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Voorjaarsagenda Hees
Q Algemene ledenvergadering donderdag 14 april, 20 uur, Petruskerk (zie berichten)
Q Culturele Manifestatie SCC 14 t/m 22 mei (zie pagina 15)
Q Kinderspelmiddag zondag 29 mei, 14 uur, Planetenpark (zie pagina 9)

Voor de uitgebreide activiteitenagenda: zie berichten pagina 4 en de website: www.dorpsbelanghees.nl.

destenenbank
 In dIt nummer…
Naast de column, de kinderpagina en andere vaste rubrieken maar liefst twee kennismakingen in 

deze ‘bank’: met Jan de Kanter, de nieuwe voorzitter van Werkgroep Ruimtelijke Ordening, en met 

het prachtige boek over Hees dat in juli verschijnt. Apart nog een bijlage met het verenigingsnieuws.  

Kortom, er staat weer veel te lezen in dit voorjaarsnummer!

kwartaalblad van de Vereniging Dorpsbelang Hees  |  losse nummers €2,50  |  jaargang 19  |  maart 2011

Raad van State akkoord
met bouw tweede Stadsbrug
Door: Ton van Seters

Op 23 februari jl. heeft de Raad van State besloten dat de gemeente Nijmegen 

haar tweede stadsbrug mag aanleggen. Daarbij werden alle bezwaren van o.a. 

onze vereniging tegen deze stadsbrug afgewezen. Het maakt een einde aan 

een juridische strijd van ruim vier jaar tegen dit voorstel.

In een reactie laat de gemeente Nijmegen weten dat – na de opening van de 

nieuwe stadsbrug eind 2013 – de overlast voor de omliggende wijken niet groter 

zal worden ondanks de toename van het verkeer op de Energieweg. Wij blijven 

echter sceptisch over deze belofte en zullen de eventuele aantasting van de 

leefbaarheid van Hees in de toekomst kritisch blijven volgen.

Nadere informatie over de nieuwe stadsbrug kunt u vinden op de speciale 

gemeentewebsite nijmegenstadsbrug.nl.

De nieuwe Stadsbrug | Visualisatie: bmd
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Hees waren gevestigd.

De Dominicanessen aan de Dennenstraat waren rond 1850 

begonnen met lessen handwerken voor meisjes en vrou

wen, maar al snel kwam er ook een bewaarschool voor 

kleuters en lager onderwijs voor jongens en meisjes uit 

Hees en Neerbosch. De lessen werden aanvankelijk gege

ven in lokalen van het klooster. In 1886 kwam er een apart 

schoolgebouw en in maart 1968 werd verhuisd naar een 

nieuwe school aan de Henri Dunantstraat, met de naam 

De Lanteerne, die symbolisch het licht op het levenspad 

van het kind moest leveren.

De Lanteerne kreeg in de jaren ’60 en ’70 landelijke 

bekendheid omdat het een toonaangevende school werd 

voor onderwijs volgens de Jenaplanmethode. Busladingen 

vol docenten kwamen naar Hees om te kijken naar de 

onderwijspraktijk. De populariteit was vooral te danken 

aan de inzet en inspiratie van directrice, de Dominicanes 

Madeleine Ahsmann. Zuster Madeleine wist tal van inspi

rerende jonge docenten aan te trekken die vorm gaven aan 

de Jenaplanprincipes. Denk daarbij aan uitgangspunten 

als: alle kinderen zijn verschillend, echt samen werken, 

samen doen en samen denken, oriëntatie op de samen

leving. 

Hoogbejaard woont zuster Madeleine thans in huize Rosa 

naast het oude klooster aan de Dennenstraat, waar ze 

onlangs naar terugkeerde uit Spanje, waar ze in 1985, toen 

ze met pensioen ging, in stilte in een klooster was gaan 

leven. De Lanteerne telt nu zo’n 600 leerlingen en 40 leer

krachten.

In het boek zal meer over De Lanteerne en het onderwijs 

in Hees te lezen staan, zoals Openbare School no. 5, tuin

bouwonderwijs (Helicon). Ook schreef Loek Janssen een 

mooi overzicht over de vele jeugdzorg instellingen die in 

Juli 2011 is het zover: het langverwachte boek over Hees, getiteld Hees bij Nijmegen – 
De geschiedenis van een oud dorp naar een moderne wijk, tussen 1000 en 2010 verschijnt, 
boordevol informatie en geïllustreerd met vele foto’s en kaarten. U zal later meer 
informatie ontvangen over het bestellen van dit prachtige boek, maar hier vast een 
klein voorproefje van wat er zoal in het boek staat, én een stukje dat gesneuveld is 
maar de redactie de lezers van de Stenen Bank niet wilde onthouden.

Wel in het boek 
Samen werken in De Lanteerne

Niet in het boek
Sport: alleen voor rijke heren

Nee, deze foto komt niet in het boek over de geschiedenis 

van Hees, maar heeft er wel mee te maken. Je zou het niet 

zeggen, maar de foto is een typische ‘sportfoto’; ruim 100 

jaar oud. We zien op deze foto van circa 1905 de bestuurs

leden van Quick, de in 1888 opgerichte Nijmeegse voetbal, 

cricket en atletiekvereniging. Sport was toen vooral een 

activiteit voor rijke heren, zoals ook deze foto illustreert. 

