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In dit nummer…
Dit keer een extra dik nummer en twee nieuwe series. Een over Zwembad-West, sinds 1970
het grootste zwembad van Nijmegen, dat in de loop der jaren een van de vaste ontmoetingsplekken van Hees is geworden. In de andere nieuwe serie komen jonge Heesenaren aan het
woord: waar zijn ze mee bezig, waar houden ze van en hoe zien ze zichzelf over 10 jaar? Als eerste vertelt de majesteit van het bouwdorp haar verhaal. Extra aandacht ook
voor het Nachtommetje op zaterdag 5 oktober. Het belooft een
spannend programma te worden.
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Ons Zwembad-West

Het eerste sportfondsenbad van Nijmegen opende
zijn deuren in 1937 aan de Van Beethovenstraat in
Oost. Maar sinds 1970 ligt het grootste zwembad
van Nijmegen in Hees; de bouw daarvan
kostte destijds 4,8 miljoen gulden. Op
de plek waar eeuwenlang enkel rijke
heren en dames zomers van het landgoed De Koepel genoten, hebben sindsdien vele tienduizenden Nijmegenaren
en bewoners van buurtgemeenten in het
zwemwater gesparteld en op de ligwei liggen zonnen. Ja, voor recreatie is
Hees altijd al een geliefd oord geweest.
In 2020 zal Zwembad-West dus 50 jaar
bestaan. Vooruitlopend daarop gaan
we hier in een serie artikelen en
interviews vooral de verbinding
tussen Zwembad-West en
Hees en de ontmoetingen
in beeld brengen.

Planetenstraat in 1960

Henk Termeer
Dit prachtige bronzen beeld siert de entree van het zwembad. Het
is gemaakt door Paul de Swaaf (Ginneken en Bavel 1934 - Nijmegen
2008), een beeldhouwer die in Nijmegen woonde en werkte. Zijn
opleiding volgde hij aan de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten in Den Haag en aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht.
Foto: Frank Jongejan

Herfstagenda Hees

Bouwvergunning van
Zwembad-West uit 1968

Q Nachtommetje Door Hees > zaterdag 5 oktober 20.00-22.00 uur start Petruskerk
Q Halloween speurtocht voor kinderen uit Hees > zaterdag 26 oktober 18.30 uur start Petruskerk
de stenenbank
Q Start cursus ‘Gewoon anders’ in wijkcentrum Heseweide > 6 november, 10-12 uur > zie pagina 24
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Interview met Heino Jacobs, directeur Sportfondsenbad:

Column

De cirkel is rond!

Zwemmen
in Hees

Door: Pim Geerling

De directeur van de Sportfondsenbaden in Nijmegen blijkt sterk verbonden aan Hees. Hij
vertelt over zijn band met de buurt en het zwembad, en over het belang van het zwembad
voor de wijk.

Hoe bent u directeur van het Sportfondsenbad geworden?
Ik ben opgeleid als onderwijzer en heb voornamelijk gewerkt met moeilijk opvoedbare kinderen. Eerst
hier bij Driespan, later bij Berk en Beuk achter de Sint
Maartenskliniek. Daar ben ik al op mijn 24e directeur
geworden. Dat heb ik toen nog een jaar of zes gedaan. En
begin jaren 1990 heb ik een heel verrassende carrièremove
gemaakt naar het betaald voetbal. Als manager bij De
Graafschap en later bij N.E.C. ging ik over zaken als spelerscontracten en de contracten met sponsoren. Dat was
toen nog heel klein, we zaten met drie man op kantoor.
Bij N.E.C. heb ik de bekerfinale meegemaakt in 1994. We
wonnen een ronde eerder in De Meer van Ajax met 2-1, dat
was al helemaal een sensatie! Ja, een mooie tijd. Al vrat
het wel aan me, dat betaald voetbal. Zeven dagen in de
week van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat. Na een half
jaar bijkomen ben ik uiteindelijk in 1998 via een interimbureau bij het Sportfondsenbad terechtgekomen. Ik ben in
de Kaaplandstraat begonnen en uiteindelijk denk ik dat ik
hier wel zal eindigen met werken. Dus wat dat betreft is de
cirkel helemaal rond!
Wat doet de directeur van het sportfondsenbad?
Dat vraag ik mezelf ook wel eens af! Je bent vooral beleidsmatig bezig. Dat is meer dan een dagtaak. Je begint ‘s
ochtends met de post open te trekken en de e-mails
komen binnen. Per dag zo’n veertig e-mails en die vragen
om antwoord. Dat zijn geen klantenvragen maar interne
zaken waar iets over gezegd moet worden, bijvoorbeeld
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het onderhoud of de aanschaf van polo-doelen of lesmateriaal. Het is zo veelzijdig. Je bewaakt inkomsten en
uitgaven en bent in gesprek met de gemeente. Wat nu erg
speelt zijn bezuinigingen. Zwembaden zijn het eerste waar
gemeentebesturen dan aan denken. Moeten we dat nog
openhouden? Niet de schouwburg of de ijsbaan. Inmiddels
hebben wij zo’n 4,5 ton bezuinigd, maar ze willen nog
eens twee ton hebben. De grenzen zijn zo langzamerhand
bereikt. Vanuit de overheid stimuleert men ook het inzetten van meer vrijwilligers. Dan krijg je dat bewonersgroepen baden gaan exploiteren, terwijl men totaal niet kan
inschatten wat men tegenkomt. Wij gaan voor het keurmerk ‘veilig zwembad’, dat betekent dat we aan meer dan
de wettelijke eisen voldoen.

plaatsvindt. We zijn ook bezig met energiebesparing. Toen
dit bad gebouwd werd in 1970 verbruikte het 1 miljoen
kuub gas per jaar. Dat gebruiken we nu nog, maar dit bad
is inmiddels anderhalve keer groter en er zijn drie baden
bij gekomen. Een enorme energiebesparing dus. Ergens
bereik je een grens en gedwongen ontslagen zijn niet
uit te sluiten. Er werken hier 90 mensen voor alle baden,
samen goed voor 54 voltijdbanen. Denk aan administratie,
schoonmaak, techniek, receptie en horeca.
U zult de gemeente willen overtuigen van het belang
van het zwembad
Zwemmen is de gezondste sport die je je maar kunt voorstellen. Je bent blessurevrij, je beweegt in een omgeving
waar de zwaartekracht geen invloed heeft op je lichamelijke prestaties. Je gebruikt alle spieren. Veel mensen
hebben zwemmen als hobby. We leven in een waterrijke
omgeving, dus is het van groot belang dat iedereen leert
zwemmen. De gemeente is bovendien verantwoordelijk
voor het faciliteren van mensen die gezondheidsproblemen hebben. De gemeente heeft er dus alle belang bij om
die groep zo klein mogelijk te houden.

Dat is meer dan badmeester spelen
Men denkt: exploiteren is de deuren openhouden en aan
de kant gaan staan om te zien dat er niemand verdrinkt.
Maar dat is maar 5% van het werk dat in een zwembad

Foto: Frank Jongejan

U bent een echte Heesenaar
Ik ben er in ieder geval geboren, in 1957 in de
Kaaplandstraat. Mijn ouders komen uit deze omgeving.
Als klein kind heb ik nog gespeeld in de korenschoven
die vroeger op de plek van het zwembad stonden. Ik ben
gedoopt in de kerk aan de Dennenstraat. Daar hebben ook
heel lang mijn opa en oma begraven gelegen. Mijn vader
heeft jarenlang in het 1e van Blauw Wit gespeeld en is later
nog 25 jaar lid geweest van Hatert. Ik begon mijn carrière
als onderwijzer bij Driespan, dat lag recht tegenover mijn
geboortehuis. Mijn roots liggen dus wel hier in de buurt.

Door: Henk Termeer

Het zwembad is ook een ontmoetingsplek voor de buurt
Zwembad-West staat prominent in de wijk. Je hebt bij het
Daniëlsplein heel wat voorzieningen die misschien beter
dichtbij het zwembad hadden kunnen liggen. Wij produceren warmte en elektriciteit en houden energie over. Nu
verkopen we dat aan het net, maar daarmee kun je ook een
wijkgebouw of fysiotherapie-praktijk warm houden. Ik
denk dat het zwembad meer in zich heeft en een belangrijke rol in een gemeenschap kan spelen. Er vinden al veel
mooie ontmoetingen plaats. Er zijn vaste groepen die elke
dag komen. Mensen die voor het werk baantjes trekken.
En met name ouderen die vaak komen om te bewegen op
muziek. Zo blijven zij soepel en voelen ze zich langer fit.
Na afloop nemen deze groepen vaak een kopje koffie. Er
zijn groepen die sparen voor een lief-en- leed-potje of een
dagje-uit. Wij hebben de armen altijd open voor mensen
die naar binnen willen. Er zijn voldoende mogelijkheden,
ieder initiatief juichen we toe!

Zo’n vijf keer per jaar staan de straten
rondom Zwembad-West helemaal
volgeparkeerd. Dan is het meestal
heel zomers weer of, als dat niet zo is,
dan er is in het grote complex aan de
Planetenstraat een of ander kampioenschap gaande. Er gebeurt dus heel
wat daar in het zwembadwater van
het grootste Sportfondsenbastion
van Nijmegen, maar de omwonende
Heesenaren zijn daar meestal slecht
van op de hoogte. Vaak vernemen ze
pas achteraf in de krant of via internet
dat er een spannende wedstrijd of
finale vlinderslag, waterpolo, schoonspringen of reddend zwemmen heeft
plaatsgevonden. Voor de talrijke
trouwe gebruikers van ons zwembad
is dat niet zo erg. Die krijgen binnen of
via via het belangrijkste nieuws wel te
horen. Maar waarom laat ZwembadWest met een lichtkrant en zijn website niet wat meer aan de buitenkant
zien van alles wat zich binnen afspeelt
of zich gaat afspelen? Ook een evenementenagenda in De Stenen Bank kan
daaraan bijdragen. Om Hees en het
zwembad alvast wat nader tot elkaar
te brengen start in dit nummer een
serie over ‘Het Zwembad’.
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Nachtommetje door Hees op 5 oktober

Het gaat wat worden
Door: Tony Schouten en Dick van Eck namens de Werkgroep Cultuur

De Werkgroep Cultuur heeft de laatste weken hard
gewerkt om het nachtommetje “Door Hees” verder
in te vullen. Het is een positieve ervaring dat velen
enthousiast hebben gereageerd op het ommetjesinitiatief en dat diverse mensen willen meedoen om de
avond tot een succes te maken.

