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De Open Tuinendag vindt dit jaar voor de vijftiende keer 

plaats en in verband met dit jubileum zijn de tuinen zowel 

op zaterdag 8 juni als ook op zondag 9 juni geopend, van 

10 tot 17 uur. Dit jaar kunt u maar liefst een kijkje nemen in 

meer dan veertig tuinen.

Zes hiervan zijn in te vinden in Hees.

Iedere liefhebber heeft van zijn of haar tuin een paradijsje 

gemaakt. Exotische bloemen en planten, prachtige vij-

vers, sierlijke terrassen, sfeervolle verlichting, bijzondere 

beelden – dit alles kunt u op de open dagen bewonderen. 

Nijmegen achter de schermen, of beter gezegd: achter 

sierhagen en tuinhekjes.

 In dIt nummer…
Ja, u ziet het goed. Met ingang van 2013 drukken we de Stenen Bank full colour in plaats van in twee 

kleuren. Kleurendruk is steeds beter betaalbaar geworden en in kleur bieden met name de foto’s 

meer informatie. Dat gaf voor ons de doorslag om deze stap te zetten en de uitdaging aan te gaan. 

Verder blijft de Stenen Bank hetzelfde, want we horen vaak dat ons kwartaalblad met plezier wordt 

gelezen!

De redactie

kwartaalblad van de Vereniging Dorpsbelang Hees  |  losse nummers € 2,50  |  jaargang 23  |  maart 2013

Ter gelegenheid van het jubileum vinden in diverse tuinen 

nog extra festiviteiten plaats, denk hierbij aan kunst en 

muziek.

Informatieboekjes
Vanaf half mei zijn bij de VVV, bij Intratuin Malden en op 

de zondag zelf bij enige tuinen boekjes voor € 3 te koop, 

waarin een beschrijving en foto’s van de tuinen zijn opge-

nomen. U kunt ook informatie vinden op onze website, 

www.nijmeegsestadstuinen.nl.

Een Heese tuin, van Trees van Hal en Herman de Vries

Nijmeegse Stadstuinen 
2013: 6 tuinen in Hees

Open Dag
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Q Algemene Ledenvergadering  >  donderdag 11 april, 20 uur, Petruskerk  >  zie p. 1 Stenen Bank-berichten

Q Concert Nijmeegs Strijkersgilde  >  zaterdag 13 april, 20 uur, Petruskerk (leden €2,50 korting)  >  zie p. 19

Q Wijkschouw per fiets (aanmelden via wijkbeheerder@nijmegen.nl of 024-3293349)  >  maandag 13 mei, 17 - 19 uur, Petruskerk

Q Bloemenexpositie De Verbinding, i.s.m. Groei en Bloei  >  zaterdag 25 mei, 13.30 - 16.30 uur, Petruskerk  >  zie p. 3

Q Open tuinendag Hees en Nijmegen  >  zaterdag 8 en zondag 9 juni  >  zie p. 1

Q Midzomernachtconcert  >  zaterdag 22 juni, 19.30 uur, Petruskerk  >  zie p. 16

Q Bouwdorp Hees  >  4-9 augustus, Kometenpark

Q Dorpsfeest  >  7 september, 16.30 - 20 uur, tuin van de Petruskerk

Bachcantates in Petruskerk aanvang 19.30 uur 
Zondag 14 april – Zondag 12 mei – Zondag 9 juni

Voorjaars- en zomeragenda Hees

Nog meer kerknieuws
Door: Piet Koster

De bank in 2006 en de bank nu, in  

slechte staat. | Foto's: Piet Koster

Kerknieuws:  
klok vernield en vernieuwd
Door: Piet Koster

De aannemer heeft vorig jaar de muren van de toren 

van de Petruskerk gerestaureerd; heel veel voegwerk. 

Er stond een steiger om de toren, met daaromheen een 

hek voor de veiligheid. Eind oktober zijn vandalen over 

het hek geklommen, de steiger op, en hebben ze alle cij-

fers van de wijzerplaat eraf getrokken en naar beneden 

gegooid. De wijzers van de klok waren verbogen. Er zijn 

nieuwe wijzerplaten gemaakt, nieuwe cijfers gezaagd 

en verguld met bladgoud.

Begin februari zijn deze geplaatst met behulp van een 

mobiele kraan. Het ziet er weer goed uit. De schade ech-

ter is € 7.700!

Opnieuw koperdiefstal
In januari is weer een koperen regenpijp van de 

Petruskerk gestolen. Dit is de achtste keer dat er koper 

gestolen is. Inmiddels zijn alle regenpijpen vervangen 

door PVC.

De boomstambank bij de Petruskerk is weggehaald. Hij 

werd heel slecht en na overleg met de mensen van Park 

West heb ik de wijkbeheerder gevraagd de bank weg te 

halen.

In november 2006 zijn de beuken bij de kerk gekapt, en is 

van één stam een bank gemaakt, en bij de kerk gelegd.

Nu, 6 jaar later, is de bank in slechte staat. Het hout was 

al slecht toen de bomen gekapt zijn; daarom is het hout 

waarschijnlijk zo snel verrot. Daarom heb ik gevraagd de 

boom weg te halen. Het was een fantastisch idee, en de 

bank werd veel gebruikt, maar helaas gaat het gaat nu niet 

meer.

Hees: tuindorp, bloemendorp
Bloemententoonstelling 25 mei
Hees is van oorsprong een tuinders-

dorp. In kassen en platte bakken ver-

bouwden de tuinders bladgroenten, 

komkommers, tomaten en witlof. 

Ook kwam er in de jaren dertig van 

de vorige eeuw een bloemenkwekerij 

(Hutting), die later ook een bloemen-

winkel had die zeventig jaar heeft 

bestaan en klandizie had in Hees en 

omstreken.

