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In dit nummer…

Weg van Hees. Dat betekent genieten van het zomergroen, het zingend gras en de activiteiten: het
Midzomernachtconcert, Bouwdorp Hees en het komende Dorpsfeest. Weg van Hees is ook de titel
van de verrassend groene wandeling die start bij de Stenen Bank en eindigt bij de koortsboom van
St. Walrick in Overasselt. Dat we letterlijk en figuurlijk weg zijn van Hees, daarvan getuigen alle
kleurrijke verhalen, bijdragen en nieuwe initiatieven zoals het culturele Ommetje van Hees. Een fijne
zomervakantie!

Klokkentoren
Door: Henk Termeer

Het klokkentorenmonument in de Tjalie Robinsonstraat is
het enige restant van het wel zeer omvangrijke gebouwencomplex van het vroegere Dominicuscollege. Dat was toen
een katholieke school met internaat voor jongens. Op bijgaande overzichtsfoto is te zien hoe omvangrijk dat in 1927
geopende complex wel niet was en waar die klokkentoren
zich oorspronkelijk bevond. Begin jaren negentig verliet
het Dominicuscollege, inmiddels een gewone middelbare
school voor jongens en meisjes, het gebouw uit de jaren
twintig en volgde er midden jaren negentig nieuwbouw
aan de Energieweg. Sindsdien staat ter herinnering de
klokkentoren in de daar toen aangelegde nieuwbouwwijk.

Foto: Frank Jongejan
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Nieuwe hoofdredacteur Peter Waterkoort
Sinds oktober 2012 maakt Peter Waterkoort deel uit van de Stenen Bank. Samen met Minke
Veldhoen staat hij aan het stuur van de redactie. Om de werkdruk van Minke te verminderen heeft hij het hoofdredacteurschap overgenomen. Minke blijft zelf eindredacteur en is
betrokken bij de vormgeving.

Door: Wilma van Seters

Voor het college van B&W is burgerparticipatie is een belangrijk speerpunt. Op 28 februari en 16 maart heeft wethouder Turgay Tankir, sinds
drie jaar wethouder, o.a. voor de wijken, dit nader toegelicht in een
gesprek met het bestuur en vrijwilligers van de Vereniging Dorpsbelang
Hees. Hieronder het relaas.

Peter Waterkoort: “Na een periode van zes jaar in de
Waalsprong zijn mijn vrouw en ik de Waal weer terug
overgestoken. We wonen nu bijna anderhalf jaar met veel
plezier in Hees, in de Pé Hawinkelsstraat. Dit kleinschalige
nieuwbouwproject, het dorpskarakter aan de rand van de
stad en de diversiteit spreken ons erg aan. In deze nieuwe
omgeving met zijn rijke geschiedenis valt veel te ontdekken en te ontmoeten. Dat was ook een van de redenen om
ja te zeggen tegen de Stenen Bank.
Als communicatieprofessional met een eigen bedrijf heb
ik veel te maken met het maken van tijdschriften, nieuwsbrieven en websites. Ik vind het leuk om vanuit mijn professie een bijdrage te leveren aan het Heese blad.
Wat de rol van de hoofdredacteur is? Mijn voornaamste
taak is het uitzetten van de hoofdlijnen en het coördineren
van de invulling met bijdragen. Concreet betekent dit dat
je samen met de redactie het thema vaststelt en bepaalt
welke artikelen en rubrieken hiertoe bijdragen.
Persoonlijk zie ik het blad als een belangrijk bindmiddel
van de wijk en tegelijk als een platform en een podium.
We streven naar een wijkblad waarin zo veel mogelijk
Heesenaren van alle leeftijdscategorieën zich herkennen.
We realiseren ons daarbij dat de leeftijdsgroep van rond de
dertig moeilijk te bereiken is. Begrijpelijk want als je jonge
kinderen hebt vraagt het al veel tijd en energie om alles
in goede banen te leiden. Tijd voor jezelf zit er niet altijd
in. Toch zouden we deze groep graag meer bij het blad
betrekken. Dat is voor ons een uitdaging.”

Zomeragenda Hees
Q
Q
Q
Q

2

Midzomernachtconcert > 22 juni om 19.30 uur in de Petruskerk > zie pagina 11, flyer en VDH-website
Bouwdorp Hees > van 4 t/m 9 augustus in het Kometenpark > zie pagina 12
Dorpsfeest > 7 september van 16.30 tot 20 uur in de tuin van de Petruskerk

Gesprekken met wethouder
Tankir over burgerparticipatie

Foto: Frank Jongejan

Er bestaat al een lange traditie van
samenwerken met bewoners in
de wijken. Over participatie wordt
meestal gesproken in termen van
meedoen. Meedoen met initiatieven
die door de overheid worden genomen. Meedoen evolueerde daarbij van
inspraak naar het actief betrekken
van bewoners bij beleidsontwikkelingen.
Naast het reageren op, of het zelf
mee vormgeven van beleid van de
gemeentelijke overheid zien we in de
wijken allerlei activiteiten van bewoners voor hun buurt en leefomgeving
waarbij zij zelf het initiatief nemen en
verantwoordelijkheid dragen. Al deze
vormen van participatie worden sinds
jaar en dag ondersteund en gestimuleerd via de wijkaanpak, bijvoorbeeld
door middel van subsidies voor allerhande initiatieven en experimenten.
Alles tegen de achtergrond van de
doelstelling om de leefbaarheid in
wijken te verbeteren, om de wijk naar
een hoger plan te brengen.
De gemeente heeft een tiental stappen geformuleerd waarbij de participatie zou kunnen transformeren van
MEEDOEN naar MEE(R) DOEN.
Zoals de wethouder het zelf
verwoordde:
−− Burgerparticipatie stimuleren om de
stad mooi, goed en heel te houden
−− Hoe meer samenwerking, des te
meer vreugde

De wethouder op de vrijwilligersborrel van de Vereniging
Dorpsbelang Hees afgelopen maart

−− Wijken ‘loslaten’ en de burgers meer
verantwoordelijkheid geven
−− “Als jullie ergens mee vastlopen, kan
je altijd direct een beroep op mij
doen”
−− Een klein deel van het onderhoudsbudget evt. overhevelen naar de
burgers (bijvoorbeeld Werkgroep
Groen Hees) om er iets moois mee
te doen
Verder complimenteerde de wethouder het bestuur en de vrijwilligers van
onze vereniging voor alles wat we nu
al realiseren voor Hees.

Nachtommetje Door Hees > 5 oktober in de avond > zie pagina 7

de stenenbank

| juni 2013

de stenenbank

| juni 2013

3

Bijpraten met
de werkgroep Ruimtelijke Ordening
Door: Jan de Kanter, voorzitter van de Werkgroep RO

Opening RIBW aan de Wolfskuilseweg
Door: William Thoonen

De Werkgroep RO heeft de afgelopen periode een reactie geschreven op een aantal formele
stukken: bestemmingsplannen Nijmegen-West respectievelijk Kanaalhavens Noord-Oost
en de Structuurvisie 2013. In een enkel geval hebben we ook ingesproken. Daarnaast spelen
er wat incidentele zaken. Tijd om bij te praten.
Er blijkt een verschil in opvatting te bestaan tussen de VDH
en de gemeente. Dit verschil in opvatting is ook aan de
orde geweest in het periodieke overleg met de wethouder,
mw. Kunst.
De VDH heeft als uitgangspunt dat de milieudruk in Hees
door alle ontwikkelingen in en om de wijk niet mag toenemen. Aan dit uitgangspunt hebben we in de loop der tijd op
uiteenlopende manieren aandacht gegeven:
−− de Energieweg is de natuurlijke grens tussen industrie
en bewoond gebied van de wijk,
−− de groene buffer tussen Hees en het industriegebied
dient versterkt te worden (o.a. Park West),
−− geen toename van de luchtverontreiniging en geluidsoverlast: de ‘stolpgedachte’,
−− en, meest recent, de steun aan de actie
WestWilGroeneBuffer.
In beleidsnotities als de Structuurvisie lijkt de gemeente
dit standpunt ook altijd van harte te ondersteunen. Maar
vervolgens is hiervan in de (ontwerp)bestemmingsplannen niets terug te vinden. Terwijl dat nu bij uitstek het
middel is voor de gemeentelijke overheid om voornemens
in daden om te zetten. Helaas hebben al onze (re)acties
niet geleid tot een bijstelling van de plannen of een amendement van de gemeenteraad. In de ogen van de gemeente is aan onze wens voldaan door het vastleggen van de
bestemming. Afwijkingen daarvan vragen een procedure
‘wijziging bestemmingsplan’. En hierop is inspraak van de
VDH mogelijk.

