dat zij 

vaak met Dora naar haar vader in het Willemskwartier 

wandelt, altijd aangelijnd. Egbert heeft nachtdiensten en 

is daarna al erg vroeg in de ochtend met de hond op pad. 

Dan loopt Dora wel eens los: ‘Ik zorg er in ieder geval voor 

dat ik hondenpoep opruim. En als er veel andere mensen in de 

buurt zijn, houd ik de hond gewoon bij me ’.

Toen ze voor de puppy bij de fokker stonden, was het nog 

wel even slikken: de verkoper bleek er andere opvattingen 

over hondvriendelijkheid op na te houden. Hij fokt zo snel 

mogelijk vier à vijf nestjes, houdt vervolgens één teefje uit 

het laatste nest voor zichzelf om met deze hond zodra het 

enigszins kan weer van voor af aan te beginnen. ‘Als onze 

pup binnen een jaar ziek zou worden of iets dergelijks, dan 

moesten we “het maar gewoon” laten afmaken en bij de fok-

ker een nieuwe komen “afhalen”. Dat is niet echt de manier 

waarop wij met dieren willen omgaan’. Dus bij Jolanda en 

Egbert zit de hond zeker niet in een koud stenen hok weg-

gestopt maar hoort de hond min of meer – wordt met een 

lach gezegd – bij de familie. En tsja, dat betekent dat er ook 

wel eens op de bank gesprongen wordt als het eigenlijk 

niet mag…

Wie ’s avonds na etenstijd door een van de mooie Heese parken loopt, 
heeft grote kans een van de vele Heese honden en hun baasjes tegen het 
lijf te lopen. In deze rubriek in de Stenen Bank komen hondenbezitters 
aan het woord en vertellen hun verhaal. Nummer drie in de serie.
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Wethouder Van der Meer: 
‘Geen grenzen aan verdichting in Hees’

Door: Paul Ligthart en Roos Luyten

Hees heeft een dorps en groen karakter met losse lintbebouwing en 
grote kloostertuinen. Maar in de loop van jaren zijn steeds meer groene 
plekken ingevuld met woningbouw. Vooral laagbouw, maar er staat een 
nieuw, grootschalig flatgebouw gepland op het kloosterterrein hoek 
Schependomlaan / Wolfskuilseweg. Hoe groen blijft Hees nog? Onze 
wijk- en groenwethouder Jan van der Meer kwam aan het woord over 
grenzen aan verdichting in De Gelderlander dit voorjaar. Genoeg reden 
voor Roos Luyten en Paul Ligthart om eens met de wethouder te pra-
ten over wat hij kan doen voor het behoud van het groene karakter van 
Hees. Zijn er grenzen?

We worden vriendelijk op zijn werkkamer ontvangen 

met een kopje thee, maar wethouder Van der Meer kan 

ons niet geruststellen. In ons gesprek blijkt hij weinig te 

hebben met het ‘dorpse karakter’ van Hees. Jan van der 

Meer is namelijk voor een dynamische stad. Hij meent dat 

het beter is in de hoogte te bouwen dan in de breedte. 

Hiermee bedoelt hij dat de krapte in de woningbouw beter 

opgelost kan worden door de wijken vol te bouwen, dan te 

bouwen aan de rand van de stad. ‘Het groen rondom de stad 

is waardevol voor iedereen. Als dat te ver weg komt te liggen, 

door de stad breder te maken, is dat voor iedereen een groot 

nadeel. Het wordt dan onaantrekkelijk om er gebruik van te 

maken’. Binnen de stad mogen groene plekken opgeofferd 

worden aan woningbouw. Verdichting is ‘noodzakelijk’, 

want in Nijmegen is nog steeds woningnood. Van der Meer 

ziet de ‘verdichting’ ook als een groot voordeel voor de 

wijken, want ‘hoe meer zielen er wonen, hoe meer winkels 

en bedrijfjes zich er gaan vestigen. Het wordt er dynamischer 

van’. 

Van der Meer denkt weinig te kunnen doen voor het 

behoud van het groen bij het Klooster. Alleen als het 

‘groen’ is vastgelegd in het bestemmingsplan, zal het 

moeilijker zijn om dat groen te verwijderen. ‘Maar ik denk 

niet dat het groen van het Klooster is vastgelegd in het 

bestemmingsplan. Op onze vraag hoe het dan zit met par-

ticulieren die voor iedere boom die ze willen rooien toe-

stemming moeten vragen, zegt hij dat voor ‘publiek groen 

andere regels gelden als voor particulier groen’. 

 

‘Ik kan niet veel doen’
Even proberen we het nog met de vraag wat voor hem 

het wijkwethouderschap inhoudt. Het blijkt voor hem 

een term te zijn met weinig inhoud. ‘Is in 2002 bedacht, 

maar iedere wethouder gaat er anders mee om’. Zelf legt 

hij de nadruk op zijn taak als wethouder van Groen en 

Milieu voor de hele gemeente Nijmegen. Hij kijkt daarbij 

waar hij kansen ziet voor zijn portefeuille en probeert 

die kansen te realiseren. Hees heeft voor hem weinig 

prioriteit, omdat daar al veel groen is. Oud-West heeft 

meer aandacht nodig, omdat die wijk meer versteend is. 

Toch kan hij ons blij maken met de aankoop van de kassen 

aan  Wolfskuilseweg; dit gedeelte wordt bij  Park West 

gevoegd. Op onze vraag hoe hij de mensen in Hees, die erg 

geschrokken zijn van het grootschalige bouwplan voor de 

hoek Schependomlaan-Wolfskuilseweg, kan geruststellen, 

antwoordt hij ‘Ik kan niet veel doen. Ik doe mijn best om de 

plannen  te toetsen aan wat er in de randvoorwaarden en 

aanbevelingen is meegegeven’. 