De tuinders in Hees, maar ook uit 

andere plaatsen, hadden behoefte 

aan scholing. Zij hebben een vereni-

ging opgericht, de Kon. Vereniging 

voor Tuin en Plantkunde, nu beter 

bekend als Groei & Bloei. Hieruit zijn 

de tuinbouwscholen ontstaan, zoals 

de Tuinbouwschool Helicon aan de 

Energieweg. Groei & Bloei organiseert 

op 25 mei een bloemententoonstel-

ling in de Petruskerk.

Verbinding
Op deze zaterdag, vanaf 13.30 uur tot 

16.30 uur, vertonen de cursisten van 

bloemschikclub Klimop hun kunsten. 

Klimop is een van de studieclubs die 

door Groei & Bloei is opgezet, omdat 

Groei & Bloei in de regio voorlichting 

en cursussen geeft over alles wat 

groeit en bloeit. De bloemententoon-

stelling met bloemarrangementen 

heeft als thema VERBINDING en 

wordt georganiseerd in samenwer-

king met de Werkgroep Cultuur van 

de Vereniging Dorpsbelang Hees.

Nieuwe wijzerplaat en cijfers worden 

geplaatst op kerkklok | Foto: Piet Koster

Door:  Ans Holleman
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Reclame-poëzie, ik ben er een groot liefhebber van want 

de taalvondsten zijn vaak verrassend. Bijvoorbeeld de slo-

gan op de haringkraam die op zaterdag altijd op de Grote 

Markt staat:

Zij die het weten, komen hier haring eten

Een beetje gezocht? Nee hoor, een voltreffer want de 

dichtregel is vervolgens gestolen. Op de oliebollenkraam 

die in de winter een tijdje op de Molenweg tegenover de 

Aldi heeft gestaan kon u lezen:

Zij die het weten, komen hier de oliebollen eten.

Ik heb aan de visverkoper op de Grote Markt gevraagd hoe 

hij denkt over dit plagiaat. Zijn antwoord: “Geen probleem 

meneer, ik heb er geen patent op.”

Als Diederik Stapel dit leest, zal hij stikjaloers zijn.

Plagiaat?
Door: Jacques de Vroomen

Music in the air
Straatmuzikanten bij de supermarkt
Door: Jacques de Vroomen

Maik Milef
Het gesprek met de Bulgaar Maik Milef verloopt moei-

zaam. Maik kent maar een paar woorden Nederlands. “Ik 

leer zelf met boek, meneer.” Maar erg ver in dat boek is hij 

waarschijnlijk nog niet. Gelukkig worden de stiltes in ons 

gesprek opgevuld met een glimlach van oor tot oor. Dat 

compenseert veel.

Maik speelt afwisselend klarinet en accordeon. Hij is 

45 jaar en woont met zijn vrouw in de Biezenstraat. De 

gemiddelde opbrengst van de giften in de hoed vóór hem 

lijkt niet mee te vallen. Ik begrijp dat het om en nabij de 

vijftien euro per dag zijn. “Nederlanders goede mensen, 

geven eten.” Nederlanders lijken liever voor privévoedsel-

bank te spelen dan dat ze hun portemonnee opentrekken. 

“In Bulgarije geen werk meneer. Alles kapot.”

Dobrin Ankilov
Dobrin Ankilov, accordeonist, is 45 jaar en woont twee jaar 

in Nederland. Zijn beheersing van het Nederlands is uiterst 

bescheiden. Als ik vraag naar zijn dagopbrengst, begrijp ik, 

na veel gebarentaal, dat die ergens tussen de 15 en 20 euro 

bedraagt. Hij woont met zijn vrouw in de Jacobslaan. Hun 

vijf kinderen verblijven nog in Bulgarije. Het gesprek stokt. 

Ik moet Bulgaars gaan leren. Of Dobrin Nederlands?

Foto: Jacques de Vroomen

Foto: Frank Jongejan

Foto: Frank Jongejan
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Ingezonden
De redactie van de Stenen Bank ontving twee reacties van lezers op het stukje ‘Geachte krakers’ door 

redactielid Jacques de Vroomen uit de Stenen Bank van december 2012 (pagina 7). Daarna volgt de 

reactie van Jacques de Vroomen.

9 december 2012

Geachte redactie,
Om maar met de deur in huis te vallen, ik 

ben niet enthousiast over deze Stenen 

Bank.

Dat Jacques de Vroomen zo zijn gedachte 

over zekere zaken heeft en er over schrijft 

moet hij weten. De redactie had echter 

kritisch genoeg moeten zijn dit artikel 

niet op te nemen. Ik vind het niet ter 

zake, niet aardig en eigenlijk beledigend 

voor de buurtbewoners. Een zeer grote 

onvoldoende.

Verder het artikel over Groenland spreekt 

mij niet aan. Laat het vertellen van 

reisverhalen over aan de Gelderlander. Er 

valt genoeg over Hees zelf te vertellen.

Om toch positief te eindigen, die  

wandeling vind ik aardig.

Met gemengde gevoelens,

Jos Hekking

23 december 2012

Geachte redactie,
Ik heb mij mateloos geërgerd aan het 

ingezonden stukje van J. de Vroomen. Ik 

vraag me echt af van welke planeet  

hij komt.

Ik zou hem graag een keer de overlast  

onder zijn neus willen wrijven die ik 

de afgelopen jaren gehad heb. Dealen, 

geluidsoverlast tot diep in de nacht,  

poging to inbraak, aantrekken van 

allerhande duistere figuren die ik liever  

niet in mijn buurt zie, intimidatie en zo  

kan ik nog wel even doorgaan.

