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 In dIt nummer…
…komen enkele Heese (oud)ondernemers aan het woord: Gijs Wesseldijk, Corrie en Arie Kooij en de 

familie Heukelom. Verder berichten we van een nieuwe samenwerking met het Dominicus College, 

zoeken we ooggetuigen van een in 1944 neergestorte Spitfire en nodigt het VDH-bestuur u uit voor 

de nieuwjaarsborrel.

De school aan de Schependomlaan

Door: Bert Jansen

Op 1 augustus van dit jaar sloot Helicon het gebouw aan de Schependomlaan. 
Architectonisch is het geen bijzonder gebouw, maar het staat wel op een bijzondere plaats 
en het vertegenwoordigt een mooi stuk onderwijsgeschiedenis. Voordat ik mijn eigen her-
inneringen ophaal als oud-leerkracht van de landbouwschool duik ik eerst in twee andere 
bronnen.

Het boek Hees bij Nijmegen beschrijft de 

start van een openbare basisschool aan 

de Dorpstraat in het jaar 1871. Vóór dat 

jaar werd er onderwijs gegeven in een 

deel van de Petruskerk. De krappe behui-

zing was aanvankelijk geen reden voor 

het gemeentebestuur om een school te 

bouwen. Na het indienen van een rekest 

door de ingezetenen van Hees werd er 

toch gebouwd naast de kerk: Openbare 

school nummer 5, met onderwijzershuis. 

Al in 1892 werd er verbouwd. Terugloop 

van het aantal leerlingen en misschien 

een bezuiniging op de gemeentelijke 

financiën tijdens de crisisjaren waren 

redenen om de school in 1931 te sluiten.

Het Helicon-gebouw net vóór de sluiting | Foto: Ton van Seters

De redactieleden van de Stenen Bank wensen u prettige feestdagen en ook in 2015 veel leesplezier!

Sluiting Helicon-gebouw

Q Nieuwjaarsreceptie > zaterdag 17 januari van 19.30 tot 22 uur in de 

Petruskerk > zie Stenen Bank-berichten

Winteragenda Hees



destenenbank   |  december 20142 3destenenbank   |  december 2014

Landbouwschool in tuindersdorp
Mijn tweede bron, anonieme aantekeningen voor een 

nooit verschenen jubileumboek van Helicon, pakt daar 

de draad weer op. In de regio Nijmegen leefde al jaren 

de wens om een agrarische school te stichten. Waar kon 

dat beter dan in het tuindersdorp Hees? Geldgebrek en 

onvoldoende draagvlak waren echter reden voor uitstel. 

Met steun van de NCB (Boerenbond van Brabant) kwam 

de school er in 1933 toch. De heer Jos van Haaren werd 

benoemd tot directeur. Hij ging het naastgelegen huis 

bewonen. Pastoor Wolsky riep Gods zegen af en hoopte 

dat de school zou gaan meewerken aan het kweken van 

mannen met karakter, die weten wat ze willen en die wil-

len wat ze weten. Het gebouw was toen nog in eigendom 

van de gemeente Nijmegen. De leerlingen kwamen vooral 

uit de omliggende dorpen. De school werd aangeduid 

met ‘Landbouw winterschool’. In de zomer was er te veel 

werk op het eigen bedrijf of men werkte als boerenknecht 

elders.

Gevorderd in de oorlog
Tijdens de oorlog is het gebouw meerdere malen gevor-

derd door zowel Duitsers als geallieerden.

Voor onderwijs werd uitgeweken naar verschillende loca-

ties, waaronder een appelschuur in Weurt. Pas in 1948 

werd het beschadigde gebouw opgeknapt. Een verslag uit 

1949 meldt dat er weer onderwijs gegeven wordt in het 

eigen gebouw, met vernieuwd meubilair.

In de jaren zeventig groeide de school snel. Naast de kinde-

ren uit de land- en tuinbouwhoek kwamen er steeds meer 

stadskinderen voor wie het groene onderwijs een aardige 

vorm van lbo-onderwijs was. Er was meer personeel nodig 

en daar werd actief werk van gemaakt. Als onderwijzer 

aan de Jozefschool aan de Berberisstraat kreeg ik het ver-

zoek om na schooltijd even langs te komen. Binnen een 

paar minuten kwam de vraag of ik zou willen overstap-

pen naar de Lagere Landbouwschool. Ik zou er tot 1990 

werken...

Melklokaal met nepkoeien
De school barstte onderhand uit zijn voegen. De kantine 

werd tevens leslokaal en achter de school kwam een fraai 

dierenverblijf. De ruimte waar inwoners van Hees tegen-

woordig gaan stemmen, was onderdeel van het melklo-

kaal. Nepkoeien, gevuld met water, werden daar aange-

sloten op een melkinstallatie. Voor de praktijk waren we 

ook aangewezen op de mogelijkheden die Hees bood. Zo 

huurden we kassen bij Van der Lugt aan de Wolfkuilseweg. 

Tuinonderhoud werd gedaan in de vele kloostertuinen.

De combinatie van algemeen vormende vakken en prak-

tijkonderwijs was zeer succesvol in de jaren tachtig. Er 

werd gezocht naar een nieuwe locatie. Deze werd gevon-

den aan de Weg door Jonkerbosch, waar al een klein 

Broederschooltje stond behorende bij het pensionaat 

Jonkerbosch. Ze gingen samen in de Groenschool.

Administratie
Na een fusie met de Middelbare Tuinbouwschool viel de 

school onder het bestuur van ’t Vanck en weer een fusie 

later werd dat Helicon. Hoewel de meeste scholen van 

Helicon zich in Brabant bevinden, bleef de administratie 

aan de Schependomlaan.