Geen rust voor Hees
Door: Jan de Kanter en Bea van Zijll de Jong-Lodenstein namens Werkgroep Ruimtelijke ordening

We dachten aan het begin van de vakantie rust te hebben nadat het bestemmingsplan
Nijmegen-West was afgehandeld en we gereageerd hadden op het ontwerp van de structuurvisie 2013 en het bestemmingsplan Kanaalhavens. Het liep anders. Onder andere met
het bestemmingplan Kanaalhavens, waarin de gemeente alsnog grote wijzigingen heeft
aangebracht die de milieukwaliteit in Nijmegen-West niet ten goede komen (hogere
zwaartecategorie van het industrieterrein; meer bedrijven met hogere milieubelasting).
Een gang naar de Raad van State is dus nodig.
Maar de grootste verbijstering ondergingen we toen we
in de vakantieperiode op de website, bijna tussen neus en
lippen door lazen dat de asfaltcentrale van Dura Vermeer
aan de Energieweg, die al jarenlang voor veel milieuhinder
zorgt, nog verder wil gaan uitbreiden. De gemeente heeft
niet de moeite genomen ons hierover apart te informeren.
De asfaltcentrale is al vele jaren een grote overlastbezorger. Provincie en gemeente zijn daar zeer goed van op de
hoogte. Vele malen is de gang naar de rechter en de Raad
van State gemaakt. Talloze klachten zijn ingediend vanwege de geuroverlast en het lawaai van de puinbreker waarin
gebruikt asfalt wordt vermalen om weer dienst te doen als
grondstof voor nieuw asfalt. Nu ligt er een aanvraag om
de productie met 100% (!) te verhogen naar 420.000 ton
per jaar. Daarnaast wil men de productie van de puinbreker meer dan vertienvoudigen (!), van 12.000 naar 147.000
ton per jaar. Een puinbreker behoort tot de meest milieubelastende (met name geluid) vormen van bedrijvigheid.
Volgens richtlijnen van de rijksoverheid hoort zo’n installatie, net als een asfaltcentrale, vele honderden meters
van een gevoelige bestemming zoals een school of woning
af te liggen. Maar hier is die afstand nog geen 80 m. Deze
fabriek hoort simpelweg niet op deze locatie thuis. Maar in
plaats van te streven naar verplaatsing werkt de gemeente
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U zult zich afvragen, wat er die avond dan precies gaat
gebeuren. Dat is geheim, maar wij willen hier graag een
tipje van de sluier oplichten. De avond begint om 19:30 uur
in de Petruskerk, waar u nader wordt geïnformeerd over
de opzet van het ommetje. Om 20:00 uur gaan we in kleine
groepen, onder leiding van een gids, door Hees wandelen.
U zult kunnen genieten van popmuziek in een klassiek
jasje, een koor, een mini-theatervoorstelling of een zinderend verhaal. Het thema “Wat betekent alledaags geluk
voor jou” komt aan de orde en er is ook nog ruimte om zelf
muziek te maken.

Al deze gebeurtenissen vinden plaats op verrassende
locaties in Hees: in een woonhuis, een tuin, een studio, een
complex, ja zelfs in een oude opslagplaats.
We hopen dat u voldoende nieuwsgierig bent geworden
om aan het ommetje mee te doen. Gezien de organisatie
zouden we het op prijs stellen als u zich van te voren wilt
aanmelden (liefst vóór 28 september). Dit kan door een
mailtje te sturen aan WGCultuur@dorpsbelanghees.nl. We
willen dan graag uw naam weten en met hoevelen u komt.
Als de tocht zo rond een uur of tien klaar is, gaan we terug
naar de Petruskerk om nog even na te praten onder het
genot van een hapje en een drankje. Dit alles zo tot een uur
of elf.

mee aan een nog grotere aantasting van de leefkwaliteit
in Nijmegen-West, die door de komst van de stadsbrug ook
al extra onder druk is komen te staan.
Er ligt nu een gepeperde brief van VDH met zienswijzen bij
de gemeente. Ook direct aanwonenden en de Vereniging
Leefmilieu hebben zienswijzen ingediend. Wat de VDH
vooral stoort is dat we in onze contacten met de gemeente
Nijmegen aan de ene kant bezig zijn met het stimuleren
van een beleid om de milieubelasting in Hees (geleidelijk)
terug te dringen tot zover mogelijk onder de wettelijke
normen (denk bijvoorbeeld aan WestWilGroeneBuffer).
En dat anderzijds de gemeente steeds weer acties steunt
die hier haaks op staan en leiden tot een toename van de
milieudruk. En dat zonder gelijktijdig (beschermende)
maatregelen voor te bereiden die een toename van de
milieuoverlast tegengaan.
Als de gemeente met deze forse uitbreidingen akkoord
gaat, dan heeft zij daarmee ons vertrouwen compleet
verspeeld. Alle in het verleden gedane beloftes en de eigen
uitspraken en besluiten dat de milieubelasting van het
industrieterrein niet mocht toenemen worden dan met
voeten getreden. We houden u op de hoogte hoe het verder gaat.

Jezus op reis
Door: Henk Termeer

Het parochiebestuur van de Dennenstraatkerk meldt in het laatste nummer
van zijn contactblad Oase dat het befaamde Kalkarkruisbeeld op reis gaat. Het
is in juni al vanuit de kruiskapel overgebracht naar de Nicolaikerk in Kalkar
om verenigd te worden met de andere beelden van de groep, waarvan het
oorspronkelijk deel uitmaakte. Van daar uit gaat het naar Utrecht, waar het
vanaf november valt te bewonderen in een expositie over kerkelijke kunst in
het Catharijneconvent. Pas na nieuwjaar, in de tweede helft van januari 2014,
keert het beeld weer terug naar zijn plek in de Antonius Abtkerk.
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‘Bij overlast of verloedering
moet je bij de wijkmanager
terecht kunnen’
Een interview met wijkmanager Michiel ten Dolle

Door: Wilma van Seters

Sinds vorig jaar is Michiel ten Dolle de wijkmanager
van Oud- en Nieuw-West en daarmee ook van Hees.
Daarom hier een kennismakingsgesprek om er achter te komen wat een wijkmanager kan en mag doen
en hoe Michiel daar tegen aan kijkt.

“Ik ben geboren in Winterswijk in de Achterhoek in 1970
en heb daar mijn hele jeugd doorgebracht. Ik ging er naar
school en ik heb bestuurskunde gestudeerd aan de universiteit in Enschede. Daarna heb ik gewerkt bij adviesbureaus in Den Haag en Enschede, en in Den Bosch als
beleidsmedewerker Economische Zaken. Daar werd ik
gevraagd om mee te werken aan de economische paragraaf van wijkontwikkelplannen en werd ik uiteindelijk
gebiedsmanager. Dat gaf de mogelijkheid om wijkmanager
te worden in Nijmegen. Ik ben in 2006 eerst wijkmanager
geworden van Lindenholt/Neerbosch-Oost en in 2012 ben
ik geswitcht naar Oud- en Nieuw West, waaronder ook
Hees/Heseveld valt.

Wat een wijkmanager zoal doet
Als wijkmanager ben ik de verbindende schakel tussen het
gemeentebestuur, de ambtenarij en de wijk met als doel
de veiligheid en de leefbaarheid in stand te houden. In de
praktijk onderhoud ik contact met bewonersorganisaties,
politie, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties,
zorgorganisaties, scholen enzovoort. In dat netwerk voer
je met elkaar overleg over wat er in de wijk speelt en wat
de belangrijkste ontwikkelingen zijn. Ik vergelijk het beleid
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met wat ervan in de praktijk terecht komt. Is het beleid
anders dan moet dat gerepareerd worden.
Moet er snel iets gebeuren dan heb ik ook een werkbudget
om aanpassingen in de wijk te kunnen doen, zowel fysiek
als sociaal. En ik heb subsidiemiddelen om bewonersinitiatieven te ondersteunen.
De speerpunten van wijkmanagement zijn: aanpak van
jongerenoverlast; de regie op de aanpak van multiprobleem-huishoudens en wijkaanpakplannen in die buurten
van Nijmegen die slechter scoren dan het gemiddelde.
Voor Hees is er geen wijkaanpakplan.
Mijn collega Jolande Spierings - de wijkbeheerder - is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte,
terwijl ik me meer richt op sociale en veiligheidsvraagstukken. Ik kan ook steunen op projectleiders die een aantal
projecten in mijn wijken aanpakken, zoals ook in Hees
gebeurt.
Ik heb ook regelmatig overleg met de wijkwethouder. Elke
maandag is er portefeuillehouderoverleg aan de hand van
een agenda. Als mijn onderwerpen behandeld worden
moet ik daar bij zijn.
De leegstand in de wijk en de tegenvallende projectontwikkeling is ook een aandachtspunt. In principe zijn

eigenaren zelf verantwoordelijk voor hun pand, ook als
verkoop en verhuur in deze tijd lastig zijn. We kunnen als
gemeente niet bij elke leegstand aan de gang, want daar
hebben we het geld niet voor. Maar ik vind wel dat als er
sprake is van overlast of verloedering, je bij de wijkmanager terecht moet kunnen. Het bij elkaar brengen van
partijen is het minste wat je kunt doen, ook al heb je geen
directe bevoegdheid om in te grijpen.”

Wat te doen bij dringende vragen?
Op mijn vraag hoe nou de juiste persoon te benaderen
voor dringende vragen aan de gemeente antwoordt
Michiel als volgt: “De belangrijkste drie personen zijn toch
wel de wijkagenten John Striekwold voor westelijk Hees
en Hans Zweers voor oostelijk Hees (beiden te bereiken via
tel nr. 0900 8844), de wijkbeheerder Jolande Spierings en
ik als wijkmanager (te bereiken via het algemene nummer
14024). Dit nummer 14024 wordt ook gebruikt voor de belen herstellijn. Grotere zaken moeten echter altijd direct
bij mij of de wijkbeheerder onder de aandacht worden
gebracht. Via www.nijmegen.nl en dan de link inwoners/
uw wijk/Hees kan men alle relevante informatie en contactgegevens vinden.

