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Winteragenda Hees
Q Nieuwjaarsborrel Vrijdag 7 januari, 19.30 - 22 uur, Petruskerk
Q Kinderfilmmiddag Zondag 6 februari, 14-16 uur, Aula Lanteerne

destenenbank
 In dIt nummer…
Korte dagen, kou, gure wind – december is de ideale maand om lekker met een 

kop thee in een luie stoel de Stenen Bank te lezen. De redactie van de Stenen 

Bank wenst iedereen veel leesplezier, fijne feestdagen en een goede start van 

een gezond en gelukkig 2011.
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Kinderpagina
Door: Minke Veldhoen

Welkom op de allereerste kinderpagina van de Stenen Bank!! Om te 
 vieren dat dit de eerste echte pagina speciaal vóór en dóór kinderen is, 
mag ie voor deze keer op de voorpagina. Zodat iedereen hem ziet. 
Veel plezier allemaal!

Begin onderaan bij start en zoek 

de weg door het doolhof naar het 

einde, helemaal bovenaan!

Oproep aan creatieve kinderen!!
Hopelijk staat de kinderpagina op de volgende Stenen Bank 

vol met Heese kindertekeningen, verhalen en puzzels… 

Help je mee schrijven en tekenen?

Heb jij ook een mooie tekening voor 

de Stenen Bank? Misschien van iets 

wat je tijdens de kerstvakantie hebt 

gedaan, of het vuurwerk tijdens 

oudejaarsavond… Of maak een foto 

van je huisdier, met een kort ver-

haaltje waarom jij je hond, poes of 

goudvis zo leuk vindt… Of misschien 

heb je nog een moeilijke puzzel of 

raadsel, een leuke mop of een grappig verhaaltje voor op 

de kinderpagina... 

Stuur het allemaal in en wie weet staat jouw tekening, 

huisdier, mop of verhaaltje in het volgende nummer! 

Mailen kan naar minke.dorpsbelanghees@hotmail.com.

Q Lees verder op pagina 6

Foto: Frank Jongejan
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Jan: “We krijgen veel positieve reacties en ook op het 

gemeentehuis wordt het blad gelezen. En laatst zorg-

de het artikel over het botje in het kruisbeeld van de 

Dennenstraatkerk voor grote verhalen in De Gelderlander 

en het landelijk dagblad Trouw! Ach, het is natuurlijk geen 

professionele glossy, maar wel een bescheiden kwaliteits-

krant onder de Nijmeegse wijkbladen.”

Gaat het blad veranderen?
Jan: “Dat moet je aan Minke vragen natuurlijk, maar het 

gaat erom een aardige mix te presenteren van verhalen 

over mensen, wat gemeentepolitiek en cultuur en geschie-

denis. Een afspiegeling van Hees. Daarvoor moeten de 

mensen wel onderwerpen aandragen, of zelf schrijven. 

Want het is hun blad uiteindelijk.”

Minke: “Ik ben het helemaal met Jan eens dat de mensen, 

de geschiedenis, de vereniging en alles wat er bij de wijk 

komt kijken van belang is voor de Stenen Bank. De ‘ver-

anderingen’ na deze eindredactiewissel zullen dan ook 

eerder klein zijn dan groot. Om een voorbeeld te geven: 

citaten van mensen tijdens een interview, zoals dit, staan 

niet meer cursief maar tussen dubbele aanhalingstekens, 

zoals gewoon is in alle media, dus ook voor het Heese 

blad. Wat inhoud betreft, wil ik zoals gezegd meer voor 

kinderen brengen (kinderpagina) en ook wat aandacht 

besteden aan de randen van de wijk, zoals ‘mijn eigen’ 

Planetenbuurt.

“Hiervoor beschik ik over hele goede redactieleden, maar 

heb ik ook de hulp nodig van de Heesenaren zelf. Ik wil 

hierbij dus meteen een oproep doen: als je iets interes-

sants te melden hebt, suggesties, ideeën, artikelen, 

foto’s, activiteiten voor onze agenda, laat het dan aan ons 

weten!” 

Mail-en adresgegevens van de redactie vind je achterop de Stenen Bank.

Leg eens uit?
Jan: “Af en toe een fris geluid, nieuwe mensen; dat is goed 

voor elke organisatie, ook voor dit blad. Sinds 2002 was 

ik redactielid en vanaf 2004 doe ik de eindredactie. Het is 

een creatief proces, leuk om te doen en mijn bescheiden 

bijdrage aan de vereniging. Graag geef ik nu de eindredac-

tie over aan Minke, maar ik blijf artikelen schrijven hoor. 

Want er zitten nog zoveel mooie verhalen in de buurt, van 

vroeger en van nu. Als historicus vind ik het zonde om die 

te laten liggen.”

Minke: “Ik werk sinds anderhalf jaar bij een uitgeverij, als 

fonds- en bureauredacteur; ik begeleid het proces van 

het maken van boeken, stuur auteurs en vertalers aan 

en kijk ook proeven van boeken na. Sinds een kleine twee 

jaar ben ik ook actief voor de vereniging. Met veel plezier 

organiseer ik samen met Roos de kinderactiviteiten en als 

bestuurslid van Dorpsbelang krijg ik ook veel mee van wat 

er in Hees speelt. Bovendien ben ik een ‘pietje precies’ en 

hou ik niet van spelfouten…! Dit alles samen maakt dat ik 

het erg leuk vind, een uitdaging, om eindredacteur van de 

Stenen Bank te worden.”