De elite had immers vrije tijd genoeg en kon gaan jagen, 

paardrijden of wielrennen. Ook atletiek en voetbal werden 

in die tijd populair als nieuwe sporten. Arme sloebers had

den daar geen geld voor en zij hadden alle tijd nodig om 

een schamel bestaan bij elkaar te scharrelen.

Op de bestuurstafel zit links met bolhoedje op de knie 

de captain van het eerste team van Quick, Evert Bouvy 

(geb. 1881) en daarnaast met sigaret zijn zwager ‘Poppy’ 

Clifford (geb. 1880). Heesenaar ‘Poppy’ Clifford, heette vol

uit – let op! – Christiaan Theodoor Franciscus Oetgens van 

Waveren Pancras Clifford. 

De Cliffords woonden in Villa 

Kemedjing, de villa van het kloos

tercomplex Sancta Maria aan de 

Bredestraat. Dat huis staat er nu nog. 

Deze familie had midden 19e eeuw 

fortuin gemaakt in de suikerindustrie 

in NederlandsIndië. Ze vestigden 

zich rond 1860 in Hees en kochten 

veel grond en boerderijen op. Dat ze 

schatrijk waren weten we door twee 

boedelbeschrijvingen uit 1895 en 

1897. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat 

er voor 400 gulden wijn in de kelder 

lag. Verder bezat men voor duizenden 

guldens aan sierraden, een ring met 

briljant van 250 gulden en oorringen 

van 400 gulden. Volgens het CBS moet je deze bedragen 

met 25 vermenigvuldigen om de waarde van vandaag te 

krijgen, en dan nog omrekenen naar euro’s! Ook stond er 

een pianino op de lijst, en boeken, drie paarden, vier ruitui

gen, zeven geweren en zes jachthonden, luisterend naar 

de namen Pluto, Banco, Bella, Petit, Tax en Rob!

Heese sport
Overigens speelde een broertje van Evert Bouvy, Dolf, later 

in het Nederlands Elftal, maar dat terzijde.

Dit verhaal komt dus niet in het boek over Hees. Wat dan 

wel? Allerlei andere informatie over de Cliffords, villa’s van 

renteniers uit Indië, oudkoloniale militairen, Insulinde etc. 

Ook de Heese sporters en hun meer ‘volkse’ sportvereni

gingen komen uitvoerig aan bod. Nog even geduld: in juli 

2011 komt het boek uit!

Moderne leermiddelen 1974: de bandrecorder 

doet z’n intrede in het basisonderwijs

Zuster Madeleine

De Lanteerne anno 2011 | foto: Frank Jongejan

Quick bestuur 1905 | foto: Regionaal Archief Nijmegen

Door: Jan Brauer
Villa Kemedjing | foto: Frank Jongejan
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ROvoorzitter Jan de Kanter

Foto: Frank Jongejan

5 vragen aan Jan de Kanter

1. Waar in Hees woon je?
“Ik woon in de Kerkstraat. Vroeger zeiden we: tegenover 

bloemisterij Hutting. Nu zeggen we wel: in het huis met 

het ‘torentje’ met een heuse naam: Villa Eikenhof. We 

wonen er nu zo’n vijftien jaar. Toen we de straat en het 

huis zagen was het liefde op het eerste gezicht. In de 

periode dat we huis opknapten, is het ‘halve dorp’ bij ons 

langs geweest want ze waren vroeger wel eens in het huis 

geweest en waren benieuwd hoe het er nu uitzag…”

2. Wat is je belangrijkste tijdsbesteding?
“Ik werk fulltime, dus ja, het werk slokt een groot deel van 

de beschikbare tijd op. Het hoofdkantoor van mijn werk 

staat in Bunnik, dus met reistijd erbij ben ik al bijna een 

halve dag kwijt. Daarom is het zo heerlijk dat de dagen 

weer langer worden. Heb je niet de neiging om je ’s avonds 

‘in je hol’ terug te trekken en al helemaal als het buiten ook 

nog koud is.

“Ik ben als strategisch adviseur verbonden aan wat heet 

een Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Wij 

helpen het bedrijfsleven bij het werven en behouden van 

voldoende en bekwame medewerkers. We doen dat door 

de vraag van de bedrijven af te stemmen met het veld 

van onderwijs, opleiding en scholing – afstemming met 

en inrichting van het beroepsgerichte onderwijs. Ons 

Kenniscentrum werkt voor de publieke sectoren zorg, wel

zijn, sport en onderwijs.”

3. Wat zijn je hobby’s?
“Ik kan natuurlijk zeggen: lezen, sporten, naar buiten, enz. 

maar ik ben niet zo van de hobby’s. Ik wil eigenlijk alles wel 

eens geprobeerd hebben, ben niet iemand die zich hele

maal verslingerd aan één onderwerp.”