Mij is niet bekend welke nieuwe bestemming het gebouw 

nu gaat krijgen. Mogelijke blijven we er nog wel onze stem 

uitbrengen en dan komen de herinneringen zoals hier 

beschreven weer boven.

Openbare school no.5 in de Dorpsstraat uit 1892

De groepsfoto toont Meester van Haaren met (waarschijnlijk) alle 

leerlingen van de Landbouwschool, net vóór of net na de oorlog

Het Nachtommetje door Hees werd bezocht door 

124 deelnemers, inclusief 12 gidsen en 2 genodig-

den: wethouder Renske Helmers en wijkbeheerder 

Vincent Meijers.

Langs acht locaties waren tien verschillende routes 

uitgezet, allemaal vanuit vertrekpunt Zwembad 

West. Veel van de bewoners hadden de moeite 

genomen om hun pand in het licht te zetten, van 

schemerlamp tot brandende houtblokken. Een van 

de gidsen had zelfs zijn voorraad waxinelichtjes 

gebruikt om het donkere ‘Genkske’ te verlichten. 

Daarbij was het perfect weer!

De optredens op een rij:

 − Zwembad West: Opening door de wethouder, 

optreden door synchroon-zwemgroep Cadans

 − St Jozefklooster: Vertelling over de geschiedenis 

van het klooster

 − St Jozefklooster: Optreden zangkoor De Heese 

Stemmen

 − Klein Heeswijk: Video over de tram van Hees en  

de plafondschildering van de woonkamer

 − Expositie Ria Roerdink: Een prachtig beeld 

(“Wachter”) met gedichten

 − De Oude Bakkerij: Een vertelling door historicus 

en bewoner Jan Brauer

 − Zangstudio Heeslust: Een inleiding over de 

historie en een klassiek zangoptreden

 − Villa Buitenlust: Optreden van de Bont & Blue 

Grass Band in de schuur

Na afloop werd in het zwembad met iedereen nage-

praat en een drankje gedronken. Het was stampvol 

met lopers en vrijwilligers.

Nachtommetje  
Door Hees 2014
40 artiesten, 12 gidsen, 124 deelnemers

Door: Tony Schouten en Dick van Eck
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Op 20 

 september 

1944 stortte 

rond 10 uur  

’s morgens in Hees een 

Spitfire neer, die vermoedelijk 

neerkwam op de toenmalige akkers tussen Kerkpad 

en Molenweg. Dit door Duits afweergeschut aange-

schoten eenpersoons fotoverkenningsvliegtuig kwam 

uit het noordwesten, vloog laag met loeiende motor, 

kruiste de Kerkstraat ter hoogte van de stenen bank en 

miste de toren van de Petruskerk maar net.

Het neerkomende vliegtuig is door diverse getuigen 

gezien en gehoord, maar over de precieze plek van de 

crash weten we niets. Zelfs wat er toen met het wrak 

en het lichaam van de omgekomen piloot is gebeurd, 

is vooralsnog onbekend. Die piloot was vermoede-

lijk de Brit John Brodby en hij ligt thans op Jonkerbos 

begraven.

We zijn op zoek naar (oog)getuigen van die gebeurte-

nis, foto’s van de crash-site, of naar mensen die op 

de hoogte zijn van de lotgevallen van het wrak en de 

piloot. Ter toelichting: Op 20 september was operatie 

Market Garden drie dagen gaande, stortten diverse 

vliegtuigen in en rond Nijmegen neer en vond ’s mid-

dags de befaamde Waalcrossing plaats. De Nijmeegse 

luchtbeschermingsdienst (LBD) had toen de handen vol 

met de branden in het centrum; in het LBD-archief is 

dan ook over deze crash niets terug te vinden.

Namens de Werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen,

Henk Termeer (h.termeer@let.ru.nl)

Eén en één is drie in ‘In het Westen’
Door: Theo Verheggen

Op alweer een zomerse zaterdag, ver in oktober, ga ik op bezoek bij ‘In het Westen’. Dat 
is een nieuw en sprankelend zorginitiatief aan de Bredestraat. In het Westen is de eerste 
echte zorgboerderij in Nijmegen. Plots was die daar, bij de hertjes en de Hees zo kenmer-
kende schoorsteen. Ik word heel hartelijk ontvangen door de jonge familie Heukelom en 
ben razend benieuwd naar hun verhaal.

“De dingen zijn wel snel gegaan ja,” zegt Floris Heukelom. 

“November 2013 kochten we dit huis. De groene omgeving 

van Hees trok ons aan en ineens deed de mogelijkheid zich 

voor om het pand met heel erg veel omringende grond te 

kopen. We vonden het prachtig, maar wat moet je met al 

die grond? Er is een bijgebouw, een grote kas en natuur-

lijk de hertenweide. Daan van As, een goede vriend van 

ons, kwam met een idee: begin een zorgboerderij! Daan is 

psychiatrisch verpleegkundige en heeft veel verstand van 

tuinieren. Hij zag het helemaal voor zich. En wij meteen 

ook. Vanaf toen is het snel gegaan en vanaf april is de zorg-

boerderij gaan draaien.”

Programma op maat
Floris laat me het bijgebouwtje zien: er staat een grote 

tafel met koffie en thee, ik zie een keukentje en nog een 

apart vertrek. “Hier komen onze cliënten drie dagen in 

de week en beginnen ze hun dag op de boerderij. Het zijn 

mensen van alle leeftijden met uiteenlopende zorgbe-

hoeften. Sommigen kampen met psychiatrische proble-

matiek, anderen met een verslaving of de nasleep daarvan, 

en weer anderen hebben even een time-out nodig. Bij ons 

krijgen ze een programma op maat, meestal met als doel 

om weer te kunnen gaan mee doen in de maatschappij. 