Kijk op Hees en de VDH
Op mijn vraag aan Michiel wat hij van de wijk Hees vindt
antwoordt hij: “Ik fiets wel eens rond in deze wijk en vind
het hier mooi. De sfeer is prettig, de huizen zijn mooi, er
is het dorpse en het groene. Ik woon nu nog in een nieuwbouwwijk in Arnhem-Zuid, maar zie me daar niet blijven
tot aan mijn pensioen, dus als ik ooit ga overwegen in
Nijmegen te wonen dan is deze wijk zeker een optie. Ik
fiets nu elke dag in drie kwartier van Arnhem-Zuid naar
mijn werk en vind het heerlijk om te doen, maar vanuit
Hees zou ik veel sneller op mijn werk kunnen zijn.”
Michiel wil het volgende nog toevoegen aan dit gesprek:
“Ik vind dat jullie een hele actieve vereniging zijn met ook
een lange historie. Ik vind het heel belangrijk dat het relatief goed gaat met Hees. In die zin zit Hees niet echt in het
blikveld van de gemeente en staat het dus al helemaal niet
bovenaan het aandachtslijstje, zoals dat wel het geval is
met aandachtswijken. Maar dat mag niet betekenen dat
er in plaats van communicatie enkel eenrichtingsverkeer
is, waarbij de dorpsvereniging alles zelf moet gaan halen.
Ik wil me graag inzetten voor actieve communicatie
wederzijds.

Komkommer
Door: Jacques de Vroomen

Mensen kunnen denken. Dieren hebben een instinct. En planten? Bestaan
er ook denkende planten? Jazeker,
want ik had deze zomer in mijn groentetuin een denkende komkommer.
Een echte denker want een filosoof.
De ware filosoof geeft immers geen
antwoorden maar stelt alleen vragen. Bijvoorbeeld over de zin van het
bestaan als komkommer. Mijn filosoferende komkommer is intussen
in een salade opgegaan. Maar met
de foto hierbij geef ik zijn boodschap
aan jullie lezers toch graag door. Een
komkommer die net zo slim was als
Socrates want van hem is de gedachte
dat je beter vragen kunt stellen dan
antwoorden kunt geven.
Komkommertijd. Volgens van Dale is
dat een saaie tijd waarin niks te melden valt. Nou, mooi niet dus.
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Pim Geerling is de schrijver van een nieuwe
column. Hij is 29 jaar en woont samen met
zijn vriendin in de Jacob van Campenstraat.
Momenteel werkt hij bij ING en is hij actief als
voetbaltrainer van de selectie van zaterdag
3e klasser UNI VV. Hij vult dit hoekje van de
Stenen Bank met wat hem opvalt in de wijk.
Hieronder zijn eerste column.

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. We vervolgen onze serie over die schrijvers met een
bijdrage over de bekendste van hen: Godfried Bomans.

Vijfdeurs
Door: Pim Geerling

Kinderen rennen langs mijn roestbak. Van de
straat langs mijn pas gereanimeerde auto naar
het plein aan de overkant stroomt joelende
jongste jeugd. Er arriveert een moeder met haar
kroost in een driedeursautootje. De oudste koter
wordt afgeleverd, terwijl de jongste telg ingesnoerd in het kinderzitje op de achterbank zo is
weggestopt, dat ik me afvraag hoe mama hem er
ooit in heeft gekregen. Is een vijfdeurs niet veel
praktischer met zo’n kleine?

Godfried Bomans,
een Nijmeegs schrijver?
Door: Jacques de Vroomen

Wat zullen de bewoners van de Godfried Bomanssstraat op 2 maart van dit jaar gedaan
hebben? Wat later opstaan, want het is een zaterdag? Een beetje poetsen of wat klussen in
huis? Boodschappen doen? ’s Avonds misschien naar een verjaardagsfeestje?
Ze hebben die dag helaas een kans gemist, een kans op een
straatfeest. Zo’n feest had best gemogen want de naamgever van hun straat was op die 2e maart precies honderd
jaar geleden geboren.

tuinen en de geur van koffie in serres (…) Op het Kelfkensbos
werd ik afgezet. Ik vergeet het nooit. Ik wist niet waar ik kijken moest. De markt, die Duits aandoende huizen. Innigheid
overal.

Godfried Bomans lag in de wieg in Haarlem. Hij volgde er
de lagere school en het gymnasium. In 1933 gaat hij rechten studeren in Amsterdam en schrijft daar zijn eerste
boek: Pieter Bas.
Bomans is niet gelukkig in Amsterdam. De rechtenstudie boeit hem absoluut niet en ook in het Amsterdamse
studentenleven weet hij niet echt zijn draai te vinden. In
1939 verhuist hij naar Nijmegen om daar aan de Katholieke
Universiteit psychologie te gaan studeren. Nijmegen lijkt
hem op slag gelukkig te maken. In zijn woorden:

De Nijmeegse jaren worden voor de jonge Godfried jaren
van plezier. Misschien wel de gelukkigste jaren van zijn
leven. Het leven bestaat uit feestjes, wandelen met aantrekkelijke meisjes, gekke studentenstreken en nauwelijks
studeren. Maar het zijn ook de jaren waarin hij op zijn
kamer aan de Pater Brugmanstraat zijn belangrijkste boek
schreef: Erik of het klein insectenboek. Een boek waarin op
milde humoristische wijze allerlei menselijk ‘gedoe’ op de
korrel wordt genomen. Want de wespen, de spinnen, de
vlinders, de torren en de doodgravers, ze gedragen zich in
dit charmante boekje uitermate menselijk. Lang duren de
Nijmeegse jaren niet. In 1942 wordt de Nijmeegse universiteit gesloten. Bomans gaat dan in Haarlem wonen.

Ik zat daar in Amsterdam in die donkere steeg en verkilde
en vervuilde, en ik deed mijn ogen dicht en ik zag groen
en bomen voor me, en ik verlangde naar herenhuizen met
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Godfried was een clown, die met zijn clowneske gedrag
altijd in de weer was om zijn innerlijk voor anderen te verbergen. Michel van der Plas noemt in zijn biografie over
Bomans deze consequente houding teleurstellend. Het is
maar wat je accentueert. De schrijver Bomans drijft met
aanstekelijke humor de spot met al die plechtig geformuleerde serieuze opvattingen van zijn medemensen. Hij
nodigt zijn lezers uit in een lachspiegel te kijken. Een lachspiegel die menselijke gewichtigheid tot de juiste proporties weet te reduceren. Geen geringe prestatie.
Ik zou best in een straat willen wonen die naar Godfried
Bomans was genoemd. En dat feestje, bewoners van zijn
straat, dat zou ik nog maar organiseren. Het is nog een
paar maanden 2013.

De Lanteerne is weer begonnen en kinderen lijken
niet meer te ontwijken. De keeper van mijn voetbalelftal, zou zíjn kleine er al zijn? De linksback
ging hem drie weken geleden voor, dit jaar nog
volgen aanvoerder, rechtsback en rechtsbuiten.
Een aantal jonge papa’s van de club komt regelmatig met hun nageslacht op vrijdag in Zwembad
West. Misschien dat straks de nieuwbakken
vaders hun spoor volgen. Ik ben zelf vast gaan kijken bij Jip’s Spartelclub, zoals aan bod komt in het
volgende nummer. Een dag eerder paste ik op de
dochter van vrienden in de Venusstraat, die haar
niet mee mochten nemen bij de echo van hun
tweede spruit. Binnenkort taart bij mijn schoonzusje, haar meisje mag één kaarsje uitblazen.
En ik proef de anijs nog van het bezoek aan mijn
eigen zus na het baren van haar tweede baby.
Het driedeursautootje is ondertussen uit de
straat verdwenen. Mijn roestbak staat er nog,
maar het is niet lang meer tot de onvermijdelijke
afkeuring. De druk om naar een vijfdeurs te kijken
stijgt…
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De koningin van het bouwdorp
Ik Hou(t) van Holland!
Bouwdorp Hees 2013
Door: Cheriel Hofstad

Zondag 4 augustus was de feestelijke opening van
Bouwdorp Hees. Voor het vierde achtereenvolgende
jaar konden de kinderen van Hees een hele week met
elkaar genieten van bouwen, knutselen, spelen, spelen en nog eens spelen.
Het thema Ik hou(t) van Holland werd met het loslaten
van de oranje ballonnen extra onderstreept. En met het
uitroepen van Mira tot Bouwdorpkoningin, in plaats van
de traditionele burgemeester, werd het oranje tintje
nog weer wat scherper. De dansers van Urban Academy
Nijmegen zorgden voor ritmische bewegingen en losse
spieren bij zowel de kinderen als de ouders. De leden van
Scouting Amalgama Nijmegen maakten het plezier tijdens
de openingsmiddag compleet met het ‘pionieren’ van de
poort bij de ingang.
Vanaf maandag werd er driftig gebouwd aan de bekende
pallet-hutten, wat op dinsdag vrolijk verder ging. Op deze
zonnige dag bracht zelfs de directie van de Lanteerne een
koninklijk bezoek aan het Kometenpark! Zij konden met
eigen ogen zien hoe de hutten door leerlingen van hun
eigen school en van de Zonnewende feestelijk werden
versierd met rood-wit-blauwe en oranje attributen die de
kinderen van thuis hadden meegenomen.
Op woensdag was het weer even spelbreker door een
paar fikse regenbuien over het bouwdorp leeg te storten.

Gelukkig konden we gebruik maken van de gymzaal aan de
overzijde van het Kometenpark. In die droge zaal konden
alle kinderen die de oud-Hollandse spelletjes wilden doen,
met volle teugen genieten van ringwerpen en blikgooien
en meer traditionele spelletjes. Maar de echte die hards
gingen zelfs in de heftigste regenbuien nog door met het
klussen aan hun hutten. Nieuw dit jaar was het bouwdorpgeld waarmee de sfeer van een echte Koninginnemarkt
werd binnengehaald: zo werd er flink onderhandeld over
het ruilen en ‘kopen’ van allerlei meegebrachte spulletjes.
Op dinsdag en donderdag werd er nog heerlijk geknutseld
en gespeeld op de waterbaan en kon er lekker worden
gesnoept bij de Hollandse poffertjeskraam. De feestelijke
en creatieve afsluiting van het bouwdorp vond vrijdagavond plaats in de aula van de Lanteerne.
De organisatie kan dus wederom terugkijken op een zeer
geslaagd Bouwdorp Hees. Een groot blijk van waardering gaat uit naar de (vaste) vrijwilligers die dankzij hun
enthousiaste inzet Bouwdorp Hees 2013 tot een groot succes hebben gemaakt. Daarnaast was er ook dit jaar weer
een flink aantal sponsoren die een financiële of materiële
bijdrage hebben geleverd. Een welgemeend dankjewel
voor de grote en kleine sponsoren is hier wel op zijn plaats.
Alle sponsoren zijn terug te vinden op onze website
www.bouwdorphees.nl.