En ik denk dat de direct aan- en 

omwonenden van het Postkantoor ook  

niet echt ‘amused’ zijn. Het is ook echt  

geen fraai gezicht als je er langs loopt, laat 

staan als je er woont.

Wellicht kan de heer De Vroomen zijn tijd 

wel beter gebruiken door echt iets te doen 

voor de Verenging Dorpsbelang Hees zodat 

ik het idee krijg dat de vereniging echt 

iets voor je doet, want daar heeft het de 

afgelopen jaren echt aan ontbroken.

Als een van de oudste leden zou dit voor 

mij zomaar een reden kunnen zijn om te 

bedanken.

Met vriendelijke groet,

Jos Rikken

29 december 2012

Geschokte lezers,
De weerman heeft een prachtige lentedag beloofd. De fietsbanden zijn 

opgepompt en de broodjes al de avond tevoren gesmeerd want u wilt 

met uw vrouw vroeg van huis gaan voor een mooie fietstocht door de 

bloeiende Betuwe. Dan blijkt bij het opstaan dat het water met bakken uit 

de hemel valt. De hemel is diepgrijs en de wind geselt de voorjaarsbloemen. 

Uw vrouw staat voor het raam en zegt: “Nou, mooi weertje zeg!”

Hoewel ze het omgekeerde zegt van wat er in de 

tuin zien valt, begrijpt u haar heel goed.

Wilt u me een plezier doen en het stukje ‘Geachte 

krakers’ nog eens op deze manier herlezen?

Met vriendelijke groet,

Jacques de Vroomen

Hees in beeld

In de week van 23 februari heeft RTV 

Nijmegen 1 dagelijks enkele keren een 12 

minuten durende film over Hees en het 

Schependom en hun geschiedenis uitgezon-

den. Voor wie de uitzending heeft gemist, is 

de film nu te zien op Youtube: www.youtube.

com/watch?v=SBEFvsQo4Yo. Deze link is ook 

te vinden op de website van de vereniging: 

www.dorpsbelanghees.nl.

)-
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Wandeling
Langs de achterkant van Hees
Door: Henk Termeer

(links aan de Wetering) en tussen de kassen door tot een 

klaphek waar je rechtdoor kunt (loopt dood) of rechtsaf. 

We gaan dus rechtsaf en direct daarna linksaf voor de 

sportvelden langs en vervolgens rechts eromheen. 4  We 

passeren daarbij een tweede en een derde paddenpoel, 

volgen het slingerpad tussen de heuveltjes alsmaar recht-

door en slaan pas op de Oscar Carréstraat rechtsaf.

Deel 2: door het Achterveld:
 5 km, 60 minuten

Ook dit tweede deel starten we bij de ingang van het smal-

le deel van het Kerkpad, tussen de villa’s Rivo Torto en Olde 

Wehme, maar dit keer gaan we de andere kant uit, richting 

1  Witte Villa (tegenwoordig Engelenburgh geheten), in 

noordoostelijke richting.

Op de Uranusstraat slaan we tegenover de Witte Villa 

linksaf de Schependomlaan in. Aan het eind van deze vroe-

gere Dorpsstraat slaan we bij de Petruskerk even linksaf en 

meteen weer rechtsaf (net voor huis-

nummer 20) het smalle 2  Gengske 

in om aan het eind daarvan bij de 

paardenwei op de Bredestraat te 

komen, waar we weer rechtsaf slaan. 

We passeren het oude kloostercom-

plex Sancta Maria en steken via de 

Korte Bredestraat vervolgens de 

Wolfskuilseweg over naar het meer 

landelijke stuk van de Bredestraat.

Tegenover het 3  hertenkampje en net 

voor Bredestraat huisnummer 75 (in 

goud, op de hoek achter de lantaarn) 

gaan we linksaf het pad op in noorde-

lijke richting; in de verte zien we de 

grote elektriciteitscentrale voor ons. 

Dit pad loopt langs een paddenpoel 
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Via de naast de Oscar Carréstraat gelegen 5  langste plata-

nenlaan van Nijmegen (deze loopt aan de overkant van de 

Industrieweg door langs de hele Rivierstraat, helemaal tot 

aan de Weurtseweg en het nieuwe Westerpark) lopen we 

terug naar de Bredestraat, gaan rechtsaf langs de Stichting 

Overal en het 6  dierenparkje met de notenbomen en slaan 

meteen na Villa Ruim Zicht aan de linkerkant linksaf. We 

lopen dat smalle pad achter de volkstuintjes en -huisjes 

van Het Achterveld af tot aan de T-splitsing en slaan daar 

rechtsaf. Op de kleine wandelrotonde in het volkstuintjes-

park slaan we vervolgens linksaf richting Wolfkuilseweg. 

We passeren de poort van het parkje en gaan bij de volgen-

de T-splitsing op het smalle paadje linksaf en slaan even 

verder linksaf om het rondlopende pad door het nieuwe 

7  parkje Lugtigheid in te lopen.

