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Winteragenda Hees

destenenbank

Volgens het Guinness Book of Records is een Italiaans gezin 

van negen nog levende kinderen – samen 818 jaar – de 

oudste familie ter wereld. Toen dit bericht in een aantal 

kranten had gestaan, meldde zich een familie uit Rheden. 

Die familie kwam met tien nog levende kinderen tot 825 

jaar. En hoe zit het nu in Hees? Wat is de oudste familie 

van Hees? We zijn er naar op zoek gegaan en hebben een 

zeer opmerkelijke ontdekking gedaan. Die Italianen en die 

familie uit Rheden halen het bij lange na niet bij de Heese 

familie Jacobs. Een gezin van oorspronkelijk vijftien kinde-

ren waarvan er nog dertien in leven zijn, hebben opgeteld 

maar liefst: 916 levensjaren.
We hebben een wereldkampioen in Hees!

Ik sprak met Henk, de jongste van de dertien kinderen. 

Henk Jacobs woont in de Oscar Carréstraat 59.

De broers en zussen op een rijtje (op de foto op de 

 In dIt nummer…
In Hees valt veel te zien en te ontdekken: afwisselende woningbouw, verschillende huizen en prach-

tige, oude bomen. Hees is rijk aan geschiedenis, bewonerssamenstelling en verhalen: in de Stenen 

Bank een wandeling langs de achterkant van Hees over de jonge nieuwbouwwijk 

langs de westwal, het oudste gezin van de wereld, bijzondere hobby’s en een reis 

naar Groenland, Halloween 2012 en een kerstverhaal uit 1386. Ook de nieuwe 

Werkgroep Cultuur stelt zich aan u voor. Hees bouwt aan de toekomst en geeft 

kleur aan de Heese cultuur. Veel leesplezier.
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De oudste familie van Hees?  
Of van de wereld? Door: Jacques de Vroomen

 bovenste rij van links naar rechts): Wim (64), Jos (65), Henk 

(61), Jan (69), Mart (77), Gerard (63), Piet (72) en Koos (71); 

en (op de foto op de onderste rij van links naar rechts): Nel 

(78), Mies (73), Bets (68), Riet (79) en Toos (76). Piet, Jos, 

Wim en Henk wonen nog in Hees.

Tot 1974 woonde de familie Jacobs aan de Kerkstraat. 

Vader was tuinman. Henk vertelt mij dat de familie nogal 

wat grond had daar in de buurt. Op die grond werden de 

nodige groenten verbouwd. En ze hadden ook wat varkens. 

Als je zoveel monden moet vullen, is eigen productie zeer 

gewenst. Henk: “Na school en ook in de vakanties werkten 

we heel vaak op het land. Bijvoorbeeld met het oogsten 

van groente. Ik heb daar geen slechte herinneringen aan. 

De sfeer thuis was heel plezierig.”

Het mag duidelijk zijn. Hees staat op de wereldkaart! >>

De redactie wenst alle lezers prettige 
feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Foto: Frank Jongejan
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Nieuwe Werkgroep Cultuur
stelt zich voor
Door: Miny Schennink-Paus, voorzitter Werkgroep Cultuur

De Werkgroep Cultuur in actie tijdens een vergadering.  Van links naar rechts Emely de Graaf,  

Ben Schennink, Tony Schouten, Siebold de Graaf, Dick van Eck en voorzitter Miny Schennink-Paus.

van Hees. Daarom nodigen we de in Hees woonachtige 

kunstenaars uit van zich te laten horen. Het is ons bekend 

dat hier veel talent rondloopt en we denken dat er ook veel 

nog onbekend talent aanwezig is in ons deel van Nijmegen.

Heeft u een idee?
Heeft u nu al een idee voor een interessante expositie of 

bijeenkomst van andere aard? Neem vooral contact op 

met de werkgroep (via mail: M.Schennink-Paus@inter.

nl.net), zodat we kunnen bespreken hoe uw idee uitge-

werkt kan worden en gestalte kan krijgen op een voor 

Hees karakteristieke plek. En: dat hoeft niet alleen in de 

fraaie Petruskerk te zijn!

Naschrift van de redactie: Helaas bleek dit Heese gezin toch geen 
wereldkampioen met hun 916 jaar. In de media zijn verschillende 
‘oudste families’ aan het woord gekomen, onder andere een gezin 
uit Hoogmade (samen 973 jaar) en uit Katwijk met maar liefst 985 
jaar. Tenminste, dat is de stand tot op heden…

>>

In Holland staat een huis…
Om precies te zijn, in de Oscar Carré straat, nummer 54. Een huis dat 

lijkt op een spaarpot met een veel te brede gleuf. De eigenaar wil de 

krakers graag buiten de deur houden. Vandaar dat grote gat in het dak. 

Want krakers zitten ook graag droog.

Een fraai gezicht is het niet voor de omwonenden. Dus als u nog een 

leuke woonplek zoekt? Koop huis en grond en bouw er iets aardigs op. 

Wat u ook bouwt, Hees knapt er ongetwijfeld een stukje van op.

Tekst en foto: Jacques de Vroomen

De Vereniging Dorpsbelang Hees is een nieuwe werkgroep 

rijker: de Werkgroep Cultuur. De werkgroep zal zich gaan 

bezig houden met het initiëren, organiseren en stimuleren 

van culturele activiteiten in Hees. We denken aan muziek, 

literatuur, dans, film en beeldende kunst.

We zullen ons in eerste instantie richten op al bekende 

evenementen zoals het Midzomernachtconcert en 

de culturele aankleding van bijeenkomsten als de 

Nieuwjaarsborrel. Ook bij bijzondere gebeurtenissen, 

zoals de opening van de nieuwe stadsbrug eind volgend 

jaar, kan de werkgroep zich gaan inzetten voor een pas-

sende omlijsting!

We willen zeker ook aandacht geven aan de eigen cultuur 

Foto: Fran
k Jon

gejan
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Wandeling
Langs de achterkant van Hees
Door: Henk Termeer

Diverse beschrijvingen van wandelingen door het huidige Hees bestaan al. Ik wijs op het 
Ommetje Parkdorp Hees1, het Ommetje tussen stad en dorp door Hees en Heseveld (in de 
serie ‘Nijmeegse Ommetjes’) en de wandeling langs industriële monumenten in Nijmegen-
West (uitgave Numaga). Toch wil ik hier graag mijn eigen favoriete wandeling door Hees pre-
senteren. Die bestaat uit twee stukken en vult de andere wandelingen ook goed aan omdat 
ze – anders dan die wandeltochten – meest over ongebaande paden voert en vooral de ‘ach-
terkant’ van Hees verkent. Dus wandelschoenen of laarzen aan en op pad om de verborgen 
charmes van Hees te bewonderen. Dit keer de wandeling richting Neerbosch, volgende keer 
de wandeling door het Achterveld.

