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In dit nummer…

Half ei of lege dop?
— Het vervolg van WestWilGroeneBuffer —
Door: Jan de Kanter, voorzitter Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Met overgrote meerderheid nam op 5 september jl. de
gemeenteraad de motie van GroenLinks en de PvdA aan:
Geluid en luchtkwaliteit worden na de opening van de
brug tenminste vijf jaar gemeten en gemonitord.
−− Bewoners krijgen een volwaardige rol, ook bij de keuze
van de te treffen maatregelen.
−− Er wordt een groenfonds gevuld waaruit eventuele
maatregelen betaald moeten worden.
Een deel van de aanhang van de actiegroep
WestWilGroeneBuffer is blij met het resultaat. Dit is
immers meer dan dat wat we anderhalf jaar geleden leken
te moeten accepteren. Maar minder dan we nu vroegen.
Blij met het halve ei.
Een ander deel van de groep is teleurgesteld. De motie
realiseert weliswaar randvoorwaarden voor metingen
en maatregelen maar slaat niet de brug tussen metingen
en de verplichting actie te ondernemen. Want wanneer is
er sprake van overlast? Moeten we rekening houden met
tijdelijke verstoringen zoals de renovatie van de Waalbrug
en de oude brug over de A50? Is salderen toegestaan?

Foto: Frank Jongejan

De derde Bank van dit jaar valt op de mat net een week of twee vóór Werelddierendag. Een goede
reden om van dit nummer een dierennummer te maken. Honden, zo is algemeen bekend, lijken altijd
op hun baasjes. Speel daarom mee met ons memoryspel (p. 8) en zoek welke viervoeter bij welk baasje hoort. Ook vertellen kinderen over hun huisdier (p. 12).
Verder in deze Bank: een Heesenaar vertelt over zijn verzameling in de tweede aflevering van de
rubriek over hobby’s; we blikken terug op het Bouwdorp en het Dorpsfeest; de bouwcrisis in Hees
wordt besproken; en u kunt o.a. lezen over de uitslag van de Olympia-pool, de toren van de
Petruskerk en twee nieuwe aanwinsten voor onze Heese parken.

Gebruiken we feitelijke meetgegevens of voldoen schattingen op basis van trends? Hoeveel tijd mag men nemen
voor het plannen van maatregelen en het moment dat ze
ook daadwerkelijk worden uitgevoerd?
En juist die onzekerheden hadden we als WestWilGroene
Buffer willen voorkomen. Daarom hebben we in de zomermaanden zelf een concept-motie opgesteld en met een
begeleidend schrijven naar de raadsfracties gestuurd.
Daarin gaven we aan:
−− Gemeente, ga werken aan de leefbaarheid van
Nijmegen-West. Prima om daar nu al een miljoen voor
ter beschikking te stellen.
−− Als er problemen zijn met lucht- of lawaaioverlast dan
moet je je wettelijke plicht als gemeente vervullen. Dat
impliceert dat je meet en monitort en dat je, als de resultaten daartoe aanleiding geven, maatregelen neemt.
−− Met het eerste punt sloten we aan bij de motie van
GroenLinks. Behalve dat ze ons voor de inzet van het
fonds voor groen nog vijf jaar laten wachten.
Het tweede punt werd tijdens de gemeenteraadsvergadering ruimhartig ondersteund door de SP, het CDA en
Nijmegen NU. Daarnaast diende de SP een motie in waarin >>

Agenda Hees
Q Sinterklaaskinderactiviteit

zaterdag 1 december > zie p. 24

de stenenbank

| september 2012

1

Oproep: Hart voor groen?

>> opnieuw werd gevraagd om een talud langs de Energieweg
en de Neerbosscheweg en om de verkeersregulering te
koppelen aan de meetgegevens luchtkwaliteit. Uiteindelijk
kwam de opstelling van de SP het meest overeen met ons
doel: een groene buffer opwerpen tegen fijnstof en geluid
en de verantwoordelijkheid voor het overschrijden van
normen en het nemen van maatregelen bij de gemeente
leggen. De motie van de SP werd helaas verworpen.
Uiteraard heeft de politiek ook nu het laatste woord.
De toekomst zal leren of zij met haar besluiten heeft
gezorgd voor een groene buffer of dat zij daarmee juist
een buffer tegen het groen heeft opgeworpen en ons laat
zitten met een lege dop.

Draag je groen Hees een warm hart
toe? Dan ben je bij ons aan het goede
adres. De werkgroep Groen Hees
heeft namelijk dringend behoefte aan
nieuwe, enthousiaste leden.
De werkzaamheden van de groep
zijn zeer divers en dus is er voor elk
wat wils! De werkgroepleden zijn de
ogen en oren van de wijk: zij houden
in de gaten wat er gebeurt met het
groen en wat er achterwege blijft.

We komen zes à acht keer per jaar
bij elkaar om alle activiteiten door te
spreken; soms is er ook overleg met
de stadsdeelbeheerder en onderhoudsuitvoerder van de gemeente.
Sommige leden houden zich bezig
met beleids- of gemeentelijke zaken,
zoals bestemmingsplannen en grote
projecten als de verdere inrichting
van Park West en de gevolgen van
de nieuwe stadsbrug voor het groen.

Daarnaast wordt ook daadwerkelijk
onderhoudswerk uitgevoerd, zoals
aan de vlechtheg in het noordelijk
deel van Park West.
Ben je geïnteresseerd, dan kun je
altijd een keer komen kijken op een
van onze bijeenkomsten. Bel of mail
hiervoor naar de voorzitter van de
werkgroep: Ab Verheul, tel: 0243779914, abverheul@zonnet.nl.
Hopelijk tot ziens binnenkort!

Hees, Heesch, Heeze, Hese, Hesel, les Hées, Hayes…
De oorsprong en verspreiding van onze dorpsnaam
Door: Henk Termeer

“Hees bij Nijmegen”, die nadere omschrijving van onze woonplaats geven velen van ons
geregeld wanneer onze gesprekspartners niet meteen begrijpen waar we nu eigenlijk
wonen. We bedoelen niet Heeze bij Eindhoven, niet Heesch bij het Brabantse Oss, niet Hees
bij het Utrechtse Soest, niet Hees bij het Drentse Ruinen, niet Hees bij het Belgische Bilzen,
ook niet het Duitse Hees net over de grens bij vliegveld Niederrhein-Weeze of de doodlopende straat Hees in het Limburgse Slenaken. Nee, we wonen in Hees bij Nijmegen.

zangers Bill Hayes en Isaac Hayes. Er bestaat zelfs een
departement in het Zuid-Amerikaanse Paraguay dat
‘Presidente Hayes’ heet, met hoofdstad ‘Villa Hayes’. Beide
zijn genoemd naar president Rutherford B. Hayes van
de Verenigde Staten omdat die in 1878 in een territoriaal
conflict met Argentinië voor Paraguay opkwam.

