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Het wordt een zomer vol sport: het EK Voetbal, de Olympische Spelen, de Tour de France… Daarom
in deze Bank aandacht voor twee Heese Olympische sporters én de lancering van een heuse
Olympia-pool (zie p. 3). Verder presenteert de redactie naast de gebruikelijke nieuwtjes uit de wijk
met trots een nieuwe rubriek: Heesenaren komen aan het woord over hun hun interessante, gekke,
opmerkelijke hobby (p. 12). Veel leesplezier!

Sportzomer: twee Heese Olympiagangers
Hees is maar liefst twee keer vertegenwoordigd geweest op de Olympische Spelen: in
1908 door dokter De Blécourt op het onderdeel ‘revolver individueel’ en door Truus van
Zantvoort in 1956 bij het kanovaren. Hieronder het bijzondere verhaal over ‘onze’ dokter en
op de volgende pagina het interview dat De Gelderlander-journalist Rob Jaspers enige tijd
geleden had met Truus van Zantvoort.

Antieke wapens van de dokter gevonden
Dokter De Blécourt was de eerste Nijmegenaar die deelnam aan de Olympische Spelen. In 1908 werd hij in Londen
op het onderdeel ‘revolver individueel’ 36e (van de 40!).
De dokter overleed in 1925, zijn vrouw bleef in Rusthof
wonen, op de hoek van de Kerkstraat en Korte Bredestraat,
schuin tegenover de Stenen Bank. Het moet in de jaren ’30
zijn geweest dat er een boedelverkoop plaatsvond, nadat
de dokter was overleden en de weduwe het huis verliet. Op
die openbare veiling van de inboedel kwamen de nodige
buurtbewoners af, om te kijken of er mooi serviesgoed,
stoffen, beddengoed en gereedschap te kopen viel. De
vader en moeder van Ton Tax gingen met de kruiwagen.
En vader Tax, zelf lid van de Burgerwacht, kocht toen een
doos met o.a. een sabel en een pistool van de dokter.
Het wapen is zeer waarschijnlijk afkomstig uit Luik. Het
merktekentje ELG op de patroonhouder is een Luiks

keurstempel. Elk
wapen in België
moest getest worden op de
testbank. Het tekentje op dit pistool
geeft aan dat het wapen vóór 1893
gemaakt is. Luik kende in die tijd veel wapensmeden. Het is van het type Lefaucheux, een penvuurrevolver genoemd naar het soort patronen dat erin past
(penvuurpatronen). Dit type revolvers werd vanaf 1870
door tientallen Luikse wapensmeden gemaakt. De dokter was rond 1900 lid van de scherpschuttersvereniging
Concordia, die oefende in Heumensoord. Ook had de dokter een eigen oefenbaan achter z’n huis aan de Kerkstraat.
Moet je nu niet meer proberen!
Ton Tax overleed 17 mei jl. op 83-jarige leeftijd.

Zomeragenda Hees
Q Midzomernachtconcert
Q Bouwdorp Hees
Q Dorpsfeest

zat. 23 juni, 19.30 u, Petruskerk > zie p. 9
5 t/m 10 augustus, Kometenpark > zie p. 16
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zat. 18 augustus, 16.30 - 20 u, tuin Petruskerk > flyer met informatie volgt begin augustus

Foto: Jan Brauer

Door: Jan Brauer

Hees en Spelen,
de 2e kandidaat voor Melbourne
Door: Rob Jaspers

Truus van Zantvoort (74) was in 1956 helemaal klaar voor deelname aan de Olympische
Spelen in Melbourne. Ontelbare uren trainingsarbeid in haar kano had ze erop zitten. De
inval van de Russen in Hongarije verpestte het feest.
In haar huiskamer in de Perzikstraat in Hees ligt een plakboek op tafel met foto’s en krantenknipsels over de prestaties in haar kano. Vergeelde knipsels, maar de naam van
Truus van Zantvoort springt eruit. Op de 500 meter hoorde
ze tot de top van Nederland, van Europa. Ze was present
op de Europese kampioenschappen in Duitsland en op het
wereldkampioenschap in Macon in Frankrijk. Destijds werden de sporters nog niet zo vertroeteld als nu. “We regelden en betaalden zelf de busreis, kampeerden in een tentje
en kookten zelf. In Macon heb ik vooral perziken gegeten.
Hartstikke gezond.”
Twee maanden voor de opening van de spelen in Australië
wist ze op een landenwedstrijd de altijd sterke Duitse
vrouwen te verslaan. Ze was klaar voor een topprestatie.
En dat werd bevestigd door de selectie voor het Olympisch
team. In het najaar van 1956 kreeg de nationale kanoploeg
een nieuwe oranje outfit. De ploeg poseerde ermee voor
de pers. Truus van Zantvoort heeft die foto nog steeds in
een lijstje in de woonkamer liggen. Ze is er trots op.
Maar plots kwam dat telefoontje: “We gaan niet naar
Melbourne”. De nationale hockeyploeg en tienkamper Eef
Kamerbeek die al in Melbourne waren, werden teruggeroepen. De brute inval van de Russen in het naar vrijheid
strevende Hongarije was de verklaring. Nederland werd
daarmee het eerste land in de geschiedenis dat om politieke redenen de Spelen boycotte.
Een droom van Truus van Zantvoort stortte in. Alles had ze
opzij gezet voor dat ene doel: deelnemen. Als zeventienjarige stapte ze in de kano om natuurtochten te maken
langs stille plekken in Brabant. Dat was genieten op helder
water. Maar bij wedstrijdjes ontdekte ze dat ze er ook plezier in had om sneller te gaan dan de knullen in het groepje. “Ik was altijd het enige meisje in de kano. Ik wilde de
jongens uitdagen, sneller peddelen. Zo heb ik leren afzien
en conditie opgebouwd.”
Vijftig jaar later weet ze niet meer wat haar reactie
destijds was op het missen van de Spelen. Maar nu ze
opnieuw door de plakboeken bladert, valt haar op dat ze
niks bewaard heeft van de Olympische Spelen destijds.
En van andere Spelen hield ze vroeger juist wel alles bij.
“Melbourne was mijn enige kans op de Spelen. Daarna ben
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Geachte sportliefhebber,

ik getrouwd. We kregen snel kinderen. Fanny BlankersKoen nam de kinderwagen wel eens mee naar de atletiekbaan. Maar een kinderwagen langs het kanaal zou
veel te gevaarlijk zijn geweest. Ik heb de topsport direct
afgesloten. Over en uit. Zo’n zelfde gevoel als wielrenster
Leontien van Moorsel had toen ze na een fantastisch carrière stopte”, zegt ze lachend.
Kanoën is ze altijd blijven doen. In haar tuin hangen nog
steeds twee kano’s. “Van de zomer kruip ik er weer eens
in. Ik heb er zin in.” Bij het afscheid zegt ze nog snel dat
sporten goed is. “Je leert doorzetten. Knokken.” En dan
meldt ze in een wenk dat ze elke ochtend vanaf zeven uur
baantjes trekt in zwembad West. “Na zo’n begin kun je de
hele wereld aan.”
Nog steeds een topsportster dus.
(bron: De Gelderlander)