Dat is vooral de taak van Daan.

Het werken in de buitenlucht, het contact met de dieren, 

de zorg voor de gewassen, het inrichten van de boerderij: 

het zijn evenzoveel mogelijkheden om weer een beetje 

structuur te krijgen in het leven, om zinvol en met plezier 

bezig te zijn, om op een rustige manier contact te maken 

met anderen – en ook met hunzelf. Het ’s ochtends op tijd 

verschijnen op de boerderij is zelfs al een manier om weer 

te wennen aan het gewone burgerbestaan.”

Lokaal karakter
Op dit moment komen de meeste cliënten redelijk dicht 

uit de buurt. Dat geeft een extra lokaal karakter aan de 

zorgboerderij. Floris: “We zouden het leuk vinden om op 

termijn misschien te werken aan groenprojecten in Hees. 

Dat zou nog meer kruisbestuiving zijn met de wijk.”

Aan ideeën hebben Floris, zijn vrouw Marielle en collega 

Daan geen gebrek. In de grote kas worden al wat gewas-

sen geteeld, maar die moet nog verder geschikt gemaakt 

om veel meer te kunnen verbouwen. “De groenten kun-

nen we verkopen aan belangstellenden. Een groentepak-

ket of -abonnement, misschien zelfs een kleine vorm van 

‘tafeltje-dekje’ voor oudere bewoners in Hees? We denken 

er serieus over na.”

Inmiddels zijn we in de hertenweide beland. “Cliënten 

maaien het gras en verzorgen regelmatig de dieren,” ver-

telt Floris verder. “Er komen waarschijnlijk nog kippen bij, 

en een ezeltje.” Bij de schoorsteen is de voederbak voor de 

hertjes. “Wat doet die schoorsteen hier eigenlijk?”, vraag ik.

“Die is oorspronkelijk niet van hier, maar komt uit 

Apeldoorn. De vorige bewoner heeft hem aangekocht en 

hier opnieuw opgebouwd. De schoorsteen maakte deel uit 

van de kasverwarming want op dit terrein stonden vroe-

ger nog een paar grote kassen waar komkommers werden 

gekweekt.”

Konijn Pieter
Marielle is erbij komen staan, naast het hok van konijn 

Pieter. Zij is kinder- en jeugdpsychologe, en in opleiding om 

straks nog beter te kunnen meedraaien op de boerderij. 

“De cliënten die bij ons komen, hebben allemaal een door-

verwijzing via één van de grote zorginstellingen in de stad. 

Vanaf januari is de gemeente de eerste verantwoordelijke 

voor de zorg. We moeten even zien hoe de contacten en 

contracten dan weer gaan lopen. We verwachten dat 

we kunnen blijven samenwerken met allerhande lokale 

organisaties.”

Aanwinst
“Naast het opzetten van een eigen bedrijf in no time, moe-

ten jullie dus ook nog op de hoogte zijn van alle actuele 

regelgeving en veranderingen. Is dat niet wat veel?” vraag 

ik voorzichtig. “Het scheelt dat Floris econoom is en erva-

ring heeft in de gemeenteraad. Dan vind je wat sneller je 

weg in de papierhandel,” lacht Marielle. Ongelofelijk, wat 

een leuke samenloop van kennis en kunde, denk ik. Eén en 

één is drie.

We lopen nu weer achter het huis en de kas langs. Er staat 

een schuur die ook nog opgeruimd moet worden. “Hier 

komt een werkplaats,” legt Floris uit, voor als het slecht 

weer is of voor het repareren van gereedschap. En hier, 

op dit stuk land tot aan de volkstuintjes, kunnen nog een 

heleboel gewassen verbouwd worden. We hebben hier de 

hele dag zonlicht. Er komen eveneens planten die insecten 

aantrekken. Misschien plaatsen we op termijn ook nog wel 

een bijenkorf.”

Het duizelt me bijna van de mogelijkheden en ideeën. 

Tijdens de koffie in het aangename zonnetje is het is me 

duidelijk dat er dit keer im Westen viel Neues is: Hees heeft 

er een fantastische en energieke aanwinst bij.

Meer informatie: www.inhetwesten.nl

Neergestorte Spitfire 
in september 1944:
Ooggetuigen gezocht

Foto: Miranda Thoonen
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Gijs Wesseldijk
Een ondernemer in hart en Hees

Door: Koen van Aalst

240 jaar predikantentraditie werd door Gijs Wesseldijk op 26-jarige leeftijd met overtuiging 
opzij gezet. Geen kansel voor hem, maar een leven vol kansen. En die heeft Gijs de afgelo-
pen veertig jaar veelvuldig gegrepen. Gijs: “Ik zeg overal ‘ja’ op en dan zien we wel hoe we 
het verder gaan uitwerken.”

De carrière van Gijs klinkt als ‘the 

American dream’, maar dan op zijn 

Hees’. Tijdens zijn studie fysiothera-

pie ging hij rijles geven aan een groot 

deel van zijn medestudenten. “Dit 

vond ik veel leuker dan fysiotherapie. 