De Stenen Bank en Hees, een bijzondere 
relatie? Leeft het blad een beetje?
Minke: “De laatste twee jaar zijn er tientallen bij geko-

men en nu hebben we ruim 600 lezers, dus ons blad leeft 

zeker! Ikzelf woon in de Planetenbuurt, en ik hoop dat we 

daar nog wat meer lezers kunnen halen, wat meer betrok-

kenheid kweken, dat we aan de randen van het ‘dorp’ 

nog meer mensen kunnen aanspreken. Verder vind ik het 

geweldig dat er voor kinderen nu meer te doen is, zelfs 

een bouwdorp! Om ook kinderen bij ons blad te betrekken, 

hebben we vanaf nu een kinderpagina, met tekeningen, 

puzzels en ga zo maar door.”

Gezocht: 
leerling-journalist m/v
Wil jij later werken bij BNN, POWNED of Pauw&Witteman? 

Misschien worstel je nu nog op de middelbare school, toch 

kun je al een eerste carrièrestap zetten bij de Stenen Bank als 

journalist. Je gaat nieuws, reportages en achtergronden uit 

je eigen woonomgeving verslaan. Daarbij krijg je deskundige 

begeleiding.

Meer informatie: eindredacteur Minke Veldhoen (te bereiken 

via dorpsbelanghees@planet.nl).

Wisseling van de wacht
nieuwe eindredacteur van 
de Stenen Bank
Vanaf dit nummer heeft de Stenen Bank een nieuwe eindredacteur: Minke Veldhoen. 
Na zes jaar geeft Jan Brauer het stokje aan haar over. Beiden aan het woord over de 
koers van het blad.
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Johan van de Mee

Foto: Frank Jongejan

“Als het gaat om de ruimte, zijn de grootste 
bedreiging voor Hees, de Heesenaren zelf.”

Oud-voorzitter Johan van der Mee kijkt over de schouder

Herinneringen
“Het leuke van het voorzitterschap is dat je veel mensen 

leert kennen. Je krijgt het gevoel dat je echt bij een dorp 

hoort. Ook de vergaderingen vond ik gezellig. En natuurlijk 

de feestelijke bijeenkomsten. De nieuwjaarsrecepties, het 

septemberfeestje bij de Petruskerk of dat zomerfeest bij 

Sancta Maria.

“Minder leuk is dat je als voorzitter telefoontjes krijgt, die 

gewoon gezeur zijn. Iemand, die teveel borrels op heeft, 

belt je bijvoorbeeld op zondagmiddag en die begint dan 

over verkeersdrempels die te hoog zijn. Dat ze tegen het 

dak van hun auto vliegen als ze daaroverheen rijden. 

Rijden ze natuurlijk ook veel te hard maar dat zeggen ze  

er uiteraard niet bij. Zoiets kan ik niet serieus nemen.

“Of burenruzies. Een echtpaar ergert zich dood omdat hun 

buurman snoeppapiertjes op zijn oprit gooit die vervol-

gens in de heg van dat echtpaar waaien. Van dit soort futi-

liteiten. Ze zijn er ook al mee naar de politie geweest maar 

de politie heeft natuurlijk ook geen boodschap aan dat 

gemiesmuis en die is zo slim om te zeggen dat ze met hun 

klachten maar naar hun vereniging moeten stappen. En ik 

doe er natuurlijk ook niks aan. Ik vind dat wij daarvoor niet 

zijn. We zijn er voor meer fundamentele zaken.

“Ik heb plezierige herinneringen aan de samenwerking 

met Ton van Seters, die als secretaris van de vereniging 

veel schrijfwerk heeft verricht. Heb ook goed met hem 

samengewerkt in werkgroepen. Maar medewerking van 

vrijwilligers, dat valt vaak tegen. Mensen vinden het mooi 

dat je in het belang van de wijk dingen aanpakt, maar laten 

het vaak afweten, als het om hun medewerking gaat.”

Ruimtelijke ordening
“Als ik aan het onderwerp ‘ruimtelijke ordening’ denk, 

schiet mij een uitspraak van mijn voorganger Loek Janssen 

te binnen. Die zei een keer tegen mij: ‘Als het gaat om 

de ruimte, zijn de grootste bedreiging voor Hees, de 

Heesenaren zelf.’ Er zijn in Hees nogal wat mensen die een 

flink stuk grond, bijvoorbeeld een weiland, hebben. Als 

kinderen, die daar plezierig gewoond hebben, volwassen 

zijn geworden, gebeurt het nogal eens dat ze die grond 

te gelde willen maken. Dan worden er bouwplannen op 

papier gezet, die regelmatig haaks staan op het belang van 

de onmiddellijke omgeving. Of ze laten het een project-

ontwikkelaar doen. Die bouwt de zaak graag lekker vol. 