Pilasterpad in en vervolgens linksaf weer de Vredeman de 

Vriesstraat in en over de Hendrik de Keyserstraat recht-

door het naamloze pad in tot aan de Dennenstraat. Links 

zien we het grote klooster van de Zusters Dominicanessen 

van Neerbosch, maar we slaan rechtsaf en even later weer 

linksaf de Godfried Bomansstraat in. Na de bocht naar 

rechts bij Tristan en Isolde gaan we vervolgens linksaf 

de gloednieuwe Pé Hawinkelsstraat in. In die straat hou-

den we links aan tot vlak bij de geluidswal en krijgen we 

het Slotje van de Baron in het oog. We volgen de weg 

verder en slaan meteen na het Pluryngebouw linksaf 

het bestrate pad in dat naar de Tjalie Robinsonstraat 

loopt. Daar slaan we linksaf en kijken we uit op de ach-

terkant van het Dominicuscollege. We volgen de Tjalie 

Robinsonstraat, passeren de klokketoren van het oude 

Dominicusklooster en slaan aan het eind daarvan linksaf 

de Dr. de Blécourtstraat in.

Oever
We steken snel de drukke Energieweg over (oversteek-

plaats even naar links tegenover gebouw De Baron) en 

lopen het tweede, nogal industriële en saaie deel van de 

Dr. de Blécourtstraat af. Heel veel bedrijfsgebouwen, enke-

le bedrijfswoningen en een hoge berg schroot passeren 

we totdat we bijna bij de oever van het Maas-Waalkanaal 

zijn en vlak bij elkaar een bordje fietspad en een bordje 

Ambachtsweg zien. Daar steken we via een klein paadje 

in het groen door naar een oud en met bomen en struiken 

omzoomd pad en gaan linksaf, pal langs het kanaal rich-

ting Neerbosch. Daar, direct langs de oever van het kanaal, 

lijkt de tijd sinds 1927 (opening van het Maas-Waalkanaal) 

stil te hebben gestaan. We volgen dat lange, naamloze 

kanaalpad (ongeveer 1 kilometer) door het groen. Het 

voert eerst achter de gebouwen aan de Industrieweg, 

gaat onder het grote Neerbossche kanaalviaduct door en 

loopt vervolgens achter de huizen aan de Neerbossche 

Dorpsstraat en het woonwagenkampje door tot aan het 

halve monument (andere helft staat aan de overkant) 

op het punt waar sinds 1927 de oude Dorpsstraat door 

het Maas-Waalkanaal wordt doorsneden. Daar slaan we 

scherp linksaf de Neerbossche Dorpsstraat in en lopen 

langs het ponyveldje, langs diverse oude panden, het witte 

Neerbossche kerkje, de brandweergarage (nr. 104) en het 

huis Spijkerhof (nr. 92) terug richting Hees.

Baron
We zien daar rechts het Bosje van de Baron, door de 

Neerbosscheweg afgesneden van het Slotje, en slaan 

eerst rechtsaf, dan linksaf via het nieuwe tunneltje onder 

de Neerbosscheweg en lopen voor het Dominicuscollege 

langs. We passeren de Dr. de Blécourtstraat en slaan ter 

hoogte van de Makro rechtsaf naar de velden van Blauw-

Wit en lopen via het poortje bij het kantinegebouw en 

verderop een zigzaghek naar het pad dat langs de tennis-

velden van Tachys terugvoert naar de Kerkstraat. Daar 

slaan we linksaf en lopen voor het monumentale Sint 

Jozefklooster langs naar de Stenen Bank. Dan gaan 

we rechtsaf de Korte Bredestraat in en ten slotte de 

tweede straat rechts waar we weer terugkeren naar 

ons vertrekpunt op de hoek van Kerkpad en Melkweg.

Deel 1: De Neerbossche achterkant
  80 minuten, ongeveer 7 kilometer

We vertrekken bij de ingang van het schilderachtige 

smalle deel van het Kerkpad, tussen de villa’s Rivo Torto 

en Olde Wehme en wandelen het Kerkpad af, langs kassen 

en boerderijen regelrecht de binnenlanden van Hees in. 

Aan het eind van het Kerkpad slaan we rechtsaf de Korte 

Bredestraat in en gaan we na huisnummer 20 linksaf het 

smalle gangetje (het Gengske) in, waar we na ongeveer 

100 meter in de Bredestraat belanden. Daar slaan we dan 

linksaf, richting de Stenen Bank, en lopen een stukje de 

lange rechte Kerkstraat in. Net voor het Sint Jozefklooster 

gaan we linksaf het Kloosterpad (ook wel bekend als 

Daniëlspad; dit pad heeft nog geen naam) in en aan het 

eind daarvan, achter Zwembad West, slaan we rechtsaf 

de Jacob van Campenstraat in. Die straat voert langs de 

achterkant van het Jozefklooster, zijn tuin en zijn begraaf-

plaats. In een van de flats aan de linkerkant werd op 27 

november 1957 Frank Boeijen geboren.

Pieter Postplein
We slaan nog voor basisschool De Lanteerne linksaf het 

Volutenpad in, rechtsaf de Vredeman de Vriesstraat in 

en meteen weer linksaf het kapiteelpad in en vervolgens 

rechtsaf de Lieven de Keystraat in tot we op het fraaie 

Pieter Postplein belanden. Deze onlangs gerenoveerde 

wijk is gebouwd in de Bossche Schoolstijl en de archi-

tect ontving daarvoor de Nijmeegse architectuurprijs. 

We lopen links het plein om en verlaten het weer via het 

poortje naar het Festoenpad, daarna meteen rechts het 

1)  http://home.kpn.nl/ms30ms10/bulletin/bulletinhees.html

Column
Welkom in Hees
Door: Henk Termeer

Ook de bewoners van de nieuwste woningen langs de 

westwal van Hees zullen het bevestigen. Hun pas opgele-

verde huizen aan de Pé Hawinkelsstraat liggen weliswaar 

op het oorspronkelijke grondgebied van Neerbosch, maar 

ze horen in de huidige situatie natuurlijk bij Hees. Van 

Neerbosch-Oost worden deze nieuwe Heesenaren en 

bewoners van het Heeschebos gescheiden door de drukke 

Neerbosscheweg en de daar aangelegde geluidswal, net 

als de bewoners van de eerder opgeleverde Godfried 

Bomansstraat, Jan Brinkhoffplantsoen en de straten 

 daaromheen. 