Bouwdorp Hees smaakt naar meer
4 x gratis meespelen bij Scouting Amalgama

Ben je net zo enthousiast geworden van het bouwdorp als wij? Zou je elke week
wel zo willen spelen? Kom dan bij scouting Amalgama, de gezelligste scoutinggroep van Nijmegen-West (Hees, Heseveld en Neerbosch Oost) en Lindenholt.
Iedere week is er weer iets anders leuks te doen, zoals speurtochten, kampvuren,
wandelen, restaurant Amalgama, luciferstad, zwemmen, zeepkisten bouwen,
galafeest Amalgama, noem maar op. Samenwerken, avontuur, respect voor
elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing staan centraal.
Ieder kind kan gratis vier keer meespelen om te kijken of Scouting iets voor hem
of haar is. Er wordt gebruik gemaakt van het gebouw aan de Weteringweg 50
(bij Heeskesacker). Verder is alle informatie natuurlijk terug te vinden op onze
website: www.scoutingamalgama.nl. Wie nog vragen heeft mag ook een e-mail
sturen naar: info@scoutingamalgama.nl
10
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Interview met Mira Kraaikamp. (geboren 05-01-2002)
Door: Minny Schennink

Hoe vind je ’t om “DE MAJESTEIT” te zijn van het bouwdorp
hier in Hees? Ik vind dat wel grappig; het was een verrassing toen mijn naam uit de envelop kwam. Ik heb zoiets
nog nooit meegemaakt. Maar wat ik moet doen lijkt op
wat de burgemeester van een bouwdorp moet doen. En
dat kende ik wel een beetje.
Met wie woon je in huis? De helft van de week met mijn
vader en de andere helft van de week met mijn moeder.
Mijn zusje Luna woont ook bij mijn vader; ze is 7 jaar.
Op welke school zit je ? en in welke klas? Ik zit op “De
Lanteerne”, ik ga naar groep acht. Die groep heet: de
KLAPROZEN. Het is een leuke school en mijn vriendinnen
zitten ook op die school. Dat vind ik wel fijn.
Wat vind je het leukste op school, het leukste/interessantste
vak? Het leukste wat ik doe op school is: buiten spelen,
op de speelplaats, met mijn vriendinnen. Dat doe ik het
liefste. Daarna vind ik rekenen ook een leuk vak.
Welke hobbies heb je? Ik speel piano en ik zit op survival,
samen met Caitlin, mijn vriendin. Dan gaan we naar
een politie-terrein in het bos, waar ze ook speurhonden
trainen. Daar doen we dan aan conditietraining, we leren
allerlei knopen leggen , we klimmen in een touw…. Het is
een soort van sportieve scouting. Verder doe ik veel met
mijn i-pad en ik ga ook graag skaten met mijn nichtje.
Waar word je heel blij van? Van leuke dingen doen samen
met mijn vriendinnen; en van chocola!
Waarover kun je wel eens wat verdrietig worden? Als dieren
dood gaan, dat vind ik erg. En bij sommige films, b.v. bij
de film: “8e groepers huilen niet”. Zelf heb ik een lapjeskat, Mouse heet die; die kwam zo maar aanlopen!
Waar kun je boos over worden? Ik word niet zo gauw boos…
even nadenken…. Dat was op school, met een jongen die
zich wilde bemoeien met onze presentatie over goede en
slechte leiders. Toen ik vroeg of hij weg wilde gaan deed
hij dat niet en toen werd ik boos.

Ben je wel eens bang? Wanneer? Voor spinnen ben ik een
beetje bang; die vind ik eng. En bij sommige enge films
moet ik griezelen, ik weet nu geen voorbeeld. Ik lees wel
veel en bij spannende boeken is griezelen ook wel weer
leuk!
Met wie speel je meestal? Ik heb zes goeie vriendinnen en
daar speel ik meestal mee; we hebben alle zes ongeveer
dezelfde leeftijd. Soms speel ik ook met Luna.
Wat speel je het liefst? Ik speel het liefst op het schoolplein,
met alle vriendinnetjes; dan doen we “wc-tikkertje”. Dat
is heel leuk!
Hou je van muziek? Van welke muziek? Ja; van pop-muziek,
en ik hou ook van house-muziek, soms. Bijvoorbeeld
Sharon Dorson en liedjes van Rihanne.
Als je zelf mag kiezen wat je eet, wat kies je dan? Dan kies ik
voor stracciatelli met heel veel kaas! Dat is zo lekker!
Wat wil je later worden? Geen idee; daar denk ik nog niet
aan.
Wat is je grootste droom? Dat weet ik eigenlijk niet.
Je bent nu 11 jaar; hoe ziet je leven er over 10 jaar uit? Dan
woon ik denk ik wel zelfstandig; en dan studeer ik waarschijnlijk nog. Ik ga nog steeds veel om met mijn vriendinnen, want daar ben ik heel zuinig op.
Dank je wel voor dit interview. Ik heb jou nu heel veel
gevraagd; heb jij ook een vraag voor mij? Ja, hoe oud bent U?
Deze persoonlijke vraag
van “Majesteit” aan de
interviewer is natuurlijk naar waarheid
beantwoord; alleen de
Majesteit geeft daar
pas openheid over als
ze de leeftijd van 18 jaar
heeft bereikt!
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Een sfeerimpressie

Bouwdorp Hees:
Elk jaar weer een grote klus!

Door: Cheriel Hofstad

Door: Petra Kateman

donderdag 8 augustus

Op het bouwdorpterrein in het Kometenpark kom je op de
donderdagmiddag alleen maar vrolijke gezichten tegen,
van zowel jong als oud. Bij hut 24 van Annelotte, Tom,
Chris, Coco, Felix, Achiel en Tom vonden ze naast het bouwen en versieren van de hut zelf, de waterbaan het leukst.
En van de oud-Hollandse spelletjes die op de regenachtige
woensdagmiddag in de gymzaal werden aangeboden,
vond Coco het spel met het balletje en het blik gooien erg
leuk.
Albertine, de moeder van Fieke, staat bij het springkussen te controleren of de kids geen gevaarlijke kunsten
vertonen. Fieke (8 jaar) is al voor de vierde keer op het
Bouwdorp, dus Albertine heeft ook al vaker als vrijwilliger
meegeholpen. “Petje af voor de organisatie hoor! Is wel
zwaar zo’n hele week, heel intensief, maar erg leuk omdat
het zo afwisselend is.” Fieke vindt het heel erg gezellig dat
haar moeder er ook de hele week bij is. Zij vindt het bouwdorp zo leuk vanwege het huttenbouwen, samen met haar
vriendjes en vriendinnetjes.
Evi (5), Lois (5) en Nikki (6) hebben naast hun hut een fietsenrek gebouwd. Deze vrolijk meiden hebben heel veel
gesprongen op het springkussen
en zijn erg druk in de weer met het
bouwdorpgeld. Evi: “Ik ga deze bril,
spelletje en poppetje vandaag nog
verkopen”. Lois: “Ik ga zo nog dingen
kopen met het bouwdorpgeld, en ik
heb al een hondje gekocht!”. Nikki:”
En als we dan weer dingen verkocht
hebben, hebben we weer geld om
andere dingen te kopen”.
Hut 7 is omgedoopt tot Kathedraal
van Nijmegen. De bouwers van deze
indrukwekkende kathedraal zijn
Jeroen (6), Sarah (8), Imke (9), Loes (9),
Pepijn (8), Casper (9) en Sam (10). “De
papa’s hebben alleen het dak gedaan,
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de rest hebben we zelf gebouwd!”. “En we hebben al heel
veel spullen verkocht”.
Sophie (12) en Lera (12) betreuren het allebei dat ze volgend jaar niet meer mee mogen doen aan Bouwdorp.
“Maar dan kunnen we wel meehelpen en toch de hele
week hier zijn”.
Daniel (8) vindt eigenlijk de start van het Bouwdorp het
leukst, “omdat je dan nog heel veel te doen hebt. Er hebben wel vaders en moeders meegeholpen, maar het
meeste hebben we echt zelf gedaan”. Samen met Hugo (9),
Lucas (7), Michiel (9), Sep (9), Jara (10), Isa (9) heeft Daniel
het de hele week erg naar zijn zin gehad. Milan, vriendje
van Hugo is vandaag ‘op bezoek’ maar wil volgend jaar
graag ook zelf mee bouwen.
Onderaan de waterbaan staat vrijwilligster Esther, moeder van Inez, de baan en de kinderen nat te spuiten. “De
organisatie heeft wel echt punten verdiend met zo’n fantastisch bouwdorp. Ze hebben zo hard gewerkt, het ziet
er geweldig uit allemaal. Ik ga volgend jaar zeker weer helpen. Het is zo leuk oude en jonge kinderen te zien samenwerken, mooi dat ze van alles bedenken en elkaar helpen”.
Zep (8), Jurre (6) en Ward (8) vinden alledrie hutten bouwen gaaf “omdat je zelf mag maken en bekijken wat je
bouwt en te zien hoe mooi het is geworden”. De waterbaan vinden de jongens leuk, maar wel koud, Ward “ik wou
dat ze kokend water hadden gebruikt”. Volgend jaar zijn
deze stoere mannen weer erbij. Zep: “ik doe altijd mee, tot
ik een opa ben”.
Juultje (10), Lizzi (10), Wieke (10), Suus (10), Goof (8) en Isa
(8) zijn allemaal vriendinnetjes en familie en buren. Ze
vinden het stuk voor stuk superleuk op het bouwdorp. Hun
hut was eerst een beetje saai vonden ze zelf, maar nadat
ze een dak erop hadden getimmerd, werd het gelijk al
mooier en “met de klompjes, kapstok en vlaggetjes is het
heel gezellig geworden”, vertelt Wieke enthousiast. Op de
vraag of ze volgend jaar weer mee willen doen, klinkt het
volmondig “JAAAAA!” in koor.