Het knalt je deze zomer van alle kanten tegemoet: sport.
Eerst het EK, niet alleen in de krant en op de tv maar ook vanuit de in oranje gestoken straten en woningen en de oranjekleurige prullaria die u bij de boodschappen in de supermarkt
in de handen worden geduwd. En na het voetbal onmiddellijk
de Olympische Spelen. Misschien – waarschijnlijk – bent u
na het EK teleurgesteld omdat onze voetballers die Europese
Cup toch niet hebben weten te bemachtigen. Maar na het
voetbal is er ook weer nieuwe hoop. Hoop op Olympische
medailles. Wat gaan onze jongens en meiden daar in Londen
bij elkaar sporten? Hoeveel gouden, zilveren en bronzen plakken?
De redactie wilde eens onderzoeken hoe het met de sportkennis van de Heesenaren gesteld is. Daarom stellen we voor
een Olympia-pool te organiseren. We doen het als volgt.
Een gouden medaille telt voor 3 punten, een zilveren voor 2
en een bronzen voor 1 punt. Als u, om even een voorbeeld te
noemen, verwacht dat Nederland 3 gouden, 4 zilveren en 6
bronzen medailles gaat halen, dan zijn dat 3 x 3 = 9 punten
plus 4 x 2 = 8 punten plus 6 x 1 = 6 punten.
In totaal: 9 + 8+ 6 = 23 punten.
U hoeft dus alleen maar het totaal aantal punten aan de
redactie door te geven. Hoe u aan dat totaal komt, met een
inschatting van gouden, zilveren en bronzen plakken, doet
niet ter zake.
De winnaar/winnaars krijgt/krijgen een leuk sportief prijsje.
Doe mee en laat zien dat u kijk op sport hebt. Of, als u niets
van sport weet, in ieder geval een goeie gokker bent.
Uw puntenaantal graag uiterlijk 6 juli melden per mail aan
minke.dorpsbelanghees@hotmail.com.
Veel succes!

Truus van Zantvoort beschikte destijds over een houten kano die
veel zwaarder was dan de zeer moderne polyester kano van haar
Duitse rivale. Daardoor kon zij zelden winnen van haar rivale.
Echter tijdens de landenwedstrijd Duitsland-Nederland in 1956
(zie foto) stond er een straffe wind waardoor de ouderwetse
want dieper liggende kano van Truus van Zantvoort eindelijk van
de Duitse kon winnen.

Met vriendelijke groet,
Jacques de Vroomen

de stenenbank

| juni 2012

3

Even voorstellen:
Toon de Goede, nieuw bestuurslid

Daniëlspad
verrijkt met twee
geboortebomen

Door: Minke Veldhoen

Door: Henk Termeer

Betrokkenheid bij je omgeving is volgens Toon de Goede, nieuw bestuurslid van de Vereniging Dorpsbelang Hees, een belangrijke voorwaarde voor persoonlijk geluk. Verbondenheid
met je buurt en met anderen verrijkt je leven. We spraken hem in zijn zonnige achtertuin.
Welke band heb je met Hees?
“Ik woon pas sinds kort, drie jaar nu, in het mooie Hees,
misschien wel de mooiste wijk van Nijmegen. Vijfendertig
jaar geleden ben ik hier biologie komen studeren en vervolgens nooit meer weggegaan. Nijmegen is een stad die
bij me past en ik heb op verschillende plekken gewoond.
Eerst als student op kamers, vooral in Oost; later samen
met mijn partner Wilma ook in West. Onze dochter heeft
de lagere school op De Lanteerne doorgebracht. We fietsten van de Voorstadslaan naar school. Eerst zat ze bij me
achterop, vervolgens op haar eigen fietsje ernaast en later
reed ze alleen. In die tijd hadden we ook een moestuin aan
de Dennenstraat, waar ik met veel plezier heel wat tijd heb
doorgebracht met zaaien, wieden en oogsten. We hadden
van die lekkere vroege aardappelen, die kon je in de winkel
niet krijgen. Dat kwam vast door de oude paardenmest die
we gebruikten. Die mest haalden we bij de schillenboer die
toen onder aan de brug over het kanaal zat. Uit die periode
heb ik veel goede herinneringen uit Hees, hoewel we er
dus niet woonden. Later zijn we naar de Hazenkamp verhuisd, waar we tien jaar met veel plezier hebben gewoond.
In die tijd kwam ik zelden in Hees. Maar toen we drie jaar
geleden op zoek waren naar een huis met een grotere tuin,
kwamen we als vanzelf in Hees uit.”
Biologiestudent met een moestuin… Je houdt van de natuur?
“Nou, laat ik zo zeggen, van jongs af aan kom ik graag buiten. En inderdaad, wat er in de natuur beweegt en groeit,
had altijd al mijn interesse. Dat begon als klein kind in de
tuin. We hadden een nogal grote bloementuin met een
paar fruitbomen en na lang zeuren mocht ik op een klein
stukje grond radijsjes en aardbeien telen. Dat werd geen
succes, want de slakken vraten de radijsjes op en de vogels
pikten iedere aardbei aan die een beetje rood kleurde.
Maar eigenlijk vond ik dat minstens zo boeiend, dat in de
natuur niet alles gaat zoals je zou willen. Die nieuwsgierigheid zoog me als kind bijna vanzelf de velden en bossen
in, om er te spelen en te ontdekken. Ik had het geluk dat
twee straten achter ons huis de veldwegen zich tussen de
akkers slingerden. Struinend door het koren op zoek naar
muizen kwam je altijd wel wat bijzonders tegen. In de
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brugklas kon ik zo uit het raam van het leslokaal letterlijk
de hei in stappen. Wat ik daar kon ontdekken en leren, trok
me vaak meer aan dan die droge stof uit de boeken. Ik heb
misschien geen groene vingers maar wel een sterke verbondenheid met de natuur.”
Wat doe je voor werk?
“Ik werk bij de overheid. De overheid is er voor ons, de burgers. Maar er valt nog veel te verbeteren aan de huidige
relatie tussen overheid en burgers. Een gevoel van onbe-

hagen, wantrouwen richting de overheid en een gevoel
van buitensluiting in deze tijden van recessie en crisis,
is eerder regel dan uitzondering. Daar heeft de overheid
zeker een opgave, maar wijzelf hebben ook een verantwoordelijkheid. Zoeken wij de verbondenheid met elkaar
om samen te werken aan een betere toekomst of kiezen
we de heilloze weg van afscheiding en uitsluiting? Daarom
vind ik het ook zo belangrijk dat Vereniging Dorpsbelang
Hees er is. Een vereniging die de onderlinge betrokkenheid
in de buurt stimuleert en verder ook de overheid bij de les
houdt. Niet je afzijdig houden en terugtrekken, maar het
contact zoeken en samen kijken hoe het beter kan. Omdat
het mijn stellige overtuiging is dat je daar gelukkiger van
wordt. Daar wil ik ook als bestuurslid aan bijdragen.”