De oude grens tussen Hees en Neerbosch was altijd de 

Dennenstraat, maar die traditionele scheidslijn valt geheel 

in het niet bij de ‘nieuwe’ barrière die de Neerbosscheweg 

en zijn geluidswal vormen, niet alleen fysiek, maar ook 

psychisch en sociaal. Ook de aangrenzende terreinen van 

het Dominicuscollege en het Slotje van de Baron zijn nu 

beter bij Hees op hun plek, want de enige resterende ver-

bindingen met Neerbosch-Oost zijn en blijven nogal pro-

blematisch: het grote kruispunt waar de Neerbosscheweg 

de O.C. Huismanstraat kruist, de nieuwe fietstunnel onder 

de Neerbosscheweg en het goed verborgen wandelpad 

langs het Maas-Waalkanaal.
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Hobby van Bert Bloo: Industrieel erfgoed
Door: Wilma van Seters

verleden is een bouwsteen voor de toekomst en zou bij-

voorbeeld een bijdrage kunnen leveren aan het technisch 

onderwijs voor jongeren. Alhoewel ik daar meteen bij zeg 

dat er natuurlijk altijd mensen zullen zijn die er niet in 

geïnteresseerd zijn.

Museum oprichten
Ik had me jarenlang beziggehouden met de Stichting 

Cultuurcriterium, een stichting die als doel had leegstaan-

de kerken toch weer van een culturele functie te voorzien. 

Met de Stichting Stieneo streef ik nu naar de oprichting 

van een museum. Ik weet ook dat dat idee voorlopig wel 

als een virtueel museum van de grond zal moeten worden 

getild. Er moet door de gemeente drastisch worden bezui-

nigd en sponsoren zullen ook wel niet snel bereid zijn hier 

geld in te steken.

Thematentoonstellingen
Wat nu al haalbaar is, is een vorm van thematentoonstel-

lingen. De eerste komt in mei t/m september 2013 in het 

Huis van de Geschiedenis in het centrum van Nijmegen 

(Mariënburgkapel) over elektrotechniek en elektronica. 

Daarin zullen Alewijnse, Willem Smit en NXP/Philips 

de hoofdmoot zijn, omringd door een vleugje Castella/

Dobbelman, Honig, Van Dungen Chocoladefabriek en 

andere. En er verschijnt ook een boekje waarin de inter-

views met oud-werknemers gebundeld zijn.

Op mijn gemak in het dorp
Wat trouwens een leuke bijkomstig-

heid is door wat ik doe, is dat ik vooral 

veel mensen heb leren kennen, die 

mij ook weer herkennen. Er gaat geen 

moment voorbij dat ik, als ik bij wijze van 

spreken door de Kerkstraat loop of in de 

tuin aan het werken ben, mensen voorbij 

zie komen waarmee ik een praatje kan 

maken of die me uitbundig groeten. In de 

stad heb je dat niet zo. Ik kom uit het dorp 

Wijchen en daar was het net zo. Daarom 

voel ik me hier in het dorp Hees ook zo op 

mijn gemak. Mensen kennen je en daar 

word ik blij van.”

Meer informatie over de stichting is te 

vinden op: www.stieneo.nl.

“Ik ben een organisator, maar het moet wel binnen mijn 

vermogen liggen. Tijdens mijn werk als accountant bij 

Willem Smit kreeg ik regelmatig de kans de fabriek binnen 

te lopen. Dan werd ik in mijn hart geraakt door wat er op 

die werkvloer tot stand kwam. Die machines en die samen-

werking tussen het personeel op die werkvloer, geweldig!

Tastbare dingen
Ik ben een dromer van huis uit en houd ervan me met 

mensen te omringen, vooral die mensen die over hun 

arbeidsverleden praten. Ze zijn dan zo enthousiast dat ze 

me tastbare dingen meegeven. Mijn huis begint al aardig 

vol te raken. Daardoor is een nieuwe droom ontstaan om 

een museum op te richten. Weten jullie dat Nijmegen ooit 

de vierde industriestad van het land is geweest?

Stichting Stieneo
Al in 2009 hebben het Cultuur Historisch Platform 

Nijmegen en de historische vereniging Numaga aandacht 

besteed aan dit industrieel erfgoed. In 2010 nam ik samen 

met Jos Hekking en Cees Alewijnse het initiatief voor de 

oprichting van de Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen 

en Omgeving (Stieneo). En het mag toch niet zo ver 

komen dat dit industrieel erfgoed uit de geschiedenis van 

Nijmegen verdwijnt! Oude en jonge, nieuwe Nijmegenaren 

moeten daar toch nog iets van kunnen zien of horen. Het 
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Hebt u ook een hobby waarover u iets 
wilt vertellen in ons wijkblad? Meld u 
dan bij het secretariaat (024-3770765 of 
dorpsbelanghees@planet.nl).

“Mijn huis begint aardig vol te raken ”

Geachte krakers,
Royale woning hebben jullie in dat oude statige postkantoor aan de Schependom-

laan. En goed bekeken. Want wie zou er, als de economische crisis toeslaat, niet 

gratis willen wonen? Hou je nog eens wat over om een pilsje te drinken. Het is jullie 

van harte gegund.

Jullie wonen daar in dat fraaie postkantoor een paar honderd meter binnen de 

grenzen van ons ‘dorp’. Ja, die Heesenaren zien hun wijk graag als een dorp. Een 

dorp waarin alles zijn gangetje gaat. Misschien – ik durf het bijna niet te zeggen – 

een heel klein beetje saai, een heel klein beetje burgerlijk. Maar zo zitten jullie niet 

in elkaar: jullie zijn avontuurlijker, iets minder gezagsgetrouw. Geen geraniums 

achter de ramen, maar een poster van de Sound of Silence met twee kussende 

filmsterren.

Als we de maatschappij eens even met een wip vergelijken, moet ik constateren 

dat jullie precies aan de andere kant van die evenwichtsplank zitten. Mooi! Dankzij 

jullie is er evenwicht in Hees. En nu ik toch complimenten aan het uitdelen ben, kan 

er nog wel eentje bij. Ik bedoel jullie voortuin. Vroeger trok ik nog wel eens de vrije 

natuur in om te genieten van wat Onze Lieve Heer daar ongeordend door elkaar 

heen laat groeien. Maar dat doe ik nooit meer. Nou wandel ik gewoon een paar 

keer langs jullie postkantoor. Wat valt er allemaal niet te bewonderen in die ecolo-

gische tuin van jullie: herderstasjes, paardenbloemen, wilde grassen, opschietend 

geboomte, boerenwormkruid, pinksterbloemen, brandnetel, hondsdraf…. Wat een 

biodiversiteit. Een halve flora lijkt er in die tuin van jullie uitgestrooid. En dan niet 

in saaie rijtjes en groepjes, zoals in de gemiddelde Heese voortuin. Maar alles lek-

ker door elkaar. Spontaan en levenslustig. Onbekommerd om wat hoort. Prachtig 

toch. Zeg mij hoe je tuin eruit ziet en ik zal je zeggen wie je bent.