Als kind deed Monique Vermeulen al mee in de Goffert, eerst als bouwer, later als medewerker. “Iets om je
het hele jaar al op te verheugen”. Zo moest het ook in Hees kunnen vond ze. Ze stapte met haar plan naar
Ton van Seters, de voorzitter van de wijkvereniging. Via de Stenen Bank maakte ze andere mensen enthousiast. Intussen heeft ze zelf twee kinderen die aan het Bouwdorp Hees deelnemen en één die als medewerker
meehelpt. Ook de ouders van Monique verrichten het nodige werk. Zoon Lucas heeft al een groepje voor het
bouwdorp georganiseerd.
Monique organiseert intussen samen met Debby, René,
Ilona, Bianca en Cheriel voor het 4e jaar het Heese
Bouwdorp. O.a. via een oproep in de Stenen Bank vond zij
mensen die het ook een leuke manier vinden voor de kinderen om alweer een beetje in het schoolritme te komen
en hun vriendjes en vriendinnetjes weer terug te zien. Er
komen dit jaar zo’n 165 kinderen, vooral van De Lanteerne
en De Zonnewende.

Naast deze activiteit organiseert de werkgroep bouwdorp ook nog andere activiteiten voor de jeugd. Op tijd
inschrijven dus voor Halloween, Sinterklaas, knutselen of
een speurtocht! Mocht je graag mee willen helpen tijdens
één van deze activiteiten: meld je dan bij de werkgroep via
info@bouwdorphees.nl!
De laatste informatie rondom alle activiteiten vind je op
facebook en twitter!

Het Bouwdorp heeft ieder jaar een ander thema. Dit jaar
staat in het teken van ‘Ik hout van Holland’. Een vast element is uiteraard het bouwen. Dat begint op maandag.
Zondag is er eerst een ballonnenwedstrijd en een openingsact. Kinderen krijgen dan een knipkaart, waarmee ze
gedurende de hele week pallets, spijkers en traktaties kunnen halen. Vanaf dinsdag kan er van alles worden geknutseld, op woensdag is er een spelletjesdag en op donderdag
steevast de waterbaan! Om dit alles voor elkaar te krijgen
wordt het hele jaar naar sponsoren gezocht. Gelukkig zijn
er ieder jaar weer een groot aantal bedrijven bereid om het
bouwdorp te steunen. Een overzicht van de sponsoren is te
vinden op de website van het bouwdorp:
www.bouwdorphees.nl, welke overigens ook dankzij een
sponsor zo mooi is opgezet en wordt onderhouden.
In de bouwweek zijn dag en nacht vrijwilligers werkzaam.
Helaas is het ook nodig om een eigen ‘nachtwacht’ te
organiseren om het terrein te bewaken. Leerlingen van
het Citadel College werken mee aan het maken van o.a. de
weekkaarten en de hutnummers.

v.l.n.r. Monique Vermeulen (voorzitter), René
Kievits en Debby Wilschut (Ilona Jansen, Bianca
Eijkhout en Cheriel Hofstad staan niet op de foto)
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Wandeling
Weg van Hees
Door: Dick van Eck

Deel 4: Ommetje Hees – Naar N.E.C.
8 km

Dit keer een rondwandeling via het Goffertpark,
waarbij de stenen bank opnieuw het uitgangspunt
is. Op de site van Dorpsbelang Hees is de wandeling
terug te vinden en af te drukken. De route staat ook
op de site van Everytrail, waar de route kan worden
geladen op een GPS. U moet zich dan wel aanmelden
op deze site.

Op naar de Goffert

1
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het vernieuwde N.E.C.-stadion 5 en het Goffertbos, waar
we in die volgorde langswandelen.
Wanneer we het stadion aan de rechterhand voor 2/3e
gerond hebben (via de Eendracht), lopen we op gepaste
afstand van de Daleslaan over een onverhard pad. We
passeren dan het grootste oorlogsgravenkerkhof van
Nijmegen. Er liggen hier op Jonkerbosch zo’n 1500 gesneuvelden (voornamelijk Britten) op de plaats waar in de
Tweede Wereldoorlog de Waaloversteek werd voorbereid.
Het maakt me altijd weer klein, als ik langs de graven loop.
We verlaten het park en komen uit bij het door Francine
Houben ontworpen 52 degrees gebouw 6 (het ligt overigens op 51°49’28 N). Het telt 18 verdiepingen en met zijn
prismatische knik is het een markant bouwwerk waarvan
de verlichte bovenkant ‘s avonds in Hees goed te zien is.
Via de Muntmeesterlaan koersen we weer richting Hees,
maar niet voordat we de Muldersweg hebben ingeslagen
om langs het oude benzinestation van Autopalace 7 te
kunnen lopen. Een juweel van de architectuur van de
Nieuwe Zakelijkheid. Het schijnt dat je destijds het station
vanaf Grave kon zien oplichten.
We komen weer uit op de Muntmeesterlaan. Steek de
dubbele Graafseweg voorzichtig over en loop via de
Daniëlsweg Hees weer binnen. We komen langs het
Jozefklooster en het zwembad. En als het goed is staat hij
er nog, die stenen bank.

4

6

Foto’s van deze wandeling: Dick van Eck

Start- en eindpunt: de stenen bank aan de Kerkstraat.
Afstand: 8 km. De wandeling voert over verharde en onverharde paden. Wandelschoenen dus. Meer informatie :
www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2025317 of de
site van Vereniging Dorpsbelang Hees.
We beginnen bij de stenen bank en lopen dan via de Korte
Bredestraat, het Kerkpad (altijd mooi) en de Melkweg naar
het park aan de Kometenstraat. Hier houden we links aan
en steken de Uranusstraat en Wolfskuilseweg over naar
het Distelpark, waar we nog even een blik kunnen werpen
op het Kapucijnerklooster. Vanuit het park rechts aanhouden, de Molenweg oversteken en de Distelstraat nemen.
We zijn Hees uit en lopen door de gerenoveerde nieuwbouw wijk van Portaal. Het kunstwerk wat rechts staat
krijgt van mij geen schoonheidsprijs.
Aan het eind van de Distelstraat beklimmen we een hoge
trap. We zijn aangeland bij de uitlopers van de Nijmeegse
heuvelrug. We hebben hier een prachtig gezicht op de
Looimolen of Witte Molen 1 . Hij draait er al vanaf 1760
met wisselend succes. Was het eerst om eikenschors tot

looipoeder te malen, later (vanaf 1907) werd het koren.
Na de brand en de renovatie in 1987 maalt hij 160.000 kilo
graan per jaar.
Vanaf hier houden we rechts aan en dalen een andere trap
af voor een mini- natuurgebiedje dat langs de Graafseweg
loopt. Bij de Floraweg steken we de Wolfskuilseweg over
naar de Oude Graafseweg. Hier komen we langs de honderdjarige stoomwasserij van Bartels. Onder de leus:
‘Bartels strijkt, wast, brengt u vreugd in plaats van last’ lieten de Nijmegenaren hier hun was doen. Een geveltrap
ontsiert de historische gegevens die op de muur staan.
Loop langs het Augustijnenklooster en ga opnieuw een
klein bos in dat evenwijdig aan de Graafseweg loopt.
Dit bosje 2 komt uit op de Verbindingsweg waar je de
Graafseweg (voorzichtig!) kunt oversteken. Hier verder
lopen naar de spooroversteek voor voetgangers 3 en de
knik in de Muntweg.
We betreden het Goffertpark. Het park viert zijn 75-jarig
bestaan in 2014 en is in de dertiger jaren aangelegd als
werkverschaffingsproject voor werklozen. Dat ging er
minder vrijblijvend aan toe dan tegenwoordig, want het
was verplicht en zwaar werk. Het gat dat destijds is uitgegraven voor het stadion werd in de volksmond ook wel
“bloedkuul” genoemd. 80.000 kubieke meter grond is niet
niks. Destijds wilden N.E.C. en Quick helemaal niet in het
stadion spelen, het was veel te duur. Ze zaten destijds voor
weinig geld op de Hazenkamp.
Nu kunnen we alleen nog maar genieten van het vele
moois, zoals de siertuin, het openluchttheater 4 , het park,
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Zes euro voor drie tientjes
Voor drie tientjes in de week

Door: Henk Termeer

Midzomernachtconcert
in Hees

Spaarkaarten met
Castellakopjes

Riny Jans
Wie mooi wilde zijn, kocht Castellazeep. Het anker in
het logo verwijst naar NV zeepfabrieken ‘het Anker’, de
voorloper van Dobbelman.

Door: Bert Jansen

De Nijmeegse zeepfabriek Dobbelman

Medewerkers van
verdwenen Nijmeegse
bedrijven vertellen

04-06-13 12:21

Op Dobbelmanproducten zaten Castellakopjes. Een of
meer volle spaarkaarten waren onder andere goed
voor gratis handdoeken.

36

‘Terug in de elektriciteit’ (bedoeld is de tijd van de elektriciteit), zo heette de kleine maar zeer informatieve tentoonstelling die tot en met 28 augustus te zien was in het
Huis van de Nijmeegse Geschiedenis op de Mariënburg. En
dit boekje vormt daarop een logische en ook heel welkome
en blijvende aanvulling.
In deze uitgave biedt de in 2010 opgerichte Stichting
Industrieel Erfgoed Nijmegen en omgeving (Stieneo)
herinneringen aan van mensen die ooit werknemer
waren van een van de vele befaamde industrieën die
Nijmegen grofweg tussen 1945 en 1985 nog rijk was, maar
die in zeer korte tijd weer verdwenen. We hebben het
hier dan in concreto over de volgende tien bedrijven: de
Kinderwagenfabriek Patria aan de Weurtseweg, de ASW
(Automatic Screw Works, de nippelkeet) aan de Muntweg,
de chocoladefabriek Van Dungen aan de Groenestraat, de
Gloeilampenfabriek Splendor aan de Sint Annastraat, de
deegwarenfabriek Hollandia, later hernoemd in Honig,
aan de Waalbandijk, het Scheepvaartbedrijf Colmbijn aan
de Waalkade, de Zeepfabriek Dobbelman in de Bottendaal,
de Kunstzijdespinnerij Nyma aan de Waalbandijk, de
schoenfabriek Nimco aan de Tooropstraat (opgericht
door Jan Verschuur, de zoon van een Heese kapper die ook