Er zijn al enkele maanden terug twee geboortebomen
geplant aan het Daniëlspad. De opzichter van Stadsbeheer
Wijkonderhoud, René Jongen, heeft desgevraagd laten
weten hoe het zit. Samen met de familie Schut zijn die
bomen geplant door het wijkserviceteam. De familie Schut
had de twee bomen oorspronkelijk in hun voortuin aan de
Saturnusstraat gezet na de geboorte van hun kinderen,
maar de bomen waren te groot geworden. Toen heeft
de familie René Jongen benaderd met het verzoek of de
geboortebomen verplant mochten worden, liefst naar
het park in de buurt. Stadsbeheer vond het groen aan het
Daniëlspad een goede locatie en daarom staan de bomen
daar sinds eind oktober 2011. Twee nieuwe bomen in het
ruiggras.

Verbondenheid dus niet enkel met de natuur maar
ook met elkaar?
“Uiteindelijk gaat het natuurlijk om verbondenheid met
onze planeet, waar wij mensen een onlosmakelijk geheel
mee vormen. Wel een band met natuur, maar niet met
mensen bestaat voor mij eigenlijk niet. Dat is eerder extremisme. Maar ik denk wel dat aandacht en respect voor de
natuur helpt om op een positieve wijze met je buren om
te gaan. Ik ben bestuurslid bij de stichting Het Bewaarde
Land. Dit is een natuurbelevingproject dat kinderen weer
meer in contact wil brengen met de natuur. Weg achter
de computer, de hei op, de bossen in. Het project richt
zich op kinderen van groep 5 en 6 van het basisonderwijs.
Gedurende drie weken brengen ze elke week één volle dag
in de natuur door. Ze proeven, ruiken, luisteren, kijken,
voelen en bewegen in een wereld die voor kinderen nog
weinig bekend is. Deelname aan het project draagt duidelijk bij aan een positievere houding ten aanzien van natuur
en een positiever gedrag van kinderen. En zo draagt verbondenheid met de natuur bij aan verbondenheid met je
buurt en een gelukkiger leven.”

“Verbondenheid met je buurt verrijkt je leven.”
Nieuw bestuurslid Toon de Goede | Foto: Frank Jongejan

Foto: Frank Jongejan
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Verslag Algemene Ledenvergadering 2012
Door: Wilma van Seters

Algemene ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Dorpsbelang Hees, gehouden op 12 april 2012.
Aanwezig: Ton van Seters (voorzitter), Wilma van Seters (secretaris), Jacques Huybrechts (penningmeester), Miny Schennink (bestuurslid), en Siebold de Graaf (bestuurslid) en 34 leden. Een van de
leden heeft zich vooraf afgemeld.

Column
Bandung aan de Waal
Door: Henk Termeer

Het bestuur, met derde van links voorzitter
Ton van Seters | Foto: Frank Jongejan

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom
bij de 21e ALV. Hij vertelt de aanwezigen dat er een aantal afgeschreven boekjes klaarliggen die de leden gratis
mogen meenemen. Dan wordt het verslag van de ALV van
14 april 2011 goedgekeurd met dankzegging aan de secretaris Wilma.
De voorzitter blikt terug op 2011 waarin we het honderd- en twintigjarig jubileum van de vereniging vierden.
Hoogtepunten van 2011 waren de Nieuwjaarsreceptie,
het Midzomernachtconcert, het Bouwdorp, het
Jubileumdorpsfeest – waarbij het eerste exemplaar van
het boek over duizend jaar Hees werd aangeboden aan de
burgemeester – en het Jubileumconcert in oktober. Verder
vertelt de voorzitter even kort waar alle werkgroepen
zich in 2011 mee hebben beziggehouden. Details hierover
staan in de Stenen Bank-berichten van december 2011. Hij
bedankt alle bestuursleden en vrijwilligers binnen de vereniging, die al deze activiteiten hebben ondersteund en
vraagt de aanwezigen voor hen te applaudisseren.
Het jaarverslag, bestaande uit een exploitatieoverzicht
en financieel overzicht over 2011, wordt door de penningmeester toegelicht. Daarna volgt het verslag van de kascommissie die de aanwezigen oproept de penningmeester
over het boekjaar 2011 te dechargeren, waarna de aanwezigen mede akkoord gaan met het déchargeren van het
bestuur voor het gevoerde beleid. Hierna wordt de kascommissie 2012 benoemd, bestaande uit de heer Beljaars
en mevrouw Stoep.
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Minke Veldhoen is in september 2011 afgetreden als
bestuurslid. Toon de Goede heeft zich aangemeld als
nieuw bestuurslid. Nadat hij zich heeft voorgesteld, gaat
de vergadering akkoord met zijn benoeming. De voorzitter
benadrukt nogmaals dat het bestuur nog steeds op zoek is
naar jongere leden die zitting willen nemen in het bestuur.
Het bestuur heeft een huishoudelijk reglement opgesteld
om de verantwoordelijkheden binnen de vereniging goed
vast te leggen. Volgens de statuten moet dit document
goedgekeurd worden door de ALV. De aanwezigen gaan
akkoord met het voorgestelde reglement. De vraag van
de heer Peters (Bredestraat) of aansprakelijkheid ook
beschreven moet worden in dit reglement, zal het bestuur
nader onderzoeken.
Mede om te voorkomen dat de vereniging geen of veel minder subsidie gaat ontvangen, heeft het bestuur, op advies
van notaris Van Gerven, eind 2011 besloten om de Stichting
Vrienden van de Vereniging Dorpsbelang Hees op te richten.
Als bestuursleden zijn Ton van Seters (voorzitter), Siebold
de Graaf (secretaris) en Jacques Huybrechts (penningmeester) benoemd. Het in de Stichting gestalde geld kan
alleen gebruikt worden voor de Vereniging Dorpsbelang
Hees. Eind 2011 is er bijna € 10.000 naar de stichting overgemaakt. De voorzitter vraagt of de aanwezigen hiermee
kunnen instemmen. De aanwezige leden gaan akkoord. De
heer De Kanter vraagt het bestuur te overwegen om het
bedrag dat de vereniging kan overmaken naar de Stichting
te maximeren. Het bestuur zal zich hierover beraden.