Ik mag aannemen dat met de huidige crisis in de woningbouw dat postkantoor 

van jullie nog wel een tijdje overeind blijft staan. Ik hoop het. Want weer zo’n blok 

van twaalf saaie appartementen, echt, ik moet er niet aan denken.

Dag jongens!

Jacques de Vroomen

Foto: Fran
k Jon

gejan



destenenbank   |  december 20128 9destenenbank   |  december 2012

Nieuws Bouwdorp Hees:
Ballon maar liefst 288 km afgelegd
Door: Cheriel Hofstad

Het is alweer even geleden, maar op zondagmiddag 4 

augustus tijdens de opening van Bouwdorp Hees, werden 

er meer dan 150 gekleurde ballonnen opgelaten door alle 

deelnemende kinderen. De wind voerde vele ballonnen 

een eind de lucht in; voor sommige ballonnen eindigde de 

reis helaas al aan de andere kant van het Kometenpark of 

in de bomen. Van alle ballonnen die de lucht in gingen, zijn 

er 24 kaartjes gevonden en teruggestuurd naar Nijmegen. 

De meeste ballonnen zijn richting het noorden gereisd. 

De verste reis maakte de ballon van Pepijn den Teuling; 

maar liefst 288 kilometer was de ballon meegevoerd door 

de wind! De 8-jarige Pepijn was blij verrast toen hij van de 

organisatie van Bouwdorp Hees op maandag 19 november 

in de Madelievengroep op basisschool De Lanteerne als 

winnaar van de ballonnenwedstrijd twee vrijkaartjes voor 

binnenspeeltuin Ballorig in Arnhem overhandigd kreeg.

De Werkgroep Bouwdorp organiseerde eind oktober een Halloween-speurtocht voor kin-
deren uit Hees. Ruim 50 kinderen zochten in de Petruskerk en buiten in het donker naar 
opdrachten, op zoek naar een mysterieuze geest. Ondanks de enge heksen, doodshoofden, 
Magere Heinen en angstaanjagende monniken waren er veel lachende kindergezichtjes te 
zien. De warme chocomel en het snoepgoed maakten het Halloweenfeest compleet. 
Lucas (8 jaar) en Lucas (5) doen verslag.

Afgelopen zaterdag, 27 oktober, gingen we naar de 

Petruskerk. We waren heel eng verkleed. Ik was als zom-

bie verkleed en m’n broertje als een skelet. De kerk was 

versierd met spinnenwebben, pompoenen en heel veel 

kaarsjes. Het zag er heel eng uit. We moesten met z’n allen 

in de kerk gaan zitten en luisteren naar een eng verhaal 

over een geest in de kerk. Daarna gingen we een speur-

tocht doen. We moesten voor twaalf uur middernacht 

klaar zijn, anders werden we vermoord. We moesten 

allerlei opdrachten doen en bij iedere opdracht kregen we 

een stukje van een rebus. De leukste opdracht vond ik het 

spel waarbij we een woord moesten raden dat geseind 

werd met een morsecode. We moesten ook allerlei dingen 

 proeven en ruiken zoals drakensnot, slakkenkruid, baby-

poep, muizenkeutels, vleermuizenpoep en heksenbloed. 

Maar gelukkig was het dat niet echt, maar zat er bijvoor-

beeld pindakaas of chocoladekorrels in. We moesten een 

spoor volgen van lichtjes om bij de opdrachten te komen. 

We kwamen ook door het donkere park en daar moesten 

we een griezel vangen. Die ging ons laten schrikken en 

toen gingen we hem vangen.

Toen moesten we de rebus maken en een beloning opha-

len. Er was drinken en we kregen marshmellows voor bij 

het vuur. Het was heel erg spannend en leuk! EINDE!!!

Pompoenen, kaarsjes en zombies:
Heese Halloween-speurtocht groot succes
Wat Lucas (8 jaar) en Joris Vermeulen (5) ervan vonden…

Foto’s: Werkgroep Bouwdorp Hees

Sinterklaas in Hees op zaterdag 1 december
Het gerinkel van de arrenslee van de Kerstman is al te horen, maar bij 

deze nog een terugblik over het feest van de goedheiligman. Hij liet 

namelijk ook dit jaar de actieve wijk Hees niet links liggen. Nadat hij op 

de Waalkade zijn entree had gemaakt, stuurde hij op zaterdagmiddag 

1 december een aantal enthousiaste Zwarte Pieten naar Hees om de 

kinderen daar te vermaken met hun kunsten. Samen konden ze in de 

aula van het kleutergebouw van De Lanteerne genieten van een echte 

Sinterklaasfilm en natuurlijk was er voor iedereen die zoet was wat 

lekkers. Wederom een zeer geslaagde kinderactiviteit.
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Hees trekt de w
ereld

 in

Mentaliteit van een 
jagersvolk
Waar ik heel erg aan moest wennen 

tijdens mijn verblijf bij de Eskimo’s 

is de mentaliteit van een jagersvolk. 

Het plannen van iets of het denken 

aan de toekomst is hun totaal vreemd 

en komt niet in hun denken voor. Op 

zich logisch: een jager gaat op jacht en 

vindt wel of niet een buit. Hij kan daar 

niets in plannen. Heeft hij een goede 

buit, dan worden vrienden en kennis-

sen uitgenodigd en wordt er gefeest 

tot alles op is. Zo gaat het ook met 

mensen die een baan hebben bij een 

fabriekje of, zoals mijn gastheer, in 

het onderwijs: nadat het salaris wordt 

uitbetaald is het feest en worden dure 

Europese producten gekocht en wordt 

iedereen uitgenodigd. Binnen de 

kortste keren is het geld er doorheen 

gejaagd en is het armoede troef, maar 

dat deert ze ogenschijnlijk niet.

Wij moesten voor onze terugreis op 

zaterdag om 12 uur op de luchtha-

ven zijn. Omdat er geen wegen zijn, 

hadden wij een boot nodig die ons 

er heen kon brengen (2,5 uur met de 

speedboot). Het is ons niet gelukt met 

iemand een afspraak te maken om 

Hees is prachtig, 

maar de wereld 

is natuurlijk 

groter dan 

onze groene 

wijk. Daarom 

komt in deze nieuwe 

rubriek een Heesenaar 

aan het woord over een 

(verre) reis die veel indruk 

heeft gemaakt, door de 

bijzondere aanleiding van 

de reis, de spectaculaire 

locatie(s) of de dierbare 

herinnering. Eerste 

aflevering: Groenland.