Werkelijkheid
Maar de werkelijkheid leert dat daarmee ons uitgangspunt niet wordt gerealiseerd. Als we kijken naar de
hoek Wolfskuilseweg, Energieweg, Industrieplein en
Industrieweg, dan moeten we constateren dat deze
strook inmiddels helemaal is volgebouwd met bedrijven.
Economische overwegingen spelen hierbij een belangrijke
rol. Zeker in deze tijd van recessie. En de Energieweg wordt
een A-locatie, $-tekentjes in de ogen van de planologen.
Ditzelfde probleem speelt nu opnieuw. De gemeente is
bezig plannen te ontwikkelen voor het terrein van de
4
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Novio-kassen. Breed met de uitloop tot de Energieweg.
De Novio-kassen worden volgens oude afspraken toegevoegd aan Park West. Op het terrein van Breed is een
tuincentrum gepland en aan de Energieweg een garage.
De ontsluiting van de bedrijven was gepland aan de
Wolfskuilseweg.
De VDH heeft tegen deze uitvoering van de plannen
bezwaar gemaakt. Een belangrijk argument was de grote
toename van verkeer op de Wolfskuilseweg en het feit dat
er nog meer bedrijvigheid zou komen aan de Energieweg.
Aan ‘Breed’ kunnen we weinig doen; er is geen sprake van
een wijziging bestemmingsplan.

Alternatief
Naar aanleiding van een gesprek met de gemeente zijn
we gaan nadenken over een ‘alternatief’. Gezien de reeds
aanwezige bestemmingen lijkt het alsof dat ene garagebedrijf erbij ‘er ook niet echt meer toe doet’. Vandaar dat
we ons afvroegen of het mogelijk zou zijn onder protest
akkoord te gaan met het voorstel van de gemeente (maar
wel met een ontsluiting via de Energieweg) in ruil voor
de ‘harde’ toezegging dat er verder aan de oostzijde van
de Energieweg geen nieuwe bedrijvigheid meer mogelijk
wordt gemaakt en dat waar mogelijk bedrijvenbestemming wordt omgezet in groen.
Er lijkt aan de kant van de gemeente bereidheid te zijn om
tot zo’n afspraak te komen.
Een laatste punt van aandacht is het verkeer in en om
Hees. In november gaat de tweede Waalbrug open.
WestWilGroeneBuffer is al ruim een jaar actief om de verwachte negatieve effecten te voorkomen. Op dit moment
heeft de gemeente het proces van monitoring ingericht
en in gebruik genomen. Belangrijk voor Hees is ook in
welke mate het verkeer sluiproutes gaat zoeken indien
de doorstroming op ‘de Groene Route’ stagneert. Op dit
moment horen we positieve geluiden. Schependomlaan en
Wolfskuilseweg lijken rustiger te zijn geworden. Het verkeer op de Molenweg is echter toegenomen.
Nog een half jaar. Dan weten we het.

Op donderdag 23 mei jl. vond de officiële opening plaats
van de beschermde woonvorm van RIBW in het vroegere
Capucijnenklooster aan de Wolfskuilseweg. De verbouwing was vorig jaar al afgerond en de 29 bewoners wonen
sinds november in hun nieuwe woningen. Afgelopen
maanden is de tuin grondig aangepakt en sinds een aantal
weken staan er twee vrolijke bankjes voor het gebouw die
door de cliënten van het RIBW werden gemaakt.

Wooneenheden
Het vroegere klooster is opgedeeld in vier kleinere woongroepen, waarin elke bewoner een eigen studio met
sanitair heeft en er per woongroep een gezamenlijke
woonkamer met keuken aanwezig is. Ook zijn er vier zelfstandige wooneenheden aanwezig en is er in de kelder een
activiteitenruimte voor dagbesteding en een grote wasruimte. Voor de bewoners is het, met behulp van 24-uurs
begeleiding mogelijk geworden midden in de maatschappij te leven.

Symbolische sleuteloverdracht

Overdracht
Voorafgaand aan de officiële opening werden er rondleidingen gegeven en was het mogelijk de woongroepen en
de bewoners te bezoeken. De officiële opening bestond uit
een aantal toespraken en de symbolische overdracht van
de sleutel van het gebouw van de paters aan de nieuwe
bewoners.
En zoals de heer Hofhuizen van de raad van bestuur van
het RIBW in zijn speech aangaf: “Het oude klooster is van
verloedering gered en heeft een goede nieuwe bestemming gekregen.”
Voorzijde van het pand
Foto’s beschikbaar gesteld door RIBW-fotostudio.nl.
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Achter de Dennenstraat, even vanuit hartje Hees gedacht, zijn door nieuwbouw enkele nieuwe
straten aan de wijk toegevoegd. Die straten hebben namen gekregen van schrijvers die langere of
kortere tijd in Nijmegen gewoond hebben. In dit nummer en in de komende nummers van de Stenen
Bank willen we kort bij die schrijvers stilstaan. We openen de reeks met Pé Hawinkels.

Pé Hawinkels, een taaljongleur
Door: Jacques de Vroomen

Foto’s: Frank Jongejan

In het midden van de jaren zestig zat ik in de redactie
van het Nijmeegs Universiteitsblad, in het dagelijks taalgebruik het NUB. Pé Hawinkels was hoofdredacteur. En
iedere vrijdagavond, we waren een weekblad, zat ik met
hem aan tafel voor de wekelijkse redactievergadering. Van
‘vergaderen’, een min of meer zakelijke bespreking van het
komende nummer, was nooit sprake. Pé zat aan het hoofd
van de tafel en fungeerde vooral als entertainer. In de
laatste tien minuten van de vergadering werd het nieuwe
nummer dan nog even snel in elkaar gezet, een noodzaak
maar voor Pé bijzaak.

Sprankeling
Pé Hawinkels was als entertainer, mondeling én schriftelijk, een taaltalent dat je niet vaak tegenkomt. Hij was
niet de man om een goed gestructureerde en doordachte
roman te schrijven. Daar had hij niet de rust voor. Pé ging
het om de sprankeling in taal, hij
was een buitelaar, een jongleur
van het woord. Autobiografische
flitsen en fratsen is de titel van
een van zijn eerste publicaties.

Eén keer heb ik hem kwaad gekregen. Ik maakte een grap
over Limburgers. Pé, afkomstig uit Hoensbroek, reageerde
als door de spreekwoordelijke wesp gestoken. Kennelijk
had ik een gevoelige plek geraakt.

Spel
Ik hau van Holland. Een zinnetje van Pé, die ooit in een
kadertje in het NUB heeft gestaan. Die harde Hollandse
a, die was hem vreemd. Het ging Hawinkels niet om de
inhoud maar om het spel. Hij representeerde de jaren zestig ten voeten uit. De grimmige rebellie, die ontwikkelde
zich in de jaren zeventig, met als hoogtepunt 1980, de
inhuldiging van Beatrix. De jaren zestig waren niet hard, ze
waren ludiek.
Pé Hawinkels stierf in 1977. Hij was 34 jaar. De goden moeten hem zeer lief hebben gehad. Anders hadden ze hem
niet zo gauw gehaald. Ik kan me die liefde van de goden
heel goed voorstellen.