Als we weer voor de stoep staan van het gemeentehuis, 

zijn we ronduit onthutst. Voor onze wijkwethouder is er 

pas groen als hij de Waalbrug is overgestoken. Groen bin-

nen de stad mag rustig grijze beton of rode baksteen wor-

den. Een wijkwethouder met weinig binding met zijn wijk.
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Hein Engering: aanzegger van de Ananasstraat

Door: Jacques de Vroomen

Aanzeggen (overg, zei aan, zegde aan, h. aangezegd) (ver-

oud.) bekendmaken in het algemeen, min of meer plechtig 

mondeling bekendmaken, iemands overlijden (laten) aan-

zeggen.

Ik citeer Van Dale. Aanzeggen in de betekenis van rondgaan 

om mondeling iemands overlijden bekend te maken is niet 

alleen een verouderd stukje taalgebruik maar ook een acti-

viteit die we niet meer kennen. Een praktijk  uit een vol-

tooid verleden tijd. Dat dacht ik tenminste. Maar ik had het 

mis. In de Ananasstraat woont nog zo’n echte ouderwetse 

aanzegger. Een man die zijn taak ook serieus aanpakt: Hein 

Engering. De leeftijd van 77 jaar zit hem daarbij niet in de 

weg. Ik had een gesprek met hem.

Ik ben met aanzeggen begonnen in 1971. Kijk alle overledenen 

van De Ananasstraat staan op deze lijst. Zoals je ziet heb ik 

het jaartal van hun overlijden erbij gezet. De ‘b’ achter een 

naam betekent dat ze begraven zijn. De ‘c’ is de c van creme-

ren.  Sinds 1971 zijn er dus achttien personen overleden in 

onze straat. Toch vrij veel voor een straat van 22 huizen. In 

1971 begon ik met vijf gulden per huis te vragen. Dan ging ik 

met ongeveer 110 gulden naar Hutting, de bloemenzaak in de 

Kerkstraat. Als Hutting mij aan zag komen, wist hij al dat er 

iemand in onze straat was overleden.  Ik ging ook altijd naar 

Hutting met een speciale zwarte jas en zwarte hoed. Hutting 

leverde de krans dan af bij de kerk in de Dennenstraat. Ze zijn 

hier in de Ananasstraat bijna allemaal katholiek. 

Zeven huizen, met zwarte jas en zwarte hoed
Dat is altijd het eerste wat ik te doen heb, een bloemstuk 

bestellen. Daarna ga ik langs de deuren om geld op te halen.  

Dat doe ik altijd in die zwarte jas waarmee ik ook naar 

Hütting ging en met die zwarte hoed. Dat is een jas van 

Edgar Vos. Ik ga niet in een regenjas rondlopen. Dat kan 

natuurlijk niet. In het begin was dat alleen maar geld opha-

len maar dat groeide uit naar de mensen informeren. De een 

die doet open en zegt ‘’goed’’ en geeft wat ik vraag. Maar de 

ander zegt, ‘’kom binnen en vertel eens, hoe is dat gebeurd?’’ 

Kijk bij geboortes weten de mensen het wel. Dan zien ze zo’n 

ooievaar in de tuin staan. Maar bij overlijden weten de men-

sen het vaak niet.

Ik werk zeven adressen per avond af. Meestal vragen ze 

toch of je even naar binnen komt. In het begin van de avond 

is het dan koffie. Later een glas limonade of zoiets. Op het 

eind van de avond is het dan meestal wel een borreltje. Ik 

begin altijd om zeven uur en als ik er zeven heb gehad kan het 

tegen twaalven zijn. Soms is het ook één uur.  Ik moet zeg-

gen dat het niet altijd ontzettend droefgeestige gesprekken 

zijn. Je moet een beetje kunnen vertellen. Natuurlijk zoveel 

mogelijk naar de waarheid. Voor zover je dat dan weet, want 

je weet natuurlijk ook niet altijd hoe het allemaal precies is 

gegaan. Niet alles is controleerbaar. Het is net als met wat er 

in de krant staat. Dan weet je ook niet allemaal hoe het echt 

gebeurd is.

Bij zeven huizen per avond heb ik dus drie avonden nodig. Ja, 

dan zien de mensen me lopen in die zwarte jas. En als het dan 

al laat is dan zeggen ze ’’ we gaan maar naar bed want hij 

haalt ons vanavond niet meer.’. En dan begin ik de volgende 

avond weer om zeven uur.

De financiële bijdrage die ik vraag is nooit een probleem. Je 

merkt dat de mensen blij zijn dat iemand het doet. Hoeven zij 

geen condoléance-brief te schrijven of te telefoneren. Hoeven 

ze alleen maar naar de kerk te gaan. Ja, bij zo’n overlijden 

komt iedereen naar de kerk.

De jongere generatie, die weet helemaal niet wat een aan-

zegger is. Maar het is inderdaad rondgaan. En dan blijkt 

dat de mensen toch wel graag willen weten hoe het precies 

gebeurd is. Soms is het bijvoorbeeld een valpartij van een 

keldertrap of een meneer die uitgleed. En we hadden ook een 

keer een echtpaar waarvan man en vrouw kort na elkaar 

overleden zijn. Dan vragen de mensen toch wat daar gebeurd 

is. Hoe is het gegaan? Dat willen ze weten.

Wat leuk is als je naderhand die dankbetuigingen krijgt. 