Keltische bosgod

Geografische benamingen

‘Hees’ of ‘hese’ stamt af van een oud woord uit het
Germaans (haisjo, haisi, hase, hesi) en is oorspronkelijk een
verzamelnaam voor jong beukenbos. Maar later duidt het
ook wel een plaats aan met struikgewas (vgl. heester) van
allerlei loofhout, een haag of een bosrijk gebied. Ook zou
het soms verwijzen naar een open plek in een bos waar
een belangrijke Keltische bosgod werd vereerd die Hesus
of Esus heette en die met allerlei offers te vriend werd
gehouden. In het Nederlandse taalgebied zijn Hese, Hezik,
hesewick of heeswijk, heesakker, heesbeemd en heesberg
en ook Maarheeze en Milheeze bekende afleidingen.

Germaanse oorsprong
De Brabantse auteur Harrie Hezemans heeft in 1970 een
artikel*) geschreven met de titel ‘Het woord Hees’ en daarin allerlei informatie verzameld over het woord Hees en de
afleidingen van dat woord, zoals ook zijn achternaam. De
Germaanse oorsprong van het woord Hees maakt dat men
het woord in diverse varianten in een flink deel van Europa
2
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terug kan vinden. Naast de Nederlandse vormen zijn er
Duitse, te weten Hees, Hese, Häsewick, Hesenzins, Hesel,
Hesedorf en Heesestrasse en die komen tot bij de rivier de
Elbe voor. Naar het zuiden toe komt ‘hees’ in lokale varianten voor in het Franse taalgebied en wel tot aan de rivier
de Loire, in benamingen als les Hées, La Haye, Les Hayes,
Haisne, haise, hêtre (beuk) en haie (haag).

Westwaards verspreid
Naar het westen toe duikt ‘hees’ het vroegst in GrootBrittannië op als aanduiding voor hei en heg in het woord
hayes, bijvoorbeeld in de benaming van boerderijen, dorpen en steden. Zo waren er ooit twee Londense (buiten)
wijken die Hayes heetten (nu Bromley en Hillingdon) en
Hezemans noemt verder ook de stad Hastings, al bestaan
daar ook andere theorieën over. En vanuit het Verenigd
Koninkrijk heeft de naam Hayes zich na 1600 verder westwaarts verspreid, naar Amerika als naam van vele tientallen plaatsen (bijv. Hayes County in Nebraska) en naar
die plaatsen genoemde personen, zoals de Amerikaanse

Dan zijn we wel erg ver verwijderd geraakt van ons eigen
Nijmeegse Hees en bekende lieden uit heden en verleden
met de achternaam De Hese of Van Hees, zoals burggraaf
Willem de Hese uit 1291 en Ben en Sven van Hees van
anno nu. Toch keren we daarheen terug, want het ook het
huidige Nijmegen telt nog veel geografische benamingen
waarin de naam Hees in een of andere vorm voorkomt –
vrijwel allemaal aan de westelijke, dus Heese, kant van
het oorspronkelijke stadje aan de Waaloever. Denk maar
aan de Stikke en de Lange Hezelstraat, de Hes(s)enberg,
de Hezelpoort, de Eerste en de Tweede Oude Heselaan,
het Heseveld en wat verder weg de Hezelstraat in Ooij.
De naam Hees is dus in Nijmegen én daarbuiten in allerlei
talen en varianten veel verder en algemener verspreid dan
je op het eerste gezicht zou denken.

*)

Doodlopende straat Hees in het Limburgse
Slenaken | Foto: Henk Termeer

De Keltische bosgod Hesus
of Esus

H. Hezemans, ‘Het woord Hees’, Brabants Heem 22(1970) 68-70, ook
gepubliceerd op: http://thuisinbrabant.delving.org/pdf/thuisinbrabant/brabants-heem/brabants_heem_1970_XXII_1_68_70.pdf.
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Sofa van opa
Door: Henk Termeer

In het Planetenpark in Nijmegen-West, ook wel Dorpspark
Hees genoemd, is op de hoek van de Kometenstraat en de
Uranusstraat op 23 juni 2012 de ‘Sofa van opa’ onthuld.
Deze bank is gemaakt van de Libanese ceder die ruim
negentig jaar geleden is geplant door Frans Hermens, vele
jaren lang de tuinman van Villa Engelenburgh. Die boom,
intussen uitgegroeid tot een beeldbepalende bewaker
van die Witte Villa, moest in 2011 helaas gekapt worden.

Kleinzoon Rob Hermens heeft toen een flink stuk van de
stam bewaard om er een gedenkteken van te maken. Dat
gebeurde in samenwerking met Debby Kauffman van de
Helicon-opleiding ‘In- en outdoor design’. Ze maakte als
afsluiting van haar studie een origineel en aansprekend
kunstontwerp met de titel ‘Sofa van opa’. Haar prachtig
uitgevoerde boombank heeft een mooie plek in ons park
gekregen.
Foto: Frank Jongejan

Toren van de Petruskerk weer in de steigers
Oud, ouder, oudst

Door: Piet Koster

Door: Jacques de Vroomen

In 2010 zijn er stukken steen van de toren van de Petruskerk naar beneden gevallen. Die
toren is eigendom van de gemeente Nijmegen – de rest van de kerk behoort toe aan de protestantse gemeente (PGN) te Nijmegen. Omdat het een gevaarlijke situatie betreft, heeft
men vorig jaar aan de voorkant van de toren een steiger gebouwd voor het uitvoeren van
reparaties. Bij nader inzien bleek de schade groter dan verwacht; het voegwerk van grote
delen van de toren was zo slecht, dat uithakken en opnieuw voegen noodzakelijk was.

Opnieuw opgebouwd
Maar als er een groot deel gevoegd moet worden, is
daarvoor een vergunning nodig van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed, in verband met de kleur en de
samenstelling van het voegsel. Zo’n vergunning kost tijd:
er moeten kleurproeven gedaan worden. In afwachting
daarvan heeft men vorig jaar de loszittende stenen
voorlopig verwijderd en toen de steiger weer afgebroken. Inmiddels is de vergunning verleend. De steiger is
opnieuw gebouwd, nu helemaal rondom de toren, en
een bouwbedrijf is begonnen met de klus. Die zal zo’n
drie maanden duren.
De afgelopen jaren heeft de PGN veel voegwerk aan de
kerk laten doen, en als de toren binnenkort ook klaar is,
staat de Petruskerk er weer netjes bij. Maar onderhoud

is nooit af; het leien dak van de consistorie wordt slecht en
moet binnen afzienbare tijd worden vervangen – een dure
reparatie.

Koperdiefstal
In het nieuws hoor je vaak dat er koper gestolen wordt. De
Petruskerk ontkomt hier ook niet aan. De afgelopen jaren
is er regelmatig koper gestolen: regenpijpen, bliksemafleiders. Dit jaar al voor de zevende keer. De dieven klimmen
zelfs op het dak en trekken de regenpijpen eraf.
Omdat de diefstallen maar blijven doorgaan, wordt het
vervangen door koper niet meer door de verzekering vergoed. Daarom zijn inmiddels bijna alle regenpijpen van de
Petruskerk uitgevoerd in PVC, en de bliksemafleiders in
aluminium. Hopelijk komt daarmee ook een eind aan het
vandalisme!