De voorzitter licht de plannen voor 2012 toe. Op basis van
deze plannen licht de penningmeester de begroting voor
2012 toe, waarna de aanwezigen de begroting goedkeuren.
Bij de rondvraag wordt uitleg gegeven over de plannen die
RIBW heeft met het klooster aan de Wolfkuilseweg. Het
pand wordt gerenoveerd t.b.v. 25-30 psychiatrische patiënten die de maatschappij weer in willen. Er wordt weinig
overlast verwacht. (Zie ook p. 15, red.)
In het voormalige KNVB-gebouw zitten momenteel
krakers. Overlast melden bij bureau Handhaving van de
gemeente (via telefoonnr. 14-024) en bij de politie.
Er is een boekje verschenen over de geschiedenis van
Sancta Maria dat te koop is bij Iriszorg.
Ria Roerdink vraagt nadere uitleg over de actie West wil
groene buffer. (Zie ook p. 10, red.) Jan de Kanter, voorzitter
van de Werkgroep Ruimtelijke Ordening, geeft een nadere
toelichting. Op 18 april wordt een petitie met handtekeningen overhandigd aan de gemeenteraad.
Jan Brauer vraagt of het boek over duizend jaar Hees als
pdf op de website kan komen. Het bestuur vindt dat een
goed idee en zal het nader onderzoeken. Mogelijke herdruk vindt het bestuur geen goed idee omdat er vrijwel
geen vraag meer is naar het boek.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering. Tijdens de
pauze en na de zeer interessante presentatie over de
Weesinrichting Neerbosch door Anne-Marie Jansen, praat
menigeen nog na onder het genot van een lekker drankje.

Dat Nijmegen en Hees een uitgebreide Indische voorgeschiedenis hebben, zal de meeste inwoners van onze wijk
wel bekend zijn. Er is zelfs een mooi boekwerk verschenen
over die geschiedenis en dat draagt de titel Bandoeng aan
de Waal. Indische Nijmegenaren aan het begin van de 20e
eeuw. Pas toen ik onlangs Indonesië bezocht en natuurlijk
ook de stad Bandung, realiseerde ik me wat een groot compliment die titel voor Nijmegen en natuurlijk ook voor Hees
betekent. Bandung was in het begin van de vorige eeuw
namelijk de beoogde nieuwe hoofdstad van ‘Nederlandsch
Indië’. In die prachtige groene en heuvelachtige omgeving
werden door het Nederlandse bestuur grote gebouwen en
woonwijken aangelegd die, ook nu Bandung is uitgegroeid
tot een stad met meer dan twee en een half miljoen inwoners, van die stad een van de mooiste van heel Indonesië
maken. Hees mag dat compliment zeker ook naar zich toe
trekken, omdat de oud-Indischgasten zich ook juist hier
in Hees vestigden vanwege de gezochte rust en het vele
groen in lanen, parken en tuinen. Laten we zo goed voor
het groen in Hees en Nijmegen zorgen, dat Bandung zich
over enige tijd ‘Nijmegen aan de Cikapundung’ zal willen
noemen.

Bandung, Indonesië
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Afscheid van een enthousiaste
schrijver / historicus / redacteur

Uitnodiging
Alle inwoners van Hees worden van harte uitgenodigd voor het jaarlijkse

Jan Brauer vertrekt als redacteur van de Stenen Bank

Midzomernachtconcert

Door: Henk Termeer

van de Vereniging Dorpsbelang Hees
op zaterdag 23 juni 2012 om 19.30 uur in de Petruskerk

Sinds 2003 speelde Jan Brauer een centrale rol in het maat- jaar of tien tot een voorraad historisch materiaal, waarvan
schappelijke leven van Hees en in het bijzonder in onze
het belangrijkste deel na een stevige selectie in het boek
Vereniging Dorpsbelang Hees en haar blad de Stenen Bank.
is terechtgekomen. Wie het boek echt grondig bekijkt, ziet
Toen hij dat jaar lid werd van de redactie, werkte hij al
dat Jan daarin vooral figureert als auteur van de kleine
snel samen met Hendriek Mulder aan de realisatie van de
maar fijne human interest, van de veelbetekenende en kenhuidige vormgeving van ons wijkblad. Na enkele jaren ging merkende details. Zijn artikelen over de klokkenluider van
Jan als hoofd- en eindredacteur fungeren. Als auteur en als de Petruskerk, de Heese kermismoord en de stallen van de
redacteur legde Jan zich vooral toe op de historie van Hees. familie Carré zijn daarvan goede voorbeelden.
Dat leidde tot veel mooie en verhelderende artikelen van
Hoe moet het nu verder met de Stenen Bank? Minke
zijn hand in ons verenigingsblad. Door zijn kundigheid en
Veldhoen, sinds vorig jaar onze nieuwe hoofd- en eindrezijn enthousiasme inzake Hees en zijn geschiedenis heeft
dacteur, heeft de teugels inmiddels stevig in handen en
Jan, voortbouwend op de fundamenten gelegd door Loek
van Jan bovendien de verzekering gekregen dat hij ook na
Janssen, de grondslag gelegd voor het boek over Hees dat
zijn vertrek als redacteur regelmatig bijdragen aan ons
in 2011 mede onder zijn eindredacteurschap verscheen.
verenigingsblad zal blijven leveren. Gezien Jans bijzonder
Natuurlijk was dat een mooi staaltje teamwerk, maar met
centrale woonplek in Hees, zullen we hem ongetwijfeld
Jan aan het stuur heeft iedereen ook met veel plezier zijn
ook buiten dat blad in het oog en in het Heese hart kunnen
of haar bijdrage aan dat historische project geleverd.
blijven houden.
Voor het daaraan vooraf gegane werk
aan de Stenen Bank geldt eigenlijk
“Ben niet weg hoor, ik blijf me interesseren voor Hees en de historie
hetzelfde. De oogst aan historische
ervan. Ik maak nu graag plaats voor jong talent in de redactie; dat
bijdragen aan dat blad leidde in een

is een gezellig en inspirerend team, waarin het goed toeven was!
Dank daarvoor en veel succes met de toekomst van de Bank!”

Toegang gratis
In de pauze en na afloop wordt u een glas wijn
of ander drankje van uw keuze aangeboden.
Voor u treden op:
−− Het koor De Heese Stemmen o.l.v. Marleen Van Oost.
−− Noud Smeets, de jonge pianist die al eerder in de Petruskerk te horen was.
−− Tony Schouten en Dick van Eck (zang en piano), vrolijke klassieke muziek met een knipoog.
−− Musici uit het Bach Cantate Ensemble (met aanvulling) o.l.v. Wouter van Haaften,
met muziek van Leopold Mozart (de vader van).
−− Het Koor van de Straat o.l.v. Tjeu Corbeij.
−− Het ensemble Ons Genoegen 2.0 (zang, gitaar en altviool), popmuziek met een klassiek sausje.
−− Tot slot zorgt het Pendada Blaaskwintet voor een spetterende afsluiting van het
Midzomernachtconcert.
Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Nijmegen.