Want iedereen weet dat ik dat doe. En dan komt er nader-

hand zo’n mevrouw of mijnheer of een van de kinderen ver-

tellen “Wat fijn dat je dat weer gedaan hebt.’’ Ja, één moet 

het doen. Dat is met alles. En ik zet me er graag voor in.

Oude gebruiken in de buurt

kent u nOg andere Oude sOciaal-culturele gebruiken Of gewOOnten in uw buurt?

geef het dOOr aan de redactie. wij besteden er graag aandacht aan.

Hees zonder 
groene 
boerderij
Het was natuurlijk al jaren een bouw-

val, maar toch was het een dierbare 

bouwval geworden. De laatste jaren 

zat er een cateringservice in, maar 

gedurende vele jaren daarvoor was 

het  vanaf 1969 antiekwinkel ‘De 

Sleutel’ (zie De Stenen Bank van sep-

tember 2002), een rommelwinkeltje, 

waar je bij Jan Willemsen zaliger in de 

tweedehands spullen kon grasduinen 

en voor een prikkie iets kon kopen. 

Het gat dat er nu gaapt op de 

hoek van de Dikkeboomweg (eer-

der nog Wolfskuilseweg) met de 

Schependomlaan (eerder nog 

Dorpsstraat) en de Voorstadslaan is 

bescheiden, want het was een klein 

pand, die oude, groene boerderij. 

Maar historisch bezien is het gat dat 

de sloop heeft geslagen groot, want 

daar stond - hoe krakkemikkig ook 

- het gebouw dat als laatste getuige 

was overgebleven van de oorspron-

kelijke en befaamde Dikke Boom van 

Hees, die op 21 november 1903 het 

leven liet als gevolg van een bliksem-

inslag.

Henk Termeer

Hein: ‘Ja, één moet het doen’.

Foto: Fran
k Jon

gejan



7destenenbank   |  december 2009

Voor de komende maanden willen we alle kinderen uit Hees graag uitnodigen 

voor het volgende:

Kinderfilmmiddag
Op zondag 7 februari 2010, van 14.00 tot 16.30 uur gaan we met z’n allen een 

film kijken in de aula van basisschool De Lanteerne, mét een pauze voor drin-

ken en wat lekkers. De film blijft geheim maar het is wel voor alle leeftijden. 

Aanmelden is niet nodig. Toegang gratis.

Voor vragen, hulp en opmerkingen, mail Minke Veldhoen 

(minke.dorpsbelanghees@hotmail.com)

Politiespeurtocht voor kinderen in Hees
Door: Rob Kuppens

Ongetwijfeld heeft u al gehoord dat er op zondagmorgen 

11 oktober twee diamanten uit het museum werden gesto-

len. De politie werd ingeschakeld, die vervolgens de hulp 

van de Heese kinderen erbij haalde. Ondanks de regen 

kwamen er toch meer dan 20 kinderen plus hun ouders 

naar het Distelpark. Daar werden ze opgewacht door de 

politieagent die vertelde wat er was gebeurd die ochtend. 

Alle kinderen kregen een politiesticker op hun jas geplakt 

en konden als echte hulpjes van de politieagent op zoek 

gaan naar de dief. Ze volgden de pijlen die op de stoep 

getekend waren en zo liepen de kinderen in verschillende 

groepjes door een flink stuk van de wijk. Er stonden acht 

verdachte personen langs de route en bij elk van hen werd 

een opdracht gemaakt om een aanwijzing te krijgen over 

de échte dief. Ze moesten bijvoorbeeld een raar drankje 

maken bij het kruidenvrouwtje en ook kregen ze van de 

kok een proeverij voorgeschoteld. Maar uiteindelijk waren 

alle kinderen het erover eens dat de schoonmaakster Klara 

Kletskous de diamanten gestolen had. Gelukkig was de 

politie nog aanwezig. Hij kon  de schoonmaakster oppak-

ken nog net voordat ze wist te ontsnappen. En dit dus alle-

maal dankzij onze Heese kinderen! 

Deze spannende speurtocht is bedacht en uitgezet door 

de 15-jarige Roos Hermsen, die geholpen werd door haar 

vriendinnen. Wij als vereniging hopen dat Roos haar crea-

tiviteit nog vaak met ons wil delen. Namens alle ouders en 

kinderen nogmaals bedankt voor alle inzet en een gewel-

dige middag!

Speurtocht
Door: Roos Hermsen 

Hoi allemaal!

Was je er ook? Bij de super 

speurtocht? 11 oktober hebben 

we de politie geholpen en de 

diamantendief gevangen!

Iedereen die meegeholpen heeft: 

de politie wil jullie bedanken voor 

het fantastische speurwerk.

De schoonmaakster zit nu 

veilig achter slot en grendel.

Goed gedaan!

Prijsvraag: De leukste bank
Doe allemaal mee aan onze prijsvraag: maak een foto van de leukste bank 

van Hees. Dat kan de stenen bank zijn, een bankje in een park, de bank in 

de woonkamer thuis. Alles mag. Je kunt ook een bank versieren, of er zelf 

op gaan zitten.

Dus maak een foto van de leukste, mooiste, grappigste bank van Hees en 

jouw foto komt in de volgende Stenen Bank!

De drie leukste, grappigste of origineelste foto’s krijgen een prijs. Zet 

daarom in de e-mail ook je naam en adres.

Stuur je foto naar: roos.dorpsbelanghees@hotmail.com

Veel plezier!
Roos Hermsen

Foto: Frank Jongejan

Foto’s: Rob Kuppens
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Licht in de duisternis: 
mooie en lelijke lantaarnpalen
Door:  Jan Brauer

Lantaarnpalen: ze zijn er in vele soorten en maten. Alleen 

al in Hees al zie je allerlei varianten. Grote, kleine  en 

mooie of lelijke. Zo zien we in de Schependomlaan, (Korte) 

Bredestraat en Kerkstraat palen die op een snelweg niet 

zouden misstaan. Ze passen gewoon niet in een ‘dorps-

traat’. Bovendien steken ze hoog boven de boomtoppen 

uit, zodat ze niet echt effectief straat en stoep verlichten. 