Dat is natuurlijk kassa. Ik noem bijvoorbeeld het paarden-

weitje. Achter Stichting Overal ligt ook zo’n aantrekkelijke 

lap grond. Als je die lap verkoopt, kun je je pensioen leuk 

opkrikken. Op zich is dat geen slechte gedachte. Maar dat 

betekent wel: weer een stukje verstening en verdichting. 

Zo sluipt dat erin. Als je je in het belang van Hees bemoeit 

met ruimtelijke ordening, is het niet prettig, dat je tegen 

je eigen dorpsgenoten moet optreden. Terwijl je best wel 

begrip voor hen hebt.

“Maar we zijn niet tegen iedere nieuwbouw binnen Hees. 

Ik noem bijvoorbeeld het Rosa da Lima-project aan de 

Dennenstraat. De nieuwbouw daar is in goed samenspel 

met de gemeente gerealiseerd. En met de winst van de 

gemeente in de grondverkoop daar zijn de kassen van Van 

de Water gekocht. De gemeente had uiteraard niks gete-

kend en probeerde er naderhand nog onderuit te komen. 

Maar omdat we bleven aandringen, zijn ze uiteindelijk 

toch overstag gegaan.”

Milieu
“Het onderwerp milieu, dat baart me nog altijd zorgen. 

Ik noem bijvoorbeeld de transformatorfabriek aan de 

Energieweg. Zit die daar tijdelijk of definitief? Ik ben een 

beetje bang voor dat soort grote jongens, omdat daar veel 

gelast wordt. Die transformatoren worden met pcb-oliën 

gekoeld. Ik vind het altijd griezelig als dat soort bedrijven 

zich daar zomaar zonder bericht vestigen. Ineens staan 

ze daar. Kijk uit Hees. Je hebt al genoeg last van Dura 

Vermeer. Met die rook, stof, lawaai en stank. Dura Vermeer 

is een hele grote jongen. Ik heb persoonlijk de indruk dat 

de provincie hen een hand boven het hoofd houdt. Maar 

bewijzen kan ik het niet. En met Smit Transformatoren 

hebben we er weer zo’n zware jongen bij. Het is natuurlijk 

ook waanzin om de Energieweg als een harde scheiding 

te zien tussen industrie en woongebied. Dat kan gewoon 

niet. Daar moet een buffer van honderden meters tussen 

zitten.”

de Stenen Bank
“Ik hoor wel eens dat sommige mensen de Stenen Bank 

vooral zien als een historisch blad. Historie is belangrijk, 

met name voor de oudere Heesenaren. Dat mag er van mij 

dan ook best in blijven. Maar wel met mate.

“Leuk dat ik in de Stenen Bank lees dat er activiteiten voor 

de kinderen van Hees worden georganiseerd. Daar heb ik 

tijdens mijn bestuur ook vaak op aangedrongen. Maar bij 

gebrek aan vrijwilligers kwam dat niet van de grond.

“Het is een aardig blad maar mag van mij af en toe wel wat 

prikkelender. Het moet geen braaf blaadje worden. Het 

is helemaal niet erg als een lezer soms opmerkt: ‘Zijn ze 

daar nou helemaal van de pot gerukt?’ Geloof maar dat de 

gemeente dat blad echt leest. En bij de gemeente houden 

ze doorgaans niet van actieve wijkverenigingen. Al zul-

len ze dat uiteraard nooit toegeven. Maar ik denk dat een 

kritische vereniging met een kritisch blad prima is voor de 

wijk.”

Door: Jacques de Vroomen

Precies een jaar geleden verhuisde Johan van der Mee van Hees naar 
Beuningen. In Hees was hij zes jaar lang voorzitter van de vereniging. 
Een markant voorzitter met kranige schouders en een opmerkelijk door-
zettingsvermogen. Bepaald geen familie van Jantje van Leiden. 
Hoe kijk je naar Hees en ons Dorpsbelang als je er in ruimte en tijd 
afstand genomen hebt? Daar was ik nieuwsgierig naar en daarom ging ik 
praten met Johan.
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Oplossing katten: een en drie

Oplossing raadsel: een dobbelsteen.

Raadsel
Wat heeft 21 ogen maar kan niks zien? 

Welke twee plaatjes zijn precies hetzelfde?

Kinderagenda

Prijswinnaar ballonnenwedstrijd 
Bouwdorp Hees bekend!
Door: Monique Vermeulen

Voor de papa’s, 
mama’s, opa’s en oma’s 
van Hees: kindertaal
Door: Jacques de Vroomen

Peuters en kleuters zijn druk in de weer met praten en ze 

leren dagelijks nieuwe woorden bij. Maar het komt toch 

regelmatig voor dat ze iets willen zeggen maar het juiste 

woord niet kennen. Dan bedenken de kinderen soms zelf 

woorden. En die bedenksels klinken vaak grappig en zijn 

bovendien een duidelijk bewijs van de creativiteit van 

jonge kinderen.

Ik noem een voorbeeld uit mijn omgeving: platte appeltjes 

voor ‘gedroogde appeltjes’. Soms hebben de kinderen ook 

de klok horen luiden maar weten ze niet precies waar de 

klepel hangt: bellefoon voor ‘telefoon’ en aankleren en uit-

kleren voor ‘aankleden en uitkleden’.