Op 8 maart 2012 zitten ze met z’n vieren
in Gennep aan tafel. Ze hebben elkaar al
meer dan tien jaar niet meer gezien. Allemaal hebben ze meer dan 20 jaar bij Dobbelman gewerkt, Toon Pete-Nemeth zelfs
35 jaar. Hij is het met zijn oud-collega’s
eens: het was prima werken bij de Nijmeegse zeepfabriek.
Pete-Nemeth begon in 1962 als arbeidsanalist. Hij liep met een klokje
door het bedrijf en moest op die manier
timen hoe lang iemand over bepaalde
werkzaamheden deed. Op basis daarvan
werden de tarieven van de productiemedewerkers bepaald. Had je een hoge
productie, dan kreeg je een bonus, zat je
onder het gemiddelde, dan werd dat in
mindering gebracht op je loon.
Een van de volgende stappen in de
Dobbelmancarrière van Toon Pete-Nemeth
ging richting werkmethode-onderzoek.
Zijn opdracht luidde: bekijk de werkprocessen en ga na waar ze verbeterd kunnen worden. Ook kwam hij met ideeën
voor nieuwe geschenkenacties, die de
verkoop van de Dobbelmanproducten
moesten stimuleren. ‘Op een gegeven

moment hadden we een actie waarbij bij
Dobbelmanproducten een handdoek cadeau werd gedaan. Toen kon het zomaar
gebeuren dat een van onze inpaksters
’s morgens als maagd de fabriek binnenkwam en ’s avonds “hoogzwanger” het
gebouw verliet. Ze had de verleiding niet
kunnen weerstaan en tientallen handdoeken om haar middel gebonden.’
Gouden idee
Een briljant idee van Pete-Nemeth bleek
de ‘Dobbelman plasticzak’, die de kartonnen dozen waarin de waspoeders waren
verpakt, moest vervangen. Het leverde
hem De Gouden Munt voor het Gouden
Idee op. ‘Aanvankelijk was de markt niet
enthousiast, maar door goede marketing
en reclame werd de zak een groot succes.
Het ging er natuurlijk om dat de zak van
goede kwaliteit moest zijn. Daar werd dan
ook hard aan gewerkt. In eerste instantie
scheurde de zak nog wel eens, en ook
de verf gaf soms af op de kleding van de
vertegenwoordigers die de zakken bij de
winkeliers bezorgden.’

37

schoenen repareerde) en de Nederlandse Omnite Fabriek
(voorloper van Alewijnse) ook aan de Waalkade.
Deze herinneringen zijn in de afgelopen jaren door vroegere werknemers, veelal afkomstig uit en/of woonachtig
in Nijmegen-West en ook Hees, verteld aan Stieneomedewerkers. Ze bestaan meest uit wat weemoedig
gestemde verhalen over hoe het in die fabrieken uit de
wederopbouwtijd toeging. Dat levert bijzonderheden op
die alleen insiders kennen en die je verder nergens terug
kunt vinden. Bijvoorbeeld over de ongelooflijk primitieve
toestanden in de industrieën van toen, de wonderlijke verhouding tussen bazen en werkers, de strenge regels voor
mannelijke en vrouwelijke werknemers en de ergernissen
maar ook de gezelligheid en de vele sociale activiteiten op
de werkvloer en daarbuiten. De tien verhalen zijn mooi
met foto’s en foldermateriaal geïllustreerd en ze worden
begeleid door korte artikelen van bijzonder hoogleraar
Geschiedenis van Nijmegen prof. Dolly Verhoeven over de
historische context en van prof. Paul Klep over het belang
van het behoud van Nijmeegs industrieel erfgoed. Zeer de
moeite waard dus en voor de prijs hoeft niemand de aanschaf te laten.

Riny Jans, Voor drie tientjes in de week. Medewerkers van verdwenen Nijmeegse bedrijven vertellen (Nijmegen, Stieneo 2013;
60 bladzijden, ISBN 978-90-820762-0-2, prijs 6 euro; vormgeving: Simone Weijs)
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Daags na de kortste nacht zit het Petruskerkje afgeladen vol met
muziekliefhebbers. Misschien een enkele muziekkenner, maar vooral
mensen die gezelligheid zoeken en het gevoel van saamhorigheid
in de wijk. Daarmee sluit de Vereniging Dorpsbelang Hees aan bij
een oude midzomertraditie die in Engeland en Ierland bekend staat
onder de naam ‘Bonfire’. De avond wordt dan gevuld met concerten,
gevolgd door vreugdevuren.
Het eerste concert op het grasveld in Park West kwam
heel dichtbij die traditie. Met de overstap naar de
Petruskerk is het muziekprogramma verbreed en
wordt het evenement nog meer door mensen uit de
buurt gedragen. Na het kinderconcert van vorig jaar
moest er een vervolg komen en ook dit jaar zorgde
Wouter van Haaften met zijn helpers voor een geweldig spektakel. Ik zie allemaal trotse vaders, moeders
en grootouders en natuurlijk de kinderen die uitstralen
dat hier iets bijzonders gebeurt.
Ook bij het Koor van de Straat krijg ik een gevoel van herkenning.
Meezingen met een herkenbaar liederenrepertoire, gezongen door mensen
uit je eigen straat. Noud Smeets is een vast onderdeel in het programma. Ik
waag me niet aan een muzikaal oordeel, maar merk wel dat met de keuze
voor Brahms en Debussy de moeilijkheidsgraad ook dit jaar weer een trede
hoger lag. De nieuwkomers Tamara Willems en Renate Scherpenborg verrasten mij met de prachtige vertolking van het nummer Fields of Gold dat ik
alleen kende van Sting. Het werd even heel stil in de kerk.
Tjeu Corbeij zong daarna met begeleiding van Dick van Eck een aantal
Songs of Travel, poëtische teksten die het Engelse landschap beschrijven.
De Heese Stemmen brachten een zeer gevarieerd liederenrepertoire ten
gehore. Van renaissancemuziek via een Engels lied uit het eind van de 19e
eeuw naar een Oekraïens volkslied. De verrassende afsluiting van vorig
jaar kende ook een reprise. Het kwintet van jonge blazers straalde ook dit
jaar,met filmmuziek uit de oude doos, veel enthousiasme uit.
Complimenten aan de artiesten die het lef hadden om op het podium te
staan en de organisatoren die hun nek hebben durven uitsteken om er weer
een prachtfeest van te maken.
Het was saamhorigheid in optima forma. Ik heb genoten en kijk nu al uit
naar de midzomeravond van 2014.
de stenenbank
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Boek van een dorpsgenoot

Paul van Hontem, een
gedreven winnaar

Door: Henk Termeer

Er is een boek van een dorpsgenoot uitgekomen. Dat gebeurt niet iedere dag. De Stenen Bank
besteedt er dan ook graag aandacht aan. Vooral ook omdat het zo’n bijzonder boekje is.
Kerk met een glimlach verschijnt omdat het vijftig jaar geleden is dat in 1962 het Tweede Vaticaans
Concilie werd geopend. Het staat vol met kleurencartoons over zestig bewogen jaren in het katholieke
leven (1952-2012). Vooral in de jaren zestig en zeventig waren de verwachtingen hooggespannen en hoopten velen binnen en buiten de Katholieke Kerk dat het concilie van de lachende Paus Johannes XXIII tot vernieuwing
en hervorming zou leiden. En dat er een gemoderniseerde
kerk zou komen waarin de kritisch geworden gelovigen zich
weer zouden thuis kunnen voelen. Marcus’ prenten weerspiegelen die hoop en vooral ook het optimisme van toen.
In meer dan 200 cartoons maakt hij - net als zijn vriend en geestverwant komiek Fons Jansen in zijn bekende voorstelling De
Lachende Kerk – vriendelijk-kritische kanttekeningen bij al die
nieuwe en hoopgevende ontwikkelingen. Vandaar ‘Kerk met een
glimlach’ en de typisch katholieke humor, die niet alleen maar
bijt en schrijnt maar de lezers vooral via lach en humor aan het
denken zet. De cartoons worden in dit boek ook van commentaar
voorzien. Dat begint met een korte inleiding van onderzoekers
van het Katholiek Documentatie Centrum, gevolgd door een
autobiografische schets van Marcus zelf en vijftien korte schetsen. Daarin krijgen thema’s als zielzorg, kloosterleven, celibaat,
missie en de vrouw in de kerk een toelichting aan de hand van de
cartoons over dat onderwerp. Zo komen Marcus’ cartoons tegen
een inhoudelijke achtergrond te staan en krijgen ze historisch
reliëf. Want veel van zijn prenten behoren door de conservatieve
ontwikkelingen in die Katholieke Kerk inmiddels wel duidelijk tot
dat verleden, al zijn er ook die onveranderd actueel zijn gebleven.
Fred Marcus (Amsterdam 1933) woont al vanaf zijn zesde jaar in
Nijmegen en sinds de jaren zestig vlak bij de Petruskerk in Hees.
Hij maakte het bombardement van 22 februari 1944 mee en volgde de kunstacademie. Eerst studeerde hij in Arnhem en daarna
tot 1955 aan de befaamde Académie des Beaux Arts in Parijs.
Terug in Nederland begon hij met het illustreren van boeken, het
maken van cartoons en politieke prenten, aquarellen en olieverfschilderijen. Ook werkte hij als docent in het middelbaar-kweekschoolonderwijs en incidenteel de kunstacademie. In de jaren
vijftig en zestig werden zijn cartoons als spiegel van de ingrijpende ontwikkelingen in de Nederlandse katholieke kerk beroemd. Ze verschenen niet alleen in Nederlandse
tijdschriften maar ook in het Franse Paris Match, het Engelse Punch en diverse Duitse bladen. Zie voor
meer voorbeelden van zijn cartoons en ander grafisch werk vooral ook zijn website: fredmarcus.nl.
Fred Marcus, Kerk met een glimlach. Zestig jaar cartoons (Valkhof Pers, Nijmegen 2012; MemoReeks
deel 34; 176 bladzijden, ISBN 9 789056 253875, prijs €17,50)
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Door: Pim Geerling

De winnaar van de Karel de Grote Oeuvreprijs van de gemeente
Nijmegen is onze buurtgenoot Paul van Hontem. Op 4 oktober krijgt
deze gedreven architect die prestigieuze prijs uitgereikt, bestaande
uit een geldbedrag en een kunstobject, uitgereikt in het Huis van de
Kunsten De Lindenberg.
Ik ontmoet Paul van Hontem in zijn bureau-aan-huis in
de Kerkstraat. Bij binnenkomst valt mijn oog direct op de
Architectuurprijs uit 2010 aan de muur. Die prijs kreeg hij
voor de renovatie van Heseveld. Terwijl we aan tafel zitten
te praten, zie ik aan de muur foto’s van eigen ontwerpen.
Ook hangen er krantenartikelen waar de architect met
gepaste trots op staat tegen de achtergrond van een van
zijn in het oog springende projecten. Het wordt mij al
snel duidelijk hoe gedreven de man tegenover mij is. Van
Hontem is naast architect ook stedenbouwkundige. Ook
heeft hij nog planologie gedaan. ‘Dat was nuttig, maar ik
miste het artistieke. Wel heb ik daardoor het belang van de
plek en de omgeving van een gebouw extra onderkend.’