Het stond enkele weken terug in allerlei kranten: de oudste
familie ter wereld. Volgens het Guinness Book of Records is
een Italiaans gezin van negen nog levende kinderen hiervan wereldrecordhouder. Samen 818 jaar oud. Maar al snel
meldde zich een familie uit Rheden. Van de oorspronkelijke
twaalf kinderen van de familie Peters zijn er nog tien in
leven en die tien zijn samen 825 jaar. Dus zeven jaar meer
dan die bij elkaar opgetelde bejaarde Italianen.
En hoe zit het nu met oude en stokoude gezinnen in Hees?
Meld het de redactie of attendeer ons (voor contactgegevens zie colofon op p. 24) op een (hoog)bejaarde Heese
familie. We zijn reuze benieuwd naar gezinnen (broers en
zussen) die gezamenlijk ten minste 300 jaar of ouder zijn
en waarvan minimaal 1 familielid in Hees woont. Wij zetten ze graag met een fraaie foto in het volgende nummer
van de Stenen Bank. Doen!!

Foto: Frank Jongejan
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Hobby van Adrie Borst: Kerkboeken verzamelen

Het midzomernacht
concert ervaren

Door: Jacques de Vroomen

Door: Fransje Brakkee

Het was lang geleden dat ik het geroken had: pijptabak. Ik zit tegenover pater Adrie Borst,
priester van het Heilig Hart, woonachtig in het kloosterverzorgingshuis aan de Kerkstraat.
Een vriendelijke man van tachtig. En zijn pijp ruikt aangenaam.
De ene helft van zijn lange werkzame leven heeft Adrie Borst doorgebracht in Finland en de
andere helft in Rome. In Rome ondermeer als lid van het generaal bestuur van de congregatie van de Priesters van het Heilig Hart. Een man die vloeiend Fins en Italiaans spreekt.
Misschien is hij wel de enige Nederlander die deze twee zo uiteenlopende talen beheerst.
Pater Adrie Borst benaderde de redactie omdat hij een originele verzameling heeft: een
fraaie collectie kerkboeken.
eeuwen? Wisselend? Ik zou die studie
graag zelf aanpakken. Maar omdat ik
een paar jaar geleden een beroerte
heb gehad, wil dat niet erg lukken.”
Pater Borst heeft als lid van het generaal bestuur van zijn congregatie de
halve wereld afgereisd. Voor overleg
en visitaties. Hij komt op mij over als
een man die door die bijna levenslange mondialisering relativerend
en mild is geworden. Begrip voor cultuurverschillen, dat krijg je ook, als je
er zo vaak tegenaan bent gelopen.
“Het generaal bestuur van de
Priesters van het Heilig Hart in Rome
bestond uit vijf personen: een Italiaan,
een Fransman, een Amerikaan, een
Braziliaan en ik, een Nederlander. Als
er officiële brieven door ons werden
opgesteld, stonden die Amerikaan
en ik altijd tegenover die andere drie.
Wij vonden dan dat het voor de helft
korter kon, dat al die bombast best
achterwege kon blijven. Maar zo
dachten Italië, Frankrijk en Brazilië
er niet over.”

Dirigent Wouter van Haaften | Foto: Frank Jongejan

“In Finland”, vertelde de pater mij,
“was ik kapelaan in een parochie maar
daarnaast werkte ik ook in een universiteitsbibliotheek. Als medewerker
kwam ik regelmatig in het magazijn,
waar de boeken geordend stonden
op grootte. Bij de afdeling theologie
kwamen de kerkboeken, vanwege hun
kleine vorm, automatisch naast elkaar
te staan. En in volgorde van verschijningsdatum. Die rij kerkboeken bracht
mij op het idee om ook kerkboeken te
gaan verzamelen.”
“Ik deed dat niet erg actief maar als
de nodige mensen weten dat je die
boeken spaart, krijg je er toch regelmatig nieuwe bij. Inmiddels heb ik
een heel aardige verzameling. Mijn
oudste kerkboek is van het midden
van de zeventiende eeuw. De collectie
loopt door tot, zeg maar, de dag van
vandaag.”
“De meeste zijn Nederlands, maar ik
heb ook Franse, Engelse, Italiaanse,
Zweedse en Finse kerkboeken. Het
is prachtig studiemateriaal, omdat
je eruit kunt halen hoe mensen in de
loop der eeuwen wisselend gebeden
hebben. Dit is het Jozefklooster. Hoe
is er bijvoorbeeld over de persoon van
Maria’s echtgenoot gedacht in al die

Volop zingen en muziek maken. Dat deden de Heese
Stemmen met Marleen van Oost – helaas voor het
laatst onder haar opwekkende leiding. Het jonge
talent Noud Smeets liet in één adem Debussy en
Mozart uit zijn vaardige vingers stromen. Tony
Schouten en Dick van Eck toverden heel charmant
liederen van Satie en Gershwin onder een hoed vandaan.

Pater Adrie Borst | Foto’s: Frank Jongejan
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Daarna kon ook nog de hele goegemeente in de kerk meedoen met de uitvoering van de Kindersymfonie van vader
Mozart. De kindjes voorop vol overgave op al hun instrumentjes volgden nauwgezet hun eigen nevendirigenten;
ook voor het publiek werd apart het ritme aangegeven
voor roffels op de banken. De centrale dirigent Wouter van
Haaften eiste wél nauwgezetheid van inzetten, toon en
ritme in deze volle veelheid van klanken. Grappig was dat
juist die kwaliteitseisen zoveel bijdroegen aan het plezier
van alle aanwezigen.
Die sfeer van samen goed op smaak komen, bleef erin, ook
na de pauze met het straatkoor van Tjeu Corbeij. Ze raakten het hart. Emely de Graaf kwam met de altviool in één
beweging met het orkest van gitaren, mondharmonica
en zangers, door Joost Brauer vrijelijk en vrolijk bijeengepraat.
De klap op de vuurpijl werd het optreden van het virtuoze
blaasquintet Pendada, dat met hun heldere en prachtige
mozaïek van oude en nieuwe muziek de hele kerkruimte
opsierde.
Zo samenzijn, muziek maken en luisteren maakte mij die
avond heel gelukkig, en ik denk dat ik zeker niet de enige
was. Een avond lang was de Petruskerk een kloppend hart
van genietende Heesenaren, waarvoor de kwaliteit van
de muzikanten en dirigenten, en de speelse organisatie de
basis vormden. Laten we dankbaar zijn dat zoiets moois
gelukt is. En voor alle afwezigen geldt: dit mag je niet meer
missen. Dit is vitamine H(ees) voor ieder die hier leven wil.
de stenenbank
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A
“Onze hond hoeft nooit aan de lijn.
Stadstoezicht is het daar niet mee eens. Kost
je een flinke boete.”

Geachte dorpsgenoten,

– Karin van der Laan –

Heesenaren en hun honden. We hebben er in dit dierennummer
twee pagina’s mee gevuld. Kent u uw dorpsgenoten en hun honden?
Welke baas en hond horen bij elkaar? Kunt u de juiste combinaties
maken? We maken er een wedstrijdje van. Stuur een mailtje naar
minke.dorpsbelanghees@hotmail.com. In dat mailtje moet u tien
combinaties vermelden, bijvoorbeeld A3, B7, enz. Dus tien keer de
juiste baas bij de juiste hond plaatsen. Degenen met de meeste
goede combinaties krijgt een aantrekkelijk prijsje van ons.