Met geleend geld van mijn schoon-

ouders ben ik vervolgens mijn eigen 

rijschool gestart; de studenten gingen 

gewoon met me mee.” Met een col-

lega kocht hij een vrachtauto om zo 

ook chauffeursopleidingen te kun-

nen gaan geven. De contouren voor 

het bedrijf anno nu beginnen dan al 

langzaam te ontstaan. Door het uit-

kopen van mijn collega ontstaat in 

1999 Verkeersschool Wesseldijk. Gijs: 

“Vervolgens heb ik tegen het advies 

van iedereen in ‘ja’ gezegd tegen de 

ANWB, waardoor we als franchise-

nemer hun rijopleidingen gingen 

verzorgen. Mijn zoon Jorrit runt dit 

onderdeel nu.”

De belangrijkste stap om van 

een doorsnee rijschool naar een 

Opleidingscentrum voor Vervoer 

en Logistiek te komen, heeft Gijs 

gezet door samen te werken met het 

ROC en de Vakopleiding Transport 

en Logistiek. Gijs: “Voor de ROC’s 

Nijmegen, Rivierenland en Graafschap 

verzorgen we alle uitvoer voor de 

wil niet zeggen dat er geen onderne-

merscultuur meer heerst in Hees. Nog 

steeds worden bedrijven voortgezet 

binnen families, waardoor er ook een 

stukje geschiedenis van Hees wordt 

doorgegeven.”

Gemeenschapszin
Het ‘ja zeggen’ tegen alles dat op zijn 

pad komt, heeft hem veel waardering 

in Hees opgeleverd. Gijs is immers 

een ondernemer met gemeen-

schapszin en is altijd een actief lid 

geweest van de wijk en de stad: 

CDA-afdelingsvoorzitter, voorzitter 

Dikkeboom Hees, de Heeren van Hees, 

Sociëteit Rijk van Nijmegen, Vrienden 

Vierdaagsefeesten, Club van 19 NEC 

en de Nijmeegse ondernemersver-

eniging zijn zo een aantal activiteiten 

naast zijn drukke baan als onderne-

mer. Gijs: “Die bijbaantjes wil ik nu 

wel wat minder gaan doen, al heb ik 

net wel alweer ‘ja’ gezegd tegen het 

bestuur van de avondschool. Ik denk 

nog niet aan stoppen hoor, maar de 

jaren van dag en nacht werken liggen 

wel achter me. Steeds meer activitei-

ten worden door mijn zoon Jorrit over-

genomen en ik begin ’s ochtends vaak 

wat later. Ik houd dan via mijn iPad 

natuurlijk wel een oogje in het zeil.”

opleidingen Vervoer en Logistiek. Met 

zo’n tweehonderd opleidingen (waar-

onder heftruck, reachtruck, laden en 

lossen, verhuizen en gevaarlijke stof-

fen) behoren we tot één van de meest 

innovatieve scholen in de regio. Dat is 

natuurlijk niet gek voor een zoon van 

een dominee.”

Ondernemen in Hees
Hees heeft veel gebracht voor Gijs. Hij 

heeft er niet alleen een fantastische 

jeugd gehad, maar ook zijn carrière 

heeft hier een mooie start beleefd. 

“Als zoon van de dominee kreeg ik in 

eerste instantie veel klanten uit het 

protestantse circuit. Niet veel later 

volgden de katholieken natuurlijk 

ook.” Toch is er in Hees veel veranderd 

sinds de jonge jaren van Gijs. Niet 

alleen het fysieke landschap, maar 

ook het ondernemerslandschap. 

“Hees zag er heel anders uit. Heel 

open en heel dorps, met een bakker, 

een slager, een smid, boerderijen en 

kwekerijen. Het dorpse karakter is 

er nog steeds maar veel bedrijven 

uit mijn begintijd bestaan niet meer. 

Veel ondernemers uit Hees hebben 

tegenwoordig hun bedrijf buiten de 

wijk of zijn als zzp’er verborgen achter 

de gevel van hun eigen woning. Dat 

Foto: Frank Jongejan

Thoonen Metaalbouw  
Nijmeegse Ondernemer 2014
Bedrijf met Heese wortels

Door: Wilma van Seters

Miriam en Robert Thoonen van Thoonen Metaalbouw zijn 

afgelopen 7 november uitgeroepen tot Nijmeegse onder-

nemers van het jaar 2014. Zij vormen de vierde generatie 

Thoonen die bij dit bedrijf de scepter zwaait. De belang-

rijkste redenen dat juist zij de prijs hebben gekregen heeft 

alles te maken met de Heese origine van het bedrijf (sinds 

1897) en de voortdurende innovaties, zelfs tijdens de crisis. 

Wij feliciteren Miriam en Robert van harte met deze prijs 

en hebben hen namens bestuur, werkgroepen en leden 

van de vereniging een bloemstuk overhandigd.

Op de foto de prijswinnaars voor een van de laatste innovaties van het 

bedrijf: een deur met glazen ruit die opgewarmd kan worden tot 65 

graden en zo als radiator kan fungeren. De deur is bedienbaar via een 

mobiele app.

Welkom bij een nieuwe serie over ondernemers in de wijk
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In deze voorlopig laatste wandeling die weg van Hees voert, lopen we naar Ooij via 
de Waalkade, Stadswaard, Groenlanden en Bisonbaai. Het is een aaneenschakeling 
van natuurgebieden met soms een behoorlijk oorlogsverleden. Trek dichte schoenen 
aan, want de paden kunnen modderig zijn.

Foto’s : D
ick van

 Eck

Wandeling
Weg van Hees
Door: Dick van Eck

We lopen uit Hees weg via Kerkpad en Schependomlaan 

over straten die allemaal naar Hees vernoemd zijn: 2de, 1ste 

Oude Heselaan, Heselaan, Hezelpoort en Hezelstraat. Via 

het Joris Ivensplein gaan we door het Kartuizerhof en de 

Kromme Elleboog naar de Waalkade.