Ongebruikelijke 
vakantiebestemming: 
Groenland

Hees trekt  

de wereld in

Door: Frank Jongejan

Slechts zeer weinig Nederlanders zullen als vakantiebe-

stemming Groenland kiezen; nog minder zullen er meer 

dan één keer komen. Echt uniek is het om als Nederlander 

gedurende een paar weken te worden opgenomen in een 

Eskimofamilie om deel te nemen aan de ceremonie die 

uitgevoerd wordt als een jongen ‘man’ wordt op twaalfja-

rige leeftijd. Overigens is dit de leeftijd waarop een jongen 

een geweer mag bezitten en munitie mag kopen. Bij die 

ceremonie worden kinderen opnieuw gedoopt en treden 

ze als zelfstandig lid toe tot de (hervormde) kerk. Ik was 

in de gelukkige omstandigheid om het allemaal te mogen 

meemaken!

ons te brengen. Op onze vraag kre-

gen we steeds antwoorden als: “Het 

zou misschien wel kunnen” of: “Als ik 

op tijd van de jacht terug ben en het 

weer meewerkt.” Een echte toezeg-

ging kregen we niet voor elkaar en dus 

hebben we tickets voor de helikopter 

gekocht terwijl wij het geld veel liever 

aan de lokale bevolking zouden heb-

ben  gegeven. Het is even wennen, 

maar de toekomst bestaat eenvou-

digweg niet voor hen en daardoor lijkt 

het alsof ze er maar op los leven.

Een pond walvisbiefstuk
De maaltijden zijn een bijzondere 

belevenis. Niet alleen door het gebo-

dene: ongeveer een pond zeehonden-

bout, walvisbiefstuk, rendierbout, 

vis of gevogelte, aangevuld met een 

worteltje per vijf personen en wat 

rijst of pasta. Ook het verloop van de 

maaltijd is even wennen. Zodra het 

eten op tafel staat, beginnen de eer-

sten met eten en wachten zeker niet 

totdat het gezelschap compleet is. 

Als je je bord leeg hebt, sta je met nog 

volle mond op, pakt je bord en bestek 

en ga je naar de keuken om alleen dat 

af te wassen.

De uitleg hierover was even simpel als 

doelmatig: “Wij hebben altijd gebrek 

aan zitplaatsen en bestek als wij vol-

doende te eten hebben en het zou dus 

hoogst onbeleefd zijn als je een plek 

aan tafel bezet hield die je niet nodig 

hebt. Het afwassen van je bord en 

bestek zien wij als een teken van gast-

vrijheid naar eventuele laatkomers.”

Toetreden tot de 
mannenwereld
Vanaf groep zeven krijgen jongens les 

in de jacht en visserij waaronder de 

bouw van een kajak, hondenslee en 

zweep, vistuig en netten, bediening 

van motoren en vuurwapens. Het is 

dan ook niet verwonderlijk dat een 

twaalfjarige als aankomend jager in 

de mannenwereld kan toetreden. De 

ceremonie die hierbij hoort, bestaat 

uit een kerkelijk deel waarbij de jon-

gen of het meisje ervoor ‘kiest’ om tot 

de kerk toe te treden, gevolgd door 

een diner met feest daarna met gita-

ren, gezang en traditionele dansen. 

Het kerkelijk deel geschiedt in traditi-

onele kleding. Iedereen van de familie 

(waar ik tijdelijk ook toe behoorde) 

krijgt taken toebedeeld in de orga-

nisatie. Ik had vooraf de opdracht 

gekregen om een salade te maken 

met Europese groenten die we met 

het vliegtuig hadden meegenomen.

Familieleden en vrienden komen uit 

het hele land en hebben vaak vele 

dagen gereisd. Tijdens de kerkdienst 

viel me al op dat er continu mensen 

in en uit liepen en toen er tijdens het 

diner iemand het woord vroeg om een 

toespraak te gaan houden, liepen er 

ongeveer twintig mensen naar buiten 

om na de toespraak weer te gaan zit-

ten. Ik vond het nogal onbeleefd en 

vroeg om uitleg. Ik kreeg het volgende 

te horen: “Door de extreme omstan-

digheden zijn wij volledig afhanke-

lijk van elkaar, niemand redt het op 

zijn eentje hier. Daarom moeten wij 

heel eerlijk tegenover elkaar zijn. 

Wij zouden het hoogst onfatsoenlijk 

tegenover de gastvrouw vinden als 

we ergens aanwezig zijn waar we 

niet willen zijn en niet hoeven te zijn. 

Alleen op die manier weet de gast-

vrouw dat iedereen die er is ook daar 

wil zijn.”

Zeehonden jagen
Quilleq, een jonge jager, bood ons aan 

om naar een grote gletsjer te varen. 

Onderweg zagen we in de verte een 

groepje zeehonden en gelijk werden 

de geweren tevoorschijn gehaald. Na 

een paar seconden zij hij: “Wapens 

weg, dit is een moeder met jongen 

daar schieten wij niet op. De moeder 

is te klein en geeft niet veel vlees en 

Gletsjer waar het landijs de zee in dondert IJsberg – op weg naar Titanic?
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de jongen hebben geen kans zonder 

moeder. Ook de huid van de moeder 

levert niet veel op.”

Er wordt eigenlijk alleen gejaagd op 

volwassen mannetjes die solitair 

leven. Later hebben we ook uren ach-

ter een mannetje aan gezeten. Eerst 

wordt het beest opgejaagd zodat 

hij moe wordt, dan moet hij boven 

komen om lucht te happen. De jager 

moet wachten met schieten totdat de 

zeehond zich vol met lucht gezogen, 

heeft anders zinkt hij. Dan wordt hij 

met een precisieschot omgelegd. 

De Eskimo’s jagen zo al duizenden 

jaren, vroeger met speer en tegen-

woordig met geweer, zonder dat 

dit invloed op de zeehondenstand 

heeft. Zij hebben een grote hekel 

aan Greenpeace omdat door hun 

acties de exportwaarde van zeehon-

denbont gering is geworden en zij 

niet zoals de Canadezen jonge zee-

honden doodknuppelen.

 − Groenland is met 2500 kilometer 

lengte en 1000 kilometer breedte 

het grootste eiland van de wereld. 

Door de fjordenkust is de totale 

kustlijn ongeveer 40.000 kilometer. 

De grootste fjord gaat 314 kilome-

ter landinwaarts en is daarmee 

de grootste fjord van de wereld. 

Groenland is een provincie van 

Denemarken met een hoge mate 

van zelfbestuur.

 − Groenland is bedekt met een ijskap 

van 3000 meter hoogte en alleen 

de kuststrook is bewoonbaar; het 

landijs is nooit meer dan een tiental 

kilometers verwijderd. Vanuit de ijs-

kap stromen gletsjers in de fjorden; 

de meest productieve (Llulissat) 

produceert jaarlijks ca. 20 miljard 

ton aan ijsbergen.