Door Hees
Nachtommetje op 5 oktober
Door: Tony Schouten en Dick van Eck, namens de Werkgroep Cultuur

Geïnspireerd door het succes van soortgelijke activiteiten elders, is bij de Werkgroep Cultuur het idee ontstaan
voor een culturele wandeling door Hees. Dit idee bleek
goed aan te sluiten bij een activiteit van de Nijmeegse
Nachtburgemeester Doro Krol. Al enkele jaren stimuleert
zij de Nijmeegse wijken om – op een aangegeven datum –
een zogenaamd ‘Nachtommetje’ te organiseren; dat is een
avondwandeling door de wijk, waarbij verhalen worden
verteld over de geschiedenis van de (panden in) de wijk
en ook optredens of andere activiteiten plaatsvinden.
De aangegeven datum voor het Nachtommetje in 2013 is
zaterdag 5 oktober. Dat geeft de werkgroep dus nog enkele
maanden om hierbij aan te sluiten en een eigen ommetje
in Hees te organiseren.

Korte optredens
Als werktitel voor dit project is gekozen: ‘Door Hees’. Het
moet dan ook een echt Hees’ ommetje worden, waarbij
inwoners van Hees op verschillende locaties in de wijk
kunnen genieten van korte ‘optredens’ van ca. vijftien
minuten, verzorgd door (andere) inwoners van Hees. Dat
kan een mini-huisconcert zijn, of een toneelstukje ‘tussen
de – eigen – schuifdeuren’, of een optreden van een Hees’
koor in het Kometenpark, of het voorlezen van een verhaal
op een bijzondere plek, of al die andere dingen waar de
werkgroep nog niet aan heeft gedacht. Om optredens in
huis mogelijk te maken en het ook verder werkbaar te houden is het de bedoeling dat de bezoekers in groepen van
ca. tien personen onder leiding van een gids van optreden

naar optreden gaan. De Petruskerk zal dienen als vertrekpunt en daar kunnen we na afloop ook weer terugkomen
voor een drankje en het uitwisselen van ervaringen.
Theater, muziek of …
Hierboven is geschetst hoe het programma van een
ommetje ‘Door Hees’ eruit zouden kunnen zien, en aan
wat voor soort ‘optredens’ wordt gedacht, maar er ligt nog
niets vast. We komen dus graag in contact met iedereen in
Hees die wel mee zou willen doen en één van de optredens
zou willen verzorgen. Daarbij denken we niet alleen aan
theater en muziek, maar ook aan andere ‘optredens’, zoals
een demonstratie van beeldhouwen, of het vertonen van
een bijzondere (korte) film. Of misschien heb je een bijzondere hobby waarvan je je wijkgenoten iets kunt laten zien,
of … (vul maar in).
Er is enige financiële ruimte om professionele ondersteuning in te huren om wat aan de optredens – indien
gewenst – te kunnen schaven; onder het motto: een goede
hint is nooit weg!
Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar Tony
Schouten en Dick van Eck: eckscha@gmail.com (bellen
mag ook: tel. 024-3779839). Het aantal optredens dat
in zo’n ommetje past is natuurlijk beperkt, dus het kan
zijn dat er uit de aanmeldingen een keuze moet worden
gemaakt. Om ervoor te zorgen dat iedereen op tijd weet
waar hij of zij aan toe is, zullen we uiterlijk half augustus
een conceptprogramma opstellen.

Omkering van een cliché
Zweden, het land van de
losse bossen en de wuivende
zeden is zo’n flits die ik me
nog van hem herinner. Een
omkering van een cliché en
daardoor sprankelend van
vorm én inhoud.
Links: Het boek Autobiografische flitsen en fratsen
6
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Wandeling
Weg van Hees
Door: Dick van Eck

Deel 3: Ommetje Hees – Hatertse Vennen
11 km
Hees is zo klein dat je er uit gewandeld bent voordat je het
weet. Ik wil daarom voorstellen om van Hees weg te wandelen en dan zien we wel hoever we komen. Vertrekpunt
is de Stenen Bank, het hart van Hees. Het eindpunt is
opnieuw de Stenen Bank of een bushalte van waar u meestal binnen een uur in Hees met de bus terug bent – of beter
in Heseveld, want Hees heeft geen bushalte.
Omdat iedereen internet heeft tegenwoordig, zal ik de volledige routebeschrijving op externe sites plaatsen. Daar
zijn extra foto’s en routekaartjes met daarop de plaatsen
aangegeven waar die foto’s zijn genomen. Natuurlijk kunnen de routes daar ook worden geladen op een GPS of
op Google Earth. Tijdens de wandelingen laat ik u kennis
maken met meer Nijmegen, u bent dan gewoon even weg
van Hees.

Naar de Koortsboom van Sint Walrick
Start: de Stenen Bank aan de Kerkstraat in Nijmegen. Eind:
Bushalte Sint Walrick (Overasselt). Afstand 11 km. Trek stevige wandelschoenen aan en raadpleeg www.OV9292.nl
voor de precieze bustijden. Meer informatie: www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=1991967 of de site van de
Vereniging Dorpsbelang Hees.
Het lijkt een heel eind om in Sint Walrick te geraken, maar
als we ernaar toe lopen, dan blijken er prachtige paden
rechtstreeks naar toe te gaan. We raken weg van Hees
door de Kerkstraat en de De Blécourtstraat te nemen,
richting Energieweg, waar we door het nieuwe tunneltje gaan, om van daar de brug over te steken om aan de

overkant van het kanaal 1 (zuidwaarts via de trap dus)
te komen. De onverharde Oostkanaaldijk is zeker zo mooi
als de West Kanaaldijk. Hare Majesteit heeft in 1927 het
kanaal geopend en voor de schepen scheelt het zo’n honderd kilometer wanneer je vanaf Heumen naar Duitsland
wilt. De impact voor de dorpen Neerbosch en Hatert was
enorm. Wat dat betreft mogen we onszelf als Heesenaren
gelukkig prijzen. 2 We passeren een ijzeren sculptuur (‘On
the road’) van Rob Sweere, die zijn exacte kopie aan de
overkant van het kanaal heeft. Het symboliseert de oude
verbinding tussen de Dorpsstraat en de Agnetenstraat van
het gespleten Neerbosch.
We lopen door naar de Graafse Brug, die in de Tweede
Wereldoorlog al twee keer is verwoest en die “Honinghutje
brug” werd genoemd. Het is minder erotisch dan het
klinkt, want het honinghutje bevond zich bij de huidige
kinderboerderij in Neerbosch. 3 Na 370 meter voorbij de brug pakken we de Teersdijk naar rechts. Deze
dijk vormde al in de Romeinse tijd de verbinding tussen
Noviomagus en Wijchen, terwijl het in de Middeleeuwen
Nijmegen met Grave verbond. Het is nu een prachtige
wandellaan die dwars door de wijk Zwaneveld voert en
uitkomt bij het busstation Dukenburg. We steken de
Van Schuijlenburgweg voorzichtig over en vervolgen de
Teersdijk aan de overzijde. We passeren de rode ‘observatietoren’, een kunstwerk van Ronald Tolman, dat zich
oorspronkelijk op het terrein van de Gelderlander aan de
Voorstadslaan bevond.
We lopen nu rechtstreeks tegen het Tolhuis aan. Vanaf
1838 mocht Nijmegen hier tol heffen. Het stond precies
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bij de laatste afslag naar Neerbosch, zodat Nijmegenaren
zelf niets hoefden te betalen. Net na het Tolhuis slaan we
rechtsaf om via de Van Rosenburgweg richting A73 naar de
4 Streekweg te lopen. Hier linksaf. Dit wat minder gezellige stuk was nodig, omdat het Kamp aan de Teersdijk,
waar we langslopen, nogal geïsoleerd ligt van de rest van
de Nijmeegse samenleving.
Net na het kamp gaan we rechtsaf langs een onverhard
pad richting 5 het talud van de A73*, dat is die weg waar
heel Hees van vindt dat ie op een nieuwe Waalbrug had
moeten worden aangesloten. Nu krijgt Hees zijn eigen
stadsbrug. Het goede nieuws is wel, dat we er mooie wandelroutes bij krijgen richting Waal en Lent. Bij het talud
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gaan we linksaf en lopen dan langs de sloot evenwijdig aan
de A73, waar we uitkomen bij 6 het fietsviaduct naar de
Wijchense en 7 Berendonckse plassen. Die plassen zijn
destijds uitgegraven om de A73 van zand te kunnen voorzien. Nu kun je er schaatsen, wandelen en vooral golfen.
Vanuit het tunneltje gaan we via een ruime bocht naar
links en lopen zoveel mogelijk de weg of pad evenwijdig
aan de A73. Er komt nu een blauwepaaltjesroute op onze
weg die we zo’n kilometer lang volgen. 8 We passeren
een boerderijterrein en komen aan op de Diervoortseweg.
Hier even rechtsaf, en dan direct schuin links een bospad
in. We lopen dan opnieuw tegen de blauwe paaltjes aan,
die we linksaf volgen tot aan de rode paaltjes. Deze volgen
we naar rechts. 9 We zitten nu midden in de Hatertse
Vennen en dat is een prachtig natuurgebied met zijn 520
ha zandgebied. Dat zand bevindt zich op ondoordringbare
leemlagen, zodat her en der vennen zijn ontstaan. Omdat
de landbouw ook afvalstoffen produceert, hebben we hier
een gebied dat zowel zeer rijk als zeer arm aan voedingsstoffen is. Met name de schraalste grond levert de meest
zeldzame plantensoorten op – de zonnedauw is hiervan de
beroemdste.
De rode paaltjes leiden u naar 10 de Sint Walrick kapel met
zijn 11 koortsboom. Dat is een eikenboom, waarvan men
denkt dat hij de koorts van zieken kan onderdrukken. Je
zou denken dat men dat tegenwoordig niet meer gelooft,
maar er hangen nog altijd veel verse lapjes in de boom.