Terwijl de nieuwe in de Park West zone voor een deel wel 

beter ogen. De vraag is: wordt bij de keuze van verlichting 

rekening gehouden met of ze wel in de omgeving passen? 

De esthetiek van zo’n paal dus. Wat is eigenlijk het beleid 

achter de keuze voor dit straatlicht in donkere dagen? We 

vroegen het aan wijkbeheerder Oud en Nieuw West, Ewart 

van der Putten. Hij schakelde de gemeentelijke verlich-

tingsdeskundige Gerald van Meijgaarden in: ‘Het probleem 

dat masten zo hoog zijn dat de armaturen in de boomkruinen 

zitten, is niet een probleem dat alleen in Hees voorkomt, 

maar bijna overal waar bredere wegen met bomen er langs. 

Vroeger was de gouden regel, dat de wegbreedte gelijk is aan 

de masthoogte. Daarom staan hier van die hoge masten. 

Dat is in principe nog steeds zo, maar er zijn nu ook andere 

visies om het zelfde effect te bereiken. Een van die visies is 

het plaatsen van (indien nodig meer) lagere gebogen masten, 

om zo de weg beter te kunnen verlichten. Een plaats waar dit 

in het verleden goed is opgelost, is in de reconstructies van 

de Kwakkenbergweg en Postweg. Dat heeft dan ook meteen 

weer het nadeel, dat de trottoirs weer minder verlicht zul-

len worden dan gewenst, doordat deze achter de bomen 

verdwijnen. Momenteel zijn we de wegen waar dit probleem 

zich voordoet aan het inventariseren en te kwalificeren. 

Ringen en radialen hebben hierin een hogere kwalificatie dan 

wijkgerelateerde wegen. Volgende stap is kijken wat er per 

locatie de gewenste en acceptabele oplossing is en wat deze 

operatie zal gaan kosten.’

Beeldkwaliteit Hees
Tot zover het beleid. Dan is het verder dus een zaak van 

kosten en prioriteit. Het is geen kwestie van gewoon 

onderhoud of beheer. Het moeten aparte gemeentelijke 

projecten worden. De esthetiek komt eigenlijk pas om de 

hoek kijken als een hele straat wordt gereconstrueerd. 

Duidelijk is dat veel van de huidige straatverlichting niet 

past bij de ruimtelijke dorpse beeldkwaliteit, zoals door 

de Gemeente een aantal jaren geleden is geïnventariseerd 

en vastgelegd voor beoordeling van bouwactiviteiten. Dat 

geldt dan ook voor de inrichting van de publieke ruimte, 

vinden wij. Hees verdient het om mooi aangekleed en 

aangelicht te worden. Mooiere lantaarnpalen staan op het 

wensenlijstje en de wijkbeheerder zal in de gaten houden 

of en wanneer zich mogelijkheden voor verfraaiing voor-

doen, zodat de lelijke palen kunnen verdwijnen.
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Door: Henk Termeer
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Oorlogsdoden in Nijmegen-West, 
september 1944 – mei 1945

Over het eerste deel van dit overzicht (mei 1940 - 
augustus 1944) ontving de redactie de volgende 
opmerkingen en aanvullingen. De bij juni 1944 ver-
melde gefusilleerde politiefotograaf Wim Beermann 
woonde op de Oude Molenweg en niet op de 
Molenweg. Daarom hoort zijn naam niet in dit over-
zicht thuis. Verder moet het overzicht worden aange-
vuld met: 

September 1943
 — Oude Heeselaan 249-251: op 8 september 1943, de 

dag dat Italië capituleerde, vloog een eskader Duitse 

jagers over Nijmegen. Rond 19.55 uur kwam een van 

deze vliegtuigen, een eenmansvliegtuig, door onbe-

kende oorzaak neer op de Oude Heeselaan in de buurt 

van de Emmalaan. Op de grond werden hierdoor drie 

mensen gedood en vielen zes gewonden. De omge-

komenen waren de twee dochtertjes van de familie 

Jonker, de 7-jarige Tonnie en haar 11-jarige zusje Bep, 

en de toevallig voorbijkomende 18-jarige leerling 

van de zeevaartschool Gerrit Jan Sipkes die getroffen 

werd door kogels uit de mitrailleur van het vliegtuig. 

Het vliegtuig kwam midden op straat neer waardoor 

34 huizen schade opliepen, maar er werd er geen ver-

woest. De piloot wist zich met een parachute in veilig-

heid te brengen.

Op de website www.oorlogsdodennijmegen.nl zijn de 

namen en vaak ook de foto’s te vinden van de doden die 

als gevolg van oorlog en bezetting in Nijmegen zijn geval-

len in de periode 1940-1945. De doodsoorzaak is niet altijd 

duidelijk omdat berichten in de pers vanwege de militaire 

censuur vaag geformuleerd moesten worden (geheel 

onverwacht, door een tragisch ongeluk e.d.). Aanvullingen 

en correcties kunt u sturen naar de redactie of naar info@

oorlogsdodennijmegen.nl.

September 1944
 — Dennenstraat 2: op 5 september 1944 wordt PTT-

ingenieur Hero Schaap (geb. 16 november 1913 te 

Zaandam) in kamp Vught gefusilleerd nadat hij op 20 

mei 1944 was gearresteerd vanwege zijn spionage-

activiteiten.