Loop eens over het Labyrinth van Klaus van de Loch. Het 

had een haar gescheeld of het was met de afbrokkelende 

Waalwand in 2012 verdwenen. We lopen weer even 

omhoog naar de Oude Haven en de Lage Markt om door 

de St. Anthonispoort 1  te kunnen gaan. Het was via deze 

poort dat de protestantse Maarten 

Schenk het roomse Nijmegen wilde 

veroveren. Dat is hem in 1589 

niet gelukt. Hij is letter-

lijk in zijn harnas 

verdron-

ken. 

1

Deel 9: Over de nieuwe brug naar Ooij
 Wandeling naar Ooij van 11,8 km vanaf de stenen bank. 

Eindpunt: bushalte de Sprong, Prins Bernhardstraat in 

Ooij (ieder half uur, op zondag ieder uur)

2

3

4

1
2

3

4 5

6

Twee jaar later heeft prins Maurits alsnog de 

stad veroverd en zijn overblijfselen in de gecon-

fisqueerde Stevenskerk laten begraven.

We lopen verder langs het lelijke Casino en de kleine 

haven, onder de Waalbrug door. Het is deze brug die het 

Nijmeegse stadsgezicht al sinds 1936 bepaalt. Met zijn 244 

m overspanning was het destijds de grootste van Europa. 

Hij kwam redelijk ongeschonden uit de oorlog.

Waalstrandjes
Direct onder de brug pakken we de nieuwe brug, de loop-

brug 2 . Het is een gammel ding omdat ie zo hoog is om 

de arken in de oude Waalarm door te kunnen laten. Het 

is onvoorstelbaar dat je in een paar honderd meter van 

de drukke stad in de rust van het (Ooyse) Schependom 

terechtkomt. De waalstrandjes zijn prachtig en er is er 

één met oude houten palen 3  die uit het zand steken. 

Die waren nodig om stalen netten vast te houden om de 

Duitsers in oktober 1944 tegen te houden.
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Bunkers
We lopen naar de Vlietberg met een 

eenzame schoorsteen die herinnert 

aan het steenfabriekencomplex dat 

hier stond. Na de Vlietberg steken 

we de Bandijk over en komen in de 

Groenlanden. Ga na de tankver-

sperring zo snel mogelijk op de dijk 

lopen evenwijdig aan het klinkerpad 

beneden, en kijk goed om je heen, 

want het stikt hier van de betonnen 

bunkers. Je loopt hier langs het meest 

zuidelijke stuk van de IJssellinie. Een 

door de Koude Oorlog ingegeven zeer 

geheim project, waarvan de Russen 

veel beter op de hoogte waren dan 

de gemiddelde Nederlander. We pas-

seren de moderne uitkijktoren 4  . 

Houd hier links aan om de Bandijk 

over te steken om weer buitendijks 

te lopen. Het is een modderig pad, 

dat rechtstreeks naar de Bisonbaai 

voert. Het is een zandwingat, dat nu 

dienst doet als recreatieplas inclusief 

naturistenstrand. Het pad ten zuiden 

van de baai is prachtig 5  en komt uit 

bij kamerherberg Oortjeshekken. Het klinkt kleinscha-

lig, maar het parkeerterrein is vele malen groter dan het 

vloeroppervlak daar.

Rivierklei
Net ten westen van Oortjeshekken loopt schuin links 

een boerenlandpad de Erlecomse Dijk af. Neem het en 

struin door de wei over klimhekjes. We klimmen op de 

Spruitenkamp bij de spoortunnel (NB: Misschien moet 

je hier onder het prikkeldraad door om op de grasdijk te 

komen). Die tunnel is in 1940 speciaal aangelegd om de 

rivierklei (die machine staat er ook nog 6  per spoortje af 

te voeren. Via de Hezelstraat (!) en de Kerkdijk lopen we 

Ooij binnen waar je de bushalte beneden vindt 

aan de Prins Bernhardstraat.

Vind de wandeling terug op VDH-site of: http://nl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8046081

Bronnen: Sites IJssellinie, Wikipedia, Rob Jaspers
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Hees’s got talent!
Een interview met de werkgroep Cultuur

Door: Theo Verheggen

Precies twee jaar geleden maakte de Stenen Bank melding van een nieuw initiatief binnen 
Vereniging Dorpsbelang Hees. De kersverse werkgroep Cultuur zou zich voortaan gaan 
bezighouden met “het initiëren, organiseren en stimuleren van culturele activiteiten in 
Hees”. Miny Schennink-Paus en Tony Schouten vertellen geanimeerd over de successen en 
toekomstwensen van de werkgroep.

Als ik eind augustus praat met Miny en Tony is de werkgroep 

druk in de weer met de organisatie van het nachtommetje. 

“Ja hoho!” fluiten de dames mij al meteen terug. “Het is wel 

het ‘nachtommetje door 

Hees’, dat wil zeggen dóór 

de wijk en verzorgd dóór 

Hesenaren.” De nachtom-

metjes zijn een initiatief 

van de nachtburgemees-

ter. Bewoners komen een 

avond bij elkaar om door 

hun wijk te wandelen, 

onder leiding van een gids. Vorig jaar besloot de werkgroep 

om bij dit initiatief aan te sluiten en ook een nachtommetje 

voor Hees te organiseren, maar wel met een eigen invulling. 