4. Favoriete vakantiebestemming?
“Geen hobbyist, dus ook niet één favoriet vakantieland. 

Een beetje regelmaat zit er overigens wel in onze vakan

ties. De ene keer naar een stad; de andere keer zoeken we 

de ruimte op ergens buiten. Ben geen echte toerist. Ik zou 

liever een paar weken in een stad of gemeenschap ‘mee

draaien in het dagelijks leven’ dan als buitenstaander het 

alleen te bezichtigen.”

5. Waarom actief voor de Werkgroep 
Ruimtelijke Ordening in Hees?
“Hees is een dorp in de stad. En dat sfeertje willen we 

graag behouden. Dus moet je er tijd in stoppen en moeite 

voor doen. En in de afgelopen periode hebben we toch al 

zo vaak met de gemeente gestoeid over hoe dat sfeertje 

te behouden, dat het een kleine stap was om het dan ook 

maar te doen als voorzitter van de werkgroep.”

Een snelle kennismaking met de nieuwe voorzitter van Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Door: Minke Veldhoen

Uitgangspunten  
Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Niets is zo ‘gevaarlijk’ als een werkgroep die zomaar pretendeert de mening en de 
belangen van de bewoners van Hees te vertolken over zaken op het terrein van 
ruimtelijke ordening. Want, waar is dat op gebaseerd? Wij zijn immers geen gekozen 
gemeenteraad van Hees. De enige manier om duidelijk te krijgen of u zich in onze 
visie kunt vinden, is met u het gesprek aan te gaan. Daarom staat hieronder (de inge
korte versie van) onze visienotitie. Deze zullen wij ook presenteren op de algemene 
ledenvergadering in april, waarbij gelegenheid tot discussie zal zijn.

Door: Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Waarom uitgangspunten vastleggen?
De Werkgroep Ruimtelijke Ordening vindt het belangrijk 

instemming en draagvlak te krijgen voor haar handelen. 

Door haar standpunten te baseren op vastgelegde uit

gangspunten is het mogelijk consistent, inzichtelijk en 

transparant te reageren op voorstellen tot wijziging en/of 

aanpassing van het geldende bestemmingsplan en van de 

ruimtelijke ordening van de wijk Hees. De uitgangspunten 

zorgen voor een kader om de activiteiten van de werk

groep te verantwoorden. Ze maken het bovendien moge

lijk in gesprek te gaan met de gemeente over de vraag hoe 

deze te realiseren. In verkiezingstijd zal de werkgroep de 

politieke partijen uitdagen verantwoording af te leggen 

over hoe het door hen gevoerde en te voeren beleid zich 

verhoudt tot onze uitgangspunten.

Dorpskarakter
Het algemene uitgangspunt van de werkgroep is geba

seerd op de statuten van de Vereniging Dorpsbelang Hees: 

“het versterken dan wel behouden van het dorpskarakter 

van Hees (artikel 1)”. Het consoliderende karakter van het 

(huidige) bestemmingsplan is voor de werkgroep daarom 

heel belangrijk.

Het karakter van Hees wordt in verschillende gemeente

lijke beleidsstukken omschreven als: een ‘dorp in de stad’, 

gave oude dorpskern, mooie statige panden en aantrek

kelijke beeldbepalende groenstructuur, sterke groenstruc

tuur, aanwezigheid oud groen, oude lanen, grote diepe tui

nen, bomenlanen, lage bebouwingsdichtheid, vrijstaande 

en grootschalige bebouwing in groene ruimte, open ruim

telijke structuur, een bij de bewoners geliefde woonwijk 

die door hen niet zo gauw wordt verlaten.

In het bestemmingsplan is vastgelegd dat slechts in zeer 
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beperkte mate een aantal woningen in Hees kan worden 

toegevoegd. En alleen daar waar andere (meer ongewens

te) functies uit het gebied verdwijnen. De potentiële gebie

den voor woningbouw worden in het bestemmingsplan 

limitatief genoemd. De werkgroep zal toekomstige  

(bouw)plannen c.q. voorstellen voor wijziging of het 

 verlenen van ontheffing van het huidige bestemmings

plan kritisch beoordelen en toetsen aan de hand van dit 

gemeentelijke beleid.

Vijf aspecten
Het algemene uitgangspunt is uitgewerkt in vijf aspecten 

van ruimtelijke ordening:

 Wonen, bebouwing:

 Behoud van historische, open, dorpse en groene 

karakter. Vasthouden aan consoliderende karak

ter van het bestemmingsplan. Geen uitbreiding van 

het bedrijventerrein, eerder afname. Energieweg en 

Neerbosscheweg vormen de (natuurlijke) grens tussen 

industrie en bebouwing.

 Groenvoorzieningen:

 Behoud en uitbreiding groenvoorzieningen. Versterken 

van ‘het groen’ als ‘bufferzone Hees’ tussen haven res

pectievelijk industriegebieden en de woongebieden van 

Hees.

 Verkeer, wegenstructuur:

 De woongebieden hebben het karakter van een ver

keersluw gebied. Zij worden omsloten door de hoofd

wegen die geen (regionale) doorstroomfunctie hebben 

(geen verkapte doortrekking A73). Versterken van de 

bomenstructuur (historische linten en hoofdwegen met 

laanbeplanting). Verhogen verkeersluwheid door het 

inrichten en aanpassen van de wegprofielen; niet door 

het aanbrengen van kunstmatige constructies als ver

keersdrempels.