Aan het eind van het rondje Lugtigheid steken we met-

een na het Heese Ring-kunstwerk met het groene 

hart (er zit echt een haasje achter!) voorzichtig de 

Wolfkuilseweg over en lopen de Perzikstraat in. We gaan 

linksaf de Pomonastraat in en steken vervolgens recht de 

Schependomlaan over naar de Uranusstraat. Die volgen 

we en dan doemt al snel rechts het uitgestrekte Dorpspark 

Hees op. We passeren de 8  Sofa van Opa en slaan pas net 

voor de eerste flat aan de rechterkant van de Uranusstraat 

rechtsaf het park in, volgen dat bestrate pad en slaan op 

de hoek van de volgende flat linksaf het niet bestrate slin-

gerpad in. Dat volgen we langs de kinderspeelplaats en de 

voetbalmuur, we steken de Planetenstraat over, passeren 

de drie hoge populieren en volgen het weer bestrate voet-

pad dat evenwijdig aan de Venusstraat loopt en nemen 

aan het eind van dat pad de afslag rechts. Die loopt parallel 

aan de Daniëlsweg en voert ons achter Zwembad-West en 

langs het hondentoilet door naar het Daniëlspad (ook wel 

Kloosterpad geheten). Dat pad (we kunnen kiezen tussen 

een recht asfaltpad en een slingerend zandpad) brengt ons 

langs twee 9  geboortebomen terug naar de Kerkstraat 

met zijn grote villa’s. Daar slaan we rechtsaf en dan weer 

rechts de Korte Bredestraat in, langs 10  Beau Lieux en ver-

volgens de tweede weg rechts, het Kerkpad in, terug naar 

het beginpunt op de hoek van Kerkpad en Melkweg.
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Foto’s van deze wandeling: Frank Jongejan
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Nieuws Bouwdorp Hees:
Ik Hou(t) van Holland!
Door: Cheriel Hofstad

De dagen worden alweer langer, de ergste vrieskou is 

voorbij en het zonnetje laat zich steeds meer zien. De lente 

zal nu toch niet meer lang op zich laten wachten?! Dat 

betekent dat het ook niet lang meer zal duren voordat je je 

kunt inschrijven voor Bouwdorp Hees 2013 (4 t/m 9 augus-

tus). Vanaf 13 mei tot en met 1 juni is het mogelijk om je via 

het inschrijfformulier op de website www.bouwdorphees.

nl op te geven voor weer een onvergetelijke week timme-

ren, spelen en lol maken in het Kometenpark.

Hollandse week
Vorig jaar was het een waar circus, maar dit jaar wordt het 

een heel Hollandse week met een oranje tintje. Dus verza-

mel vast al je rood-wit-blauwe en oranje spulletjes, zodat 

je goed voorbereid op het Bouwdorp kunt verschijnen. In 

de laatste week van de zomervakantie zal op zondag 4 

augustus het Bouwdorp weer feestelijk worden geopend, 

op zijn oer-Hollands! Door de hele week heen zul-

len er veel activiteiten en spelletjes rondom het 

thema worden georganiseerd.

Dus, heb je zin om ook dit jaar weer een 

fantastische bouwweek mee te maken, 

houd dan de website in de gaten voor de 

laatste nieuwtjes en geef je op tijd op.

Groeten van de Werkgroep Bouwdorp Hees

Column
Veilig in Hees
Door: Henk Termeer

Veiligheidsmonitor-2012 vermeldt 

dat de Heesenaren vooral last hebben 

van fietsendiefstal en beschadiging 

aan dan wel diefstal van auto’s. Van 

de andere kant groeit intussen ook 

het Big Brothergevoel, zelfs in Hees. 

We kennen de al enkele jaren lopende 

actie ‘Attentie Buurtpreventie’, vooral 

bedoeld om beter op elkaars huizen 

en spullen te letten. Daarnaast geeft 

de politie de burgers geregeld voor-

lichting over goede beveiligingsme-

thoden. Verder neemt ook het aantal 

bewakingscamera’s flink toe. Alleen 

al op het kruispunt Wolfskuilseweg-

Schependomlaan hangen er al vier; 

ik ben benieuwd hoeveel het totaal 

voor Hees intussen bedraagt. En tot 

slot ontvangen we de laatste weken 

oproepen van de burgervader zelf 

om aan Burgernet mee te werken. 

Mij geeft dat nieuwe veiligheids-

netwerk naast een goed ook een 

onrustig gevoel als ik weer eens een 

SMS-bericht krijg om mee te speuren 

naar een vermiste of nog loslopende 

verdachte.

“Openheid over psychiatrie  
is belangrijk”
Door: Dorien Rikken

De RIBW (Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen) bege-
leidt mensen die vanwege een ernstige psychiatrische aandoening voor 
langere tijd ondersteuning nodig hebben met wonen, dagbesteding en 
werk. Sinds november wonen 29 cliënten in Hees, in het voormalig kloos-
ter aan de Wolfskuilseweg 173. Dit biedt hen een prettige woonomge-
ving, waarin zij zich veilig voelen. Ondertussen begint het pand een echt 
thuis te worden.

Cliënt Erik vertelt enthousiast: “Ik 

ben tevreden met de wijk, het is hier 

lekker rustig. Het is fijn om weer 

in Nijmegen te wonen. Ik kom oor-

spronkelijk uit Hatert. Voor ik hier 

kwam, verbleef ik in een groep van 

ProPersona in Weurt, maar hier ben je 

zelfstandiger en dat vind ik fijn.”

De 29 cliënten, die verdeeld over vier 

groepen en vier zelfstandige eenhe-

den in deze RIBW-woonvorm wonen, 

hebben langdurig psychiatrische zorg 

nodig. Voor hen is de stap van verblijf 

binnen een ggz-instelling naar een 

beschermende woonvorm van de 

RIBW spannend, maar ook gewenst. 

Want met hulp van de aangeboden 

24-uurs begeleiding is het voor hen 

mogelijk om midden in de maatschap-

pij te leven.

Begeleidster Cilia Rosendaal werkte 

28 jaar in de psychiatrie, kende de 

RIBW van verhalen en ging met veel 

plezier aan de Wolfskuilseweg aan de 

slag. “Als begeleidster sta je dicht bij 

hun leven, je ondersteunt waar nodig, 

maar je kijkt vooral wat iemand zelf 

kan.”

Cilia woont in de wijk Hees: “Als 

iemand uit de buurt vragen heeft, 

dan vertel ik over de psychiatrie en 

hoe deze mensen in het leven staan. 