 − De totale bevolking bestaat uit 

zo’n 60.000 mensen, waarvan 80% 

Eskimo’s en 20% Deens. Zij wonen in 

ongeveer honderd nederzettingen 

en steden (alles boven 2000 inwo-

ners is een stad) langs de kust. Geen 

enkele nederzetting is via een weg 

met andere nederzettingen verbon-

den: alle vervoer geschiedt per schip 

(in de zomer althans; alleen in het 

uiterste zuiden is de zee het hele 

jaar bevaarbaar), per hondenslee en 

in noodgevallen per helikopter.

 − Groenland is een modern westers 

land compleet met internet en gsm. 

De Eskimo’s zijn geen primitief volk. 

Wel is het zo dat zij hun leefwijze 

hebben aangepast aan de extreme 

omstandigheden en het gebrek aan 

vegetatie. Nadat in 1953 Deense 

 − De hoofdstad van Groenland is 

Nuuk (Noe-oek) en niet Nuke; het 

feit dat de Amerikanen op 21 januari 

1968 een bommenwerper met vier 

kernbommen (nukes) hebben ver-

loren – waar er maar drie van zijn 

teruggevonden –, geeft aanleiding 

tot woordgrapjes.

 − Eskimo’s eten rauw vlees zoals 

nog warme zeehondenlever en 

gedroogd zeehondenvlees. Ook in 

blokjes gesneden walvishuid wordt 

rauw gegeten. In onze ogen onsma-

kelijk, maar gezien het gebrek aan 

groente is het vanuit ‘vitamine-

oogpunt’ zeer verstandig – alsof de 

levertraan die ik vroeger kreeg zo 

smakelijk was.

 − Eskimo’s wonen niet in iglo’s, dat 

hebben ze nooit gedaan en dat zul-

len ze waarschijnlijk nooit doen. 

Wel is het zo dat een jager die op 

zijn jacht wordt overvallen door 

slecht weer in heel korte tijd een 

iglo zal bouwen van sneeuwblok-

ken als noodonderkomen. Door de 

perfecte isolatie en luchtsluizen kan 

hij hiermee een temperatuursver-

schil van 50 graden overbruggen! 

Normaal wonen de Groenlanders in 

houten huizen; het hout wordt uit 

Canada ingevoerd.

 − Hoewel sneeuwscooters meer 

en meer voorkomen, zijn hon-

densleden nog een veel gebruikt 

vervoermiddel. Een jager zei mij 

hierover: “De honden kunnen mij 

’s nachts warm houden en in geval 

van nood kan ik er eentje opeten.” 

Een sneeuwscooter biedt wat dat 

betreft weinig soelaas.

 − Sledehonden zijn halve wolven en 

als ze honger hebben niet betrouw-

baar; jaarlijks wordt een tiental 

kleine kinderen door de honden 

gedood. Maar denk eens aan wat 

óns nationale vervoermiddel ver-

oorzaakt aan ongelukken…

wetten zijn aangenomen waarbij 

werd bepaald dat de Groenlandse 

bevolking in gelijke mate toegang 

moest krijgen tot de welvaart en 

de voorzieningen als de Denen, is 

het land in minder dan één genera-

tie omgevormd van een primitief 

jagersvolk tot een moderne maat-

schappij. Het blijft echter wel een 

jagersvolk en voor hun levenson-

derhoud zijn ze volledig afhankelijk 

van de jacht; er groeit namelijk zo 

goed als niets. En alles wat niet van 

de jacht of van de beperkte scha-

penteelt in het zuiden van het land 

afkomt, moet worden ingevoerd en 

is daardoor onbetaalbaar voor de 

lokale bevolking.

 − Eskimo’s leven niet op de 

Noordpool, maar wel in de meest 

noordelijke bewoonbare streken.

 − Eskimo’s noemen zichzelf Inuit, 

maar ervaren de naam Eskimo niet 

als scheldnaam.

Pillu, een vrouw in traditionele kleding Narssaq, een grote stad in Zuid-Groenland (ca. 1800 inwoners) Foto's: Frank Jongejan

Groenland:  
feit en fictie
Wat feiten en misverstanden over 
Groenland en de Eskimo’s:
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22 december 1386
“Floris Harmensz heeft gisteren bij volle maan de duivel 

over de nok van de kerk zien lopen. Het was echt de duivel 

want Floris zei dat hij een hoorntje op zijn kop had en hij 

had bokkenpoten.”

Trijn Jans, nieuwsgierig naar de uitwerking van haar woor-

den, keek naar de gezichten van Bleke An en Truitje van 

het Zwarte Land die naast haar stonden bij de wasplaats 

aan de Dorpsstraat. Bleke An keek geschrokken. Truitje 

bekruiste zich driemaal.

“In Heumen”, zei Bleke An, “ik heb het van Peer, en die van 

zijn neef, is een kalf met twee koppen geboren.”

“Daar komt ongeluk van. Dat zijn geen goeie dingen”, klonk 

het uit de mond van Truitje, die zich opnieuw begon te 

bekruisen.

23 december 1386
Jan Knol, kastelein van herberg Heeskant, herhaalde het 

tegen Andries Pels. Het was veel te gevaarlijk met al dat 

rondzwervend soldatenvolk uit Brabant om vandaag 

groente naar de markt in Nijmegen te brengen. Maar 

Andries was niet van zijn besluit af te brengen. Juist nu, 

vlak voor kerstmis, waren die stadslui bereid hun beurs 

open te trekken. Na de kerstdagen zouden zijn koolplanten 

veel minder opbrengen. Het zou ook goed kunnen dat hij 

er dan mooi mee bleef zitten. Kon hij ze aan zijn varkens 

voeren.

24 december 1386
Koster Piet Vernooy luidde een kwartier lang de klok van 

de Petruskerk. Gehaast en geschrokken haastten zich de 

Heesenaren naar hun parochiekerk. Staand in het pries-

terkoor vertelde pastoor Van de Weyde de kerkbezoekers 

waarom hij de koster opdracht had gegeven de klok te 

luiden. “Het wordt te gevaarlijk in jullie huizen. Misschien 

kunnen de mannen nog snel wat brood en vers water uit 

hun woningen gaan halen. Daarna zal de koster de kerk-

deur van binnen vergrendelen met de zware sluitbalk. Arnt 

van Heumen met zijn soldatenvolk komt eraan. Ik bid God 

dat jullie hier niets zal overkomen. Aan Gods huis zal die 

woesteling zich toch niet durven vergrijpen.”