Hees
Na zijn studies is Van Hontem in 1975 in Malden gaan
wonen. Nadat hij in 1980 zijn eigen bureau was begonnen,
streek hij in 1986 neer in de Kerkstraat. De architect heeft
weinig projecten in Hees gedaan omdat hij conflicten wil
voorkomen. ‘Bovendien is Hees een mooie wijk waaraan ik
weinig zou veranderen. Maar je moet altijd per plek bekijken waar vernieuwing kan en waar het oude moet worden
gekoesterd.’ Van Hontem heeft wel de witte villa aan de
Schependomlaan gerenoveerd en de twee huizen daarnaast ontworpen.

Nieuw gezicht
Op basis waarvan heeft Van Hontem dan de oeuvreprijs
verdiend? ‘De Karel de Groteprijs win je wanneer acht
commissieleden het unaniem eens zijn over iemand die
veel betekend heeft op cultureel vlak in Nijmegen. Ik ben
een jaar lang gevolgd zonder dat ik het wist.’ Zijn volgers
hebben goed kunnen zien hoezeer hij de stad heeft vormgegeven. Hij heeft honderden gebouwen in Nijmegen en
omgeving ontworpen. Het laatste project was een school
in Zwanenveld. En naast de renovatie van de hele wijk
Heseveld heeft Van Hontem bijvoorbeeld Het Arsenaal
(centrum) en de kapel van het Albertinumklooster
(Heyendaal) een nieuw gezicht gegeven.

Enthousiasme
Werk en leven van Van Hontem zijn behoorlijk met elkaar
verweven. ‘Mijn vriendin is kunstenaar. We houden ons
voortdurend bezig met elkaars werk. Het bureau is aan
huis dus dat loopt ook in elkaar over. Wij gaan straks twee
weken op vakantie. Dan zitten we op een camping in
Zuid-Frankrijk, maar rijden we naar verschillende musea
voor zowel de collectie als het gebouw. Dat is voor ons
vakantie.’ Zijn enthousiasme voor architectuur houdt Van
Hontem niet alleen voor zichzelf. ‘Gebouwen leiden vaak
tot discussies over mooi en lelijk. Ik wil de belangstelling
voor architectuur graag vergroten. Daarom ben ik het
Architectuur Centrum Nijmegen (ACN) begonnen. Ook
geef ik lezingen en bekleed ik adviesfuncties.’ Ik twijfel niet
meer hoe belangrijk zijn werk is voor Van Hontem. Maar
waar hecht hij binnen zijn werk waarde aan?

Stadsweefsel
‘Twee dingen zijn erg belangrijk voor mij. Ten eerste het
sociale aspect: wat zijn de wensen van de gebruiker van
een gebouw en de opdrachtgever. Een gebouw moet dus
functioneel zijn. Ten tweede, rekening houden met de
plek waar een gebouw staat of komt te staan. Dat noem ik
stadsweefsel. Het hoeft niet per se helemaal in het plaatje
te passen. Het kan ook juist mooi zijn om iets geheel
nieuws te doen. Dat hangt dus af van de wensen van de
gebruiker en opdrachtgever. Wat ik vaak mooi vind is om
recht te doen aan het oude, maar ook eigentijdse elementen aan brengen, zoals bij Het Arsenaal.’ De artistieke
vrijheid is vaak groter bij renovatie dan bij nieuwbouw.
‘Hergebruik van een gebouw maakt juist dat je creatief
moet zijn. De bestaande kaders combineer je met nieuwe
elementen tot iets unieks, waar je anders niet op was
gekomen. Bij een compleet nieuw gebouw is alles juist op
elkaar afgestemd. Toch ben ik geen renovatiearchitect of
nieuwbouwarchitect, maar architect. Ik wil meerdere kanten op kunnen.’ Deze gedrevenheid heeft Paul van Hontem
dus veel gebracht. Wij feliciteren hem met zijn prijs!
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Leren in relatie:
ontwikkelingen op de Lanteerne

stiltecentrum. Op deze leerpleinen worden de kinderen
begeleid door leerkrachten, studenten van de PABO, het
ROC, onderwijsassistenten, ouders of vrijwilligers.

Door: Petra Kateman

Midden in Hees, staat de Jenaplan-basisschool de Lanteerne. Mijn eigen kinderen hebben
zo’n vijftien jaar geleden op deze school gezeten, dus ik ben benieuwd hoe het er nu aan toe
gaat. Mijn oudste dochter heeft goede herinneringen aan de weeksluiting, zittend op de
grond in de aula, de opnameviering aan het begin van het jaar, het werken in tafelgroepjes
en het samenwerken met oudere en jongere kinderen.
Ik heb een gesprek met Ria Kocken, zij is ongeveer dertig
jaar op basisschool de Lanteerne werkzaam, eerst als leerkracht, de afgelopen drie jaar als lid van het managementteam. Zij doet dit samen met José Berndt en de directeur
Hans Thissen. Ik ontmoet haar op school een dag nadat er
een groot stuk in de Gelderlander heeft gestaan over tweetalig onderwijs. Ook een filmploeg voor TV-Gelderland
is in de school. Kortom: belangstelling genoeg voor het
te ontwikkelen Integrale Kindcentrum. Twee en een half
uur later sta ik weer buiten na een enthousiast verhaal en
een rondleiding door de school, waarbij Ria benadrukt dat
voortdurend verbinding gezocht wordt tussen de behoeftes van de kinderen en die van iedereen die zich met de
kinderen bezighoudt. Deze ambities worden gesteund
door het bestuur van Conexus, KION en Slingertouw.
Ria vertelt dat in de visie van de school ‘burgerschapsontwikkeling’ centraal staat. Dit betekent dat kinderen in een
veilige leeromgeving vaardigheden ontwikkelen waarbij
het contact met de buitenwereld heel belangrijk is: leren
van en met elkaar vanuit je eigen motivatie. Dit geldt niet
alleen voor de kinderen, maar ook voor iedereen die op
de school werkt. Er wordt actief toenadering gezocht tot
ouders en de buurt, maar ook met bijvoorbeeld de PABO en
de Radbouduniversiteit.
De wereldoriëntatie vormt het hart van het
Jenaplanschool-onderwijs. Daarom leren kinderen niet
alleen lezen, spellen en rekenen, maar ontwikkelen ze zich
daarnaast ook in de zaak- en creatieve vakken. Tevens is
er een aantal nieuwe ontwikkelingen in gang gezet vanuit
de gedachte dat er diverse soorten intelligentie bestaan
die allemaal aangesproken kunnen worden. Zo gaat
sinds anderhalf jaar ieder kind elke week een keer naar
het ‘leerplein’. Daar staan bepaalde activiteiten in dienst
van de leervragen van kinderen centraal, b.v. muziek
maken, proeven, in de tuin werken of genieten in het
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Uit de filosofie over burgerschap komt ook de behoefte
naar voren om al vroeg te beginnen met het aanleren van
een tweede taal, in dit geval Engels, door er gewoon maar
eens mee te starten. Ouders werden twee jaar geleden
uitgenodigd met de vraag of ze met hun jonge kinderen in
deze pilot wilden stappen. Er wordt hiervoor een financiële bijdrage gevraagd. Deze unit, de Roos genoemd, is
in het naast de school gelegen gebouw gestart (het
Slingertouw) met Engels aanbod voor kinderen van
groep 1-2-3; dit onderwijsaanbod start van onderaf
in groep 1 en breidt zich daarna elk leerjaar verder
uit. Doelstelling is te komen tot een aanbod van 50%
Engelstalig onderwijs.
Het invoeren van een continurooster, uiteraard na
uitgebreid overleg met de ouders, paste ook in
deze ontwikkeling. De school is een onderdeel
van het totaalaanbod voor kinderen, dat
op een weekdag ook bestaat uit voor- en
naschoolse opvang. De school levert een
bijdrage in het totale pedagogische
klimaat voor kinderen gedurende de
dag. Er wordt gestreefd naar een
klimaat waarin inspanning en ontspanning, binnen en buiten, elkaar
harmonisch afwisselen en waarbij
ook de volwassenen voorleven hoe je
met elkaar omgaat.
Het klinkt allemaal veelbelovend. De aula heeft ook een
gedaantewisseling ondergaan. Zou mijn dochter op deze
school met nog meer plezier geleerd hebben? We zullen
over een jaartje nog eens een woordje wisselen met kinderen van deze school: ook in het Engels natuurlijk!

Jenaplanonderwijs is een vorm van vernieuwingsonderwijs. In de praktijk
zijn de meest opvallende kenmerken van het Jenaplansysteem dat
meerdere leerjaren gemengd worden in een klas, die vervolgens weer
in verschillende klassen wordt gesplitst. Daarnaast is zelfstandigheid
belangrijk in het Jenaplanonderwijs, in combinatie met het werken in een
groep en het presteren als groep. In het Jenaplanonderwijs staan spreken,
werken, spelen en vieren centraal.
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Eigenaresse IJssalon Spinnato:

Vanille, chocolade, aardbei en
citroen zijn favoriet
Door: Minke Veldhoen

Na een flinke verbouwing van een paar maanden opende IJssalon Spinnato aan de
Molenweg in april 2009 haar deuren. Eigenaresse is Natalia Spinnato (33 jaar). Ik
sprak met haar op een warme zomermiddag over haar liefde voor ijs maken, haar
ondernemerszin en haar gezin.
Natalia is geboren en getogen in Hees. Meer dan tien
jaar geleden leerde zij Sergio Spinnato (37 jaar) kennen.
Sergio is van Italiaanse komaf maar geboren en getogen in
Nijmegen-Oost. Hij is al bijna tien jaar de eigenaar van een
drukkerij, print- en copyshop aan de Sint Annastraat.
Na wat wisselingen in haar werk besloot Natalia dat ze
graag ook voor zichzelf wilde beginnen. De keus voor een
ijssalon in Hees was snel gemaakt: “Wij kenden al mensen
in de ijswereld: Italiaanse familie en vrienden van mijn
man en vrienden van ons in Duitsland, zo kwam ik ermee
in aanraking. We hebben een paar dagen meegedraaid in
de ijszaak van een oom van Sergio en ook een cursus op
een beurs in Rimini gedaan. Zo hebben we ijs leren maken.
Het was leuk om te zien hoe verschillend iedereen ijs
maakt.”