 Water:

 Goede regulering van het (grond)water voor het behoud 

van het groen in Hees. Geen vervanging van groen door 

steen. Aandacht voor de kwaliteit van het grondwater 

(vanwege de ligging van industrieterrein in de buurt).

 Leefbaarheid (o.a. geluid, licht, geur, afval):

 Bij nieuwe ontwikkelingen dient de kwaliteit van 

het leven en wonen in Hees te worden gewaarborgd. 

Afname van de geluids, zicht en andere overlast van 

o.a. verkeer en bedrijven. Knelpunten dienen zoveel 

mogelijk ‘brongericht’ te worden aangepakt.

Geen zwart-wit-denken
De visie en uitgangspunten van de werkgroep gaan leven 

indien ze worden toegepast op specifieke situaties en 

voorstellen voor wijziging van het huidige bestemmings

plan. Daarbij wordt ook duidelijk dat het dagelijkse leven 

geen zwartwitdenken is. Uitgangspunten zijn mooi 

maar als dat tot gevolg heeft dat een terrein verloedert, 

vandalisme aantrekt of onaantrekkelijk is voor een inves

teerder om er iets mee te doen, wordt het de vraag welke 

concessies je als wijk wel en niet wilt doen. En heel vaak zal 

de werkgroep in dat grijze gebied moeten opereren. Het 

kan dus gebeuren dat de werkgroep in concrete situaties 

belangen zal moeten afwegen en bereid zal moeten zijn 

tot concessies.

Op dit moment zijn er vijftien aandachtsgebieden waar

voor voorstellen zijn gedaan tot wijziging van het bestem

mingsplan Hees. De werkgroep heeft in een werkdocu

ment per aandachtsgebied aangegeven hoe zij oordeelt 

over het verzoek tot wijziging. Daarbij zijn de betrokken

heid en de opvattingen van de direct omwonenden van 

groot belang. Bij voorkeur wordt aangesloten bij initiatie

ven van buurtbewoners c.q. direct betrokkenen. De werk

groep zal zo nodig echter ook zelf initiatief nemen.

Een uitgebreide versie van de uitgangspunten is te vinden 

op de site van de vereniging te vinden (inclusief de bron

verwijzingen naar de gemeentelijke documenten waar de 

uitgangspunten ook in zijn terug te vinden).  

Zie op pagina 1 van de Stenen Bank-berichten de uitnodi

ging voor de Algemene Ledenvergadering voor discussie

mogelijkheid rondom deze ROuitgangspunten.

Foto’s: Frank Jongejan
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Puzzel
Welk dier is dit? Teken lijntjes van 1 naar 2, 

van 2 naar 3, en zo verder… Daarna kan je 

hem mooi inkleuren!

Kinderagenda
Spelletjesmiddag
Spijkerpoepen, blikgooien, voetballen, 

Twister spelen, ringenwerpen…  

Kom je weer gezellig spelletjes spelen 

in het park én je laten schminken?  

Met uiteraard ook wat lekkers voor 

iedereen. Ook heel gezellig voor 

papa’s en mama’s!

De spelletjesmiddag is op zon

dag 29 mei 2011, om 14 uur (tot 16 

uur) in het Kometenpark (kruising 

Planetenstraat, Kometenstraat en 

Uranusstraat).

Zoals altijd is het gratis en zijn broer

tjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes 

en buurkinderen ook welkom.

Vragen of suggesties? Mail naar Roos: 

roos.dorpsbelanghees@hotmail.com.

Lieveheersbeestjes
Welke twee plaatjes zijn precies hetzelfde?

Kinderpagina

Raadsel
Wat doet 999 keer tik en een keer tak?

Het wordt weer gigantisch leuk!
Organisatie Bouwdorp Hees weer in volle gang

Super Sandra en het programma tot informatie voor de 

vrijwilligers, de lijst met sponsoren en het inschrijvingsfor

mulier. Kijk snel op www.bouwdorphees.nl! Ook de foto’s 

van vorig jaar zijn hier te bekijken.

Geld, spijkers, broodjes…
De vrijwilligers zijn druk bezig met het vinden van spon

soren. En wat hebben ze tot nu toe veel positieve reacties 

gekregen! Bedrijven geven niet alleen geld maar vaak ook 

spullen. Spijkers, pallets, broodjes, petjes, knutselspullen… 

het kan niet gek genoeg en we hebben er nooit genoeg van. 

Dank jullie wel, sponsoren!

Oplossing Raadsel: Een duizendpoot met een houten been.

Oplossing Lieveheersbeestjes: twee en zes.

Wat was het eerste Bouwdorp Hees een succes! Zo’n 115 

kinderen timmerden, knutselden en speelden in de laatste 

week van de zomervakantie dat het een lieve lust was. 

En dat willen we in de zomer van 2011 weer! De vrijwil

ligers van de werkgroep – Ilona, Monique, Hetty, Bianca en 

Debby – zijn alweer druk bezig om alles te regelen.