Als u leuke, creatieve kindervondsten hoort, of nog kent 

van vroeger, dan horen wij ze graag! Stuur ze naar de 

redactie van de Stenen Bank, met een vermelding van de 

naam van het kind, de leeftijd van het kind toen het dat 

woord of die zin uitte, en de straat waarin hij of zij woont. 

We nemen ze dan op in een nieuwe rubriek. 

Het eerste Bouwdorp Hees werd afgelopen augustus fees-

telijk geopend met een ballonnenwedstrijd. Meer dan 100 

vrolijke rode ballonnen gingen die middag de lucht in en 

dreven in noordoostelijke richting. Niet alle ballonkaartjes 

bleken de weersomstandigheden overleefd te hebben, 

maar een aantal gelukkig ook wel! Ze werden teruggevon-

den in Nederlandse en Duitse bomen, bossen en weilanden 

en naar ons teruggestuurd. 

De winnaar is Jarda Andriessen (7 jaar). Zijn ballon werd 

maar liefst 539 km verderop in het noorden van Duitsland 

gevonden! Hij heeft inmiddels zijn prijs (een bioscoopbon) 

in ontvangst genomen.  

Ook heel ver kwamen de ballonnen van ‘postbode’ Willem 

Meijer (9 jaar, 532 km); Jesse Rietbergen (8 jaar, 511 km); 

Tatum Wijnaldum (6 jaar, 353 km); Matthijs van Rossum 

(7 jaar, 436 km); Jikke Dekkers (10 jaar, 320 km); en Fieke 

Smakman (4 jaar, 48,4 km). Van harte gefeliciteerd alle-

maal!

Werkgroep Bouwdorp Hees: 

Monique Vermeulen, Floor Trommelen, Debby Wilschut, 

Hetty Vonk, Bianca Eykhout en Ilona Jansen

Apenkooien
Door: Minke Veldhoen

Rode wangen, bezwete gezichtjes, hijgende kinderen: in 

de gymzaal aan de Uranusstraat waren op een zondag in 

oktober zo’n 25 kinderen aan het ‘apenkooien’. Apenkooien, 

een spel dat menig ouder zelf op school tijdens de gymles 

heeft gedaan, is een tikspel met hindernissen, door de hele 

gymzaal verspreid. Je mag de grond niet raken en bent 

alleen veilig op de toestellen, matten en bankjes en in de 

hoepels en het wandrek. Nou ja, veilig, je moet wel rennen 

voor de tikker, want wie afgetikt wordt, moet aan de kant 

zitten. Kortom: heel spannend en vermoeiend – de drink-

pauze halverwege was hard nodig om even op adem te 

komen – maar het was erg leuk. Volgend jaar weer!

Kinderfilmmiddag
Gezellig een film kijken met z’n allen?

Zondag 6 februari 2011, in de aula van basisschool De Lanteerne  

(Henri Dunantstraat 8), van 14 tot ongeveer 16.00 uur. 

Voor alle kinderen uit Hees t/m 12 jaar, toegang gratis. 

Vragen? Mail naar Roos: roos.dorpsbelanghees@hotmail.com

Kinderpagina
vervolg voorpagina

Wil je als ouder uit Hees op de hoogte blijven van de kinderactiviteiten die de vereniging organiseert? Mail even  

naar Roos Hermsen (roos.dorpsbelanghees@hotmail.com) of Minke Veldhoen (minke.dorpsbelanghees@hotmail.com);  

zij sturen altijd een herinneringsmail rond over de eerstvolgende activiteit.
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@@
Zoals u wellicht weet, is mid 2010 onze nieuwe website 

gelanceerd. Op deze site proberen wij u zo goed mogelijk 

op de hoogte te houden van alle ‘in en outs’ van de vereni-

ging. Om u persoonlijk nog sneller op de hoogte te kunnen 

brengen, zouden we graag van onze leden hun e-mail-

adressen ontvangen.

Laat daarom nu uw e-mailadres achter op het contactfor-

mulier op onze website, www.dorpsbelanghees.nl, of mail 

deze naar het secretariaat: dorpsbelanghees@planet.nl.

Speciaal voor kinderactiviteiten een herinneringsmailtje 

krijgen met alle gegevens voor de komende activiteit? Dat 

kan! Mail even naar Roos (roos.dorpsbelanghees@hotmail.

com) of Minke (minke.dorpsbelanghees@hotmail.com).

Uw e-mailadres zal niet worden verstrekt aan derden.

Blijf op de hoogte van 
Dorpsbelang via een mailtje!

Oud en nieuw
In 1899 kreeg Hees een eigen Post- en Telegraafkantoor aan de Dorpsstraat (nu 

Schependomlaan). In 1932 werd het pand verbouwd tot twee wooneenheden. 

Rond 1950 vestigde het bedrijf Novum zich in het oude postkantoor, een groot-

handel in schoolspullen. In 1978 kocht de KNVB het pand als bondsbureau voor 

de afdeling Nijmegen. De voetbalamateurs vertrokken midden jaren negentig. 