Die openheid is belangrijk, dat neemt 

vooroordelen weg. Ik vind het leuk 

als ik tijdens het boodschappen doen 

cliënten tegenkom, je hebt een nor-

maal contact dan, alsof je een kennis 

ontmoet.”

In het voorjaar worden buurtbewo-

ners uitgenodigd voor een open dag, 

zodat ze zien hoe cliënten en mede-

werkers hier wonen en werken. 

Bel&Herstel met app
Een losse stoeptegel of kapotte lantaarnpaal kan nu ook per smartphone aan 

de gemeente gemeld worden met de nieuwe app van Bel&Herstel. Je maakt 

er een foto van, klikt aan wat voor schade het is en je klikt op verzenden. Je 

hoeft je gegevens alleen de eerste keer op te geven. Binnen vijf dagen na de 

melding komt de Bel&Herstelbus langs om het euvel te repareren. De app kan 

gedownload worden door in de stores van Apple of Android te zoeken naar 

‘Bel&Herstel’ of ‘Nijmegen’.

Voor meer informatie over de RIBW: www.ribw-nr.nl.
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Golfplaten huisjes
Met onze vaste vriendengroep en zijn 

meest naaste familie, vertrok ik naar 

Addis Abeba, de Ethiopische hoofd-

stad. Golfplaten huisjes vormden de 

eerste armoedige aanblik van de stad. 

Maar je komt er snel achter dat ze 

wel aansluiting hebben op water en 

riolering. En eigenlijk zijn die kleine 

huisjes best wel keurig gebouwd, niet 

chaotisch of kriskras door elkaar. Het 

is kortom allemaal eenvoudig verge-

leken met onze luxe, maar er is geen 

schrijnende armoede.

Tropische locatie
In Nederland is een aanstaand bruids-

paar vele uren bezig is met het uitzoe-

ken van de geschikte trouwlocatie; 

in Ethiopië is dat niet anders. Mijn 

vriend en zijn vrouw hadden op onge-

veer anderhalf uur rijden buiten de 

hoofdstad de perfecte buitenlocatie 

gevonden. Veel groen, schitterende 

bloemen en planten. Alleen… de hitte 

was verzengend! Zeker als je met pak 

en stropdas rondloopt, want je wilt 

wel goed gekleed zijn ondanks zo’n 

tropische locatie.

De hele dag hoorden we Ethiopische 

muziek – waar wij als Westerlingen 

natuurlijk niets van verstonden. Dat 

tekent de Ethiopiër trouwens als geen 

ander: in de meeste Afrikaanse lan-

den hoor je ofwel Westerse muziek, 

ofwel locale hiphop. Niets daarvan 

in Ethiopië: in elk restaurant waar je 

komt en uit elke taxiradio klinkt nog 

echt Ethiopische muziek.

Schaap
Naar goed Ethiopisch gebruik vindt 

op de dag ná de bruiloft de belangrijk-

ste ceremonie plaats: met z’n allen 

naar het ouderlijk huis van de bruid. 

Voordat we daar welkom waren, 

moest er eerst een schaap worden 

Heesenaren in den 

vreemde: het is geen 

onbekend verschijnsel. 

Hoe ver je ook van de 

gebaande paden afwijkt, 

in welke uithoek je ook komt: je 

vindt ze overal. Altijd op zoek naar culturele 

uitwisselingen en benieuwd naar het 

onbekende.

Op zich niet verwonderlijk. In de 

negentiende eeuw vestigden zich hier in 

grote villa’s oud-kolonialen uit Nederlands-

Indië en renteniers, met in hun culturele 

bagage het beste van twee werelden.

Daarnaast had Hees een hoge 

kloosterdichtheid. Zo werd in 1929-1930 

aan de Kerkstraat het Sint-Jozefklooster 

gebouwd als studiehuis van de Paters van 

het Heilig Hart. Deze priestercongregatie 

wijdde zich aan de vorming van priesters 

en aan missiewerk. Daarbij hield ze zich 

onder andere bezig met onderwijs en 

evangelisatie in den vreemde.

Deze tweede aflevering: een Heesenaar bij 

een trouwerij in Ethiopië

Een hete bruiloft in 
Ethiopië

Door: Rob Kuppens

Met een bijzondere reden ben ik in een bijzonder land 
geweest. Bestemming? Ethiopië. Doel? Trouwerij van 
een van m’n beste vrienden.
Die vriend is een jaar of drie geleden voor het eerst 
naar Ethiopië gegaan. Hij werkte als freelance journa-
list en reisde een paar weken met een fotograaf mee. 
Na die eerste reis is hij nog vaker tussen Nederland 
en Ethiopië heen en weer gevlogen, maar de periodes 
in Afrika werden steeds langer en uiteindelijk besloot 
hij daar te blijven. Intussen had hij een Ethiopische 
vrouw leren kennen. En zij, dat snapt u nu al wel, 
werd zijn vrouw.

geslacht. Met een fijn gevoel voor 

ceremonieel vertoon werd het dier 

door de straat gedragen. Het werd 

voor de deur van het huis gelegd en 

een van mijn vrienden kreeg de eer 

om met een groot traditioneel mes 

het beest te doden. De details zal ik 

u besparen, maar iedereen die naar 

binnen wilde moest over het arme 

schaap heen stappen. Vanaf dat 

moment zijn de twee families één 

geworden en stond er, opnieuw, een 

groot feestmaal te wachten.