10
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Het jaarlijkse
Midzomernachtconcert
nadert!
Door: Werkgroep Cultuur

Was u er ook, vorig jaar toen vele Heesenaren genoten van het sprankelende Midzomernachtconcert in de Petruskerk? Toen Wouter van Haaften
met zijn beide hulpdirigenten, een groep enthousiaste kinderen en ervaren
musici de Kindersymfonie van Leopold Mozart uitvoerde? Zag u hoe de blazers van Pendada de zaal in beweging wisten te brengen? En heeft u ook zo
genoten van al die andere mooie muziek?

9
Als we vanaf de kapel de rode paaltjes volgen komen we
vanzelf bij de bushalte van Sint Walrick. Hier gaat ieder
(half)uur een bus naar Nijmegen en als het wachten te
lang duurt, dan kun je altijd een pannenkoek gaan eten
in het pannenkoekenhuis Sint Walrick. Het is iedere dag
geopend.
* Het gedeelte woonwagenpad/talud A73 is een prachtig maar
minder goed onderhouden pad. Het is eventueel te vermijden
door de Streekweg geheel af te lopen en rechtsaf te slaan naar het
tunneltje.

Goed nieuws voor wie het vorig jaar gemist heeft en natuurlijk ook voor
wie er toen wel bij was: dit jaar wordt het minstens zo spannend. Zo zullen
musici van jong tot oud weer een nieuwe Kindersymfonie laten klinken.
Bovendien zullen er twee presentaties zijn vanuit ‘onze’ basisschool De
Lanteerne, zowel door leerlingen als door leerkrachten. Pendada zal weer
zorgen voor een spetterende afsluiting. En dat is lang niet alles. Het volledige programma leest u in de uitnodiging die u thuis krijgt bezorgd.
In de goede traditie van de Vereniging Dorpsbelang Hees wordt u in de
pauze en na afloop een drankje aangeboden. En dat alles gratis, voor u als
lid van onze vereniging!
Midzomernachtconcert Vereniging Dorpsbelang Hees, georganiseerd door de
Werkgroep Cultuur. Zaterdag 22 juni, Petruskerk, aanvang 19.30 uur, toegang
gratis.

11
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Column
Ik Hou(t) van Holland!
Bouwdorp Hees 2013

Reizen van
en naar Hees

Door: Cheriel Hofstad

Door: Henk Termeer

Met de zomervakantie voor de deur begint de vakantiestemming er al aardig in te komen. Lekker zes weken
achter elkaar vrij, wat een heerlijk vooruitzicht. Misschien
ga je wel gezellig kamperen of naar een leuk huisje in de
bergen, misschien wel naar het strand, of juist genieten
van dagjes uit en logeren bij opa en oma. Maar dan, in
de laatste week van de zomervakantie is er natuurlijk
Bouwdorp Hees in het Kometenpark. De inschrijvingen zijn
ondertussen binnengestroomd, en hopelijk ben jij dit jaar
ook (weer) één van de vele enthousiaste kinderen die hutten komen bouwen en genieten van de leuke oranjeactiviteiten die we speciaal voor jou hebben bedacht.

Hees was ooit een geïsoleerd dorp, maar wordt
steeds meer een goed bereikbare stadswijk. Dat
zal ons Heesenaren de komende jaren steeds duidelijker worden. Immers vanaf eind november 2013
reizen we per fiets, auto en bus ook noordwaarts via
de nieuwe Oversteekbrug en krijgen we minstens
evenveel verkeer deze kant uit te verwerken. En
een jaar later, vanaf eind 2014, kunnen we de trein
naar Oss en Den Bosch ook op het dan aangelegde
Goffertstation nemen. Dat is dan net wat dichterbij dan Nijmegen Centraal. En andersom zullen
Brabanders en andere reizigers daar uitstappen om
de Goffert en de geplande NovioTech Campus rond
het markante gebouw 52 Degrees te bezoeken. En
ten slotte is de gemeente Nijmegen voornemens
om de in 2012 voor de middellange termijn geplande
Stedenbouwkundige ontwikkelingsvisie Nijmegen
Centraal en Spoorzone West versneld uit te voeren.
Dan kunnen we voortaan (vanaf 2015?) direct aan
onze eigen westkant op de trein stappen en onze
bezoekers daar oppikken in plaats van aan die lastig
bereikbare oostkant. Of Hees met die verbeterde
verbindingen ook voldoende groen blijft, genoeg
schone lucht overhoudt en zijn eigen karakter
bewaart, dát is de inzet waarvoor onze dorpsvereniging zich sterk maakt.

Opening
Op zondag 4 augustus zal de Ik hou(t) van Holland
Bouwdorpweek tussen 14 en 16 uur spetterend worden
geopend. Vanaf 14 uur kun je je weekkaart ophalen, helemaal in oranjesferen komen en meedoen met de ballonnenwedstrijd. Vanaf maandag zijn zoals elk jaar de pallets
beschikbaar waar je hutten mee kunt bouwen en je helemaal los kunt gaan met hamer en spijkers. Als je nu alvast
rood-wit-blauwe en oranje spulletjes verzamelt, past
je hut straks helemaal in de stijl van het thema van het
Bouwdorp: Ik hou(t) van Holland!

Ouders als vrijwilliger
En wat ook helemaal geweldig zou zijn, als je je ouders,
familie, buren of vrienden van je ouders kunt meenemen
als vrijwilliger naar het Bouwdorp! Zo kunnen we bijvoorbeeld op de opbouw- en afbreekdagen hulp gebruiken van
sterke mannen voor het uitladen van de pallets en het versjouwen van de hekwerken. Alle hulp is welkom.
Voor nu alvast een heel fijne vakantie
gewenst, geniet er lekker van en
hopelijk zien we je dan op 4
augustus bij de opening van
het Bouwdorp.