Nu zijn de laatste dagen geteld voor het voormalige postkantoor. Binnenkort 

maakt het plaats voor 10 appartementen. Hoe dat eruit ziet? Kijk in de Brug van 

17 november jl. of op de site van makelaar Hans Janssen.
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1930 2011
“Zijn er typisch Heese gerechten?” vroeg de redactie zich 

af. Wie kent bijvoorbeeld het recept van Heesche Sprits, 

uit de advertentie van bakker Gerrit van de Pol. Van de 

Pol, zo schrijft dokter De Blécourt in 1912 in zijn bekende 

beschrijving van het dorp Hees, “drijft deze beklante zaak 

met zijne twee oudste zoons. Hij is het type van een echte, 

stevige Gelderschman uit het Land van Maas en Waal.”  

Als Van de Pol in 1913 overlijdt, gaat de zaak verder onder 

naam Wed. Van de Pol-Muller, zoon Wim komt daarna 

in de zaak. In de jaren dertig gaat de zaak achteruit, en 

tijdens de Tweede Wereldoorlog dreef men een pension 

in het grote pand. In 1951 werd de zaak overgedaan aan 

bakker Wesseling, die in 1999 de deuren sloot. Nu is het 

een woonhuis. Het receptenboek 

van banketbakker Van de Pol met 

het recept van Heesche Sprits 

is verloren gegaan. Wie het 

recept weet mag het zeggen. 

Misschien kent iemand nog 

andere typisch Heese 

lekkernijen?

Heese recepten

Reacties zijn 

welkom bij de 

redactie (mail- en 

adresgegevens 

achterop de 

Stenen Bank)
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Thoonen 1897-2010: van dorpssmid 
naar metaalbouwbedrijf
Rond 1900 telden Hees en Neerbosch maar liefst vijf dorpssmeden. Een ervan groei-
de uit tot een gerenommeerd MKB-metaalbedrijf. Met het predicaat hofleverancier 
levert Thoonen Metaalbouw winkelpuien, ramen en deuren door het hele land en 
ver daar buiten. Dat gebeurt nog steeds vanaf de plek aan de rand van Hees waar 
smid Theodorus Thoonen in 1897 begon. Een bedrijfsreportage.

Kleinzoon van de oprichter, Theo Thoonen, begon 

zelf in 1948 als 15-jarige in de smederij aan de Dr. de 

Blécourtstraat. Theo: “We hadden veel boerenwerk: paar-

den beslaan, ijzeren banden om wagenwielen smeden, 

pompen slaan. Maar ook haarden repareren en schoorste-

nen vegen. Als katholiek had je natuurlijk veel katholieke 

klanten. Ook openden we een winkel voor fietsen en huis-

houdelijke artikelen. In die tijd waren er nog vier andere 

smeden in de buurt. Soms maakten we prijsafspraken, 

maar die werden al snel geschonden. Het was altijd gedon-

der, die boeren bespraken op de markt onze tarieven.”

Van hoefijzer naar winkelpui 
Toen Theo in 1960 de leiding overnam, stopte hij met dit 

boerenwerk en begon met constructiewerk. Zijn broer 

Jan nam de rijwielactiviteiten over. Thoonen Metaalbouw 

kreeg in die tijd veel opdrachten voor de aanleg van het 

gasnet, dat toen over heel Nederland werd aangelegd. 

En de bouw van fabriekshallen trok aan. Zo groeide van-

uit de dorpsmidse Thoonen Metaalbouw. In 1995 ging de 

leiding over naar zijn kinderen Miriam en Ronald. Zus en 

broer voeren nu de directie. Inmiddels telt het bedrijf acht-

tien man personeel: werkvoorbereiders, een administra-

teur en de rest produceert en monteert ramen, deuren en 

puien in binnen- en buitenland.

We bezoeken het pand aan de Bedrijfsweg, dichtbij de plek 

waar overgrootvader Theodorus Thoonen in 1897 begon. 

“Als je iets wil zien van de productie, moet je komen als er 

nog lucht is”, had Miriam gezegd. Nog lucht is?! In de mon-

tagehal wordt snel duidelijk wat ze daarmee bedoelde. Alle 

machines – van boor tot zaag- en freesmachines – worden 

namelijk met luchtdruk aangestuurd via een ingenieus 

systeem van slangen vanaf het plafond. “Daar zijn we 

uniek in”, zegt oud-directeur Theo trots. “Het voordeel is: 

geen slangen en snoeren op de grond, geen rommel, een 

schone werkvloer.”  Ook de hoge stellingen met veelsoor-

tige profielen van aluminium en staal zijn overzichtelijk 

geordend. 

Speciaal voor de verslaggever zagen en frezen ze op deze 

vrijdagmiddag in nog geen tien minuten een kozijn met 

een deur, compleet met cilinderslot en alles wat er bij 

hoort. Nu alleen nog de profielen samenbouwen. Eerst 

wordt op kantoor op beeldscherm het ontwerp ingegeven. 

Alle onderdelen worden geselecteerd en de ontwerpge-

gevens gaan in de grote hal naar de zaagmachine die de 

profielen op de millimeter nauwkeurig op maat maakt. 