Zo wordt er in kleine(re) groepen gewandeld. Hees heeft 

fraaie plekjes en mooie gebouwen. Daar kun je niet altijd 

met grote groepen naar binnen. Voor elk groepje is er daar-

om een eigen route en een eigen gids. “We willen niet alleen 

de stenen, struiken en huizen tonen, maar ook de bewoners 

en hun activiteiten. En het is natuurlijk een beetje gluren-

bij-de-buren. Wie vindt dat nou niet leuk?”

Tradities
De werkgroep Cultuur is een paar jaar geleden ontstaan om 

het bestuur van Vereniging Dorpsbelang Hees een beetje te 

ontlasten van een aantal terugkerende evenementen, met 

name het Midzomernachtconcert en de culturele invulling 

van de Nieuwjaarsreceptie. De werkgroep bestaat naast 

Miny en Tony uit Ben Schennink, Dick van Eck, en Emely 

en Siebold de Graaf. “Het Midzomernachtconcert is al een 

echte traditie geworden, waar veel wijkbewoners actief 

aan meewerken”, aldus Tony. “De afgelopen jaren werd bij-

voorbeeld met veel succes de Kindersymfonie uitgevoerd. 

Bijna alle aanwezige kinderen konden meespelen; op hun 

eigen instrument in het orkest, of op een van de uitgereikte 

trommels, triangels of waterfluitjes. Afgelopen keer werd 

er bovendien gedanst!”

Verbinding
De activiteiten van de werkgroep zijn niet alleen ver-

makelijk, ze zorgen ook concreet voor verbinding. 

Basisschool De Lanteerne doet enthousiast mee aan het 

Midzomernachtconcert en bij de Ommetjes komen de deel-

nemers niet alleen bij particulieren over de vloer, maar wor-

den ook instellingen bezocht. Dit jaar deden het zwembad 

en het St. Jozefklooster mee. Vorig jaar waren deelnemers 

te gast bij De Lange Vierhout, het centrum voor dagbeste-

ding voor mensen met een verstandelijke of meervoudige 

beperking. Miny: “Later zijn wijkbewoners daar gaan hel-

pen. Dat is natuurlijk geweldig.”

Het hele palet
" Van de meeste kunsten en kunstenaars in Hees hebben we 

een redelijk beeld. Ons doel is om ze allemaal zo veel moge-

lijk zichtbaar te maken. Zo was er bij de afgelopen alge-

mene ledenvergadering een verteller met een verhaal over 

de geschiedenis van Hees. Bovendien beschikken we hier 

over maar liefst twee koren. Steeds willen we putten uit 

talent dat in de wijk woont, of uit gezelschappen met veel 

deelnemers uit Hees.” Ofschoon veel kunstenaars in beeld 

zijn bij de werkgroep kan het toch geen kwaad om hierbij 

een oproep te doen aan onbekend talent. Miny: “Misschien 

zijn er nog wel veel meer mensen die beelden, schilderijen, 

handwerk of aardewerk maken. Dus wil je iets laten zien 

– en dat mag ook een bijzondere verzameling zijn – meld 

je dan bij ons. We zouden het leuk vinden om een keer een 

kunstroute te organiseren.”

Nieuw bloed
Zoals geldt voor alle vrijwillige initiatieven kan ook de werk-

groep Cultuur nog wel versterking gebruiken. “Handen zijn 

altijd nodig,” aldus Miny, “en ook leuke ideeën en initiatie-

ven zijn welkom. Je ziet dat Hees langzaam een beetje ver-

jongt. Daar moet toch ook jong talent tussen zitten. Is het 

niet cultureel of kunstzinnig, dan toch wellicht organisato-

risch. Het is allemaal van harte welkom!”

“… gluren-bij-de-
buren. Wie vindt 

dat nou niet 
leuk?”
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Veertien vragen aan:
Joris Holdrinet (9 jaar)

Kind (zijn)  

in Hees

1. Met wie woon je in huis?

Met mijn oudere broer, vader en 

moeder en met poes Rody.

2. Op welke school zit je? 

In welke groep?

Ik zit op De Lanteerne, in groep 6; 

die groep heet: de Springplank. 

Er zitten 26 kinderen in die groep, 

inclusief mijzelf.

3 Wat vind je het leukste 

(vak) op school?

Geschiedenis is heel leuk; we 

hebben het nu over de pre-

historie. De wapens die ze 

toen gebruikten vind ik het 

interessantste. Ze hadden 

bijvoorbeeld speren en bogen, nog 

uit de oude steentijd. Vuistbijlen 

en zwaarden kwamen wat later, 

in de bronstijd. Maar de leukste 

tijd is rond 1700, de ontwikkeling 

van de scheepvaart en de handel 

is interessant. Hoe ze toen de 

schepen bouwden, en de wapens 

van die periode!

4. Heb je hobby’s? Welke?

Eén keer in de week heb ik viool- 

en schermles. Viool oefen ik elke 

dag.

Door: Miny Schennink

waren erg op Griekenland 

georienteerd; brood en spelen 

waren van belang!

11. Wat wil je later graag worden?

Archeoloog! Je kon bij ‘Nijmegen 

graaft’, bij de Honig, iets opgraven. 

Op de Kopse Hof kon je met een 

metaaldetector zoeken. Daar 

heb ik een munt gevonden, 

maar die is niet echt oud. Ik wil 

als archeoloog gaan werken 

in Italië, in Griekenland en in 

Nederland op plaatsen waar de 

Romeinen waren en waar de VOC 

was. En op de Cariben wil ik naar 

piratenwrakken speuren en in 

Engeland naar resten van kastelen, 

en bij Stonehenge!