C

B

“Onze hond is heel waakzaam,
en sociaal voor kinderen.”

“Mijn hond is een lieve hond maar raakt
van slag bij warm weer. Krijgt ie diarree.”

– mevrouw Fest –

3

Binkie

Baldo

D

2

“Mijn hond heeft iets tegen kleine hondjes. Je hebt dus een stevige riem nodig.”

Jazz

Aan de slag!
Met vriendelijke groet,
Jacques de Vroomen

1

– Marja Zegers –

– mevrouw Bauer –

6
Neira

G

5

“Mijn hond heeft een goed
karakter maar alleen binnenshuis, niet buitenshuis.”
E
“Mijn hond is heel volgzaam,
soms een beetje eenkennig.”
– Iosa Gielen –

F

– Willem Eichelsheim –

Levko

4
Puk

“Mijn hond is een spontaan beest. Houdt
scherp in de gaten wat hij niet vertrouwt.”
– Appie Gieteling –

8

J
H

I

“Onze hond is gek op ballen.”

“Mijn hond is te lief en heeft
te veel haaruitval.”

– Ronald Smits –

Neeltje

“Mijn hond is lief, vrolijk en
enthousiast.”

9
Sam

– Hanneke van der Lugt –

– Hans Engbersen –

7
Willem

10
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Foto’s: Frank Jongejan
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Bouwcrisis in Hees?
Door: Ton van Seters

Zijn de effecten van de huidige crisis in de bouw ook in ons
dorp Hees duidelijk zichtbaar? Nog niet zo lang geleden
werden er volop plannen ontwikkeld voor woningen en
appartementen op elk stukje grond dat mogelijk beschikbaar zou komen. En op verschillende plekken in de wijk
werd gebouwd. Maar de laatste jaren is er een nogal
abrupt einde gekomen aan dit fenomeen.
Voor ons als bewoners van het mooie dorp heeft dit vooren nadelen. Aan de ene kant is een verdere verstening van
Hees grotendeels tot stilstand gekomen, maar anderzijds
zijn er nu ook locaties waar door leegstand de situatie kan
verslechteren.
Hieronder een indruk van de locaties waar de crisis in de
bouw, de woningmarkt en de financiële wereld zijn sporen
nalaat:
−− Schependomlaan 16 (voormalig KNVB-gebouw)
Heeft al geen ‘echte’ bewoners gehad sinds 1998. Er
zijn drie bouwplannen geweest, waarbij het laatste
plan voor de bouw van tien appartementen recentelijk
gesneuveld is door de bouwcrisis. Sinds eind 2011 is het
pand gekraakt met nadelige aspecten voor de omwonenden.*

−− Locatie voormalige Boerenleenbank Dennenstraat
Nieuw appartementencomplex staat al sinds 2010 grotendeels leeg. Door de aannemer is er inmiddels vanwege betalingsproblemen beslag gelegd op een aantal
appartementen (retentierecht).
−− Uitbreidingsplannen Sancta Maria, Bredestraat
Sinds 2007 zijn er plannen voor de bouw van appartementen in de tuin. Tot op heden niets besloten dan wel
uitgevoerd.
−− Plannen Kerkstraat 95
Gebouw met studio’s is in 2005 gerealiseerd maar staat
nog leeg. Verdere ontwikkeling voor de rest van het
perceel is op dit moment nog onduidelijk.
Over een jaar kunnen we met zijn allen via de nieuwe
brug de Oversteek naar de andere oever van de Waal. Het
zou zo maar kunnen dat de plannenmakers uit Hees nu al
die ‘oversteek’ hebben gemaakt.
De Werkgroep Ruimtelijk Ordening zal natuurlijk wel de
bouwontwikkelingen in Hees op de voet blijven volgen.
* Klachten over overlast kunt u overigens altijd direct doorgeven
aan de politie via het nummer 0900-8844.

Een voorbeeld van Heese bouwcrisis: het oorspronkelijke plan Rosa de Lima met voornamelijk
hoogbouw (links) en het aangepaste, versoberde plan met veel laagbouw (rechts).
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Nóg een Heese
Olympiër

Uitslag van de Olympia-pool:
Een ons welbekende winnaar

Correctie en kanttekening
bij Bank van juni jl.

Door: Jacques de Vroomen

Beste lezers,
De redactie van de Stenen Bank moet
hier even ruimte maken voor een correctie én kanttkening bij twee artikelen
in het afgelopen juninummer.
We berichtten namelijk over twee
geboortebomen die zijn geplant aan het
Daniëlspad. Het ging echter niet, zoals
wij meldden, om de familie Schut, maar
om de familie Gielen. Moeder Gielen –
meisjesnaam Wilschut – is overigens
niemand minder dan Debby Wilschut,
ons bekend als een van de mede-organisatoren aan Bouwdorp Hees. Een flinke
misser van onze kant dus!
Diezelfde Debby Wilschut had ook
nog een kanttekening bij het artikel
over twee Heese Olympiërs, dokter
De Blécourt en Truus van Zantvoort.
Wilschuts zoon Owen is namelijk ook
een Heese Olympiër! Hij heeft meegedaan aan de Nationale Special Olympics. Dat zijn de nationale Olympische
Spelen voor mensen met een geestelijke beperking, in tegenstelling tot de
Paralympics waar lichamelijk beperkte
mensen met elkaar in het strijdperk
treden. Owen heeft afgelopen 3 juni de
zevende plaats bereikt bij het paardrijden. Gefeliciteerd Owen!
Dit moest haar, en ons als redactie, nog
even van het hart.

“De redactie wilde eens onderzoeken hoe het met de sportkennis van de
Heesenaren gesteld is.” Dat schreven we in het vorige nummer van de
Stenen Bank. We gaven dat voornemen vorm in een pool, een Olympiapool. Aan de lezers vroegen we om ons een getal door te geven. Een getal
als optelsom van gouden, zilveren en bronzen medailles die behaald
zouden worden door Nederlandse sporters op de Olympische Spelen van
Londen, afgelopen zomer. Een gouden medaille leverde 3 punten op, een
zilveren 2 en een bronzen 1.
De schattingen van de Heesenaren die zich gemeld hebben, liepen zeer
uiteen. De somberste kwam uit de Schependomlaan. Een Schependomse
vrouw liet ons weten dat het eindgetal wat haar betreft 17 zou zijn. De
meest optimistische Heesenaar was – wederom een vrouw – uit de Korte
Bredestraat, die als getal 60 doorgaf. En tussen 17 en 60 werd het een bont
allerlei van schattingen.
Het uiteindelijke aantal punten van de Nederlandse topsporters die aan
de Spelen hebben deelgenomen bedraagt 38. De winnaar is Jan Brauer, een
ons welbekende man, want (hoofd)redacteur in ruste van de Stenen Bank.
Jan Brauer heeft als enige van de vele inzenders exact het juiste getal
– 38 – genoemd. Jan Brauer die, door zijn werk, alles weet van de energie
die u in uw huis gebruikt. Een man ook voor wie de geschiedenis, van Hees
tenminste, geen enkel geheim meer heeft. En zo’n man blijkt dan ook nog
eens alles van sport te weten. Van kleiduiven schieten tot hockey en van
kogelstoten tot judo.
Als prijs krijgt Jan een boekenbon van de redactie. En bij die boekenbon
willen we het niet laten. De winnaar van onze Olympia-pool mag ook,
op kosten van de Stenen Bank, 38 sportevenementen bezoeken bij de
Olympische Spelen van 2028, mits die in Nederland gehouden worden.
Want de redactie van de Stenen Bank is een warm voorstander van het
plan om de Spelen over zestien jaar naar Nederland te halen. En met onze
steun is de kans dat het lukt beduidend groter.
Jan, onze hartelijke gelukwens. We hopen dat Heesenaren die in de toekomst vragen over sport hebben, je weten te vinden, want over jouw deskundigheid, als het over sport gaat, kan nu geen twijfel meer bestaan.
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Kinderen en hun huisdieren