Bijna iedereen was in traditioneel wit 

gekleed, een gebruik dat typisch is 

voor dit feest. Ook mijn vriend en zijn 

vrouw hadden andere kleding aan dan 

de dag ervoor op de bruiloft zelf. En 

ook hier weer veel Ethiopische muziek 

en kinderen en pubers uit de straat 

die maar wat graag met ons, lange 

blanke mannen, wilden dansen. Oh ja, 

als een van de mannelijke bezoekers 

(te) diep in het glaasje gekeken had, 

werd hij door de oudere vrouwen uit 

de dansende menigte geplukt en naar 

huis gestuurd: genoeg gedronken, 

feest voorbij.

Ik heb kortom een prachtige en 

unieke bruiloft meegemaakt. Ik ben 

benieuwd of in Nederland ook alle 

bruiloften met dergelijk spektakel en 

zulke feestvreugde gepaard gaan.

Hees trekt  

de wereld in

Foto’s van boven naar beneden:

“Genoeg dronken, feest voorbij.”

Bruidspaar poserend in de Afrikaanse zon

Overdekte deel van de trouwlocatie

Twee families worden één

Foto’s: Rob Kuppens
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Midzomernachtconcert
Op 22 juni organiseert de vereniging weer het jaarlijkse 

Midzomernachtconcert in de Petruskerk. Wie er vorig jaar bij was, weet 

hoe leuk het is om te luisteren naar gevarieerde muziek voor en door kin-

deren en volwassenen uit Hees.

Optreden voor publiek?
De Werkgroep Cultuur heeft de taak op zich genomen om dit con-

cert vorm te geven. Het zal duidelijk zijn dat ze dat niet kan zonder de 

inbreng van anderen. Om een minstens zo mooi programma samen te 

stellen als vorig jaar, vraagt de werkgroep bewoners van Hees zich aan 

te melden om voor eigen publiek op te treden.

Of je nu zingt, danst of een instrument bespeelt, alleen of in een groep,  

we bieden iedereen graag een podium. Neem voor nadere informatie 

contact op met Emely de Graaf (06-41221242; emelydegraaf@telfort.nl).

Concert Pendada en At  Random
Door: Thea Ellenbroek

Behalve op de website van de dorpsvereniging was er niet veel ruchtbaarheid aan gegeven, 
maar op 8 januari 2013 was er in de Petruskerk een prachtig concert. 

Het was een koude zondagmiddag. 

Na een wandeling door de sneeuw 

zagen we, toen we binnenkwamen, 

dat de kerk gevuld was met men-

sen. Opvallend veel jongeren en niet 

onterecht! Een vriendelijke jongeman 

bracht ons op een originele manier zo 

ongeveer op de hoogte van wat het 

programma inhield.

Daarna konden we genieten van de 

muziek van het Pendada Blaaskwintet 

(of sextet?) en het koor At Random. 

Pendada kenden we al van het zomer-

concert. De nieuwe fluitiste Hilje 

is wat ons betreft een uitstekende 

opvolger voor Sylvie. Voor de gelegen-

heid hadden ze het kwintet uitgebreid 

met een extra klarinettist om als 

sextet Mladi van Janacek te kunnen 

uitvoeren.

Al zingend kwamen ze 
tevoorschijn
Tom Smolders had drie nieuwe arran-

gementen geschreven die ze samen 

met het koor hebben uitgevoerd. In 

eerste instantie zaten de deelnemers 

van At Random gewoon tussen ons in, 

in de kerk, maar al zingende kwamen 

ze uit de verschillende banken en ach-

ter diverse pilaren tevoorschijn. Hun 

enthousiasme maar ook de precieze 

en melodieuze manier van zingen en 

de originele choreografie kwamen 

goed over op de toehoorders. Heel 

soms nog een beginnersfoutje maar 

daar stond zoveel originaliteit en 

energie tegenover, dat het heel  mooi 

was.

 Een uitvoering waarin kwintet/

sextet en koor samen spelen en zin-

gen is zeker voor herhaling vatbaar. 

Talentvolle jongeren die elkaar  ver-

sterken in de muziek. Wij hebben 

samen met onze dorpsgenoten kun-

nen genieten van een spannend  en 

verrassend optreden.

 Nadien konden we bijpraten onder 

het genot van een drankje.

Het koor At Random | Foto: Ilse Hendriks

Uit de plooi
Tentoonstelling Museum Het Valkhof

Door: Henk Termeer

Uit de plooi. Onder die titel presen-

teert Museum Het Valkhof sinds 

begin februari een bijzonder fraaie 

en veelzijdige tentoonstelling (nog 

tot en met 26 mei). Met name bewo-

ners uit het vroegere buitengebied 

van de vesting Nijmegen en zeker wij 

Heesenaren zullen daar veel plezier 

aan beleven. Want we kunnen ons 

daar verwonderen over de grote rol 

die met name ook het omringende 

platteland in die eeuw ging spelen. 

Dat toen nog ongerepte buitenge-

bied werd ontdekt als een bron van 

natuurschoon, als een plek om buiten 

te wonen en ging dienen als inspiratie 

voor kunstenaars. Veel bekende en 

minder bekende prenten en etsen 

over de vestingstad Nijmegen en zijn 

buurtdorpen zijn daar als origineel te 

bewonderen. Al dat fraais, uit eigen 

en ander bezit, bevestigt dat die 

als saai bekend staande achttiende 

eeuw voor het Oosten van Nederland 

inderdaad een Gouden Eeuw was. Ook 

dit overheersende landelijke gebied 

kwam toen door de groeiende wel-

vaart, in navolging van de westelijke 

handelsgewesten in de zeventiende 

eeuw, op diverse terreinen tot ont-

plooiing.