12. Wat is je grootste droom?

Ik zou wel een zeiltocht willen 

maken op een VOC-schip, maar 

niet op volle zee, wel op een groot 

meer, het IJsselmeer en langs 

de kust en de eilanden; op Texel 

vertrokken die VOC-schepen. Er 

is dan wel een flinke bemanning 

nodig op mijn schip.

13. Hoe zal je leven er over tien 

jaar uitzien, denk je?

Dan studeer ik denk wel 

archeologie, met geschiedenis en 

ook aardrijkskunde. En dan heb ik 

een krantenwijk of iets dergelijks.

14. Ik heb jou nu heel veel vragen 

gesteld; heb jij voor mij een vraag?

Ik moet even goed nadenken hoe 

ik de vraag moet stellen om zoveel 

mogelijk te weten te komen… Hoe 

oud ben je en wanneer ben je jarig?

5. Toen je gevraagd werd 

om mee te doen met die 

herdenkingsplechtigheid op 25 

september, heb je “ja” gezegd. 

Leg dat eens uit, waarom 

wilde je wel meedoen?

Met geschiedenis ben ik, naast de 

Middeleeuwen en de Romeinen, 

ook erg gericht op WO II. Toen 

de juf vroeg wie mee wilde doen 

heb ik eerst informatie gekregen; 

daarna heb ik toestemming 

gegeven. Ik vind die oorlog en 

andere oorlogen en veldslagen 

gewoon interessant.

6. Wat maakte die dag op 

jou de meeste indruk?

De activiteit die ik zelf deed, 

het klokken luiden, vond ik het 

leukste; en de verhalen waren het 

interessantste.

7. Wat was jouw taak 

tijdens de ceremonie?

Ik heb de klokken geluid en ik heb 

een naam voorgelezen van een van 

de slachtoffers. Dat was iemand 

van de familie Dodemond, volgens 

mij heette ze Matilda. En ik heb 

een bloem neergelegd.

8. Heb je met bijvoorbeeld je opa of 

oma gepraat over de plechtigheid?

Nee, dat niet. Ik ben wel met opa 

naar het oorlogsmuseum in Son 

geweest. Opa bracht toen kranten 

rond, en ze hadden Joodse mensen 

in huis, op de zolder. Hij woonde 

dicht bij Rotterdam. Toen de 

oorlog begon was opa drie jaar.

9. Wat wist je al voor de 

herdenkingsceremonie van 

de tweede wereldoorlog?

Ik wist al heel veel; de soldaten 

kwamen uit Polen, uit Amerika, 

Canada en uit Engeland. 

Market-Garden was de 

bevrijdingsoperatie. De oorlog 

begon door Adolf Hitler en het 

was een reactie op de eerste 

wereldoorlog: Duitsland moest 

zo veel betalen dat ze reageerden 

met oorlog. Hitlers teken was het 

hakenkruis.

10. Denk je wel eens aan andere 

oorlogssituaties?

Ja, bijvoorbeeld de slag om 

Germania, door de Romeinen. In 

Germania woonden de Germanen 

en de Bataven. Julius Ceasar was 

de Romeinse koning; hij werd later 

keizer. En hij werd gedood door 

Brutus, z’n stiefzoon. Augustus 

werd zijn opvolger. De Romeinen 

Ingezonden brief

Geachte redactie,
Fietsen is nog steeds een genoegen. Ik 

fiets veel. Onlangs reed ik op een fietspad 

waar mij de weg werd versperd door een 

jonge dame die in het midden reed. Op mijn 

belletje kwam geen reactie, evenmin op mijn 

vriendelijk verzoek om te mogen passeren.

Bij nader inzien bleek zij dopjes in de oren te 

hebben. Uit vroeger jaren herinner ik mij dat 

er mensen op fietsen reden 

met daarop een bordje 

met SH. “Slecht 

horend” betekende 

dat. Je moest je 

rijgedrag aanpassen 

om zo ongelukken te 

voorkomen.

Zou het niet verstandig zijn om mensen 

met dopjes in de oren te verplichten deze 

bordjes SH aan te schaffen? Dan kunnen 

wij ons rijgedrag daarop aanpassen om zo 

ongelukken te voorkomen.

Er verandert in al die jaren niets.

Vriendelijke groet,

Jos Hekking

Bredestraat 136

Foto: Miranda Thoonen
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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. We vervolgen onze serie over die schrijvers met een 
bijdrage over Henk van Tienhoven.

Twaalf jaar geleden suggereerde ik de gemeente 

Nijmegen om de dichter H.J. van Tienhoven met een 

straat te eren. In 2007 stelde het college de raad voor: 

“… aan de in zuidwestelijke richting doodlopende straat, 

die ten zuidoosten van de onder 2. genoemde straat 

(= Pé Hawinkelsstraat) aansluit op de onder 1. genoemde 

straat (= Godfried Bomansstraat), de naam Henk van 

Tienhovenstraat te geven.” De raad nam dat voorstel op 

6 november 2007 over. De naamgever zou vooral om dat 

‘doodlopende’ hartelijk hebben gelachen en daarom toch 

met de eer instemmen.

Altijd dwars
Op 31 augustus 1990 overleed Hendrik Jan van Tienhoven, 

totaal vergeten. De laatste dichtregels die hij had gepubli-

ceerd luiden:

Is niet het doodgaan beter dan het woord,

maar dan rechtop. Rechtop, de laatste ogen

op een late zonsondergang gericht,

dat bloedrood licht, een vriend van jarenher,

en het hart bij de herten in het veld.