Het was weer feest in Hees!
Door: Wilma van Seters

“Hallo. Ik heb twee grote kippen en vier krielkuikens. Kippen
zijn hele leuke huisdieren. Je kunt ze heel tam maken en ze
komen naar je toe. En niet onbelangrijk, je krijgt er ook de
lekkerste eitjes van.”

Op een wel erg hete zomerdag, zaterdag 18 augustus, had het bestuur
van de vereniging weer het jaarlijkse dorpsfeest georganiseerd.
Tja, wat wil je nou: als het regenachtig is, dan vlucht je naar binnen, als het te
hard waait, dan gaat de tent de lucht in en als het te warm is… och dan ga je
lekker zitten in de schaduw tegen de muur van de Petruskerk, in de tuin, of op
het muurtje van de oude dorpsschool, waar thans het Helicon in huist.
De organisatoren en medewerkers waren in goede stemming en het publiek
werd enthousiast gemaakt door zanger Keessie. Die bracht, in een waardig kostuum, Hollandse liederen ten gehore – om op mee te deinen. Er bleek genoeg te
eten en te drinken.

Mark

“Ik heet Hugo en dit is mijn
marmot, Snoopy. Soms bijt
hij mij en soms is hij lief.”
Hugo

In echte verf

“Bij opa en oma was er een vogel in de moestuin
gevangen in een net. Toen wij hem daaruit wilden
halen, ging hij dood. Van een hartaanval, zei opa. Hier
zitten wij naast het kruisje op het graf van de vogel.”

Voor de kinderen (5 t/m 16 jaar) uit de wijk was er een workshop schilderen
georganiseerd. Joost van Moll, beeldend kunstenaar en o.a. verbonden aan
De Lindenberg in Nijmegen, gaf deze workshop en deed dat met veel
enthousiasme.

“We vinden onze
hond Lucky zo lief
omdat we lekker
met hem kunnen
knuffelen.”

“Naast heerlijke huishond doet
Charlie tevens dienst als stofzuiger,
skatebord-trekker, sledehond en
zitkussen.”

Lucas en Joris

Mirthe, Huub en Noor

“Isa (zeven maanden) vindt onze hond Luna machtig interessant.
Als de hond beweegt, dan kijkt ze direct op, als Luna langsloopt,
steekt Isa haar handjes uit en ze is helemaal niet bang voor een
natte hondenneus. Luna is ook heel lief en rustig bij Isa.”

Foto’s: Frank Jongejan

Ruben en Yannick

Hij bracht alle materialen mee. Sommige ouders waren ook bereid hem te
assisteren want 24 kinderen tegelijk aan het werk houden, dat is me nogal wat.
“Zet maar een potloodstreep op de achterkant van je paneeltje en probeer eens
te tekenen wat je daarna in echte verf aan de voorkant wil maken.” Hier en daar
twijfel, hier en daar een zucht, maar met hulp van wat ouders en van de leraar
kwamen de eerste streken tot stand. Dat leidde tot de prachtigste schilderijtjes, waarmee alle kinderen na de workshop samen met Joost van Moll op de
foto mochten staan. Door de warmte gingen de gratis limonade en het snoep er
ook goed in.
Al met al een geslaagd feest. En toch hoopt uw bestuur dat er volgend jaar ook
meer leden aanwezig zullen kunnen zijn.

Isa
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In de Stenen Bank van afgelopen juni hebben wij al bericht over de plannen van RIBW voor het voormalige
klooster aan de Wolfskuilseweg 173. Van RIBW hebben we recent verdere informatie ontvangen.

RIBW nieuwe buurtbewoner in Hees

Wisteria sinensis,
Lonisera en Fallopia
in Park Lugtigheid
Door: Werkgroep Groen Hees

Door: Dorien Rikken

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk. Zij
begeleiden mensen die vanwege een ernstige psychiatrische aandoening voor langere tijd ondersteuning nodig
hebben. Om het pand aan de Wolfskuilsweg voor de cliënten in gebruik te kunnen nemen, heeft de RIBW eerst flink
moeten slopen. Maar vanaf september wordt het gebouw
heringericht en geschikt gemaakt voor bewoning door 29
cliënten. Zij kijken er naar uit om, tussen november en eind
december, in de wijk Hees te gaan wonen.

Indeling
In het pand worden vier groepen met
groottes van vier tot zeven cliënten
gehuisvest. Iedere cliënt beschikt over
een zit/slaapkamer met eigen sanitair
en een kitchenette. Elke groep heeft
zijn eigen huiskamer. Daarnaast krijgen vier personen een zelfstandige
wooneenheid. Hoewel er flink wordt
verbouwd om het voormalige klooster
geschikt te maken voor bewoning,
blijven er wel specifieke elementen
bewaard die kenmerkend zijn voor het
aangezicht, zoals het gietijzeren hek.

Veilige omgeving
Projectleider Ester Funneman van de
RIBW is enthousiast over deze nieuwe
woonvoorziening. “De toekomstige
bewoners hebben als kenmerk dat
ze de neiging hebben om zich terug
te trekken. In de beschermende
woonomgeving van het voormalige
klooster hebben zij de mogelijkheid
om in een veilige setting in contact te
komen met anderen en onder begeleiding te werken aan hun herstel.”

De RIBW werkt voor dit project nauw samen met
ProPersona in Nijmegen, een instelling voor geestelijke
gezondheidszorg. Zo nodig kunnen mensen bij ProPersona
terecht voor (na)behandeling of advies. De RIBW zelf is
geen behandelinstituut. Er is overigens altijd personeel
aanwezig in het pand, ook ’s nachts.