— Molenweg 56: op 17 september 1944 had de 

59-jarige gasfitter Piet Willems, getrouwd en vader 

van acht kinderen, piketdienst bij de molen op de 

Hazenkampseweg. Hij werd er dodelijk getroffen door 

een bominslag.

— Wolfskuilseweg 114: op 18 september 1944 komt 

Trijntje Angevaare-Vledder (geb. 28 juli 1875 te 

Noordwolde) om bij de bevrijding van Nijmegen

— Varenstraat 79: de 14-jarige Anneliese Schaap (geb. 7 

december 1929 te Kleef) komt op 18 september 1994 

om bij de bevrijding van Nijmegen

— Anjelierenweg 35: op 20 september 1944 kwamen 

opa Anthonie Berkenbosch (geb. 26 november 1893 

te Weststellingwerf) en oma Maria Berkenbosch-

de Jong (geb. 21 september 1893 te Den Haag) om 

het leven samen met hun zoon Henk Berkenbosch 

(geboren 31 mei 1918), diens vrouw Gijsberta Maria 

Berkenbosch-Mesu (geboren 14 oktober 1921), hun 

zonen Anton (geb. 14 februari 1934) en Simon (gebo-

ren 12 maart 1935), plus bloemenkoopman Wim Link 

(geboren 8 januari 1903) en zijn vrouw Maria Link 

(geboren 14 april 1904 te Uedem (D)) met hun dochter 

Maria (geboren 8 april 1936), toen op 20 september 

Duitse militairen met een granaat schoten op een 

Amerikaans militair, die toevlucht had gezocht in hun 

huis.

— Tulpstraat 8: op 19 oktober 1944 komt de 18-jarige 

Sjaak van de Water (geboren 1 januari 1926) “geheel 

onverwachts” om het leven, vermoedelijk als gevolg 

van oorlogsgeweld

— Kwartelstraat 22: op 25 oktober 1944 komt de 9-jarige 

scholier Gerrie J.P. Geurts om door het slaan met een 

granaat op de punt van een hek.

— Anjelierenweg 30: dienstbode Geertruda H. Cuppes, 

geb. 9 augustus 1923, komt op 29 oktober 1944 door 

oorlogsgeweld om het leven.

— Anjelierenweg 32: Hendrika Klaassen, geb. 31 januari 

1881 te Wijchen, komt op 29 oktober 1944 door oor-

logsgeweld om het leven. 

November 1944
— Marialaan 22: op 1 november 1944 komt door 

 granaatinslag om het leven Gerard Sengers (G.H.A.; 

geb. 2 juni 1908)

— Marialaan: 24 op 1 november 1944 komen door 

een granaatinslag om het leven Willie van der Veer 

(Wilhelmina Johanna, geb. 15 maart 1931) en haar 

broertje Jan van der Veer (J.L. geb. 19 december 1936)

— Anjelierenweg 22 / Van Oldenbarneveltstraat 

4: Theodora Boekhoorn (geb. 2 maart 1915) 

trad in 1931 in bij de Franciscanessen in de Van 

Oldenbarneveltstraat. In 1936 legde zij de eeuwige 

gelofte af in Nijmegen. Daarna werkte zij enige tijd in 

Beneden-Leeuwen, Groningen en Veendam. In 1941 

keerde zij terug in haar geboortestad om het jaar 

daarop in Beneden-Leeuwen te gaan werken. Daar 

werd zij op 1 november 1944 door een granaatinslag 

gedood.

— Leeuwerikstraat 5: op 21 november 1944 komt de 

11-jarige Wilhelmina Daniëls (voorletters: J.P.H.W.) 

geboren op 21 april 1933, door oorlogsgeweld om het 

leven

— Pastoor Zegersstraat 43: op 26 november 1944 komt 

“door noodlottig ongeval” de op 3 oktober 1893 in 

Oberhausen geboren Johannes Hendrikus Joosten om.

— Azaleastraat 44 / Florastraat 134: lid van de 

Binnenlandsche Strijdkrachten Wilhelm F. Wouters 

(geboren 4 september 1912) komt op 20 september 

1944 door oorlogsgeweld om het leven

— Nieuwe Nonnendaalseweg 213: op 20 september 1944 

komt Andries Christ (geb. 17 maart 1921) om in zijn 

achtertuin na getroffen te zijn door granaatscherven 

— Koninginnnelaan 11: op 20 september 1944 komt 

Pieter Huijding, geb. op 31 maart 1918, door oorlogsge-

weld om het leven

— Koninginnelaan 126: op 20 september 1944 komt Wim 

J. van Reeken, geb. 2 april 1905, door oorlogsgeweld 

om het leven

— Dorpsstraat 148-150: op 25 september 1944 stort een 

Brits Spitfire-verkenningsvliegtuig neer op twee hui-

zen tegenover de Petruskerk. Hierbij komen Everdina 

Louisa Dodemont (geb. 11 april 1879), Arnolda 

Francisca Dodemont (geb. 20 september 1899) en 

Maria Johanna Satink (geb. 13 maart 1885) om het 

leven evenals de piloot Flying Officer John Robert 

Brodby (24 jaar).