Gebakken lucht in plaats van schone lucht
Door: Ton van Seters

Oud-redacteur Jan
Brauer staand voor
een uitvergrote foto
van de stoomtram
voor hotel Heeslust,
ca. 1890
Foto: Frank Jongejan
8
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Op 31 mei 2012 organiseerde de vereniging samen met
Leefmilieu een lezing door Kees van Oosten over luchtkwaliteit. Volgens Van Oosten is de luchtverontreiniging
sinds 2008 nauwelijks minder geworden. De inwoners van
Hees en Nijmegen West blijven zich terecht zorgen maken
over hun woonsituatie en zetten zich daarom in voor een
groene buffer (zie ook p. 10). Lokale overheden zoals de
gemeente Nijmegen vinden die zorg niet terecht. Zij vinden
dat de plannen immers voldoen aan de huidige vernieuwde
regelgeving. Volgens Van Oosten is dat echter geen garantie. De lucht wordt vooral ‘schoner’ door de steeds soepelere regelgeving, die voorschrijft hoe de concentraties
fijnstof en stikstofdioxide berekend moeten worden. Ook
de verkeersgegevens, op basis waarvan berekeningen worden uitgevoerd, worden meestal geschat en niet gemeten.
In veel gevallen gaat men uit van te weinig voertuigen en
houdt men geen rekening met files en rotondes.

De concentraties fijnstof en stikstofdioxide, veelal verkregen door (creatieve) berekeningen en aannames, lijken de
laatste jaren af te nemen mede door de recessie. Zodra
de economie aantrekt, zal dit gaan veranderen. Het doel
van de overheid is om Nederland te laten voldoen aan de
Europese normen in 2015.
Om als burger toch nog wat verbetering te bereiken, kun
je het beste lokaal actievoeren richting de gemeenteraad.
Daarbij kan het inschakelen van medisch experts zoals
bijvoorbeeld longartsen verhelderend werken. Vooral de
allerkleinste deeltjes in het fijnstof kunnen een verwoestend effect hebben op de longen.
Volgens Van Oosten levert, mede door de aangepaste
regelgeving, de gang naar de Raad van State tegenwoordig
weinig meer op. Ook staan de lokale GG&GD’s veelal buitenspel omdat de dienst stadsontwikkeling het monopolie
heeft in het luchtkwaliteitsbeleid.
de stenenbank
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West wil groene buffer
Door: Jan de Kanter

En nog steeds hangen de posters voor de ramen. Moet ook. Bij de wijkschouw hebben de
vertegenwoordigers van het College van B&W en de gemeente daardoor kunnen zien hoe
breed het draagvlak voor de actie nog steeds is. Met het aanbieden van de bijna 2850 handtekeningen realiseerden wij de eerste doelstelling: het probleem onder de aandacht brengen van de leden van de gemeenteraad c.q. de politieke partijen.
Alle partijen hebben
toegezegd actie te zullen ondernemen. De SP
verdiept zich weer in de
moties die in 2008 door
hen zijn ingediend: ‘Er
moet een groen talud
komen’. De PvdA heeft ook
al in de kranten kenbaar
gemaakt dat er een fonds
moet komen van 1 miljoen
euro om de overlast te
bestrijden. Kortom, de
politieke partijen bereiden
zich voor op de bespreking
van de petitie in de Raad.
Daarmee zitten we in een
fase waarin er ogenschijnlijk weinig gebeurt. Een
fase waarin het moeilijk is
het contact met de bewoFoto: Frank Jongejan
ners vast te houden. Dat
wordt nog eens lastiger (gemaakt) omdat de bespreking
van de petitie niet in mei plaatsvindt maar pas eind juni.
Tegelijkertijd zien we hoe de gemeente bilaterale gesprekken aangaat met afzonderlijke wijken over specifieke aangelegenheden. Met het Waterkwartier wordt gesproken
over het nieuwe rooster voor de busdiensten. En daaraan
is natuurlijk gekoppeld hoe het verkeer op termijn door de
wijk gaat bewegen. Hees is benaderd door de projectleiding
van de ‘Oversteek’/Stadsbrug om deel te nemen aan een
fietstocht langs de Energieweg. De stadsdeelbeheerder is
met Neerbosch gaan praten over de geluids- en stofoverlast die wordt verwacht voor de flats aan de Aubadestraat.
En wethouder Beerten voert inmiddels gesprekken met
bewoners over een mogelijke Rondweg in Nijmegen.
Misschien niet helemaal eerlijk van ons maar we vermoeden een tactiek van ‘verdeel en heers’. Vier samenwerkende
wijken zijn immers moeilijker te ‘bespelen’ dan iedere wijk
afzonderlijk.
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Tot de behandeling van de petitie in de Raad eind juni
hebben we het gevoel in de wachtstand te staan. Daarom
hebben we op 21 mei weer met alle initiatiefnemers rond
de tafel gezeten. We willen elkaar op de hoogte houden
van wat er speelt en de eensgezindheid in stand houden.
Afgesproken is dat we op 12 juni om 20 uur in (voorlopig)
Heseweide zelf de politieke partijen gaan uitnodigen voor
een bijeenkomst zodat zij eventuele vragen kwijt kunnen
en wij onze informatie. Per wijk worden de pijnpunten als
gevolg van de Stadsbrug geïnventariseerd. Het zou ons
heel wat waard zijn als de politieke partijen elkaar niet
gaan beconcurreren in de Raad maar elkaar vooraf vinden
in een gezamenlijk besluit.
Wat ons betreft houdt dat in:
−− een onafhankelijk bureau laten onderzoeken welke
beschermingsmogelijkheden waar mogelijk zijn (maanden juli – augustus);
−− een raadpleging van de plaatselijke bewoners over de
vraag naar welke beschermingsmaatregel hun voorkeur
uitgaat (begin september; prioritering van maatregelen);
−− een besluit nemen over welke voorziening waar gerealiseerd moet zijn bij het opleveren van de Stadsbrug (eind
september bekrachtigd door de Raad en is opdracht
gegeven aan het College);
−− besluiten dat de kosten voor het onderzoek en de realisatie van de voorzieningen voor rekening komen van de
gemeente Nijmegen (meenemen in de dekking van de
exploitatie van de Oversteek);
−− naast het realiseren van de beschermende maatregelen
wordt met de bewoners overeengekomen hoe de overlast wordt gemonitord: wie meet wat, waar, wanneer en
hoe en welke consequenties worden aan de resultaten
verbonden. Daarbij gaat het om de overlast van geluid,
(fijn)stof en visuele verontreinigingen.
En tot het zover is, vragen wij u ons te blijven steunen.
Wij houden contact met u via onze website: www.westwilgroenebuffer.nl. Die moet u goed in de gaten houden.
Want de hiervoor genoemde data en tijden zijn allemaal
nog voorlopig. U hoort van ons.
En hebt u belangrijk nieuws voor ons, laat het dan weten:
westwilgroenebuffer@gmail.com.