Rustige wijk
De RIBW heeft voor de Wolfskuilseweg gekozen vanwege
de prettige woonomgeving. De wijk is rustig, er zijn voldoende winkels, het openbaar vervoer is in de buurt en
het centrum is goed bereikbaar. Bovendien is er voldoende
ruimte om het huis heen en biedt de tuin voldoende
beschutting. Mensen die geen werk of dagbesteding hebben, kunnen als zij dat willen in de hobbykelder of de tuin
aan de slag. Wijkgericht werken is een belangrijk onderdeel van de begeleiding van de RIBW. Daarom zal de RIBW
contactmogelijkheden in de wijk of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk voor de cliënten stimuleren.
T.z.t. zal door de RIBW een open dag voor omwonenden
georganiseerd. Meer informatie over de RIBW is te vinden
op www.ribw-nr.nl.

Wederom studenten
in Hees
Door: Henk Termeer

Goede buur
“Wij zijn er ons van bewust dat er vragen zijn in de wijk
of de vestiging van nóg een zorginstelling niet te veel is
voor Hees. Door goede contacten te onderhouden met de
buurt, nu en in de toekomst, en de omwonenden te informeren over de laatste ontwikkelingen, willen wij ons als
goede buur opstellen,” aldus Funneman.
Tijdens de informatieavond voor buurtbewoners op 22
maart jl. vertelden cliënten over hun aandoening. Het was
goed om te horen dat omwonenden de cliënten van de
RIBW van harte welkom heetten.

Column

Planten op een regenachtige ochtend
Foto: Werkgroep Groen Hees

Zaterdag 14 juli hebben leden van de Werkgroep Groen
Hees de pergola in Park Lugtigheid aan de Wolfkuilseweg
beplant. Het Park is ontstaan doordat de gemeente het
kassencomplex aan de Wolfkuilseweg heeft aangekocht
en samen met de Werkgroep het park heeft ontwikkeld en
aangelegd. De pergola was door de gemeente gedeeltelijk
aangeplant, maar helaas is een deel van de jonge aanplant
niet aangeslagen.
Om die reden heeft de werkgroep bij de gemeente het
voorstel gedaan om de pergola zelf aan te planten. De
gemeente heeft de planten betaald en aan de werkgroep
de vrije hand gegeven voor de invulling hiervan.
Nu staan er de volgende klimplanten: roze en blauwe
regen (Wisteria sinensis), kamperfoelie (Lonisera), klimbes (Akebia quinata) en een bruidssluier (Fallopia). De
bruidssluier is geplant omdat het bij de pergolapalen in
het labyrint onmogelijk was om gaten te graven doordat
de ondergrond niet toegankelijk was. Voor het regelmatig
bewateren is met de vorige eigenaar van het kassencomplex een afspraak gemaakt.
Dankzij de hulp van een aantal buurtbewoners, die de
gaten van 30 x 30 x 30 cm hebben gegraven, is het de werkgroep gelukt om alle planten op één regenachtige ochtend
te planten. Zelfs voor koffie werd gezorgd. Daarom onze
hartelijke dank voor alle steun!

Vanaf november 2012 betrekken ten minste 170 studenten de dan gerenoveerde 170 appartementen van Huize
Sonnehaert. Die ontwikkeling en het vertrek van ten minste evenveel bejaarden uit Sonnehaert naar o.a. de nieuwbouw aan de overkant van de Marialaan, zorgen voor een
aanzienlijke verjonging van de gemiddelde leeftijd van de
Heese bevolking.
Verder sluit de huisvesting van studenten ook aan bij een
eerdere traditie van Hees. Onze wijk kende in de vorige
eeuw namelijk al een groot aantal zogeheten studiehuizen. Die werden vooral sinds de oprichting van de
Katholieke Universiteit in 1923 gesticht door diverse geestelijke kloosterordes van de Katholieke Kerk. Voorbeelden
zijn het Sint Jozefklooster aan de Kerkstraat (vanaf 1929),
de Witte Villa (1934) en het Kapucijnerklooster, beiden aan
de Wolfkuilseweg (1960), het Augustijnenklooster aan de
Graafseweg (1925) en ook het Dominicuscollege (vanaf
1927 aan de Dennenstraat, later Energieweg). Hopelijk
zullen ook deze nieuwe studenten zich in Hees snel thuis
gaan voelen.

Huize Sonnehaert

Foto’s: Frank Jongejan
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Bouwdorp Hees 2012: Circus
Door: Cheriel Hofstad

“Het geluid van het getimmer tijdens het hutten bouwen, de kinderen met hun tong uit de
mond, met veel plezier aan het klussen. Dat maakt het Bouwdorp zo mooi, dat is voor mij
genieten”, aldus Monique Vermeulen, voor het derde achtereenvolgende jaar voorzitter van
de Werkgroep Bouwdorp Hees. Na een paar dagen hard werken door de medewerkers van
de Werkgroep, gaan op zondagmiddag 5 augustus de poorten van Bouwdorp Hees in het
Kometenpark open.

Circusdirectrice
Een lange rij kinderen met ouders wacht op het uitreiken
van de weekkaarten. Ze genieten op deze zonovergoten
middag (een paar dreigende wolken trekken gelukkig langs
Nijmegen) van een spetterende opening van een bouwweek die dit jaar in het teken van het circus staat. Debby

Als op maandagmorgen de kinderen komen, kan bijna
direct worden gestart met het bouwen van de hutten. Er
liggen stapels pallets klaar. Naast het timmeren en s pelen
met en om de hutten is er gelegenheid om te knutselen en
circusacts te oefenen. Op donderdag is er zelfs de waterglijbaan waar de kinderen om de beurt genieten van het
spelen in het water.

Circuskunsten
Aan het eind van deze week, mogen de kinderen van
Bouwdorp Hees vrijdagavond zelf hun circuskunsten vertonen. Er zijn maar liefst zestien acts, waarbij de kinderen
hun uiterste best doen op de uitvoering, maar ook aandacht hebben besteed aan schmink, kostuums en bijpassende muziek. Van koordlopen tot jongleren, van acrobatiek tot ballopen; het is een waar circus. Hiervoor kregen
ze op woensdagmiddag dan ook coaching door enthousiaste mensen van De Circuswinkel. Vaste medewerkers van
het Bouwdorp Lara, Sabien en Roos zorgen ervoor dat de
hele bonte avond op rolletjes verloopt en na een spetterende slotavond en een prijsuitreiking, gaat iedereen weer
naar huis. Bouwdorp Hees 2012 is geslaagd!

Prachtige bouwweek

Wilschut van de werkgroep praat verschillende circusacts
met clowns, steltenlopers en vuurspuwers aan elkaar en
de nieuwbakken circusdirectrice hijst de vlag. Daarna worden de ballonnen losgelaten en kan het Bouwdorp officieel
van start gaan.