Een andere machine freest de gaten voor scharnieren en 

het slot, en vervolgens kan de deur gemonteerd worden, 

alleen het glas moet er nog in. Zo kunnen ze, bijvoorbeeld 

na een inbraak,  

in een dag tijd 

een winkelpui 

leveren, dankzij 

slim voorraadbe-

heer en afspra-

ken met toeleveranciers: een mooi staaltje van ‘logistiek 

Nederland’. Miriam legt uit: “Het is geen standaard werk 

of grote serieproductie: elke pui is uniek. Het komt zelden 

voor dat wij tien dezelfde kozijnen maken. Wij gaan voor 

de kwaliteit en de service. Als er eens een keer een auto 

zo’n winkel binnenrijdt, zorgen wij meteen dat de zaak 

weer dicht kan, al is het ’s nachts of in het weekend.”

Uitstraling en vingerafdruk
En zo kun je in de Nijmeegse binnenstad heel wat win-

kelpuien tegenkomen met een Thoonen-sticker, zoals 

Hoogenboom op de Molenstraat of de onlangs geplaatste 

imposante roestvrijstalen luifel en aluminium pui van 

juwelier Van Baal. Bij NEC zijn de automatische toegangs-

deuren door Thoonen geleverd. Ook bij Jack’s- en Holland 

casino en de Rabobank vind je hardglazen- en aluminium 

deuren van Thoonen. Ze leveren over heel Nederland en 

ook in Europa: Ierland, Duitsland, België en Denemarken. 

Zelfs in Curaçao waar o.a. het oude woonhuis van 

George Maduro – de oprichter van Madurodam – voor de 

Rabobank moest worden verbouwd. 

Miriam legt uit: “Staalbewerking begint vaak met stralen, 

het stof- en vetvrij maken. Dan volgt het zogenoemde 

schooperen waarbij er een laagje zink op komt. Vervolgens 

het moffelen waarbij er een oersterke laklaag wordt aan-

gebracht. De kunst is zo min mogelijk materiaal, voor een 

zo sterk mogelijk constructie. Met allerlei bijzondere eisen. 

Aluminium of staal, in alle kleuren van de regenboog.” 

Broer Ronald vult aan: “Want een winkelpui is een kwestie 

van uitstraling, van imago van een zaak. Een apotheek-

keten wil dat al haar filialen er overal hetzelfde uitzien. 

Een spijkerbroekenboetiek wil er heel open uitzien, met 

een andere stijl. En bedrijven willen dat de sfeer van de 

binnenkant strookt met de buitenkant. De uitstraling 

van binnen moet je eigenlijk aan de buitenkant al zien. 

Vaak werken we samen met een projectbureau die het 

interieur ontwerp van zo’n zaak maakt.”

Meer aandacht komt er voor het veiligheidsaspect, ver-

telt Ronald: “We werken voor winkels, juweliers, banken, 

casino’s. Goed afsluiten en controle op wie er binnenkomt 

wordt steeds belangrijker. Toegangssluizen met twee deu-

ren bijvoorbeeld; de eerste deur staat uitnodigend open, 

“Een winkelpui moet uitnodigen om naar binnen te gaan… 
maar moet ook goed op slot kunnen.”

Door: Jan Brauer

Schets smederij aan  

De Blécourtstraat (voor-

heen Dennenstraat), 

situatie rond 1960
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Theo, Ronald en Miriam Thoonen
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maar gaat achter je dicht als je binnen bent. Dan pas gaat 

de tweede deur open, nadat de eigenaar via een miniem 

cameraatje heeft gezien dat het veilig is. We kwamen 

onlangs in positieve zin op Opsporing Gezocht. Een stel 

casinokrakers lukte het na een aantal kraken niet om in 

een bepaald casino naar binnen te komen. De presenta-

trice vroeg waarom het hen daar niet was gelukt, waarop 

de politieman aangaf dat deze keten het net wat beter 

voor elkaar had qua inbraakwerende puien. En dat was nu 

precies een pui die van ons af kwam! Er zijn steeds nieuwe 

ontwikkelingen op dit gebied. Straks gaan de directeur en 

het personeel niet meer met een sleutel, maar na herken-

ning van een opgeslagen vingerafdruk naar binnen, want 

ieder persoon heeft een unieke afdruk.” 

Ook nieuw zijn de bijzondere puien voor oude gebouwen, 

waarin moderne technieken en dun (geïsoleerd) HR++ 

beglazing, gecombineerd worden met oude stijlelemen-

ten, zoals glas en lood. Daarvoor zijn inmiddels mooie pro-

fielen en oplossingen beschikbaar. Zodat ook oude gebou-

wen aan moderne isolatienormen en veiligheidseisen 

kunnen voldoen, terwijl de uitstraling authentiek blijft. 

Vier generaties Thoonen Metaalbouw: van hoefijzers voor 

de paarden tot ultramoderne toegangsoplossingen voor 

winkels, bedrijven en huizen. Miriam, tot slot: “Een winkel-

pui moet uitnodigen om naar binnen te gaan… maar moet 

ook goed op slot kunnen.”

Meer informatie, zie de website: zie www.thoonen.eu

 Fietsreparatie en 

paarden beslaan in 

de oude smederij

De Gelderlander 16 februari 1902

Besproken met wijkmanager Jan Bannink
Door: Ton van Seters

Wat doet een wijkmanager? Wat kan hij voor onze wijk betekenen? 
En waar ging het meest recente gesprek over?