Verdriet en Troost
Concert van het Nijmeegs Strijkersgilde, met Vocaal ensemble PANiek
o.l.v. Joris Peters, op zondag 4 maart 2012 in de Petruskerk – een recensie.
Door: Dick van Eck

Het Nijmeegs Strijkersgilde | Foto: Mike Wiering

Toen ik naar ‘ons’ kerkje liep, zag ik het al: overal auto’s en
fietsen. Niet gewoon vol, maar stampvol. Met dank aan de
Vereniging Dorpsbelang Hees, want voor € 5,- op de eerste
rang van het concert mogen zitten, laat je niet zomaar aan
je voorbij gaan. Zonder programmaboekje (dat was uitverkocht) ben ik stiekem achterin bij het orgel gaan zitten om
naar de muziek te luisteren en daarbij deed ik de volgende
associaties op:
−− Schnittke. Verstilde muziek, die me qua melodie soms
aan Schuberts Gute Nacht (Winterreise) deed denken.
Melancholie en eenzaamheid in een muisstille, stampvolle kerk.
−− Papa Haydn met PANiek. Wat een koor zeg, twaalf zuivere stemmen in prachtig duet met het orkest. Soms alleen
de mannen, dan weer de vrouwen. Heel brede muziek.
−− Met Michael Haydn (broertje van Papa) deed PANiek
(ditmaal a capella) nog eens een lijdensduit in het zakje.
Daarbij viel het me op hoe gelijkklinkend dit koor zonder dirigent kan zingen. Soms leek het wel Mozarts Ave
Verum, zo melodieus klonk het.
−− Elgar. Toen het Strijkersgilde inzette, had ik het gevoel
dat het koor er nog stond. Het was alsof de strijkers stonden te zingen. Spaarzame momenten die je van zo’n concert bijblijven. Zo’n klank, dat gevoel van eenheid. Heel
goed, Gilde. Heel goed, Joris Peters.
−− Rangström. Ik had nog nooit van de man gehoord, maar
ik had voortdurend het gevoel ‘Griegse’ melodieën te
horen die bij een Zweedse film passen. Veel chromatiek,
de romantiek eigen, maar ook klonk er een soort ‘Jan,
Piet, Joris en Corneel’ in het laatste deel door.
−− Tsjaikovski. Een tragische componist bij uitstek die zijn
seksuele sores compenseerde met fantastische melodieën.
Toen ik weer naar buiten ging, huilde de hemel, maar
ik was vertroost door PANiek en Gilde. Zo werkt dat bij
muziek.
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Hobby van Bart Hendriks Franssen: Nederlandse militaria verzamelen
Door: Minke Veldhoen

Wat is je hobby?
Het is een wat ongebruikelijke hobby:
ik verzamel Nederlandse militaria tot
en met 1940. Denk hierbij aan uniformen, uitrusting, wapens, munitie,
wapens, foto’s, papierwerk, enz.

De zomer staat voor de
deur, veel mensen trekken
eropuit, op vakantie.
Maar de zomerse vrije tijd

Hoe is het begonnen?
Als jongetje begon ik met het sparen
van emblemen van de militairen
die meeliepen in de Nijmeegse
Vierdaagse. Ook speelde ik regelmatig
‘soldaatje’, waarop een oom kwam
aanzetten met een helm, een riem en
een blouse. Vervolgens bleek hij thuis

hoeft natuurlijk niet op de
camping in het buitenland
doorgebracht te worden.
Waarom niet lekker
thuisblijven en bezig zijn
met wat je het liefste doet:
knutselen in het schuurtje,
postzegels verzamelen,
vliegtuigen spotten…
Hier de eerste aflevering
van een nieuwe rubriek
in de Stenen Bank:
Heesenaren over hun
opmerkelijke hobby,
liefhebberij of verzameling.
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Bart en zijn verzameling
Foto: Frank Jongejan

een plunjebaal te hebben liggen, met
daarin allerlei verschillende uniformen. Inmiddels was ik er ook achter
gekomen dat mijn opa in mei 1940 had
gevochten op de Grebbeberg.
Toen ik ongeveer vijftien jaar oud
was, begon ik me te concentreren
op Nederlandse militaria tot en met
1940, met daarnaast het accent
op wat er verder in de Tweede

Wereldoorlog in de omgeving van
Nijmegen is gebeurd. Hierdoor tref
je in mijn verzameling niet alleen
Nederlands materiaal aan, maar vind
je er ook enkele spullen van Engelse,
Canadese, Amerikaanse en Duitse
makelij.
Hoeveel tijd ben je eraan kwijt en wat
houdt het allemaal in?
Dat is wisselend, het verschilt per
week. Wel ben ik dagelijks op zoek
naar mooie aanvullingen voor mijn
verzameling. Door mijn hobby ben ik
ook in contact gekomen met andere
verzamelaars. Dit heeft ertoe geleid
dat ik inmiddels ook penningmeester
en vicevoorzitter ben van een landelijke munitievereniging (NVBMB).
Wat vindt je familie ervan?
Mijn ouders staan positief tegenover
mijn hobby. Dat is wel zo prettig,
want de hele verzameling staat bij
hen thuis op zolder. Zo’n verzameling neemt namelijk behoorlijk wat
ruimte in beslag, bijvoorbeeld voor
de etalagepoppen (met uniformen)
en hulzen. Maar ook kluizen, want die
heb je nodig om bepaalde spullen op
een verantwoorde manier op te bergen. Mijn vriendin vindt het een leuke,
originele hobby. Ze haalt wel eens
haar wenkbrauwen op als ik weer
thuiskom met stukken ijzer, maar het
feit dat ik er plezier aan beleef is voor
haar voldoende.

De Gelderlander. Ik wilde namelijk
graag meer weten over mijn opa’s
dienstperiode. Door deze oproep
kwam ik in contact met enkele veteranen die samen met mijn opa hadden
gediend en gevochten.
Wil je misschien nog een oproepje doen
aan de lezers van de Stenen Bank?
Mochten mensen nog materiaal
thuis hebben liggen, dan hoor ik het
natuurlijk graag! En als mensen het
leuk vinden om mijn verzameling eens
te komen bekijken, dan zijn zij van
harte welkom. Een afspraak maken
kan via: 06-21292300.

De redactie wil ook graag een oproep doen aan de
lezers: heeft u ook een opmerkelijke, interessante,
gekke hobby, liefhebberij of verzameling en wilt u daar
graag over vertellen in de Stenen Bank? Stuur dan een
mail naar minke.dorpsbelanghees@hotmail.com. Wie
weet staat u met uw hobby in de volgende Bank!