150 deelnemers
Van zondag 14 t/m vrijdag 19 augustus 2011 wordt er 

weer een Bouwdorp georganiseerd in het Kometenpark 

in Hees. Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen dagelijks van 

10 tot 15 uur meedoen aan allerlei activiteiten. Van het 

bouwen van hutten, het knutselen van vlaggen, brieven

bussen en gordijnen tot het meedoen aan een vossenjacht. 

Ontspanning en plezier staan hierbij voorop. Dit jaar kun

nen er zelfs 150 kinderen deelnemen.

GiGaGantisch
Linke Leonie, Coole Chris en Super Sandra hebben al laten 

weten dat ze naar het Bouwdorp komen. Maar wie zijn 

ze? Waar komen ze vandaan? En wat komen ze doen? 

GiGaGantisch veel vragen. Dus zorg dat je op de hoogte 

blijft! En waar kun je alles vinden over het bouwdorp? 

Op de nieuwe (!) internetsite kun je alles lezen. Van 

Door: Hetty Vonk

Helden gezocht!
Voor het bouwdorp zijn we op zoek naar 

heldhaftige vaders/moeders/verzorgers.

Wil je tijdens de week je handen uit de mouwen 

steken, meld je dan aan op de website of stuur een 

mailtje naar info@bouwdorphees.nl. De kinderen 

waarderen de hulp enorm!
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Een benzinepomp in de Oscar Carréstraat? Dat was de 

eerste gedachte bij het zien van het object. Maar nee hoor, 

het is een modern vormgegeven infozuil van de gemeente 

waarop netjes staat aangegeven dat hier het Oscar Carré

sportpark ligt. Nu zie je daar in de buurt op zaterdagoch

tend ook vaak clusters van drie á vier auto’s volgeladen 

met nerveuze E en Fvoetballertjes door de straten dolen. 

Soms stoppen de net zo nerveuze ouders om te vragen 

waar de velden van Nijmeegse Boys of SV Nijmegen liggen.

Door dit moderne straatmeubilair kunnen de E en Fjes 

iets gerichter naar het doel. En er zit nog geen graffiti op! 

Zouden de jonge sporters weten welke grote sportheld die 

Oscar was? Was dat:

A. De ‘Coen Moulijn’ van NEC tussen 1950 en 1960,

B. Nijmeegse speerwerper op de Olympische Spelen in 

London 1928, of:

C. Amsterdamse circustheaterdirecteur die in 1905 vlak

bij een villa bewoonde

Gewoon snel effe voor de wedstrijd googlen op de iPhone 

jongens!

Heese historie
schept een band
Door: Henk Termeer

Column

Als lid van de Werkgroep Historie heb ik van nabij mee

gemaakt hoe meer kennis van ons nabije verleden ervoor 

zorgt dat je je woonomgeving anders gaat zien en beter 

gaat begrijpen. Dat je gaat inzien waarom het zo gewor

den is en dat die omgeving ook dichter bij je komt te staan 

en je al snel dierbaarder wordt.

Het heeft natuurlijk geen greintje economisch nut 

om te weten waarom Hees zo heet en waarom de 

Schependomlaan, de Bredestraat en de Kerkstraat lopen 

zoals ze nu lopen, maar je woont, wandelt of fietst daar 

wel anders en bewuster als je dat wél weet. Te beseffen 

hoe eeuwenlang het water en de vesting Nijmegen het lot 

van Hees bepaalden en later het MaasWaalkanaal en nu 

de nieuwe stadsbrug, geeft je niet alleen historisch besef 

en diepte maar ook houvast, zeker als je ziet hoe verschil

lend de Heesenaren van toen op die ontwikkelingen heb

ben gereageerd. ‘Inburgeren’ gaat zoveel makkelijker als je 

de wortels kent en deelt.

Nu het boek Hees bij Nijmegen bijna klaar is, zou ik alle 

oude en nieuwe Heesenaren dan ook willen aansporen 

om deze kans op een band met de wording en ontwikke

ling van hun woon en/of werkomgeving te grijpen. Als je 

wilt weten hoe Hees zich ontwikkelde van een bijzonder 

en oud dorp ‘onder Nijmegen’ tot een karaktervolle stads

wijk van Nijmegen, is dit een buitenkans. Alleen al gezien 

de luttele prijs die de vereniging vraagt, valt hier veel te 

 winnen.

Nieuwerwets straatmeubilair
Door: Jan Brauer

“Meneer, mevrouw, 
heeft u…?!”
Door: Jacques de Vroomen

Waar denk je aan bij bedelende kinderen? Aan ontwikke

lingslanden? Maar je hebt ze ook in Nederland. Ze bedelen 

niet om geld of voedsel maar om… voetbalplaatjes! Albert 

Heijn heeft er een stel gevangen en in een kooi gestopt. 

Anders dan in de dierentuin mogen bezoekers hen voede

ren. Met… voetbalplaatjes. Foto: Frank Jongejan
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Hees bevrijd
Door: Henk Termeer

Zo’n foto als hieronder staat, die zouden we graag voor Hees vinden, als die 

bestaat tenminste. Alle oudere Heesenaren roepen we daarom op om hun foto

album of fotodoos nog eens door te neuzen op foto’s uit de bevrijdingstijd van 

Hees. Alle inzendingen zijn welkom! 