Tekening in potlood en pen door Jacob van Eijnden 1771: het dorp Hees bij Nijmegen. Gezien 

de lengterichting van de Petruskerk kijken we hier waarschijnlijk ongeveer vanaf het huidige 

Zwembad West hoe een koets over het Kerkpad richting Korte Bredestraat rijdt. Of heeft 

iemand een andere interpretatie van de plek van afbeelding? De redactie houdt zich aanbe-

volen voor reacties. Stuur ze naar dorpsbelanghees@planet.nl.
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Groen Hees

De werkgroep Groen Hees 

is één van de werkgroepen 

binnen de Vereniging 

Dorpsbelang Hees. Deze 

werkgroep houdt zich 

bezig met bevordering en 

instandhouding van het 

groen in Hees. De werkgroep 

is erop gericht het groen in 

Hees in stand te houden, te 

bewaken en eventueel uit 

te breiden in het algemene 

belang van deze wijk.

De Werkgroep Groen Hees bestaat 

al heel wat jaren. In het verle-

den heeft zij, in samenspraak met 

bewoners en de gemeente, haar 

steentje bijgedragen aan ontwikke-

ling en totstandkoming van grote 

groenprojecten: het Kometenpark, 

het Distelpark (langs Molenweg/

Wolfskuilseweg) en (samen met de 

Volkstuinvereniging Het Achterveld) 

Park West. Dat laatste is het grote 

gebied tussen de Wolfskuilseweg 

en de Schependomlaan tot aan de 

Industrieweg, dat grenst aan het 

Wester Park bij het Waterkwartier.

Noviokassen
Op dit moment is de werkgroep 

gericht op nog een groot project: de 

realisatie van het al jaren geleden 

gevormde plan om het terrein van 

‘de Noviokassen’ in het gebied tus-

sen Bredestraat en Industrieweg toe 

te voegen aan Park West. Hierover 

is vaak en veel overleg geweest tus-

sen werkgroep en de gemeente. De 

gemeente heeft dit altijd in haar plan-

nen opgenomen, maar is erg traag in 

de uitvoering. Dit laten wij echter niet 

los. Vooral niet vanwege de realisatie 

van de nieuwe verkeersbrug over de 

Waal en de gigantische toename van 

het autoverkeer zo dicht langs Hees 

over Energieweg en Industrieweg. 

Juist hierdoor is versterking van de 

Groene Buffer hard nodig!

Bericht van de werkgroep
Door: Ab Verheul, voorzitter Werkgroep Groen Hees

13 april a.s.: Strijkersgilde in Petruskerk
Door: Werkgroep Cultuur

In samenwerking met de Vereniging Dorpsbelang Hees geeft het Nijmeegs Strijkersgilde 
op zaterdag 13 april 2013 een concert in de Petruskerk met als solisten Ellen van der Holst 
(fluit), Inge van der Holst (fagot) en Francine van der Heijden (sopraan).

Het Nijmeegs Strijkersgilde is inmid-

dels een goede bekende in Hees. Vele 

Heesenaren hebben de afgelopen 

jaren al in de Petruskerk kunnen 

genieten van prachtige muziek door 

deze enthousiaste groep.

Heel bijzonder is dat onze nieuwe 

buurtgenoot Francine van der Heijden 

voor ons gaat zingen. Zij behoort 

tot de muzikale top van Nederland 

en werd landelijk bekend door haar 

optreden als solist tijdens de uit-

vaart van Prins Claus. Verder trad zij 

veelvuldig op met gerenommeerde 

orkesten, o.a. in het Concertgebouw 

in Amsterdam.

Bezoekers van de Midzomernacht-

concerten kennen Inge van der Holst 

als fagottist van het succesvolle 

blaaskwintet Pendada. Zij zal nu als 

solist voor ons optreden, samen met 

haar zus Ellen van der Holst op fluit.

Het Nijmeegs Strijkersgilde

Foto: Mike Wiering

Het concert begint om 20 uur. 

Toegang € 5. Leden van Dorpsbelang 

Hees ontvangen begin april een nade-

re aankondiging met kortingsbonnen.

Na afloop van het concert wordt u een 

drankje aangeboden.

Verdere informatie vindt u op:  

www.dorpsbelanghees.nl 

www.nijmeegsstrijkersgilde.nl 

www.francinevanderheijden.nl en 

www.pendada.wordpress.com.

Bericht uit het verleden: 1915

De post.
Gelderlander, 01 mei 1915.
Aan de poort van Sancta Maria in de Breedestraat te Hees is een nieuwe brie-

venbus geplaatst. Een ieder wordt dus nu in de gelegenheid gesteld zijn brieven 

en verdere correspondentie daar te posten. De buslichtingen vinden plaats om 

5.20 m., 10,20 m., 12.50 a., 5.45 a. Op Zon- en feestdagen 5.20 m.

Overleg
De werkzaamheden van de werk-

groep bestaan  voor een deel uit het 

voeren van overleg met de gemeente 

over nieuwe projecten, over onder-

houd en het beheer van het groen, het 

signaleren van aantasting van groen, 

enzovoort.

Snoeiwerk
Naast overleg met bewoners of 

gemeente steken we ook regelmatig 

de handen uit de mouwen. Hier en 

daar voeren wij vrijwillig snoeiwerk en 

onderhoudswerk uit. Zo hebben we 

afgelopen zomer een twintigtal lei- 

en klimplanten aangeplant bij de per-

gola langs de Wolfskuilseweg. Enkele 

bewoners van de Wolfskuilseweg 

staken daarbij ook een handje toe. 

Na het planten hebben we met hulp 

van Gerard v.d. Lugt de nieuwe aan-

was twee keer per week voorzien van 

water. Wij verwachten een kleurrijke 

bloei langs de pergola in het aan-

staande voorjaar of de vroege zomer.

De werkgroep fungeert graag als 

ogen en oren van de wijkbewoners. 