Het is duidelijk een foto uit de bezettingstijd. We staan in 1943 of
1944 aan de Weurtse kant van de veel kleinere voorganger van de
huidige Neerbossche brug. Aan het eind van het toen nog jonge
Maas-Waalkanaal (geopend in 1927) zien we de schoorsteen van de
voorganger (ook al kleiner) van de huidige elektriciteitscentrale. De
borden zijn in het Duits opgesteld en bedoeld voor het Duitse militaire verkeer. Je moet als chauffeur van een Duits militair voertuig
met gewonden of geneesmiddelen deze brug over om het Reserve
Kriegslazarett Jonkerbosch en zijn Apotheke te bereiken. Dat was een
van de grotere Duitse militaire ziekenhuizen in bezet Nederland
en was ondergebracht in het gevorderde vroegere Pensionaat
Jonkerbosch van de Broeders van Liefde. Wat de afkorting “Gen
KL” en het cijfer 4 betekenen, weten we niet. Misschien is het een
verwijzing naar een Generales Krankenlager, d.w.z. naar het Canisiusburgerziekenhuis.
Door: Henk Termeer
Bron: www.gaypnt.demon.nl/div/jonkerbosch.html

Voor wie verder wil lezen: nijmegenstadsbrug.nl,
www.noviotechcampus.com en www2.nijmegen.nl.

Groeten van de organisatie
Bouwdorp Hees
Station Nijmegen Goffert
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Verslag van de jaarvergadering
van de Vereniging Dorpsbelang Hees (11 april 2013)
Aanwezig: Ton van Seters (voorzitter), Wilma van Seters (secretaris), Jacques Huybrechts (penningmeester)
en de bestuursleden Siebold de Graaf en Toon de Goede, plus dertig VDH-leden.
De voorzitter heet de aanwezigen welkom bij de 22ste algemene ledenvergadering van de vereniging.
Vijf leden hebben zich afgemeld, waaronder bestuurslid
Miny Schennink-Paus.
Verder vermeldt de voorzitter dat de brug over de Waal,
die onze wijk Hees verbindt met de overkant, ingevaren
wordt op 20 april en dat deze opengesteld zal worden voor
verkeer rond 30 november 2013.
Op de VDH-website staat een oproep aan belangstellenden voor een lezing door Eddie van Haren van het Gelders
Leefmilieu over zonnepanelen. Mevrouw M. Kroon-Thoonen
merkt op dat als je voor 1 mei besluit tot aanschaf ervan je
van de gemeente max. € 1000 subsidie kunt krijgen.
Het verslag van de algemene jaarvergadering van 12 april
2012 wordt zonder additionele punten goedgekeurd door
de aanwezigen en dus gearresteerd met dank aan de
secretaris.

Terugblik 2012
De werkgroepen Historie, Groen Hees, Ruimtelijke
Ordening, de Stenen Bank, Milieu, Ruimtelijke Ordening en
Bouwdorp verzetten weer veel werk. De voorzitter vraagt
hiervoor applaus van de aanwezigen. Verder deelt hij ook
mee dat de redactie van de Stenen Bank is begonnen met
uitgave in kleur van dit blad en dat dit door de leden zeer
gewaardeerd wordt. Er is inmiddels ook een nieuwe werkgroep opgericht: de werkgroep Cultuur, die al heel wat
plannen heeft voor dit jaar. Hij stelt ook de nieuwe hoofdredacteur van de Stenen Bank voor aan de aanwezigen,
Peter Waterkoort. Er worden geen vragen gesteld door de
aanwezigen.

Het exploitatieoverzicht over 2012 wordt goedgekeurd
door de aanwezigen. In verband met het exploitatietekort
zal het bestuur in de toekomst contributieverhoging moeten overwegen, op zoek moeten naar meer adverteerders
of anderszins een invulling moeten geven aan het verkrijgen van meer geld in kas indien wij de activiteiten en uitgaven op niveau willen blijven houden.
Daarna deelt de kascommissie, die dit jaar bestond uit de
heer Anton Beljaars en mevrouw Trees Stoep, mee dat de
penningmeester zijn werk tot tevredenheid heeft uitgevoerd. De heer Beljaars vraagt de ALV om de penningmeester en het bestuur te dechargeren voor de jaarrekening
over 2012.
Hierna wordt een nieuwe kascommissie voor 2013
benoemd, bestaande uit de heer Anton Beljaars en
mevrouw Ingrid Kemperman.

Benoeming nieuw bestuurslid
William Thoonen heeft zich aangemeld als bestuurslid. De
voorzitter vraagt hem zich even voor te stellen.
Aangezien zich geen andere kandidaten hebben aangemeld, gaat de vergadering akkoord met zijn benoeming.
Hij wordt nu uitgenodigd aan de bestuurstafel. De voorzitter blijft onder de aandacht brengen dat vooral jonge
leden heel erg welkom zijn om t.z.t oudere bestuursleden
te kunnen vervangen.

Toelichting te voeren beleid en plannen 2013
12 januari:
11 april:
13 april:

Exploitatieoverzicht 2012, verslag kascommissie, 13 mei:
benoeming nieuwe kascommissieleden
De penningmeester geeft uitleg over het exploitatieoverzicht en het financieel overzicht van 2012. We sluiten 2012
af met een exploitatietekort van € 1690.
Door een van de aanwezigen wordt de vraag gesteld of de
gemeente – i.v.m. het feit dat zij buurtverenigingen graag
willen zien functioneren – nog een financiële verplichting
heeft ten aanzien van buurtverenigingen. De voorzitter
antwoordt dat van een verplichting geen sprake is, maar
dat zij wel financieel wil ondersteunen d.m.v. subsidies.
14
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25 mei:

8 en 9 juni:
22 juni:
4–9 augustus:
7 september:

Nieuwjaarsreceptie met zang door het
Koor van de Straat
de Algemene Jaarvergadering
Concert door het Nijmeegs Strijkersgilde
(met kortingsbonnen voor VDH-leden)
Wijkschouw per fiets met de wijkbeheerder van de gemeente Nijmegen
Bloemententoonstelling in de Petruskerk
georganiseerd door de Werkgroep
Cultuur i.s.m. de Heese afdeling van Groei
en Bloei
Open tuinen dagen in Nijmegen (ook in
Hees)
Midzomernachtconcert
Bouwdorp in het Kometenpark
Dorpsfeest in en om de Petruskerk

Even voorstellen:
Nieuw bestuurslid William Thoonen
In de algemene ledenvergadering van 11 april jl. ben ik gekozen tot nieuw bestuurlid
van Vereniging Dorpsbelang Hees. Een korte kennismaking.
Ik ben geboren en opgegroeid in Hees en tot aan mijn
zeventiende was mijn wereld – bij wijze van spreken –
dan ook niet groter dan Hees. Mijn school stond aan de
Dennenstraat (voormalig Nijmegen-West) en ik hockeyde
bij Quick, dat toen nog naast Tachys lag. In mijn studietijd
ben ik verhuisd naar Tilburg om vervolgens via Groningen
en Rotterdam weer in Nijmegen te belanden. Hees was en
is een prima plek om onze kinderen op te laten groeien.

Nadat ik vorig jaar op de algemene ledenvergadering aangegeven had wel actief te willen worden voor de vereniging, heeft het bestuur mij eind vorig jaar uitgenodigd om
een aantal vergaderingen mee te draaien. Dat beviel goed,
waarop ik mij als bestuurslid kandidaat heb gesteld. Ik wil
mij inzetten om het unieke van Hees te behouden en te
versterken en een bijdrage leveren aan de mooie en leuke
activiteiten die door de vereniging georganiseerd worden.

2 november:

en dat er in de Stenen Bank van maart 2013 verschillende
lezersreacties hebben gestaan plus een reactie van de
auteur (pagina’s 6-7).
Voorts haalt de heer Van Raay het gekraakte oud-KNVBpand in de Schependomlaan aan. De voorzitter antwoordt dat de buurtbewoners i.s.m. met de wijkagent en
de gemeente hiermee al tijden aan de gang zijn.
−− Mevrouw Kroon-Thoonen, de heer Jos Hekking en de
heer Dick van Eck: het voetpad bij de Energieweg ontbreekt en de afslag na de bushalte bij de Wolfskuilseweg
is zeer gevaarlijk en onduidelijk. De voorzitter zal e.e.a.
onder de aandacht brengen bij de wijkmanager en de
wijkwethouder en aandringen op verbetering.