De organisatie bedankt alle medewerkers voor hun
enthousiasme, kracht, creativiteit en inzet tijdens een
prachtige bouwweek. We hopen iedereen volgend jaar
weer terug te zien.
Namens de organisatie van Werkgroep Bouwdorp Hees:
Monique, Bianca, Debby, Floor, Ilona, Hetty en Cheriel

Bouwdorp Hees is mede mogelijk gemaakt door onze sponsors: Diaboloplanet • Webenlogo.nl • Coop •Bruna.nl •Makro • Portaal • Paul
Lam • Hermens – Meubelbedrijf – interieurbouw • Thoonen metaalbouw • Bike Totaal • GDF SUEZ • Verweij – verzekeringen en vastgoed • Eye
Wish Groeneveld • ANAC Carwash • KION • De Circuswinkel • Installatie bureau Wellen b.v. • Sportshop Richard Kregting • Garage van Ottele •
Kinderopvang & BSO Ikke Ook • Robbert de echte bakker • Gasterij Als toen • Hobbyfun • Woon&tapijtcentrum Theja • Gamma • Interscreen •
Mamaloe • Angelique de Jong • Drive inn • De Leemkuil • Tivoli College • Van Pelt b.v. • Cinetwins • Hullie speelboerderij • Stomerij Top Clean •
Janssen van der Donk BV • F.J. Van Pelt BV • Arno’s Tabaksspeciaalzaak • Visgilde Molenweg • Bandenservice De Kraijenhoff
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Reacties van
kinderen en
vrijwilligers

Karlijn, Daniel, Michiel, Sara en Sam hebben samen aan hun hut
geklust. Ze kennen elkaar via school en uit de buurt. ”Volgend
jaar willen we nog meer spelletjes doen. En de waterglijbaan, die
is echt altijd leuk!”

Bouke Eijkhout helpt als vrijwilliger met
opbouwen en afbreken van het Bouwdorp en met het
maken van hutten: “Erg leuk om te doen. Volgend jaar wil
Anouk is pas 4 jaar, maar knutselt er flink op los: “Ik
ik weer graag meehelpen. Voor een weekje Bouwdorp met
vind de waterglijbaan denk ik het allerleukste. Bouwen
deze kinderen offer ik graag een vakantieweek op! En zo
niet zo. En knutselen, dat vind ik ook het allerleukste.
straks met de medewerkers op de glijbaan is een mooie
Volgend jaar wil ik weer!”
beloning.”
Andrés van 8 zit in groep vijf van
De Lanteerne en is een fervent knutselaar. Hij is al zijn tweede zoötroop
aan het knutselen en heeft deze week ook al jongleerballen gemaakt,
een masker versierd, gesoldeerd en gemozaïekt. “Volgend jaar wil ik
graag weer knutselen. Ik heb veel kindjes leren kennen deze week,
maar een paar kindjes kende ik al van school. Als slotact vrijdag ga ik
samen met Lucas en Tom ballopen, dat heb ik hier geleerd. Maar het is
erg moeilijk om te blijven stilstaan hoor!”
An: “Ik ben ondertussen voor het derde jaar vrijwilliger op het Bouwdorp, in
de keuken. Het bouwen vind ik echt het leukste, dat timmergeluid en dan die
snoetjes van die kinderen, heerlijk! Daar doe je het voor.”
Ine (ook keuken): “Ik woon hier tegenover het park en heb de vorige twee jaar
het Bouwdorp zien plaatsvinden. Het is erg leuk om met kinderen te werken,
krijg er veel energie van, en ik ken veel kinderen omdat ik overblijfmoeder ben
op de Lanteerne. Vind het ook goed om energie en tijd te steken in de wijk waar
je woont.”
Dirk (7) zit in groep vijf van de Zonnewende en is voor het derde
jaar op het Bouwdorp. Samen met broer Matthijs en Jasper
en Niels heeft hij een hut gebouwd. “Ik heb vijf keer op mijn
vingers geslagen, maar kan nog wel knutselen vandaag, samen
met mijn moeder die vrijwilliger is.”
Annemarie (10 jaar), Melanie (10), Marleen (11)
hebben samen met Bibi en Irsa een mooie hut gebouwd. “Het leukste is
het bouwen zelf, en het spelen in en om de hut. En gewoon het samen
spelen met vriendinnen de hele week is superleuk.”
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Vestigingsmanager Rutger Jan Pessers aan het woord

De Centrale Gelderland
Nabij Hees ligt de Centrale Gelderland van GDF SUEZ (voorheen Electrabel). De elektriciteitscentrale is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de stroomvoorziening in
Nederland. De brandstof van de centrale bestaat uit steenkool en biomassa.

Geschiedenis
De locatie van de centrale, zo dicht bij de stad, is te verklaren door de bijzondere geschiedenis van stroomproductie
in Nijmegen. Het opwekken van elektriciteit in Nijmegen
begon in 1908 met het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf
dat nabij de spoorbrug aan de Waalkade lag. De aanleiding
voor het bouwen van de eerste centrale was de verlichting
van de Waalkade. Men vond dat de toen gebruikelijke gasverlichting niet veilig was op een kade, die in de winter kon
overstromen. De afname van elektriciteit groeide daarna
zo sterk dat de gemeente voor de keuze stond de stroomlevering aan de provincie te staken óf de bestaande centrale sterk uit te breiden. Dat laatste alternatief zou alleen
gerealiseerd kunnen worden door de centrale aan de provincie over te dragen. In 1921 ging de centrale dan ook over
naar de Provinciale Gelderse Elektriciteit Maatschappij
(PGEM).
In 1930 was de capaciteit van de elektriciteitscentrale volledig benut. Het terrein aan de Waalkade was niet groot
omdat bij de eerste bouw nooit rekening was gehouden
met de noodzaak ook aan een provinciaal net te moeten leveren. Als locatie voor een nieuwe centrale werd
gekozen voor de plek aan de Waal, waar tot op heden de
Centrale Gelderland is gevestigd.
De Centrale Nijmegen is in 1936 officieel in bedrijf genomen. Bij de bouw van deze centrale is rekening gehouden
met toekomstige uitbreidingen omdat de vraag naar elektriciteit ook toen al voortdurend toenam. In de periode tot
1963 zijn er in totaal 12 productie-eenheden gebouwd.
Dit gebeurde omdat in de loop der jaren een aantal productie-eenheden wegens het bereiken
van de destijds ‘pensioengerechtigde’
leeftijd buiten bedrijf werd gesteld. De
nieuwere en efficiëntere eenheden
namen de productie dan over. De
huidige eenheid G13 is nog steeds
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in gebruik. Deze eenheid werd in 1981 in gebruik genomen,
na het uitbreken van de oliecrisis in de jaren zeventig
als gevolg van de oorlog tussen Israël en de omringende
Arabische Staten. In die tijd waren er net verschillende
eenheden gesloten en was het dus noodzakelijk om een
nieuwe eenheid te bouwen.

De Waal en Centrale Gelderland
De Waal is ontzettend belangrijk voor de centrale in
Nijmegen. Het water van de Waal wordt immers gebruikt
voor de koeling van stoom en om de stoom weer tot water
te laten condenseren. Het water wordt opgepompt uit de
Waal en stroomt na gebruik weer schoon terug in de rivier.
Het is voor het maken van energie belangrijk dat het water
zo koud mogelijk en de waterstand zo hoog mogelijk is.
Het water van de Waal is bruikbaar tot een temperatuur
van 28,4˚C, anders koelt het niet meer. Aan de uitstroom
van het gebruikte koelwater zijn strenge eisen gesteld. Die
voorkomen dat het water dat wordt teruggepompt in de
Waal, te warm zou zijn.