Verder willen we graag weten waar de hier opgenomen foto uit het Imperial 

War Museum is gemaakt. Bij het benzinestation op de Muldersweg, dachten we 

eerst. Maar de huidige bewoner, Koos van Lith, hielp ons al snel uit de droom: 

het is niet zijn beroemde benzinestation. Maar waar speelt de afgebeelde 

scene zich dan af? Ergens tussen Eindhoven en Nijmegen, want de titel die de 

Britse oorlogsfotograaf eraan gaf, is “Dutch civilians ride on a jeep during the 

advance towards Nijmegen, 20 September 1944”. Ze kwamen daar dus langs 

een Shellbenzinestation aan een doorgaande weg met winkels (zie de teksten 

‘kantoor’ en ‘WABO’). Wie weet welke stad of dorp de jeeps hier binnenrijden?

U kunt de gegevens met vermelding van uw naam en adres op papier opsturen 

naar de vereniging; contactgegevens vindt u achterop de Stenen Bank.

Op zoek naar Nijmeegse oorlogsslachtoffers
Door: Bart Janssen

 vertellen waar en onder welke tragische omstandigheden 

de slachtoffers in of buiten Nijmegen de dood vonden. 

Vaak beschikt men zelfs nog over dagboeken, prentjes, 

foto’s, krantenknipsels, brieven of andere informatie met 

betrekking tot de slachtoffers, die men in de loop der jaren 

in koffers of op zolders heeft opgeslagen.

Mede dankzij de site oorlogsdoden hebben honderden 

slachtoffers na tientallen jaren alsnog een gezicht gekre

gen. Van vele honderden anderen hebben we echter nog 

helemaal geen informatie, zelfs geen foto.

Door middel van deze oproep hopen wij allereerst de 

nabestaanden te bereiken, die iets over de slachtoffers van 

de oorlog in Nijmegen kunnen vertellen of die over rele

vante informatie beschikken. Daarnaast hopen wij dat de 

lezers van deze wijkkrant ons met nog niet bekende nabe

staanden in contact willen brengen. 

De slachtoffers van de oorlog mogen niet vergeten wor

den.

U kunt mailen naar info@oorlogsdodennijmegen.nl of 

bellen naar: Carla RieterMichelotti (0243609369) of 

Bart Janssen (0243563879).

Slachtoffers herdenken
Op 22 februari herdenkt Nijmegen de vele honderden 

doden die vielen bij het bombardement van 1944. Op 4 mei 

gaat de aandacht uit naar alle oorlogsdoden in Nijmegen. 

We denken dan ook aan de mannen die in 1940, bij de 

inval van de Duitsers, het leven lieten, aan de honderden 

Nijmeegse joden die de oorlog niet overleefden, aan de 

doden van de bombardementen op de Roerstraat en de 

Niersstraat (1941), de Hatertseweg en de Dorpsstraat 

(1942), aan de honderden Nijmegenaren die voor de 

Arbeitseinsatz naar Duitsland moesten en nooit terug 

keerden, aan de tientallen verzetsmensen die gruwelijk 

werden omgebracht en aan de vele honderden stadsgeno

ten die omkwamen in de periode van september 1944 tot 

maart 1945, toen Nijmegen frontstad was. Nijmegen was 

met ongeveer 2600 doden de zwaarst getroffen stad van 

Nederland.

Informatie over de Nijmeegse oorlogsdoden
In 2005 verscheen het boek De pijn die blijft, met honder

den ooggetuigenverslagen van het bombardement van 

Nijmegen op 22 februari 1944, en sinds enige jaren werk ik 

aan een vervolg op dit boek. Ditmaal met de verhalen van 

de nabestaanden van de overige Nijmeegse oorlogsslacht

offers.

De website www.oorlogsdodennijmegen.nl bestaat sinds 

2008, een samenwerkingsverband van het 4/5 mei comité 

Nijmegen, de Radboud Universiteit, het Regionaal Archief 

Nijmegen, het Bevrijdingsmuseum Groesbeek en onderge

tekende. De redactie van deze site tracht alle informatie 

over de oorlogsdoden van Nijmegen en omgeving te verza

melen als eerbetoon aan de gevallenen, als steun voor de 

nabestaanden en als materiaal voor wetenschappelijk  en 

historisch onderzoek en voor andere geïnteresseerden.

Dagboeken, prentjes, brieven
Het wordt echter steeds moeilijker nabestaanden en 

documentatiemateriaal te achterhalen. Toch blijken er 

nog steeds broers en zussen, neven en nichten, vrienden, 

klasgenoten, buren en collega’s van de slachtoffers te 

leven die, uit de eerste hand of via overlevering, kunnen 

Een krantenbericht van 30 november 1943; uit

eindelijk zullen maar liefst negen Heese paters 

overlijden na het eten van bedorven vlees uit blik. 