Heeft u vragen over groen, of maakt 

u zich zorgen over illegale kap of de 

toestand van het groen in uw woon-

omgeving? Bel of mail voorzitter Ab 

Verheul (024-3779914, abverheul@

zonnet.nl).
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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   >

GDF SUEZ Energie Nederland is onderdeel van de Groep GDF SUEZ, een wereldspeler op het gebied van energie, services, 
water en milieu. Met zes moderne productielocaties, waaronder Centrale Gelderland in Nijmegen, wekken wij meer dan 20% 
van de elektriciteit in Nederland op. De centrale in Nijmegen speelt een belangrijke rol in de energiemix. De biomassa-installatie 
kan ongeveer een kwart van de hoeveelheid steenkool die jaarlijks wordt verbrand, vervangen door biomassa. Door deze  
investering steeg de capaciteit aan biomassa, voldoende om 250.000 gezinnen te voorzien van groene stroom. 

www.gdfsuez.nl

West wil groene buffer
Een update van de actie

Door: Jan de Kanter, voorzitter Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Deze werkgroep neemt deel aan de actie West Wil Groene Buffer

Wat wilden we?
Een jaar geleden hebben wij u 
als bewoner van Nijmegen West 
gevraagd een handtekening te 
zetten onder een petitie aan het 
gemeentebestuur. Wij vroegen 
daarin:
1. de luchtkwaliteit en de geluids-

overlast in Nijmegen West te 
meten, en

2. door geluidsschermen, bomen en 
verkeersmaatregelen te zorgen 
dat het leefmilieu voor de inwo-
ners van Nijmegen West in de 
nabije toekomst niet achteruit zal 
gaan.

Aanleiding voor de petitie was de 
opening van de nieuwe Stadsbrug 
aan het eind van dit jaar, waardoor 
het verkeer in Nijmegen West enorm 
zal toenemen, terwijl het leefmilieu 
juist daar al zwaar belast wordt 
door het uitgebreide industrieter-
rein. Inmiddels zijn er ook nog plan-
nen voor een ‘groene route’ door 
Nijmegen West om het centrum te 
ontlasten. Daardoor zal de verkeers-
druk nog verder oplopen.

Wat hebben we bereikt?
Op 18 april 2012 hebben we 2850 
handtekeningen aangeboden aan 
de gemeenteraad. Dit leidde tot een 
motie waarin werd voorgesteld aan 

het gemeentebestuur om, in overleg 
met bewoners, geluids- en lucht-
kwaliteitsmetingen te doen en zo 
nodig beschermingsmaatregelen te 
nemen. Hiervoor zou € 1 miljoen ter 
beschikking gesteld moeten worden. 
Wethouder Jan van der Meer beloof-
de de motie uit te voeren.

Wat is er van de motie 
terechtgekomen?
Inmiddels zijn er verschillende 
besprekingen geweest met amb-
tenaren van de gemeente. Alle wij-
ken (Waterkwartier, Neerbosch, 
Heseveld, Hees) zijn hierbij verte-
genwoordigd. Tot nog toe is afge-
sproken om zo snel mogelijk met de 
metingen te beginnen. We willen 
immers het geluid, de uitstoot en de 
toename van het verkeer na de inge-
bruikname van de brug vergelijken 
met de situatie daarvoor. Uitgegaan 
wordt van metingen van luchtkwa-
liteit en geluid en van verkeerstel-
lingen.
Rondom Energieweg en 
Neerbosscheweg wordt inmiddels 
op vier locaties de luchtkwaliteit 
gemeten. De eerste geluidsmetin-
gen zullen plaatsvinden in april 
en mei van 2013. Over de plaatsen 
waar deze metingen zullen worden 
uitgevoerd, wordt nog overlegd. De 

verkeerstellingen zullen op verschil-
lende manieren worden uitgevoerd: 
door apparatuur in de weg en  
door verkeerstellers .

Wat moeten we nog doen?
Voor 1 mei moeten we met de 
gemeente overeenstemming berei-
ken over de vraag wat we met al 
deze meetgegevens gaan doen: 
Wanneer is de situatie verslechterd? 
En welke maatregelen moeten er 
dan genomen worden? Kortom, er is 
nog heel veel werk aan de winkel.

Wat vragen we u?
Voor alle informatie en vorderingen 
van West Wil Groene Buffer: zie onze 
website www.westwilgroenebuffer.
nl. Mocht u echter snel op de hoogte 
gebracht willen worden van de actu-
ele situatie of willen meedenken of 
meepraten over waar en hoe geme-
ten moet worden en wat te doen 
met de resultaten, dan verzoeken 
wij u uw naam en mailadres op te 
geven aan westwilgroenebuffer@
gmail.com. We kunnen u dan via de 
mail persoonlijk benaderen. Mocht u 
nog suggesties hebben dan horen we 
die graag. Ook dat kan via onze mail.  
Daarvoor onze dank. 
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<   advertenties   ><   advertenties   >

RESTAURATIE STEN
EN

 B

ANK •

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

  
  

       

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

KWALITEIT VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
METALEN RAMEN   WINKELPUIEN     

 [AUTOMATISCHE] DEUREN REPARATIES METALEN PUIEN
 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

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 | Vormweijs

fotografie: Frank Jongejan 

advertenties: secretariaat

Wijkagent: John Striekwold, tel: 0900-8844

Bel- en Herstellijn: tel: 14024

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

e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl

Let op! Kopij inleveren voor 25 mei 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. 

Bezoek de website van de vereniging
www.dorpsbelanghees.nl

Redactie  
de Stenen Bank
De redactie van de Stenen Bank in kleur, met van 

links naar rechts Henk Termeer, Simone Weijs, 

Minke Veldhoen, Peter Waterkoort,  

Jacques de Vroomen, Wilma van Seters-van Steen  

en Frank Jongejan.

destenenbank

Foto: Frank Jongejan