Jan Bannink is de wijkmanager van Hees. Hij is in dienst 

van de gemeente Nijmegen en zorgt voor de wijken 

Nieuw- en Oud-West. Hij is verantwoordelijk voor de 

verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en sociale 

cohesie in de wijken. U kunt een wijkmanager beschouwen 

als degene die de samenwerking in de wijk organiseert, 

met bewoners, ondernemers en organisaties zoals poli-

tie, woningcorporaties, welzijnswerkers en onderwijs. 

Belangrijke onderwerpen hierbij zijn: het wonen, de woon- 

en leefomgeving, voorzieningen voor kinderen, jongeren 

en ouderen, de aanpak van overlast en verloedering en hoe 

de mensen met elkaar omgaan in de wijk. De wijkmanager 

weet wat er speelt in de wijk en zorgt ervoor dat de signa-

len uit de wijk op de juiste plek terechtkomen. In wijken 

waar dit nodig is, zorgt de wijkmanager om de twee jaar 

voor een ‘wijkaanpakprogramma’, en ziet toe op de uitvoe-

ring hiervan.

Het bestuur van de vereniging heeft regelmatig een 

gesprek met Jan Bannink. In het gesprek dat wij recent 

met hem hadden, is gesproken over veiligheid in de wijk, 

ruimtelijke ordening en groen. Onder andere kwamen ter 

sprake: dealen van drugs (o.a. bij Sancta Maria), vermin-

dering van de verkeersoverlast door meer snelheidsbe-

perkingen op (doorgaande) wegen en handhaving van de 

30 km-snelheid en gebrekkige lantaarnverlichting door 

aanwezige bomen. De wijkbeheerder Ewart van der Putten 

zal gevraagd worden om een en ander te bekijken en even-

tueel aan te pakken. Ook zal Jan Bannink nagaan wat er te 

doen is aan de problemen van het dierenweitje op de hoek 

Oscar Carréstraat-Bredestraat. Hij verwees het bestuur 

naar de projectleider Stephanie Wolff met betrekking tot 

de plannen voor de kassen van Novio en voor de ruimte-

lijke ordeningzaken naar de afdeling Bouwen en Wonen.

U kunt de wijkmanager bereiken via e-mail (j.bannink@nijmegen.nl) of per telefoon op 024-3299684.
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Architectuur in villapark Hees
Door: Ernst Berends

In het septembernummer stond een overzicht van het villapark Hees; nu 
bekijken we drie bijzondere huizen van de architecten Oscar Leeuw en 
Willem Hoffman. Let op de details!

De derde villa, Villa Rica (Voorstadslaan 351), is gebouwd 

door Willem Hoffman en was gereed in 1904. Hoffman 

ontwierp ook Voorstadslaan 47 en het Slotje van de 

Baron in Neerbosch. In de Gerard Noodtstraat (nr 135, nu 

een natuurwinkel) staat een garagepand van zijn hand 

met een mooi tegelplateau in de gevel. 

Villa Rica werd onder andere bewoond door een agent 

in wijnen en een arts. In december 1996 brandde de villa 

bijna geheel af maar werd het jaar daarop prachtig in 

oude stijl herbouwd.

De drie oorspronkelijke villa’s hebben veel elementen van 

Art Nouveau (Jugendstil). Deze architectuurstroming (tus-

sen ongeveer 1880 en 1914) vond haar inspiratie in natuur-

motieven. villa 1 (Tweede Oude Heselaan 522) en Villa 2 

(Emmalaan 10) zijn vroege ontwerpen van Oscar Leeuw 

(1866-1944). Leeuw ontwierp ook Jachtslot Mookerheide, 

Museum Kam, Natuurmuseum (een voormalige synagoge) 

en Concertgebouw De Vereeniging. 

(2)

Oud-bewoners en huidige eigenaars kunnen aanvullende informatie, foto’s en anekdotes  

doorgeven aan de auteur via ernst.berends@kpnplanet.nl.

In de tuin van villa 2, ook uit 1903, vond de huidige bewoner 

diverse gietijzeren rekken. Op de ‘nieuwbouwfoto’ uit 1903 

zag hij dat deze ooit voor de vensterbanken van de ramen 

gezeten hadden!

Iedere kamer van villa 1, gebouwd in 1903, heeft een ander 

glas-in-lood motief en een typische Jugendstil brievenbus. 

De bewoners van deze villa waren onder andere een direc-

teur van een margarinefabriek, een verenfabrikant en een 

verwarmingstechnicus. 
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<   advertenties   >

Iets te vieren !

Op een uniek plekje in Nijmegen, 

in een persoonlijke sfeer.

www.sfeerhuys.nl

1985-2010

25 jaar 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

Oplossingsgerichte cognitieve therapie en coaching
Mindfulness

Cogmed Werkgeheugen Training
Psychodiagnostisch onderzoek

Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen

024-3782314
gerjo.pieters@wanadoo.nl

www.gerjopieters.nl

Gehoord in Hees
Door: Jacques de Vroomen

Willem, die liet zijn hond uit. Daar bij dat weitje van Lap. Of 

nog wat verder. Achter de Bredestraat. Af en toe lopen daar 

van die jagers. Je weet wel. Nou heb je daaronder van die 

malloten. Als die een konijn zien, zien ze niets anders meer. 