Een groot Hees’ oorlogsdrama! Bron: Provinciale 

Overijsselsche en Zwolsche Courant

Vorig jaar was het 65 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. 
Talloze bewoners van de stad verloren familieleden, vrienden of kennissen. Vrijwel ieder 
gezin werd, direct of indirect, getroffen door het verdriet dat de oorlog teweeg bracht.
Een oproep voor informatie over slachtoffers van Nijmegen en omgeving.
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Geacht Kerkbestuur,
Feitelijk is in onze Petruskerk sinds enkele jaren een oud 

middeleeuws gebruik in ere hersteld. Ook in de middeleeu

wen werden kerken immers niet alleen voor de eredienst 

gebruikt, maar deden ze ook dienst voor vele soorten 

‘wereldlijke’ bijeenkomsten. Niet zelden functioneerden ze 

zelfs als overdekte marktplaats. Onze Lieve Heer had daar 

geen moeite mee. Zoals hij – neem ik aan – het ook niet 

bezwaarlijk vindt dat onze dorpsclub er bijeenkomsten 

houdt. Bijvoorbeeld om er een nieuwjaarsborrel te drinken.

Nu we dan toch een middeleeuws gebruik in ere hersteld 

hebben, stel ik voor om nog wat verder te gaan en ook het 

interieur van de kerk een wat middeleeuwser aanzicht te 

geven. En als ik dat schrijf, heb ik het over de banken in de 

kerk. Vijfhonderd jaar geleden stonden er nergens banken 

in kerken en dus ook niet in onze Petruskerk. Bezoekers 

knielden en zaten niet, maar bleven staan. Het lijkt me 

een uitstekend idee om wat dit betreft de middeleeuwen 

weer terug te halen in Hees. Dus de banken de kerk uit. Als 

zitmeubel – dat zult u toch ook toegeven – zijn die banken 

ronduit martelwerktuigen. Geen bedenksel van God maar 

van al te strenge dominees, die vonden dat je vooral hier 

op aarde was om te lijden. Plezier kon je daarna, nog een 

hele eeuwigheid lang, in de hemel hebben. Daar moest je 

niet voortijdig, tijdens je leven dus, mee beginnen.

Waar nu die meedogenloze eikenhouten banken onbe

weeglijk met schroeven in de grond verankerd zitten, 

zouden prettig zittende stoelen geplaatst kunnen worden. 

Bij voorkeur stapelstoelen want daarmee kun je met wei

nig moeite een fraaie lege ruimte scheppen. En met die 

nieuwe ruimte is de kerk meteen ook voor veel meer doel

einden bruikbaar.

Dat kost geld, zult u zeggen. Inderdaad. Ik reik graag de 

helpende hand en doe daarom een voorstel. We nodigen 

onze dorpsgenoten uit een stoel te sponsoren. En als 

iemand zo’n stoel betaalt, wordt er een klein plaatje op 

geschroefd met zijn of haar naam erop. Heesenaren zijn 

hartstikke leuke mensen maar ik neem gemakshalve toch 

maar aan dat ze net zo ijdel zijn als de rest van de wereld. 

Je kunt ook vier stoelen betalen. Met een plaatje voor ieder 

gezinslid. Of acht: kunnen ook de kleinkinderen erop.

Ik meld me alvast aan voor een stoel. Is er al één schaap 

over de dam.

Wat dunkt u, geachte kerkbestuurders?

Met vriendelijke groet,

Jacques de Vroomen 

Culturele manifestatie 
mei 2011
Feestelijk vijfjarig bestaan 

Stichting Cultuur Criterium

In mei zal een grote Culturele Manifestatie plaats
vinden in zeven Nijmeegse kerkgebouwen, waaron
der natuurlijk ook in ‘onze eigen’ Petruskerk aan de 
Schependomlaan, ter viering en afsluiting van het 
vijfjarig bestaan van de Stichting Cultuur Criterium 
(SCC), dat in 2005 werd opgericht. De centrale 
gedachte is dat kerkgebouwen een rijke culturele tra
ditie vertegenwoordigen, die ook in onze tijd op veel
zijdige wijze tot uitdrukking kan worden gebracht. In 
deze feestelijke week krijgt dat gestalte in een combi
natie van exposities, concerten en een symposium.

Kunstenaars en muziekensembles
Ca. vijftien (semi)professionele beeldend kunstenaars die 

in de afgelopen vijf jaar hebben geëxposeerd tijdens de 

culturele manifestaties van SCC, zullen in de verschillende 

kerkgebouwen met werken exposeren. Ook verschillende 

muziekensembles die de afgelopen jaren hebben bijgedra

gen, zullen in de kerken uitvoeringen, geïnspireerd door 

Italiaanse componisten, verzorgen.

Symposium en kerkentocht
Op 19 mei zal in de Maranathakerk, Steenbokstraat, een 

symposium plaatsvinden met als thema: nevengebruik en 

herbestemming kerkgebouwen. Het wordt georganiseerd 

omdat nevengebruik veelal voorafgaat aan of samengaat 

met herbestemming. Eigenaren van kerkgebouwen, ver

antwoordelijke overheden en betrokken burgers uit de 

samenleving zullen zich gezamenlijk buigen over de vraag 

hoe kerkgebouwen in de huidige tijd optimaal tot hun 

recht kunnen komen.

Vooraf aan het symposium zal op maandag 16 mei per fiets 

een rondgang gemaakt worden langs de kerkgebouwen 

met gidsen van het Gilde Nijmegen en mogelijk een archi

tect. Rond 14.30 uur verwacht men bij de Petruskerk aan

gekomen te zijn.