Wat is je meest bijzondere item van
je collectie?
Dat zijn absoluut de foto’s van mijn
opa! Ik heb er één gekregen nadat
hij was overleden, maar ook naar
aanleiding van een oproepje in
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Ellen Hoogveld
winnaar van de Ab Harrewijn Prijs 2012

Plannen Kapucijnerklooster
Wolfskuilseweg

Door: Ton van Seters

Door: Ton van Seters

De Ab Harrewijn Prijs is in januari 2003 ingesteld vanuit de Linker Wang, platform voor
geloof en politiek, ter nagedachtenis van Ab Harrewijn, dominee en politicus. De prijs wordt
jaarlijks op 13 mei, de sterfdag van Ab, uitgereikt aan een persoon of groep personen die
zich met een origineel idee hebben ingezet voor de onderkant van de samenleving. De jury
nomineert jaarlijks vijf initiatieven die voor de prijs in aanmerking komen. Alle genomineerden ontvangen een bedrag van € 1.500 en een certificaat. De hoofdprijs bestaat uit
een kunstwerk, een certificaat en een bedrag van € 5.000, in te zetten voor het bekroonde
initiatief.
Ellen Hoogveld, woonachtig in Hees en bij velen in de wijk bekend omdat ze een aantal jaren actief is geweest binnen onze vereniging, was dit jaar met haar Atelier van de
Overlevingskunst genomineerd voor de prijs. Op 13 mei jl. ontving ze een prijs van € 1.500 en
een certificaat.

Eerder schreef de Stenen Bank (zie juni 2010 en december 2011) over de
plannen voor het voormalige Kapucijnerklooster aan de Wolfskuilseweg.
Hoe staat het er nu mee?
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schalig en eenvoudig zijn, een echte huiskamer voor daken thuislozen, die zichzelf kan financieren.
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees heeft
veel bewondering voor het werk van Ellen en feliciteert
haar van harte met deze prijs.

Als RIBW een optimale integratie en acceptatie van haar cliënten in de buurt
beoogt, en daar gaan wij van uit, dan hopen we dat ze in de voorbereidingsfase
veel aandacht gaat en blijft besteden aan de communicatie met de omwonenden, klankbordgroep en vertegenwoordigers van de buurt, waaronder onze
vereniging. Dat zal het draagvlak voor het begeleid wonen van de cliënten in
Hees ten goede komen. We hebben RIBW hier nadrukkelijk op gewezen.
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen o.a. op de website
van onze vereniging.

Prijswinnaar
Ellen Hoogveld

Foto: Frank Jongejan

Ellen heeft diverse opleidingen in de hulpverlening gedaan
plus enkele jaren kunstacademie. Ze is in haar werk altijd
op zoek geweest naar de combinatie van kunst en hulpverlening. Een groot deel van haar carrière heeft ze in de psychiatrie en met straatjongeren gewerkt. Zij vindt mensen
die aan de rand van de samenleving verkeren vaak bijzonder en uniek. Zo’n tien jaar geleden werd ze vrijwilliger
bij Stichting Het Kruispunt Nijmegen, een organisatie die
het straatpastoraat voor dak- en thuislozen in Nijmegen
verzorgt. Daar heeft ze het Atelier van de Overlevingskunst
opgezet. Ze wilde dak- en thuislozen ontmoeten en hen
een gezicht geven, uit de anonimiteit halen. Ook zij hebben
behoefte aan zingeving, aan ertoe doen.
Met het Atelier wil ze hen gelegenheid bieden om kleur
aan hun leven te geven, hun krachten te ontdekken en te
benutten, om tot uitdrukking te brengen wat woorden
niet kunnen zeggen en hun dromen en wensen te visualiseren. Ze is begonnen met het Atelier, maar ze heeft ook
enige tijd een Galerie van de Overlevingskunst gehad in een
leegstaand kerkgebouw. Daar kon geëxposeerd en aan
grote objecten gewerkt worden. Helaas was het gebruik
van die kerk tijdelijk en is er nog geen vervangende ruimte
gevonden.
Voor de kunstobjecten wordt vaak gebruik gemaakt van
ogenschijnlijk waardeloos materiaal, ze maken daar iets
moois van. Het Atelier draait met behulp van vrijwilligers
en dak- en thuislozen zelf.
De grote droom van Ellen is een horecagelegenheid waar
deze mensen een warm onthaal en een betaalbare, goede
maaltijd kunnen krijgen, en waar kunst en hulpverlening
gecombineerd worden. Zelfgemaakte kunst aan de muren
en hulp voor wie daar behoefte aan heeft. Het moet klein-

In december 2011 heeft de Regionale Instelling voor Begeleid Wonen (RIBW) het
klooster aangekocht met uitzondering van het stuk tuin links van het klooster.
Naar aanleiding van de ongerustheid bij de omwonenden over de toekomst van
het klooster hebben we contact gezocht met de eigenaar. Die heeft op 22 maart
2012 een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden. Er bestond
groot ongenoegen in de buurt over het zo lang uitblijven van enige informatie
van RIBW. Zij zagen immers dat er allerlei activiteiten plaats vonden zonder
vergunning van de gemeente en konden slechts gissen naar de plannen van het
RIBW. Bij dit ongenoegen en wellicht wantrouwen speelde mee dat omwonenden eerder slechte ervaringen hadden opgedaan met de bouwplannen van de
vorige eigenaar van het pand. Desondanks was de stemming tijdens de bijeenkomst overwegend positief. De toekomstige bewoners van het pand – 25 tot 30
RIBW-cliënten met een psychiatrische aandoening die weer terug gaan keren
in de maatschappij – zijn welkom in de buurt. Buurtbewoners stelden wel er op
te rekenen dat de verdere communicatie vanuit het RIBW optimaal zou verlopen. Dat werd toegezegd. Een aantal buurtbewoners was bereid constructief
mee te denken door participatie in een klankbordgroep.
Op 1 mei 2012 werd de eerste aanvraag voor een omgevingsvergunning ‘voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg pand Wolfskuilseweg 173’ door de
gemeente Nijmegen gepubliceerd.
Op 14 mei ontvingen we per e-mail weer wat informatie van RIBW. Daarin werd
vermeld:
−− Op 10 mei vond een bijeenkomst plaats met een paar direct omwonenden
−− Men is bezig met de voorbereidingsplanning voor het pand
−− Aanvang bouwwerkzaamheden nog onduidelijk
−− Eerste bijeenkomst met klankbordgroep wordt gepland
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Bouwartiesten Bouwdorp
Hees 2012 zijn gevonden!

Dag van het Park

Héél veel kinderen hebben zich al aangemeld

Helaas ging de Dag van het Park niet door
vanwege het slechte weer.