Halloweenfeest voor de jeugd
(onder voorbehoud)
Nov./dec.:
Sinterklaasfeest voor de jeugd
e
(Iedere 2 zondag van de maand Bachcantates o.l.v. dirigent Wouter van Haaften).
De voorzitter zegt nog dat andere suggesties ingediend
door leden geaccordeerd kunnen worden mits de voorwaarden goed zijn.

Begroting 2013
Aan de hand van een overzicht wordt door de penningmeester uitgelegd hoe de inkomsten en uitgaven voor 2013
eruit zullen gaan zien, mits aan ons de aangevraagde subsidie van de gemeente, waarover we nu nog in onderhandeling zijn, wordt toegekend. Er wordt een tekort voorzien
van € 870. De voorzitter vraagt of de aanwezigen akkoord
kunnen gaan met deze begroting voor 2013. De aanwezigen accepteren deze.

Lezing
Na afloop van de ALV gaf Thea van Vroenhoven (Pithos
Kunst en Cultuur) een zeer interessante lezing over architect Pierre Cuypers, architect van het Rijksmuseum en de
Antonius Abt Kerk aan de Dennenstraat.

Rondvraag
−− De heer Van Eck deelt mee dat de Driestroom nieuwbouw gaat plegen op de hoek Planetenstraat –
Kometenstraat en dat hij op verzoek van de Werkgroep
Ruimtelijke Ordening er een oogje op houdt en hen zal
informeren.
−− De heer Van Raay schreef een email aan het bestuur
over artikelen van Jacques de Vroomen in de Stenen Bank,
waarmee hij het absoluut niet eens kon zijn. De voorzitter antwoordt dat hij de hele redactie daarover inlichtte

Van links naar rechts: William Thoonen, Toon de Goede, Wilma van
Seters, Ton van Seters, Jacques Huybrechts en Siebold de Graaf
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Concert Nijmeegs Strijkersgilde: afwisselend
Door: Tony Schouten

Onder de titel Thema’s en Variaties gaf het Nijmeegs Strijkersgilde o.l.v. Joris Peters op zaterdag 13 april jl.,
samen met solisten, een concert in de Petruskerk.

De opening van het concert was voor veel Heesenaren ook
gelijk de eerste kennismaking met onze nieuwe wijkgenote: de sopraan Francine van der Heijden. Als eerste stond
op het programma ‘Variaties op een Oud-Duits lied “Mein
junges Leben hat ein End”’ van Jan Pieterszoon Sweelinck,
één van Nederlands belangrijkste renaissancecomponisten. Het waren echter niet de variaties die als eerste
klonken, maar het lied zélf dat door Francine eenvoudig à
capella werd gezongen. Na dit zo onverwacht uitgevoerde
lied, namen de strijkers van het Nijmeegs Strijkersgilde het
thema over en volgden alsnog de aangekondigde variaties.
Met dit begin was de toon gezet voor een prachtig uitgevoerd en afwisselend concert.

Sprong in de tijd
Na Sweelinck ging het programma verder met Hendrik
Andriessen. En dat betekent een sprong in de tijd van de
zestiende naar de twintigste eeuw; en dat was herkenbaar in de muziek. Waar bij Sweelinck in alle variaties
de oorspronkelijke melodie herkenbaar bleef, gebruikte
Andriessen het thema van de ‘Variaties en fuga op een
thema van Johann Kuhnau (Bach’s voorganger in Leipzig)’,
als vertrekpunt voor steeds lossere en meer spannende
variaties.
Voor de ‘Kadullenvariaties’ van de Arnhemmer Herman

Strategier kwamen de twee andere solisten naar voren:
Ellen van der Holst, dwarsfluit, en Inge van der Holst,
fagot. Voor de laatstgenoemde was het een ‘thuiswedstrijd’: als lid van het Pendada Blaaskwintet heeft zij al verschillende malen in de Petruskerk opgetreden. Strategier
was aanvankelijk vooral organist en koordirigent. (Tijdens
zijn opleiding volgde hij onder meer orgellessen bij Hendrik
Andriessen!). Het stuk is destijds in 1958 gecomponeerd en
opgedragen aan André Rieu Sr. met het Limburg Symfonie
Orkest. De betekenis van Kadul (drinkebroer, zot) kwam
daarmee wellicht goed tot zijn recht.

Afwezige woesteling
Na de pauze soleerde Francine van der Heijden in het ontroerende ‘Solvejgs lied’ voor sopraan en strijkorkest van
Edvard Grieg. Samen met het orkest liet zij ons meevoelen
met de eenvoudige Solvejg die haar trouw bezingt aan de
al zolang afwezige woesteling Peer Gynt.
Het concert werd afgesloten met variaties op drie
Scandinavische volksmelodieën van de Deense componist Hakon Borresen. Hij tekende deze dansmelodieën op
tijdens een reis naar IJsland en de Faeröer en bewerkte
ze later voor strijkorkest. Onbekende maar heel mooie
muziek.

Nijmeegs Strijkersgilde met solisten bij de Petruskerk

Boskapel bestaat 50 jaar
Het vijftigjarig bestaan van de Boskapel wordt gevierd op zaterdag 29 juni a.s. De kenmerken van deze zelfstandige geloofsgemeenschap, het samen vieren en zingen en de
Augustijnse spiritualiteit, worden die dag belicht door een aantal deskundige inleiders.
In 1963 werd door Mgr Bluyssen
de nieuwe kloosterkapel van de
Augustijnen in Nijmegen ingezegend.
De Boskapel kreeg al spoedig de
functie van experimenteerplek voor
nieuwe liturgie en werd toonaangevend in binnen- en buitenland. Vijftig
jaar later is er veel veranderd: de
Boskapelgemeenschap is tegenwoordig een zelfstandige geloofsgemeenschap, die zich nog steeds laat inspireren door de Augustijnse spiritualiteit.
Springlevend en volop in beweging,
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dat is de Boskapel door haar eigentijdse wijze van vieren, de spiritualiteit,
de muzikale vernieuwing en de vieringen die mens-nabij zijn. De Boskapel
wil een plek zijn voor zinzoekers,
mensen die zoeken naar betekenisvolle verbindingen en die bezieling willen
geven aan hun bestaan.

Meer informatie
De dag vindt plaats in het Augustijns
Centrum de Boskapel, Graafseweg 276
in Nijmegen. De kosten voor deze dag

zijn € 7,50 (dit is inclusief koffie/thee,
lunch en een drankje achteraf). U kunt
dit bedrag vooraf overmaken op rekeningnummer 2206916 t.n.v. Stichting
Augustijns Centrum de Boskapel,
Nijmegen. Aanmelding vooraf is noodzakelijk (via info@boskapel.nl).
Nadere informatie over het programma is te vinden via de website
www.boskapel.nl of telefonisch bij
Annemieke Pacilly (024-3561809,
tussen 18.15 en 19.15 uur).
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Verse producten aan de deur

Wijkschouw Hees
– 13 mei 2013 –

Door: Pim Geerling

Door: Ton van Seters

Ik ontmoet Henny op een natte maandagochtend in de
Korte Bredestraat, voor het huis van zijn moeder. Hij komt
achter het huis vandaan met kratten met brood. Even flitst
het door mij heen: zijn moeder zal het toch niet bakken?
“De bakker uit Overasselt komt het hier iedere ochtend
vers afleveren. Vanaf hier begin ik al mijn rondes.” Henny
is opgegroeid in de Korte Bredestraat. Zijn vader teelde al
groenten en fruit voor het kinderhuis De Beuken en was er
ook tuinman. Als jongen hielp Henny zijn vader, maar ging
hij ook mee als hulpje van Michel Theunissen. “Hij heeft
lang in Hees rondgereden, eerst als melkboer en later met
een rijdende winkel. Toen Theunissen er mee ophield, nam
ik het graag van hem over. En nu doe ik het al weer acht
jaar.”