Op de websites www.cultuurcriterium.nl en www.bach

cantatenijmegen.nl vindt u alle gegevens van boven

staande activiteiten. Verder blijft SCC zich natuurlijk ook 

nog richten op de maandelijkse organisatie van de uit

voering van Bachcantates! Zie ook pagina 4 van de Stenen 
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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

0243782314
gerjo.pieters@wanadoo.nl

www.gerjopieters.nl

www.cjgnijmegen.nl 088 001 13 11

info@cjgnijmegen.nl

Voor kleine en grote vragen
over opvoeden

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor
alle ouders in Nijmegen. Voor kleine en grote 
vragen over opvoeden. Voor tips en advies
van deskundigen.

bellen
mailen
chatten

Kapsalon MARGOT

Godfried Bomansstraat 22
6543 JA Nijmegen

Openingstijden:
Dinsdag 9.00  20.00 uur

Woensdag t/m Vrijdag
9.00  17.30 uur

Tel: 024  845 02 11

Margot is uw vaste kapster
Knippen vanaf 15 euro

Voor tarieven zie:

www.kapsalonmargot.nl


Bij inlevering advertentie
eenmalige korting van 10%✁

Adverteren in uw wijk?

Hier kan de volgende keer  

uw advertentie staan.

Collecteren
Door: Jacques de Vroomen

De klap kwam in de Oscar 

Carréstraat. Omdat ik 

vond dat ik maar weer 

eens iets sociaals 

moest doen had ik ‘ja’ 

gezegd op het ver

zoek om collectant te 

worden voor Amnesty 

International. Dat col

lecteren viel niet tegen: 

veel vriendelijke mensen. 

Bij negen van de tien deuren 

wordt er wel wat in je collectebus gestopt. 

Verder is het ook interessant om te horen 

hoeveel verschillende deurbellen er in de 

handel zijn: allerlei vogelgeluiden, honden

geblaf, de Marseillaise, in vereenvoudigde 

toonzetting, en zelfs iets wat op de Last 

Post leek. Ik had achter die bel op een stok

oude man gerekend maar het bleek een 

zeer jeugdige vrouw te zijn. Nee, dat collec

teren viel best mee. Ik kreeg er gaandeweg 

zelfs wat plezier in.

Tot ik dus bij die bewuste deur van de Oscar 

Carréstraat aanbelde. De dame van mid

delbare leeftijd die de deur opende, keek 

me met een strenge, vorsende blik aan. 

“Mijnheer”, sprak zij, “u heeft geen kaartje 

om uw hals. Ik ben ook collectant, voor De 

Nierstichting. Iedereen kan wel zeggen dat 

hij voor een goed doel collecteert. Er staan 

af en toe ook oplichters voor de deur.”

Ik zweeg beschaamd. Ze had gelijk. Ik 

had inderdaad zo’n legitimerend kaartje 

gekregen, maar had het thuis laten liggen. 

Beginneling. Was nog lang geen geschoold 

collectant, dat bleek nu wel. Na enkele 

seconden wederzijds zwijgen, werden de 

trekken in het strenge gelaat tegenover 

mij wat milder. Dat was de inleiding op de 

genadeslag: “Ik zal even mijn portemonnee 

halen. U bent een oude man. Dus u zult wel 

betrouwbaar zijn.” Er is niks beledigen

der dan de constatering dat er geen enkel 

gevaar van je uitgaat.

Gehoord in Hees
Door: Jacques de Vroomen

Tekening: Fred Marcus



destenenbank   |  maart 201118 19destenenbank   |  maart 2011

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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S I N D S 1 8 9 7

  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 (hbowoniveau) die als mentor een 
brugklasser willen ondersteunen.
Kunt u zich inleven in een 1213jarige en zoekt u 
zinvol vrijwilligerswerk? Meldt u dan aan!
Wij bieden onkostenvergoeding en coaching.
tel. 0243503466

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.dorpsbelanghees@hotmail.com

Siebold de Graaf, tel: 024-3481776

Jacques Huybrechts, tel: 024-3780875

Secretariaat 
Wilma van Seters-van Steen, tel: 024-3770765

Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen

e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl

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

Penningmeester
e-mail: financien@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: ledenadmin@dorpsbelanghees.nl

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen 
Groen Hees: Ab Verheul, tel: 024-3779914

Historie: Jan Brauer a.i., tel: 024-3785682

Ruimtelijke Ordening: Jan de Kanter, tel: 024-3780508

Milieu: Ton van Seters, tel: 024-3770765

Bouwdorp Hees: Monique Vermeulen tel: 024-8485818

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: 024-3770765

e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl

Drukwerk: Benda drukkers, Nijmegen

Let op! Kopij inleveren voor 29 mei 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 website van de vereniging
www.dorpsbelanghees.nl

C017135

Ik zie, ik zie… Heese details
We proberen het nog één keer!

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

(bewoner uiteraard uitgesloten).

Oplossingen naar: dorpsbelanghees@planet.nl.

Foto: Frank Jongejan
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Prijsvraag!