Biomassa
Waterkracht, windmolens en zonnecollectoren. Het zijn
items die al snel genoemd worden als we praten over groene energie. Water, wind en zon zijn bekende duurzame
energiebronnen. Maar er is meer. Want groene energie
wordt in Nederland voor ruim de helft gemaakt met biomassa; kleine korrels samengeperst hout. Dat hout is
afkomstig van speciaal voor
dat doel aangelegde bossen. De Centrale Gelderland
stookt voldoende biomassa
bij om 250.000 gezinnen in
Nederland te voorzien van groene
stroom. Elektriciteit die uit biomassa

wordt gemaakt, vermindert het gebruik van zogeheten
fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen. Er is simpelweg minder steenkool nodig om water in de centrales te
verhitten, doordat ook houtpellets worden meegestookt.
Daarmee vermindert ook de uitstoot van broeikasgassen
zoals CO2.
Een ander voordeel is dat biomassa, in tegenstelling tot
kolen en aardgas, geen eindige bron is. Het raakt dus
niet op mits er tijdig herplant wordt. Met snelgroeiende
boomsoorten is aldus een continue stroom aan brandstof
ontstaan.

−− Beperken van stof
Bij droog weer en sterke wind kunnen kolen gaan stuiven
bij het lossen. We streven er daarom naar om de kolen
met een bepaalde vochtigheidsgraad naar Nijmegen te
laten komen. Als het droog weer is worden de kolen nat
gehouden met sproeiers. Vorig jaar hebben we het aantal sproeiers op de kade verder uitgebreid. Een kolenberg
wordt mogelijk met een cellulose besproeid. De berg
krijgt dan een zilvergrijze kleur en er ontstaat een harde
korst zodat stuiven wordt tegen gegaan.

Rondleidingen
Omwonenden
De relatie en de dialoog met de omwonenden van de
centrale zijn erg belangrijk. Als er thema’s zijn van milieutechnische aard, kiezen we ervoor om die eerst met milieupartijen en vertegenwoordigers van de omwonenden
te bespreken, voordat we die bij de lokale overheid aanhangig maken. Voor Hees is dat de Vereniging Dorpsbelang
Hees en haar voorzitter Ton van Seters.
De centrale is door zijn afmeting op veel plaatsen in de wijk
zichtbaar. Niet iedereen vindt onze centrale mooi, dat realiseren wij ons. We hebben geprobeerd om de centrale in de
avond wat mooier te maken door deze gekleurd te verlichten. De verlichting is door een lichtarchitect ontworpen.
De centrale streeft naar zo gering mogelijke overlast voor
de stad. Voorbeelden hiervan zijn:

Er worden op de centrale rondleidingen georganiseerd.
Regelmatig krijgen we bezoek van groepen die uitleg
krijgen over het wel en wee op de centrale. Een recentelijk gehouden avond voor omwonenden uit Weurt en het
Waterkwartier was een groot succes – we hebben veel
omwonenden mogen begroeten en de vragen en opmerkingen leidden tot goede gesprekken. Voor de centrale
levert dit inzichten op waarmee we weer zaken kunnen
verbeteren. Als u een bezoek wilt brengen aan de centrale,
dan kunt u zich aanmelden op www.gdfsuez.nl, o.v.v.
omwonende Hees. Wellicht tot ziens!
Dit artikel kwam tot stand op initiatief van de Stenen Bank
en Ton van Seters.

−− Terugdringen van het wegverkeer
De centrale vervoert bij voorkeur zijn goederen over
water. De afvoer van bijvoorbeeld gips naar Fermacell
in Niftrik zou met een vrachtauto goedkoper zijn. Toch
gaat ons gips perschip naar Niftrik.
−− Beperken van het geluid
De afgelopen jaren zijn meerdere geluiddempende
maatregelen genomen; denk aan geluidsisolatie, grotere
dempers en geregelde afsluiters. Onze medewerkers
trachten geluid binnen te houden door de deuren dicht
te houden.

Centrale Gelderland van GDF SUEZ (voorheen Electrabel).
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< advertenties >

Amateurmusici gezocht
Zin om als amateur muziek te maken? Lang niet gespeeld, en vind je
dat eigenlijk jammer? Haal je instrument weer eens te voorschijn.
‘Huismuziek Nijmegen’, vereniging voor samenspel en instrumentenbouw, heeft twee speelgroepen voor diverse instrumenten en twee
blokfluitgroepen. Elke groep speelt veertien keer per seizoen (’s avonds,
ongeveer eens in de twee weken). Wij zijn vooral (maar niet alleen) op
zoek naar bespelers van hobo, klarinet en strijkinstrumenten.
Wij zijn amateurs, we spelen voor ons plezier maar zijn wel serieus bezig
ons spel te verbeteren en de stukken die we spelen goed onder de knie te
krijgen. Onze speelgroepen worden geleid door een deskundige speelleider/dirigent. Je hoeft niet ‘op hoog niveau’ te spelen om mee te doen,
je inzet is het belangrijkst.
In september begint ons nieuwe speelseizoen. Interesse?
Kijk op www.huismuziek.nl (regionale afdeling Nijmegen)
en/of bel 024-3231339.

< advertenties >

Kapsalon MARGOT

Heese postbode
ook actief in kunst
en cultuur
Onze vaste postbesteller in Hees, Thea van
Vroenhoven, heeft ook een eigen bedrijf
genaamd Pithos. Van Vroenhoven organiseert
al sinds enkele jaren allerlei cursussen en reizen
over kunst en cultuur. Een ervan is de cursus
‘Kunstvormen van de Italiaanse renaissance’
die op 28 september van start gaat en acht
keer om de veertien dagen bijeen komt.
Meer informatie over deze en andere Pithosactiviteiten is te vinden op de informatieve
website www.pithos.nl.

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%

✁

Iets te vieren !
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Diagnostiek, begeleiding en coaching van
kinderen, jongeren en volwassenen.

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

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

www.sfeerhuys.nl

de stenenbank

terugkomen in je eigen kracht

Oplossingsgerichte cognitieve therapie en coaching
Mindfulness
Cogmed Werkgeheugen Training
Psychodiagnostisch onderzoek

Op een uniek plekje in Nijmegen,
in een persoonlijke sfeer.
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Samen onderweg, samen op weg…

024-3782314
gerjo.pieters@wanadoo.nl
www.gerjopieters.nl

www.cjgnijmegen.nl

088 001 13 11
info@cjgnijmegen.nl
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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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stenenbank

de

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 17 november 2012 op het redactieadres.

C017135

Bezoek de website van de vereniging

www.dorpsbelanghees.nl

Sinterklaaskinderactiviteit
Zaterdag 1 december. Plaats en tijd worden t.z.t. op de website van Vereniging
Dorpsbelang Hees, www.dorpsbelanghees.nl, bekend gemaakt. Kinderen
die dit jaar aan het Bouwdorp hebben meegedaan, ontvangen nog een
uitnodiging per e-mail. Ook die e-mail ontvangen maar nog niet aan Bouwdorp
meegedaan? Mail dan t.z.t. naar monique.dorpsbelanghees@hotmail.com
voor meer informatie.
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