Rekeningen
Om een beeld van zijn dag te krijgen, rijd ik een stuk met
Henny mee. We maken drie stops in de Kometenstraat.
Een oudere dame vraagt welke groente Henny heeft en
nadat ze haar keuze heeft gemaakt, zet Henny haar groenten en andere boodschappen netjes op haar aanrecht.
Als ik haar vraag of ze al lang bij Henny koopt zegt ze: “Ja,
maar ik vraag me af of hij nog wel
genoeg verdient!” Een vetpot is het
inderdaad niet: “Ik ben nu blij als ik
aan het eind van het jaar mijn rekeningen kan betalen. Mensen kopen
minder vaak een gebakje in het
weekend, maar ik heb nog genoeg
klanten. Daar zitten ook jonge gezinnen en tweeverdieners bij. Voor de prijs hoeven mensen het ook niet te laten.
De warme bakker is net zo duur. Groenten en fruit zijn net
zo goedkoop als in de supermarkten, behalve de aanbiedingen misschien.”

Foto: Jolande Spierings

De rijdende winkels verdwijnen steeds meer uit het straatbeeld, maar
getogen Heesenaar Henny Jansen ziet de toekomst zonnig in. “Vroeger
reden er dertien wagens door Nijmegen, nu nog twee. Maar als de crisis
over is trekt het wel aan. Wat is er fijner dan verse producten aan de
deur? Maar mensen moeten het je wel gunnen.”

Foto’s: Frank Jongejan
op vakantie. Verder is hij zes volle dagen met zijn winkel
bezig. Zo ziet Henny het niet: “Overdag hoef ik niet te
werken. Alleen ’s ochtends en ’s avonds.” Hij doelt op het
inladen. “Tussen vijf en half zes staan leveranciers op de
stoep in Herveld. Als ze bij de afslag zijn bellen ze mij en
dan sta ik op. Dan alles inladen en naar Nijmegen.” Rond
18 uur gaat Henny weer naar huis. “Het eerste wat je doet
als je thuis bent, is brood bestellen want de bakker wil ook
weten wat hij de volgende dag moet leveren. Dan eten
koken en dan moet de auto weer vol. De rest moet daarna:

“Ik neem graag de tijd om bij te praten”

18

bestellingen, administratie. Tot 21, 21.30 uur. Op de bank
zitten komt er bij mij weinig van! Het komt ook voor dat ik
wat heb, een verjaardag of zo, dan ga ik daar eerst heen en
maak ik daarna het werk af. Mijn vriendin en twee dochters helpen gelukkig vaak met inladen.”

Inladen

Groente uit de buurt

Henny stuurt zijn grote wagen het Kerkpad in. Een aantal
dames komt de winkel in. “Heb je het goed gehad in Praag,
Henny?” Eén keer per jaar gaat Henny een paar dagen

Omdat de weg versperd wordt, manoeuvreert Henny
zijn wagen handig achteruit het Kerkpad uit en draait de
Schependomlaan in. Ondertussen wordt mij steeds meer
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duidelijk wat de kracht van de rijdende winkel is. Zo weet
Henny wat hij verkoopt. “Groente en fruit komt gewoon
uit de buurt, veel uit de Betuwe. Als je het moet halen ben
je wel zo weer een uur kwijt, maar ik wil de producten
eerst zien. Ik zit niet bij een formule, wil zelf weten wat
ik verkoop.” Henny kent zijn klanten goed en zijn klanten
vertrouwen hem. “Bij dit adres staat normaal een rekje
met een briefje klaar. Normaal stop ik voor de deur en
claxonneer. Of ik bel aan als mensen dat goed vinden. Soms
hebben ze de afzuigkap of de stofzuiger aan en horen
ze het niet. Van sommige adressen heb ik de sleutel.” De
buurtsuper levert dus maatwerk. In de Wolfskuilseweg
slaat een meneer flessen frisdank in. “Hij koopt normaal op
zaterdag, maar vroeg of ik vandaag ook wilde komen. Dan
pas ik mijn route dus aan.”
In de Bredestraat helpt Henny nog een aantal klanten.
Een mevrouw vraagt naar zijn vakantie en vertelt daarna
over haar ziekte. “Ik neem graag de tijd om bij te praten.
De vrijheid en het contact met de klanten, dat is wat dit
werk leuk maakt. Je hebt allemaal wel eens een baaldag,
maar ik zou niet weten wat nog leuker is!” We zijn weer
terug bij zijn ouderlijk huis. “Straks rij ik verder, maar ik ga
eerst koffiedrinken bij mijn moeder, want die wil ook graag
weten hoe het in Praag was!” Mijn tocht met de vriendelijke en enthousiaste winkelier zit erop. Ik hoop dat hij nog
lang door Hees en Nijmegen rijdt. Hij doet er ons een plezier mee en ik gun het hem van harte!

Elk jaar maakt de wijkbeheerder van de gemeente met
bewoners een rondgang door de wijk: de zogenaamde
wijkschouw. Daarbij wordt samen bekeken wat er goed
gaat en wat er beter kan in de openbare ruimte (straten,
pleinen en ‘het groen’).
Vol goede moed spoedde ik me op 13 mei naar de
Petruskerk. De wijkbeheerder Jolande Spierings stond al
te wachten op de Heesenaren. Jammer genoeg was de
opkomst erg laag. Met zijn vieren fietsten we door ons
mooie groene dorp Hees. Over het algemeen gaat het
wel goed met de openbare ruimte in Hees. De volgende
punten werden ter sprake gebracht:
−− Slechte toestand wegen (bijvoorbeeld Kerkstraat en
Wolfskuilseweg) en trottoirs. Voor reparatie aan trottoirs kunt u de bel&herstel-lijn bellen (tel. 14-024).
−− Slecht onderhoud aan heggen door de bewoners. Het
is soms niet mogelijk om fatsoenlijk over het trottoir te
wandelen. Er zijn heggen die bijna een meter uitsteken.
−− Het ontbreken van een voetpad langs de noordkant van
de nieuwe Energieweg. Vanaf de Wolfskuilseweg kun
je lopend niet fatsoenlijk op de noordkant komen. Het
voetpad loopt na het voetgangersstoplicht dood bij de
bushalte.
−− Op de hoek Kerkstraat – Florence Nightingalestraat
worden zieke bomen gerooid. Er komt nieuwe aanplant.
−− Bij de mooie gerenoveerde woningen van Talis aan
de Florence Nightingalestraat vroeg een bewoner
aandacht voor de parkeerproblematiek ter plekke en
de snelheid waarmee de auto’s door de wijk rijden.
Handhaving van de dertigkilometerzone blijkt een probleem te zijn in de hele wijk.
Ondanks de lage opkomst en de lichte regen was het
toch weer een lust om tijdens deze wijkschouw door zo’n
mooi groen dorp te kunnen fietsen.
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De groenten uit Hees
Door: Jacques de Vroomen

Als Nederland door een oorlog of een andere ramp
niets meer uit het buitenland zou kunnen invoeren,
zouden we dan de eigen bevolking nog voldoende
kunnen voeden? Voor Hees zou de ramp in ieder geval
best meevallen, als we zien wat daar in die moestuintjes tussen de Bredeweg en de Wolfskuilseweg allemaal uit de grond knalt.
We spraken met een vijftal tuinders in deze creatieve
groene hoek van Hees; allen amateurs, dus liefhebbers, spittend, zaaiend en wiedend aan het werk.

Hein van Ottele
“Ik heb hier al 35 jaar een moestuin. In het begin samen
met mijn vader. Wat mensen zich niet realiseren is dat er
geen beroerder onkruid is dan frambozenstruiken. Ik heb
ze er al jaren geleden uitgegooid, maar ze blijven overal
opschieten.”