Dus Willem zagen ze niet maar die liep daar wel. Krijgt ie 

me toch even een schot hagel in zijn onderlijf. Nou, dat wil 

je niet weten. Zoveel hagel dat ze dat spul er niet allemaal 

uit kunnen halen. Is gewoon geen beginnen aan. En weet 

je, als hij nou moet plassen dan plast hij niet één maar vijf 

stralen. Het is bij hem daaronder een compleet vergiet.

Halte Hees
Door: Henk Termeer

Sinds begin oktober rijden er tijdelijk stadsbussen door 

Hees met provisorische haltes op de Wolfkuilseweg en de 

Venusstraat. Lijn 6 rijdt niet zoals normaal de Molenweg 

helemaal af maar slaat vier keer per uur bij het geblokkeer-

de stuk rechtsaf de Wolfkuilseweg in, gaat verderop links-

af de Schependomlaan in en komt na heel wat bochten 

en verkeersdrempels via Uranusstraat, Kometenstraat, 

Planetenstraat, Venusstraat en Daniëlsweg weer uit op de 

Paul Krugerstraat. In december moet de Molenweg hele-

maal gereconstrueerd zijn en hernemen de stadbussen 

hun oorspronkelijke kortere route van en naar Neerbosch.

 

De huidige passagiers van lijn 6 zijn in zekere zin de opvol-

gers van de talrijke Nijmegenaren die van 1889 tot 1955 

(tot 1922 stoomtram, daarna elektrisch) bij het station 

of op de Korenbeurs (Kronenburgerpark) tramlijn 3 naar 

Hees namen. Die toen nog bijzonder groene en schilder-

achtige route liep via Hezelpoort, Krayenhofflaan, Oude 

Heeselaan, Dorpsstraat (Schependomlaan) en Kerkstraat 

tot aan het keerpunt bij de Witte Poort in Neerbosch. In 

museum De Stratemakerstoren kunt u tot in mei 2011 op 

de mooie tentoonstelling Met de tram zelf bekijken hoe dat 

er toen uitzag.
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Tekening: Fred Marcus
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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 
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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

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

School’s cool Nijmegen zoekt goedopgeleide 
vrijwilligers (hbo-wo-niveau) die als mentor een 
brugklasser willen ondersteunen.
Kunt u zich inleven in een 12-13-jarige en zoekt u 
zinvol vrijwilligerswerk? Meldt u dan aan!
Wij bieden onkostenvergoeding en coaching.
tel. 024-3503466

info@schoolscoolnijmegen.nl
www.schoolscoolnijmegen .nl

> 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
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Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
Ton van Seters (Voorzitter), tel 024 3770765

Toon Zondag (Penningmeester), tel 024 3782876

Wilma van Seters-van Steen (Secretaris), tel 024 3770765

Miny Schennink-Paus, tel 024 3772436

Minke Veldhoen, e-mail:  minke@dorpsbelnaghees@hotmail.com

Siebold de Graaf, tel 024 3481776

Jacques Huybrechts, tel 024 3780875

Secretariaat 
Wilma van Seters-van Steen, tel 024 377 07 65

Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen

e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl

giro: 349955 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Hees

Ledenadministratie
ledenadmin@dorpsbelanghees.nl

Lid worden? 
U kunt lid worden via e-mail met de ledenadministratie of telefonisch via 

het secretariaat van de vereniging.  Het lidmaatschap kost € 10,- per jaar. 

Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart. Indien u elektronisch betaalt 

verzoeken wij u om tevens uw adres en postcode te vermelden. 

e-mail penningmeester: financien@dorpsbelanghees.nl

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen 
Groen Hees: Ab Verheul, tel 024 377 99 14

Historie: Jan Brauer a.i., tel 024 378 56 82

Ruimtelijke Ordening: Jan de Kanter, tel 024 378 05 08

Milieu: Ton van Seters, tel 024 377 07 65

Bouwdorp Hees: Monique Vermeulen tel 024 848 58 18

Redactie
Minke Veldhoen (eindredactie), Wilma van Seters-van Steen,  

Henk Termeer, Jan Brauer, Jacques de Vroomen.

vormgeving: Simone Weijs

fotografie: Frank Jongejan 

advertenties: Toon Zondag

Redactieadres van de Stenen Bank 
Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen, tel 024 377 07 65

e-mail dorpsbelanghees@planet.nl

Drukwerk : Benda drukkers, Nijmegen

Let op! : Kopij inleveren voor 27 februari 2011 op het redactieadres.

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

destenenbank

Bezoek de vernieuwde website van de vereniging
www.dorpsbelanghees.nl

C017135

Ik zie, ik zie… Heese details
De locatie van het hertengewei uit het juninummer, inmiddels het 

tweede zoekplaatje, was niet gemakkelijk, zo bleek uit het aantal 

inzendingen. Mevrouw Peters heeft met het inzenden van de juiste 

oplossing inmiddels een boekenbon gekregen.

Hopelijk is deze foto makkelijker… Wie het weet, mag het zeggen 

(bewoner uiteraard uitgesloten).

Kent u ook zo’n bijzonder detail? Stuur het op naar de redactie. Je moet 

het gewoon met het blote oog vanaf de openbare weg kunnen zien. 

Oplossingen en foto’s naar: dorpsbelanghees@planet.nl.

Foto: Frank Jongejan
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