25 december 1386
In de late ochtend van kerstdag verschenen de mannen 

van Arnt van Heumen op het kleine plein tegenover de 

kerk. Andries Pels, die in de toren was geklommen, zag 

vanuit een klein luikje hoe het soldatenvolk het vee uit de 

stallen haalde. Deuren en ramen werden met ruwe knup-

pels ingeslagen. Sommige soldaten leken dronken. Maar 

niemand raakte de kerk aan. De Brabanders waren niet 

bang voor de ongewapende boeren. Maar de straffende 

hand Gods vreesden zij.

Andries gaf een onderdrukte kreet toen hij zag hoe een 

soldaat een brandende toorts door het kapotgeslagen ven-

ster van zijn woning gooide. Het duurde niet lang voordat 

het vuur het rieten dak bereikt had. Verdoofd liep hij de 

torentrap af. Hoe moest hij het verschrikkelijke nieuws 

aan zijn vrouw Maaike, beneden in de kerk, vertellen? Hun 

woning met alles erin in vlammen opgegaan. Zijn twee 

koeien en drie varkens weggevoerd. Onder aan de trap 

gekomen werd hij aangeklampt door Rooie Arend, zijn 

neef. Hij hoorde een baby huilen.

“Waar zat je toch? We wisten niet waar je was. Maaike 

heeft een kind gekregen, een mooie gezonde jongen. Zij 

lijkt er ook goed aan toe te zijn.”

Enkele seconden later stond Andries aan het kraambed 

van zijn vrouw, twee tegen elkaar geschoven kerkbanken. 

Door de tranen in zijn ogen zag hij het jongetje in haar 

armen maar vagelijk.

“Ons kind, ons eerste kind,” hoorde hij Maaike zeggen. De 

vrouw van Rooie Arend legde het jongetje in zijn armen. 

“Onze Lieve Heer neemt en Onze Lieve Heer geeft”, zei 

de jonge vader. “We noemen hem Chris. Want vandaag is 

Christus geboren.”

Preventie, Burgernet en gadgets
Informatieavond veiligheid en inbraken

Door: Rob Kuppens

Dinsdagavond 6 november was er in het Dominicus College een bijeenkomst over veiligheid 
in de wijk. Gemeente en politie hadden het initiatief voor deze avond genomen vanwege 
het opvallend grote aantal inbraken in de wijken Neerbosch-Oost en Heseveld. Bewoners 
van de Heese Planetenbuurt waren ook voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

Dat gemeente en politie de zorgen 

van bewoners serieus nemen, bleek 

wel uit de persoonlijke aanwezig-

heid van burgemeester Bruls. In zijn 

openingswoord sprak hij uit dat het 

over het algemeen goed gaat met de 

veiligheid in Nijmegen. Maar het gaat 

– letterlijke bewoording van Bruls – 

slecht met het aantal overvallen en 

woninginbraken, waarbij de wijken 

Neerbosch-Oost en Heseveld er extra 

negatief uitspringen. De kern van 

zijn Bruls’ boodschap: “We moeten 

het samen doen.” De burgemeester 

benadrukte daarmee dat mensen niet 

mogen verwachten dat de politie 24 

uur per dag, 7 dagen per week op elke 

straathoek aanwezig is. Dat is niet 

alleen omwille van de kosten, maar 

simpelweg ook omdat we niet in een 

politiestaat (willen) wonen.

Zelf aan preventie doen
Kortom, “samen doen” - mooie woor-

den maar wat betekent het in de 

praktijk? In de eerste plaats dat men-

sen zelf op een eenvoudige manier 

al veel aan preventie kunnen doen. 

Zorg ervoor dat ramen dicht zijn, dat 

de tuinpoort gesloten is en dat ook de 

hekken in brandgangen gesloten wor-

den. Dit lijkt allemaal vrij voor de hand 

liggend. De politie ontkende dat ook 

niet, maar ze lieten foto’s uit de wijk 

zien die in de week voorafgaand aan 

de bijeenkomst waren gemaakt. Op 

die foto’s waren diverse openstaande 

ramen en poorten te zien. Dus ken-

nelijk vergeten we dat soort dingen 

vaker dan we zelf denken.

Op pagina 13 in het vorig jaar verschenen boek Hees bij Nijmegen wordt 

beschreven hoe een zekere Arnt van Heumen in dienst van Brabant 

het Schependom plunderde en onder andere Hees in brand stak. Het 

uitgangspunt voor een nieuw historisch kerstverhaal.

Kerstmis in Hees: 1386
Door: Jacques de Vroomen Dat wil niet zeggen dat de politie een 

openstaande deur een goedkeuring 

voor inbraak heeft genoemd, inte-

gendeel. Er werd verteld dat er extra 

gesurveilleerd wordt in de betrokken 

wijken, dat ook de gemeente extra 

oog heeft om onveilige situaties (zoals 

bomen die het licht van lantaarnpalen 

afschermen) op te lossen. En de politie 

verzocht ons dat we ons aanmelden 

bij Burgernet: de 

meldkamer van de 

politie kan wijk- of 

postcode gericht 

bijvoorbeeld een 

signalement van een 

verdachte rondsturen naar elk mobiel 

telefoonnummer dat bij Burgernet 

geregistreerd staat. Dit initiatief is 

een voorbeeld van hoe de politie met 

moderne communicatiemiddelen de 

hulp van burgers – tenslotte ‘de ogen 

en oren’ in de wijk – inroept.

En tot slot zijn nog diverse andere 

nieuwerwetse ‘gadgets’ besproken, 

zoals de mogelijkheid om inbrekers 

te laten besproeien door een dna-

sproeier die boven uw deur hangt. 

Zodra er met een uv-lamp op de 

inbreker geschenen wordt – wat de 

politie kan doen terwijl ze gewoon 

aan het surveilleren is –, dan is de dief 

herkenbaar doordat de sporen van de 

dna-spray oplichten.

Voor wie meer interesse heeft in deze 

en andere nieuwe technieken, die 

raad ik aan om even hierop te ‘goog-

elen’. Voor ieder ander zou ik zeggen: 

houd ramen en deuren dicht.

“We moeten het samen doen”
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Samen onderweg, samen op weg…

terugkomen in je eigen kracht

Diagnostiek, begeleiding en coaching van 
kinderen, jongeren en volwassenen.

Drs. Gerjó Pieters-Mestrom
Orthopedagoge-generalist

GZ-psycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog

Oplossingsgerichte cognitieve therapie en coaching
Mindfulness

Cogmed Werkgeheugen Training
Psychodiagnostisch onderzoek

Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen

024-3782314
gerjo.pieters@wanadoo.nl

www.gerjopieters.nl

www.cjgnijmegen.nl 088 001 13 11

info@cjgnijmegen.nl

Voor kleine en grote vragen
over opvoeden

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

bellen
mailen
chatten

<   advertenties   ><   advertenties   >

KION biedt opvang in alle soorten en maten, passend bij  
uw behoefte. Ook als uw situatie anders-dan-anders is. 
KION speelt er graag op in en komt met verrassende  
oplossingen! Kom zelf kijken wat kan bij KION. Er is altijd 
een vestiging bij u in de buurt.