Mariet Kessels
Wat is er leuk aan het tuinieren hier? “De rust en ruimte. Ik
woon in Oost. Daar zitten we veel te dicht op elkaar.”

Rosa Petkovic
Rosa is geboren in het voormalige Joegoslavië Ik vraag
naar haar lievelingsgroente. “Bonen en paprika’s. Gevulde
paprika’s, da’s echt Joegoslavisch meneer.” Waarschijnlijk
geldt dat ook voor knoflook. Er staat in de tuin van Rosa
voldoende knoflook om een supermarkt te bevoorraden.

Hetty
Hetty heeft liever een foto van haar tuin in plaats van
haarzelf in de Stenen Bank. Geen groentetuin maar een
siertuin. Als er een prijs zou worden gegeven wie van Het
Achterveld heeft het minste onkruid heeft, dan zou Hetty
zonder twijfel als winnares uit de bus komen.

Angela Alofs
Als God de schepping zou overdoen met één onkruid minder, wat zou je hem dan adviseren? Angela aarzelt geen
seconde: “Kweekgras, dat is het ergste wat er is, dat had hij
weg moeten laten.”

Foto’s: Frank Jongejan
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Volkstuinvereniging ’t Achterveld is de formele naam van de club waar je lid
van moet zijn om een volkstuintje te huren. Al vanaf de zeventiger jaren van de
vorige eeuw zijn in deze hoek van Hees al volkstuinen. Voor de huidige vormgeving met hekwerk, verharde wegen en houten schuurtjes heeft de gemeente
Nijmegen gezorgd in 2007. De gemeente heeft ook een pomp geslagen en
voor een aansluiting op het elektriciteitsnet gezorgd. De vereniging moet de
gemeente € 1000 per jaar huur betalen. Afhankelijk van de grootte van het perceel betalen leden van ’t Achterveld elk jaar € 75 tot € 100 euro. ’t Achterveld
telt 39 tuintjes. Er zijn meer vrouwen die groenten kweken dan mannen. De
wachtlijst is lang, een kleine honderd personen.
Bovenstaande informatie wordt mij verschaft door Gerard van de Lugt, tijdelijke beheerder. Een man die het ver geschopt heeft want er is een park naar
hem genoemd.
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Oud en nieuw
Stoere Military Police van de US Army op twee 750 cc
Harley-Davidsons (zogeheten Liberators) in de winter van 1944 voor het Texaco-tankstation op de (oude)
Graafseweg. Zie de sirenes boven op het stuur gemonteerd. Ze waren ingedeeld bij de 82nd Airborne Division, of
van hun plaatsvervangers omdat de 82nd tijdens kerst mee
moet helpen de yanks in de Ardennen te ontzetten. In elk
geval zijn het geen Canadezen. Vermoedelijk was de MP
ingekwartierd in het benzinestation, dat er met zijn luifel
en reclametoren toch al heel Amerikaans uitzag. De MP
guys waren dus militaire politie en vanwege hun taak nu
niet bepaald populair onder de gewone soldaten; meestal
werden ze dan ook op een andere plaats ondergebracht.
Meer over het benzinestation uit 1936, zie www.noviomagus.nl/Gastredactie/VDPijll/AutoPalace75.htm.
Door: Jan Brauer, fotoresearch: Charlie van Es

Door: Henk Termeer

Bloemstukken in de
Petruskerk
Door: Dick van Eck

Zaterdag 25 mei was het zover: Bloemschikclub Klimop
showde haar kunsten op een mooie lentedag voor het
publiek in de Petruskerk. Met ruim honderd bezoekers
was het een geslaagde middag. Ook wijkwethouder Tankir
kwam langs om al het moois te bewonderen.
Op de foto’s zijn niet alleen de mooie bloemstukken te
zien, maar ook iets van de toewijding waarmee ze werden
vervaardigd.
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Met dank aan lezer Jos Hekking die
ons attendeerde op bovenstaande
oude tekening van het hartje van
Hees in 1777, nu bijna driehonderd
jaar geleden. Deze biedt een heel
zeldzame afbeelding vanuit het westen van de Heese kerk en de toen nog
spaarzame bebouwing eromheen.
Het zou interessant zijn te weten of
het voorouders van de huidige familie
Hoenselaars waren, die (Hoensseler)
toen al economisch actief waren in de
directe omgeving van de kerk.
De afbeelding is afkomstig uit N.A.
Hamers e.a., Zoeklicht zonder grenzen
(Nijmegen 1990), p. 167, tevens digitaal beschikbaar op: studiezaal.nijmegen.nl/ran/_intro.aspx door te zoeken
in de bibliotheek op ‘zoeklicht’.

Kerk van Hees in 1777. Ingekleurde schets door J. van
Suchtelen, architect; gevoegd bij een request van Willem
Hoensseler, die verzocht om een nieuwe smidse te mogen
bouwen op een stuk land, gehuurd van de koster van
Hees, gelegen oostelijk naast het kerkhof van Hees.
(OAN inv. nr. 387, doos II, d.d. 7/4.5.177)
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< advertenties >

R.I.P.
Door: Jacques de Vroomen

De rode beuk bij mijn huis aan de Schependomlaan is niet
meer. Een monument van meer dan honderd jaar, geveld
door een kettingzaag. Zwammen op de stam deden het
ergste vermoeden. Onderzoek bracht zekerheid. Het rottingsproces binnen de stam was ver gevorderd. Binnen
enkele jaren zou de rode reus kunnen omwaaien. Er bleef
geen keus buiten de kettingzaag.
Als in memoriam twee foto’s: de levende en overleden rode
beuk en een strofe uit een gedicht van Rutger Kopland. De
tegenwoordige tijd (staat) in het gedicht heb ik veranderd
in het verleden stond. Sorry Rutger.
Hier stond de rode beuk
Met het eindeloos grote
Geduld van een boom.

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

Prinses Irene zegt dat je kunt praten met bomen. Best
mogelijk. Maar gelukkig geven bomen nooit antwoord.
Ook niet aan kettingzagen.

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
Foto’s: Jacques de Vroomen

Oplossingsgerichte cognitieve therapie en coaching
Mindfulness
Cogmed Werkgeheugen Training
Psychodiagnostisch onderzoek

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

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

www.cjgnijmegen.nl
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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
METALEN RAMEN
[AUTOMATISCHE] DEUREN
FIJN STAALWERK

WINKELPUIEN
REPARATIES METALEN PUIEN

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
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

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

DENNENSTRAAT 69
6543 JP NIJMEGEN
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

Margot is uw vaste kapster
Knippen vanaf 15 euro
Voor tarieven zie:
www.kapsalonmargot.nl

Bij inlevering advertentie
eenmalige korting van 10%

✁

Iets te vieren !

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

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

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees

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

Redactieadres van de Stenen Bank

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
William Thoonen, tel: 024-3779136

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

Secretariaat

Kopij inleveren voor 31 augustus 2013 op het redactieadres.

Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen
e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl
giro: 349955 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Hees

Lid worden?

Penningmeester

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

e-mail: dorpsbelanghees@planet.nl

Kopij

Bezoek de website van de vereniging

www.dorpsbelanghees.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

Wijkagenten: tel: 0900-8844
ten oosten van Wolfskuilseweg: Hans Zweers
ten westen van Wolfskuilseweg: John Striekwold

Bel- en Herstellijn: tel: 14024
Wijkbeheerder Oud en Nieuw West
Jolande Spierings, tel: 024-3293350

Schrijvers gezocht!
Schrijf je graag over wat er in je wijk speelt en vind je het leuk om interviews af te
nemen? Denk aan de natuur, de bedrijvigheid of over de actualiteit van de buurt.
Kom dan onze redactie versterken. We zijn op zoek naar jou! Je kunt mailen naar
redactiestenenbank@dorpsbelang.nl of bellen naar Peter Waterkoort, tel. 024-3482323.
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