— Koninginnelaan 139 op 28 september door oorlogsge-

weld komt om Johanna Th. van den Berg, geb. 16 mei 

1928

— Palmstraat 46: op 28 september 1944 komt de 9-jarige 

Hendrikus de Haan (geboren 4 november 1934) door 

oorlogsgeweld om op de Ganzenheuvel, 

Oktober 1944
— Dorpsstraat Neerbosch: op 1 oktober 1944 kwam als 

gevolg van oorlogsgeweld om het leven jonkvrouwe 

Antoinette Maria Jos. Emanuel van Rijckevorsel van 

Kessel (geb. 25 december 1927 te Neerbosch) 

— Marialaan 28: op 6 oktober 1944 door granaat/

bom komt Teunis van der Pol (geb. 7 maart 1895 in 

Amersfoort) om het leven

— Koninginnelaan 86: op 19 oktober 1944 komt baby 

Bernard G. Walner, geb. 3 juni 1944, om door het oor-

logsgeweld
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December 1944
— Oude Nonnendaalseweg 16: op 20 december 

1944 wordt door een granaatinslag gedood: Klaas 

Hoogakker (geb. 23 november 1867 te Dodewaard)

— Oude Nonnendaalseweg 12 op 20 december 1944 

worden door een granaatinslag gedood: Jan M.Th. van 

Leth (geb. 5 juli 1930) en Louis van Leth (geb. 11 febru-

ari 1939)

— Marialaan 74: op 30 december 1944 komt door inslag 

van een granaat/bom om het leven metselaar J.G. 

Cobussen (geb. 24 maart 1899).

Februari 1945
— Oude Graafseweg 162: de 35-jarige bankwerker 

Lodewijk H. Vroon (geb. 14 juni 1909) komt op 22 

februari 1945 tijdens arbeidsdienst om het leven in 

Balingen (D))

— Floraweg 3: de 5-jarige Robert F. Lemmers (geboren 

21 maart 1939) komt op 24 februari 1945 om het leven, 

waarschijnlijk als gevolg van oorlogsgeweld.

Maart 1945
— Dennenstraat 30: medio maart 1945 raken de broer-

tjes Jantje (5 jaar) en Henk van de Water (8 jaar) zwaar 

gewond door het spelen met munitie en fosfor. Jantje 

(geb. 6 mei 1940) overlijdt daaraan op 13 mei 1945

April 1945
— Bredestraat 24 (nu 28): op of kort na 18 april 1945 

komt als gevolg van uitputting bij een transport van 

Neuengamme naar Bergen-Belsen om het leven de 

gereformeerde keurmeester van het slachthuis Peter 

Will (geb. 21 augustus 1896 te Schoonhoven). Hij was 

gehuwd en vader van zes zonen en had allerlei illegaal 

werk gedaan. Hij verspreidde het illegale blad Trouw, 

verzorgde onderduikers, verleende hulp aan geallieer-

de piloten en was betrokken bij spionage-activiteiten, 

waarbij hij deel uitmaakte van de radiogroep van de 

organisatie van kapt. Hogerland. Op 1 december 1943 

was hij  gearresteerd.
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Dagboek 194 4-1945 klooster s 
Dennenstraat , Krayenhof f laan  
en Hater t

Op 8 september j.l. werd in de Rosastichting aan de 

Dennenstraat bovengenoemd boek gepresenteerd. Voor 

bewoners van westelijk Nijmegen is het van bijzonder 

belang omdat het de kronieken (dagboeken) bevat van drie 

kloosters van de Dominicanessen over de ingrijpende peri-

ode 1944-1945 waarin Nijmegen bevrijd werd en aanslui-

tend tot eind maart 1945 frontstad was.

De dagboeken gaan over de kloostervestigingen van 

de Dominicanessen in de Krayenhofflaan, aan de 

Dennenstraat en aan de Hatertse Vossendijk en zijn vrijwel 

integraal uitgegeven voor de periode van begin 1944 tot 

en met mei 1945. Voor de periode die daaraan vooraf gaat 

biedt zuster Mattens samenvattingen. Door die geografi-

sche driedeling bieden ze samen een indringend beeld van 

de zeer bewogen geschiedenis van ons stadsdeel toen. Het 

klooster aan de Krayenhofflaan lag immers vlak bij het oor-

logsgeweld van bombardement en bevrijding. De zusters 

aan de Dennenstraat zagen dat geweld vooral vanuit de 

verte, signaleerden wat er in Hees en Neerbosch gebeurde 

en vingen vele vluchtelingen uit stad en omgeving op (o.a. 

zusters uit de Krayenhofflaan en Hatert). De Hatertse zus-

ters ten slotte moesten een groot deel van hun klooster 

(het H. Hartklooster) afstaan om het Canadese hoofdkwar-

tier te huisvesten en kwamen daardoor op geheel eigen 

wijze met de oorlog in aanraking. 

Voor wie een authentiek beeld wil krijgen van de vele pro-

blemen die bombardement, bevrijding en frontstadsitu-

atie voor de inwoners met zich meebrachten, is dit een 

mooie en eersterangs bron. De spiritualiteit van waaruit de 

zusters toen leefden, doet weliswaar gedateerd aan, maar 

juist doordat zij zich ineens en gedurende vele maanden 

moesten zien te redden in het volle leven in een crisis-

situatie (dagelijks levensgevaar door bommen, granaten 

en V-1’s, vluchtelingen, tekorten aan de eerste levensbe-

hoeften, inkwartiering van militairen, schuilkelders, geen 

misplicht gedurende vele maanden; ongevallen en diefstal 

van eigendommen) biedt het boek een goed en gevari-

eerd beeld van wat de bewoners van diverse delen van 

Nijmegen en met hen de Dominicanessen toen hadden te 

doorstaan.

Door:  Henk Termeer

Boek: Regina Mattens, Laat ons 

nu eerst een Te Deum zingen. De 

Dominicanessen van Neerbosch en 

de Tweede Wereldoorlog.

Nijmegen: Valkhof Pers 2009, 

350 blz., ISBN 978 90 5625 305 9

Boomspiegels in de wijk
In de Graanbuurt zijn op deze wijze vele boomspiegels 

aangeplant. Dit is door groenbedrijven gebeurd.