Altijd opvang. Altijd in de buurt.

…het kán 

 bij KION

Casa Comunal: 
Bijdrage voor gemeenschapshuis in Masaya, Nicaragua

Welke buurtgenoot draagt ook een steentje bij aan het 

project Casa Comunal in Masaya? ‘Casa Comunal’ is Spaans 

voor gemeenschapshuis: huis voor ontmoeting, cultuur en 

educatie. Masaya is sinds lange tijd zusterstad van Nijmegen. 

Masaya ligt in Nicaragua, dat na Haïti het armste land op 

het westelijk halfrond is. Toen gemeente Nijmegen aan de 

Waalsprong begon, gingen er stemmen op die zeiden: “Waar 

Nijmegen bouwt, mag Masaya niet achterblijven.” Voor dat 

doel werd de stichting Stichting Salto Transatlántico opge-

richt, deze naam naar analogie van ‘De Waalsprong’.

Wijk van 166 woningen
Voor die stichting heb ik vijftien jaar gewerkt, onder meer als 

projectleider. Er is een wijk gerealiseerd van 166 woningen 

voorzien van een eigen bio-filterinstallatie voor het zuiveren 

van afvalwater en een kleinschalige sportaccommodatie. 

Hier wonen 700 mensen die anders, gelet op hun inkomen, 

aangewezen zouden zijn op zelfgemaakte behuizing van 

plastic en karton op een gekraakt stukje grond. Het zijn 

eigendomswoningen, waarvoor de mensen vijftien jaar 

 aflossingen moeten betalen. Die aflossingen gaan in een 

revolverend fonds zodat daarmee nieuwe woningen kunnen 

worden gebouwd. De stichting is inmiddels opgeheven; de 

plaatselijke NGO MASINFA is rechtsopvolger.

Gemeenschapshuis ontbreekt nog
Het project is voor mij nog niet echt af, want wat nog ont-

breekt, is een Casa Comunal. Vandaar dat ik geld inzamel om 

de bouw hiervan (ongeveer € 12.000) mogelijk te maken. De 

inzamelingsactie heeft tot nu toe zo’n € 4.300 opgeleverd. 

Laten wij samen de wereld een beetje mooier maken. Ik 

doe hierbij een beroep op u als buurtgenoot. U kunt uw bij-

drage overmaken op rekening 16.78.14.818 van de Stichting 

Stedenband Nijmegen – Masaya o.v.v. Casa Comunal. Het pro-

ject wordt begeleid door de Stichting Stedenband Nijmegen 

die als ANBI-organisatie een ruime ervaring heeft met projec-

ten in Masaya. 

Carel Sweens, Planetenstraat 71, 6543 VW Nijmegen, tel: 024-

3773997. Voor vragen, bel mij gerust. Meer informatie is ook te 

vinden op de website www.casacomunal.nl.



destenenbank   |  december 201218 19destenenbank   |  december 2012

<   advertenties   ><   advertenties   >

RES
TA

U
RATIE STEN

E
N

 B

ANK •

1997M E TA A L B O U W
S I N D S 1 8 9 7

  KWALITEIT VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
  METALEN RAMEN   WINKELPUIEN     
 [AUTOMATISCHE] DEUREN REPARATIES METALEN PUIEN
 FIJN STAALWERK
       

BEDRIJFSWEG 9  
6541 DC NIJMEGEN

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

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

DENNENSTRAAT 69  
6543 JP NIJMEGEN

T +31 [0]24 - 377 00 06   

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

KINDERFIETSEN
ELECTRISCHE FIETSEN
RACEFIETSEN & ATB’S

STADS- & HYBRIDEFIETSEN

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

info@schoolscoolnijmegen.nl
www.schoolscoolnijmegen .nl

> Makkelijk bereikbaar

> Volop gratis parkeergelegenheid

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

> Uitgebreid dienstenpakket in het postkantoor

>  Winkel en postkantoor reeds om 08.00 u open  

(ma t/m vr)

> U bent van harte welkom

winkel   (024) 388 69 76 

postkantoor  (024) 378 58 10

Fax   (024) 373 28 27

 Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen

Iets te vieren !

Op een uniek plekje in Nijmegen, 

in een persoonlijke sfeer.

www.sfeerhuys.nl

Kapsalon MARGOT

Godfried Bomansstraat 22
6543 JA Nijmegen

Openingstijden:
Dinsdag 9.00 - 20.00 uur

Woensdag t/m Vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Tel: 024 - 845 02 11

Margot is uw vaste kapster
Knippen vanaf 15 euro

Voor tarieven zie:

www.kapsalonmargot.nl


Bij inlevering advertentie
eenmalige korting van 10%✁
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Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
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

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

Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen

e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl

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

Penningmeester
e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl

Lid worden? 
U kunt lid worden via e-mail met de ledenadministratie, via het con-

tactformulier 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

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen 
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

Cultuur: Miny Schennink-Paus, tel: 024-3772436

Redactie
Peter Waterkoort (hoofdredactie), Minke Veldhoen (eindredactie),  

Henk Termeer, Wilma van Seters-van Steen, Jacques de Vroomen

vormgeving: Simone Weijs

fotografie: Frank Jongejan 

advertenties: secretariaat

Redactieadres van de Stenen Bank 
Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen, tel: 024-3770765

e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl

Drukwerk: Benda drukkers, Nijmegen

Let op! Kopij inleveren voor 23 februari 2013 op het redactieadres.

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

destenenbank

Bezoek de website van de vereniging
www.dorpsbelanghees.nl

C017135

Door: Jacques de Vroomen

In het vorige nummer van de Stenen Bank drukten wij een pagina af met tien 

honden uit Hees naast een pagina met hun tien baasjes. We vroegen onze 

lezers of ze de juiste combinatie van hond en baas konden maken.

Dat bleek geen gemakkelijke opgave. De populaire opvatting dat na verloop 

van tijd honden op hun baas of bazen op hun hond gaan lijken, is duidelijk een 

fabeltje. En die constatering is misschien ook wel een geruststelling.

De winnares van de wedstrijd is mevrouw Fest-

Hofman uit de Venusstraat. Zij kwam tot vijf goede 

combinaties. Mevrouw Fest-Hofman krijgt van ons 

een fraai boeket met een hartelijke gelukwens.

Voor als u nieuwsgierig bent naar de juiste combinaties:  

A6, B10, C3, D8, E2, F1, G7, H9, I5, J4.
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