Smurfenijs
Het ijs dat ze in de salon verkoopt, wordt achter de winkel
gemaakt. De helft van de 24 bakken in de vitrine zijn vaste
favoriete smaken als vanille, chocolade, aardbei en citroen.
Ook de notensmaken en chocoladekoekjesijs lopen goed.
Natalia: “Bij kinderen is toch het blauwe smurfenijs het
populairst. Waar het naar smaakt? Van die zoete kauwgomballen uit de automaat.” De andere helft wisselt ze af
– mokka óf tiramisu, kokos óf walnoot. Er zijn nou eenmaal
meer smaken dan er ruimte is.
Houdt Natalia zelf nog wel van ijs? Ze is er tenslotte dag en
nacht mee bezig. Ze lacht: “Inderdaad ben ik vaak ijs aan
het bereiden, maar een klein ijsje vind ik toch wel lekker,
zeker als het warm weer is. En dan vooral lemon cake, pistache of sinaasappel.”
Naast ijs kan je er ook terecht voor gewone en speciale

koffie: met een smaakje of ijskoffie. Op minder warme
middagen tref je er vriendinnengroepjes die komen koffie
drinken en kletsen.

Op afroep
Van maart tot eind september of begin oktober is IJssalon
Spinnato geopend. In de eerste en laatste maanden tot 20
uur, maar in de zomerperiode tot wel 22 uur.
Elke dag, om 12 uur, opent Natalia de winkel. Sinds vorig
jaar roept ze soms ook hulp in, bij mooi weer natuurlijk, als
het extra druk is.

Gezin
Twee bedrijven is niet het enige waar de Spinnato’s zich
mee bezig houden. Ze hebben ook nog twee jonge kinderen. Zoon Raul (bijna 4 jaar) was zeven maanden toen de
ijssalon opende. “Wij wonen bij de drukkerij in de buurt,
maar Raul is hier praktisch opgegroeid. Achter de winkel
hebben we een privéruimte met een keukentje en daar
stond ook de box.” Nu staat er weer een box, voor dochter
Chiara (5 maanden oud).
Als er hulp is ingeroepen, gaat ze soms met de kinderen
naar de supermarkt of de speeltuin.
“Het is best pittig met twee zaken en de kinderen, maar ik
ben ook niks anders gewend en vind het echt leuk wat ik
doe. Het vergt veel van je privéleven, nou ja, in de zomer
heb ik eigenlijk minder privéleven, dit [de ijssalon] is mijn
huis. Maar onze vrienden bezoeken ons wel eens rond
sluitingstijd, koffie en ijs genoeg! Dat is altijd erg gezellig.
En op rustige middagen komen mijn vriendinnen wel eens
koffie drinken in de zaak, dat kan best. Daarnaast krijg ik
hulp van mijn ouders, die wonen twee straten verder.”

“De ijssalon is mijn thuis”
Hees
“Ik heb bewust voor deze wijk gekozen als locatie voor
mijn ijssalon omdat hier niets was aan horeca of iets leuks
voor gezinnen met kinderen. Er is dus geen concurrentie
op dat vlak. En dat mijn ouders hier nog steeds wonen
heeft er ook wel mee te maken gehad. Ze passen regelmatig op de kinderen.”
Rond etenstijd eet het hele gezin, inclusief papa, samen
achter in de ijssalon. Natalia gaat daarna met de kinderen
naar huis en Sergio neemt de zaak over. Ook maakt hij nog
ijs als het nodig is – in de hete weken van juli wel tot twee
uur ’s nachts. En om 9 uur ’s ochtends staat hij alweer in
zijn drukkerij.

Winter
“In de zomer werken we vooral samen; in de winter halen
we dat weer in door leuke dingen te doen samen.”
Ook lang op vakantie gaan in de zomer is er voor de
Spinnato’s niet bij. Meer dan een weekje weg is niet te
doen. Ze moeten dan van te voren extra veel ijs maken
en krijgen dan extra hulp in de zaak. “Van de winter gaan
we dan wat langer weg. Dan ben ik vrij en help ik ook mee
in zijn zaak, die is gelukkig erg dicht bij ons huis. En het
scheelt dat we in het voorjaar en de herfst
eerder sluiten, dan kunnen we nog eens een
bioscoopje pakken samen.”

Foto’s: Frank Jongejan
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Cursus ‘Gewoon anders’
Multiculturele mantelzorg & taboe
Zorgen voor een ouder, partner, kind, broer/zus of vriend
met een psychische ziekte of een beperking wordt gewoon
gevonden. Vaak is het ook zwaar door de extra zorgen die
er zijn, bijvoorbeeld spanningen, onbegrip bij anderen,
onvoorspelbaarheid van de ziekte of gedrag, zorgen om
de toekomst of schuld- en schaamtegevoelens. Door deze
taken kunt u als mantelzorger overbelast raken en stressklachten krijgen.
Vanuit elke cultuur wordt er anders naar psychische
ziekten en het hebben van een beperking gekeken. Het is
vaak omgeven met een taboe. Er mag bijvoorbeeld niet
over gesproken worden. Daardoor kan het lastiger zijn om
steun en hulp te vragen.
Zorgen voor een ander begint bij goede zorg voor uzelf
In de cursus willen we samen met elkaar ervaringen uitwisselen en voorkomen dat het u teveel wordt. Ook kijken
we wat kan helpen om goed voor u zelf te blijven zorgen.
We vinden het belangrijk dat we elkaar kunnen steunen.
Samen staan we sterker!

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten. In elke bijeenkomst
bespreken we een thema en geven we tips, zoals grenzen
aangeven, sociale steun en wanneer en waar mensen u
hulp kunt krijgen.
De cursus wordt gegeven door een allochtone mantelzorger (ervaringsdeskundige) en een preventiewerker van
Indigo. We spreken met elkaar Nederlands maar onderling
kan er wel vertaald worden. Dus taal hoeft geen probleem
te zijn. De cursus is gratis.
De cursus start op woensdagochtend 6, 13, 20 en 27
november 2013 van 10.00 – 12.00 uur, in wijkcentrum
Heseweide, Danielsplein 3 te Nijmegen. Van te voren aanmelden is noodzakelijk.
Informatie en aanmelden: Indigo, locatie de Braamberg,
Wagnerlaan 2 te Arnhem, tel. (026) 312 44 83 of info@indigogelderland.nl

www.gdfsuez.nl

Gemeente, bedankt!

Samen onderweg, samen op weg…
terugkomen in je eigen kracht

Door: Jacques de Vroomen

Ik heb tien keer in de keekwalk gezeten. Een mededeling die
ik heel veel jaren terug op een kaart aan mijn opa en oma
schreef. Later heb ik geleerd dat het niet keekwalk maar
cakewalk moest zijn. De cakewalk was een kermisvermaak
waarbij alles onder je voet in beweging was. De blokken die
als trap fungeerden om boven in het bouwwerk te komen,
de planken en de leuningen van verbindende gangetjes,
draaischijven en als afsluiting een brede glijbaan van
geverniste houten latten. Ik vond het super als kind en aan
de kassa van de cakewalk besteedde ik bijna alle kwartjes
en dubbeltjes die ik van mijn moeder en van ooms en tantes wist los te peuteren. Misschien bestaat die oude cakewalk nog steeds want het charmante van de kermis is dat
er zoveel bij het oude blijft.
Maar ik ga niet zo vaak meer naar de kermis en daar heb ik
een goede reden voor. Als bewoner van Hees rij ik regelmatig over de Wolfskuilseweg naar de Energieweg. En bij het
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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.

deel tussen de Schependomlaan en de Energieweg geniet
ik weer met volle teugen van de keekwalk of cakewalk van
mijn prille jeugdjaren. Overal in Hees en de omgeving van
ons dorp onderhoudt de gemeente met grote zorgvuldigheid asfaltwegen. Spleten worden gevuld, kuilen worden
weer gladgemaakt en regelmatig wordt er ook een geheel
nieuwe asfaltlaag aangebracht. Met uitzondering van
het stuk Wolfskuilseweg dat ik hierboven noemde. Daar
wordt al sinds mensenheugenis, nou ja, mijn mensenheugenis, niets aan kuilen, bulten, spleten aan verval in het
algemeen, gedaan. En daar ben ik dus met fiets of auto
weer in die oude cakewalk van vroeger. Er staat niet eens
een kassa waar je een dubbeltje of kwartje neer moet tellen. Het genot wordt je door de gemeente geheel om niets
aangeboden.
Jongens en meisjes van de gemeente, hartstikke bedankt!

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

Drs. Gerjó Pieters-Mestrom
Orthopedagoge-generalist
GZ-psycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog
Oplossingsgerichte cognitieve therapie en coaching
Mindfulness
Cogmed Werkgeheugen Training
Psychodiagnostisch onderzoek

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

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

www.cjgnijmegen.nl

088 001 13 11
info@cjgnijmegen.nl
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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

Ton van Seters (Voorzitter), tel: 024-3770765,
e-mail: voorzitter@dorpsbelanghees.nl
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

Redactieadres van de Stenen Bank
Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen, tel: 024-3770765
e-mail: redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Secretariaat

Kopij
Kopij inleveren voor 31 augustus 2013 op het redactieadres.

Lid worden?
U kunt lid worden via e-mail met de ledenadministratie, via het
contactformulier op de website of telefonisch via het secretariaat van de
vereniging. Het lidmaatschap kost € 10,- per jaar. Hiervoor ontvangt u een
acceptgirokaart. Indien u elektronisch betaalt, verzoeken wij u om tevens
uw adres en postcode te vermelden.
e-mail: secretariaat@dorpsbelanghees.nl

Bezoek de website van de vereniging

www.dorpsbelanghees.nl

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

Penningmeester
e-mail: financien@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
Rectificatie: verkeerd e-mailadres
Heb je de redactie de afgelopen maanden een e-mail gestuurd naar aanleiding van
onze oproep “Schrijvers gezocht” en geen reactie ontvangen? Onze excuses. In het
juninummer stond in het colofon als bij de oproep “Schrijvers gezocht” helaas een
verkeerd e-mailredactieadres. Het juiste is: redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl.
Je kunt ook bellen naar Peter Waterkoort, tel. (024) 3482323.
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