Wij zoeken meer naar samenwerking met nabijgelegen 

bewoners, die zo’n stukje adopteren en inplanten, onder 

onze deskundige begeleiding.

U kunt contact opnemen met:

Rob van Iren, tel 024-3562958

of via onze website: www.kaardebolnijmegen.nl

Stichting de Kaardebol, die o.a. een natuurtuin beheert 

achter het pand van Stichting Overal aan de Bredestraat, 

zou, in samenwerking met bewoners, boomspiegels in 

de wijk willen realiseren. Boomspiegels zijn de stukjes 

grond rond een boom aan de straat. Bepaalde planten zijn 

geschikt om deze vaak kale plekken te stofferen. Eventueel 

kan daar een bijdrage van de gemeente voor worden 

gevraagd.
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Boek historie Hees in de steigers 
Door: Miny Schennink

De werkgroep Historie van de Dorpsvereniging werkt naarstig aan het 
boek met de werktitel: Leven in Hees. Het boek gaat midden 2011 ver-
schijnen, ongeveer 100 jaar na het boek van dokter de Blécourt en bij de 
viering van het 4e lustrum van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Op een 
toegankelijke ‘Geert Mak’-achtige manier wordt de levendige geschiede-
nis van Hees en haar bewoners van de afgelopen eeuwen vastgelegd. 
Globale indeling:

– Geschiedenis van Hees in hoofdlijnen

– Middenstand en economisch leven

– Hees in tijden van oorlog

– Vrije tijd en geestelijk leven

– Hees in prenten

– Historische atlas van Hees

– Beeld van Hees: 1912-2012

– Strijd tegen het water

– Register van Heese namen

Veel hoofdstukken staan grotendeels in de steigers, 

maar tot het laatste moment wordt er uiteraard nog aan 

geschaafd. Ook de vormgeving van het boek krijgt steeds 

duidelijker contouren.

Inschrijven en sponsoring
Binnenkort openen we de mogelijkheid voor voorinteke-

ning. De prijs zal bij voorintekening hoogstwaarschijnlijk 

rond de €12.50 liggen. Mocht U belangstelling hebben om 

de uitgave te sponsoren, dan kunt U dat nu al laten weten 

via e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl. Denk daarbij 

ook aan de mogelijkheid om bv. een aantal boeken aan te 

schaffen, als geschenk voor personeel, familieleden, ken-

nissen en vrienden. Ook suggesties voor mogelijke sponso-

ren zijn nu al van harte welkom!

De inhoud van het boek is niet alleen prettig leesbaar, 

het wordt ook een echt kijkboek, met veel foto’s,kaarten, 

afbeeldingen van werken van kunstenaars uit Hees, en 

met veel  korte,interessante, grappige, ontroerende inzet-

stukjes in de tekst. Kortom: een uniek boek om zelf te hou-

den of aan iemand te schenken. Wij houden u op de hoogte 

van vorderingen.

Industrieel verleden aan de rand van de stad

Door:  Jan Brauer

TV Tip: MijnNijmegen TV
Mijn Nijmegen TV is een nieuw maandelijks TV-programma van de Gemeente 

Nijmegen, gemaakt door TVNijmegen. In aflevering 1 o.a. ruim aandacht 

voor de plannen van Park West. Aan het woord komen zoal  Arnoud Janson, 

landschapsarchitect van de gemeente en projectleidster Stephanie Wolf.  

En we zien mooie beelden van al dat groen.

Kijk op  www.nijmegen.nl,  en klik op Mijn Nijmegen TV

Eind 19e eeuw barst Nijmegen uit haar voegen. Na het 

slechten van de stadsmuren komt er ruimte voor wonen en 

werken in de dan nog landelijke omgeving. De stad groeit 

namelijk in alle opzichten: wat betreft bevolking en wel-

vaart, maar ook fysiek in huizen, wegen, spoor etc. Nieuwe 

bedrijven vinden hun plek buiten de stadsmuren, ook 

in Hees. Historische vereniging Numaga maakte samen 

met het regionaal archief een wandeling/fietsroute langs 

industrieel erfgoed en nam ook een aantal objecten aan 

de rand van Hees mee. Zo’n industrieel overblijfsel vinden 

we daar waar de Wolfskuilsweg omhoog klimt richting 

Graafseweg. Op de nummers 27-29 stond de voormalige 

zuivelfabriek Melkfabriek NV Nijmeegsche Confederatie

Het huis links met de bijzondere galerij maakte rond 1900 

deel uit van dit grote fabriekscomplex, ook gebouwen op 

de Oude Graafseweg en van Eigenhuizen-Muziek lijken 

voor een deel tot dit complex te behoren, zoals de recla-

meafbeelding laat zien. De stad wordt beleverd door 

melkwagentjes met trekhonden; directeur Ballizani heeft 

tegenover de fabriek een pluimveebedrijf Hollandia. Iets 

verderop op de Oude Graafseweg 13: STOOMWASSERIJ 

FRANS BARTELS, dat is op de gevel nog te zien.

de brOchure met de rOute is verkrijgbaar bij het regiOnaal archief nijmegen, naast de bieb.
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  KWALITEIT VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
  METALEN RAMEN   WINKELPUIEN     
 [AUTOMATISCHE] DEUREN REPARATIES METALEN PUIEN
 FIJN STAALWERK
       