Door: Werkgroep Bouwdorp

De voorbereidingen voor het Bouwdorp gaan super! Er zijn
genoeg sponsoren gevonden die het Bouwdorp steunen
met geld, spijkers, tuinslangen, ijsjes, drinken, koelkasten,
stickers, patat en nog véél meer. En ook de gemeente
geeft ons subsidie. Maar… het allerbelangrijkste is dat er
voldoende deelnemers zijn!
Toen de inschrijving afgelopen 21 mei van start ging,
stroomden de aanmeldingen binnen. Binnen een week
waren het er al 100! En ook daarna druppelde het gestaag
door. Met als resultaat het maximum van 150.

< advertenties >

Kapsalon MARGOT
Godfried Bomansstraat 22
6543 JA Nijmegen

Jongleren of spelen als een echte clown

Alles nog even op een rij

Tijdens de bouwweek zal je niet alleen aan het bouwen en
timmeren zijn. Er worden allerlei workshops gegeven rond
het thema van de week: Circus. Van jongleren tot koorddansen en acrobatiek! En na al dat oefenen sluiten we de
bouwdorpweek af met een ware circusvoorstelling. Alle
kinderen kunnen dan laten zien wat ze hebben geleerd.
Dat moet leuk worden!

Wanneer: Zondag 5 t/m vrijdag 10 augustus
Waar:
Kometenpark in Hees
Voor wie: Kinderen van 4 t/m 12 jaar
En voor nog meer informatie kun je altijd kijken op:
www.bouwdorphees.nl.

Scouting Amalgama
en Scouting Albertus gaan samen
Scouting
Albertus omvat
de wijken Hees,
Hezeveld en
Neerbosch-Oost,
en bestaat inmiddels al tachtig
jaar. De scoutingvereniging heeft
Blokhut Scouting Albertus aan de
een rijke historie.
Dennenstraat 113, 1958
Opgericht in
1932 begonnen de twaalf eerste welpen in een gymnastieklokaal. Daarna werd voor de bijeenkomsten gebruikt
gemaakt van een schuur, waarna ze vanaf de jaren ’50 in
een blokhut aan de Dennenstraat samenkwamen.
Om een goede toekomst te kunnen blijven bieden aan de
jeugd heeft het bestuur van Scouting Albertus vorig jaar
contact gezocht met Scouting Amalgama. Amalgama
16
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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%

✁

Iets te vieren !

Op een uniek plekje in Nijmegen,
in een persoonlijke sfeer.

www.sfeerhuys.nl

Samen onderweg, samen op weg…
terugkomen in je eigen kracht
Door: Barend de Gooyert

heeft haar hoofdkwartier in Lindenholt en bestaat sinds
1985. In het najaar van 2011 zijn bij de start van het nieuwe
seizoen de eerste stappen gezet voor een vruchtbare
samenwerking. Zo hebben in december 2011 de scoutingverenigingen gezamenlijk en succesvol een restaurant
gerund in het hoofdkwartier waar ouders en familieleden
een lekker hapje konden eten, klaargemaakt door de leden
van de scouting. Omdat het zo goed is verlopen, is men
vanaf 1 januari 2012 gezamenlijk verder gegaan onder de
naam Scouting Amalgama. Dat is nu een vereniging met
ruim zeventig leden die zijn verdeeld over de speltakken
Bevers (5-8 jaar), Welpen (8-10 jaar), Scouts (10-15 jaar) en
Rovers (15+). Op 9 juni zijn de leden van Scouting Albertus
tijdens een feestelijke bijeenkomst overgevlogen naar
Scouting Amalgama aan de Weteringweg 50.
Als u belangstelling heeft voor de scouting, kunt u informatie terugvinden op onze website:
www.scoutingamalgama.nl

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

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

Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen
024-3782314
gerjo.pieters@wanadoo.nl
www.gerjopieters.nl

www.cjgnijmegen.nl

088 001 13 11
info@cjgnijmegen.nl
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< advertenties >

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

KWALITEIT VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
WINKELPUIEN
REPARATIES METALEN PUIEN

T +31 [0]24 - 377 00 06
E THOONEN@BIKETOTAAL.NL
W WWW.THOONENBIKETOTAAL.NL

Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen
> 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 		
postkantoor
Fax 		
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(024) 388 69 76
(024) 378 58 10
(024) 373 28 27

gr a fisch e vor mgev ing • t y pogr a fi e • w e bdesign

DENNENSTRAAT 69
6543 JP NIJMEGEN

maakt mooie dingen

KINDERFIETSEN
ELECTRISCHE FIETSEN
RACEFIETSEN & ATB’S
STADS- & HYBRIDEFIETSEN

info@schoolscoolnijmegen.nl
www.schoolscoolnijmegen .nl

VORMWEIJS

METALEN RAMEN
[AUTOMATISCHE] DEUREN
FIJN STAALWERK

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

Vormweijs
Pé H aw in ke ls
st ra at 7
65 43 JD N ijm
eg en
06 - 50 5 30 1 88
02 4 - 37 8 72 13
si m on e@ vo rm
w ei js .n l
w w w.v or m w
ei js .n l

logo’s
huisstijlen
boeken
brochures
websites
de stenenbank
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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.
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen

Ton van Seters (Voorzitter), tel: 024-3770765
Jacques Huybrechts (Penningmeester), tel: 024-3780875
Wilma van Seters-van Steen (Secretaris), tel: 024-3770765
Miny Schennink-Paus, tel: 024-3772436
Siebold de Graaf, tel: 024-3481776
Toon de Goede, tel: 024-3556299

Groen Hees: Ab Verheul, tel: 024-3779914
Historie: Jan Brauer, 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

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

Minke Veldhoen (hoofd- en eindredactie), Henk Termeer,
Wilma van Seters-van Steen, Jacques de Vroomen.
vormgeving: Simone Weijs
fotografie: Frank Jongejan
advertenties: secretariaat

Penningmeester

Redactieadres van de Stenen Bank

e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl

Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen, tel: 024-3770765
e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl

Lid worden?
U kunt lid worden via e-mail met de ledenadministratie, via het contactformulier op de website 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: dorpsbelanghees@planet.nl

Redactie

Drukwerk: Benda drukkers, Nijmegen
Let op! Kopij inleveren voor 1 september 2012 op het redactieadres.

C017135

Bezoek de website van de vereniging

www.dorpsbelanghees.nl

De Postduif Hees, 1925
Door: Jan Brauer

Een fraaie foto van omstreeks 1925 met de leden van postduivenvereniging De Postduif Hees. We herkennen staande
eerste van links Lelieveld. Zittend eerste van rechts Frans
Lelieveld, tweede van rechts Petrus Antonius de Haen
(secretaris). De zittende personen zijn waarschijnlijk de
bestuursleden, de eerste van links voorzitter A.A. Hutting.
Wie herkent de andere duivenmelkers?
Postduivenvereniging De Postduif Hees
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