BEDRIJFSWEG 9  
6541 DC NIJMEGEN

T +31 [0]24 - 377 09 77   
F +31 [0]24 - 377 28 48 

E INFO@THOONEN.EU 
W WWW.THOONEN.EU 

DENNENSTRAAT 69  
6543 JP NIJMEGEN

T +31 [0]24 - 377 00 06   

E THOONEN@BIKETOTAAL.NL 
W WWW.THOONENBIKETOTAAL.NL 

KINDERFIETSEN
ELECTRISCHE FIETSEN
RACEFIETSEN & ATB’S

STADS- & HYBRIDEFIETSEN

<   advertenties   >

www.shell.nl/socialinvestment

Het Shell Vrijwilligersfonds
Op vrijwilligers kun je bouwen. Hun inspanningen 

voor verenigingen, instellingen en stichtingen zijn 

goud waard. Eén van uw vrijwilligers werkt bij Shell in 

Nederland. Dat waardeert Shell zeer. Want  

juist maatschappelijke en sociale inzet maakt onze 

medewerkers completer en meer betrokken. Het Shell 

Vrijwilligersfonds doet donaties aan instellingen waar 

medewerkers van Shell als vrijwilliger actief zijn.

Ook u helpen wij graag!

 Jan Groenendijk, Kerkpad 22, 6543 XP Nijmegen – Hees
 tel. 024-3732787 gsm. 06-20099693  www.villaoudhees.nl

<   advertenties   >

Villa Oud Hees
bed & breakfast

Koor Heese Stemmen:
open repetitie voor iedereen

Een klein zetje in de rug? Wel kunnen en willen zingen? Maar geen tijd of niet 

echt durven je stem te verheffen? Dan, MANNEN, biedt Heese Stemmen uit-

komst.

De Heese stemmen is een vierstemmig koor voor mannen en vrouwen en telt 25 

leden. Het koor heeft een gevarieerd repertoire van oude muziek, Slavische en 

Engelstalige liederen, maar ook van moderne liederen.

Het koor bestaat al 12 jaar en repeteert in Wijkcentrum Heseweide, 

Daniëlsplein 3 in Nijmegen op drie dinsdagen per maand. De sfeer is open, 

warm en stimulerend, onder de bevlogen leiding van Marleen van Oost. U bent 

van harte welkom op dinsdag 2 februari om 20.30 uur om met ons mee te zin-

gen. Voor alten en sopranen is er een wachtlijst. 

Meer informatie: Zwanie van Wijland, telefoon 024-3241561 

of Ria Koster telefoon 024-3783712.

dinsdag 2 februari Open repetitieavOnd speciaal vOOr bassen en tenOren

School’s cool Nijmegen zoekt goedopgeleide 
vrijwilligers (HBO –WO-niveau) die als thuismentor 
in 2010 een brugklasser willen ondersteunen.

Zinvol en uitdagend vrijwilligerswerk, 
onkostenvergoeding en coaching.

Bel of mail naar School’s cool Nijmegen.
024-3503466  en 0616516911
info@schoolscoolnijmegen.nl
www.schoolscoolnijmegen .nl
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vormweijs

Korte Bredestraat 54
6543 ZS  Nijmegen

m 06 - 505 301 88
t 024 - 378 72 13
w www.vormweijs.nl

webdesign    

typografie

grafische vormgeving

vormweijs | simone weijs n lid bno 

<   advertenties   >

> Makkelijk bereikbaar

> Volop gratis parkeergelegenheid

> Leuk assortiment in de winkel (o.a. Diddl)

> Uitgebreid dienstenpakket in het postkantoor

>  Winkel en postkantoor reeds om 08.00 u open  

(ma t/m vr)

> U bent van harte welkom

winkel   (024) 388 69 76 

postkantoor  (024) 378 58 10

Fax   (024) 373 28 27

 Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen

<   advertenties   >

INSTALLATIE BUREAU WELLEN
Gas, Water, CV, Elektra, Zonne-energie

Dennenstraat 114

6543 JW Nijmegen

tel 024 378 28 95

fax 024 378 53 66

e-mail info@wellen.net

We zoeken nog personeel voor de bediening!

Mail naar: limbu173@planet.nl

Open!

GEVESTIGD: 

psychologenpraktijk Bernts & Bloo

 Mw. Drs S.J.H. BERNTS

 Mw. Drs R.J.K. BLOO

Dr. de Blécourtstraat 38

6541 DJ Nijmegen

Mobiel: 06 410 65 111

Iets te vieren !

Op een uniek plekje in Nijmegen, 

in een persoonlijke sfeer.

www.sfeerhuys.nl

Vraag de folder aan of kijk op 
www.muziek-op-maat.nl

Patrijsstraat 39, 6542 TL Nijmegen
info@muziek-op-maat.nl     T 024 - 377 9658

m u z i e k s c h o o l

De muziekschool bij u in de wijk!

Kinderen die in een band willen spelen 
kunnen ook bij                              terecht.

Meld je aan!

Ook voor kinderfeestjes.

Voor beginnende muzikanten, 
kinderen vanaf 6 jaar, maar ook volwassenen.

Probeer allerlei instrumenten uit 
en leer noten lezen.

Kleine groepen, optimale begeleiding.

Naamloos-6   1 08-05-2009   17:17:26

Gevestigd in Hees: Kerkpad 6

Psychologisch 
adviescentrum (PAC)

— Trauma behandeling middels EMDR
— Individuele therapie
— Groepstherapie voor kinderen, jeugdigen en 

volwassenen. 

Onder andere:
— Aandachtstraining
— Stressmanagement
— Cognitieve therapie
— Persoonlijke Effectiviteittraining 

Drs. Ada  de Groot
— Kinder - en Jeugdpsychologe
— GZ psychologe
— EMDR therapeute 
— Eerstelijnspsychologe

Kerkpad 6
6543 XP Nijmegen
024-3451989
e-mail: adg2401@yahoo.co.uk