Van Tienhoven werd in 1923 geboren aan de Nijmeegse 

Evertsenstraat, als jongste kind van een militair. Vrijwel 

onmiddellijk na zijn geboorte verhuisde het gezin naar de 

Hertstraat. Op het Stedelijk Gymnasium durfde hij tegen 

leraren in te gaan en genoot daarom aanzien bij zijn klas-

genoten. Van Tienhoven verliet de school zonder diploma 

en raakte tijdens de oorlogsjaren betrokken bij de onder-

grondse pers. In 1942 verschenen zijn eerste gedichten 

in tijdschriften als Morks-magazijn en het befaamde De 

Gids. De laatste maanden van de oorlog bracht hij door in 

kamp Amersfoort, waaruit hij begin mei 1945 – lijdend aan 

dysenterie en vrijwel zonder medicijnen – meer dood dan 

levend werd bevrijd. Nog op zijn ziekbed trouwde hij.

Later leerde hij Ad den Besten kennen. Veel van het 

werk van Van Tienhoven, waaronder in 1950 zijn eerste 

dichtbundel Kristalkijken, verscheen in Den Bestens poë-

ziereeks De Windroos. Keer op keer wordt de lezer in dat 

debuut getroffen door een diepgevoeld heimwee naar de 

vooroorlogse tijd, het moeilijk te aanvaarden besef dat de 

draad na de oorlog weer opgepakt moet worden. Tot 1965 

publiceerde Van Tienhoven gedichten in De Windroos, 

waarin de bijbel hem als letterkundige bron vaak inspira-

tie bood, zoekend naar zin en samenhang voor zijn eigen 

leven.

De Elsevier-enquête
In 1950 peilde een Elsevier-enquête de mening van schrij-

vers over de moderne poëzie. Godfried Bomans deed die 

kortweg af als het ‘cliché van de neerslachtigheid’. Niet 

lang daarna leverde Van Tienhoven anoniem een mani-

fest in bij Den Besten, waarin hij de vloer aanveegde met 

‘de kleffe dweilen, waarmee de kritiek van vandaag ons 

in het gezicht meent te moeten slaan’. In venijnig proza 

fileerde hij Bomans, de ‘schalk der Nederlandse letteren’. 

Den Besten stuurde het stuk onder de Vijftigers rond met 

het verzoek het te ondertekenen. De meesten weigerden, 

omdat ze het te infaam vonden en de taal afgrijselijk. In 

een nooit gepubliceerd gedicht ging Van Tienhoven er 

jaren later nog eens met gestrekt been in. De kwestie zat 

hem nog altijd hoog. Den Besten was achteraf opgelucht 

Door: Pieter van Wissing

Henk van Tienhoven 
(1923-1990), dichter

dat het manifest nooit gepubliceerd werd, maar hij liet 

Van Tienhoven nooit vallen. Het is een wonderlijke spe-

ling van het lot dat de Van Tienhovenstraat nu zo nabij de 

Bomansstraat ligt.

In Nijmegen
Leven kon Van Tienhoven niet van zijn poëzie. Tussen 

het schrijven en lezen door werkte hij bij uitgevers en 

boekantiquariaten in binnen- en buitenland. Hij werd 

in 1959 aangesteld als adjunct-commies eerste klasse in 

Nijmegen, bij de afdeling Voorlichting en Culturele Zaken, 

omdat hij meer tijd aan zijn gezin wilde besteden. Hij ver-

richtte redactiewerk, bereidde pr-activiteiten voor, hield 

rondleidingen, hielp mee aan tentoonstellingen in het 

Waaggebouw en schreef speeches voor de burgemeester. 

Regelmatig hield hij in Nijmegen lezingen over poëzie. 

In 1965 verscheen zijn laatste bundel Neomagisch, de 

meest geslaagde. Daarin heeft hij enkele gedichten aan 

Nijmeegse vrienden opgedragen. In de tweede helft van de 

jaren zestig botste zijn onrustige natuur met de ambtelijke 

cultuur en ging hij met vervroegd pensioen. 

Van Tienhoven was een zoeker die niet kon vinden, een 

dichter die niet aansloeg, maar die vooral nergens bij wilde 

horen. Wie er ontvankelijk voor is, zal van zijn werk kunnen 

genieten.

Japi ‘afstapte’ (en dus niet sprong, nee 

zeker niet sprong), maar de spoorbrug.

Er zit nog een andere, amusante 

anekdote vast aan het verhaal. Toen 

de spoorbrug in 1982-1983 werd ver-

vangen, organiseerde ik met enkele 

anderen in café Waalzicht een bij-

eenkomst. Onder meer Frans Kusters 

las daarin voor over de bruggen. De 

KRO-radio was erbij en die liet mijn 

oud-leraar Frans, meneer Uyen, in 

plat-Nijmeegs een door Will Tromp 

gefabriekte tekst uitspreken – als 

ware hij de oude brugwachter die een 

vreemd manneke van de brug had 

zien stappen. Die tekst is ooit in het 

blad Literatuur afgedrukt. Een enke-

ling heeft de grap toen en later voor 

serieus versleten. Met de zoon van 

mijn intussen overleden leraar Frans 

lachen wij daar nog wel eens om.

Peter Altena (docent Nederlands aan 

het Dominucus College)

Ter aanvulling op het artikel over de 

Nesciostraat en het verhaal over Japi, 

de uitvreter (de Stenen Bank, sep-

tember 2014). Het verhaal verscheen 

in 1911 toen er nog maar één brug 

was, namelijk de spoorbrug, en die 

heette om begrijpelijke redenen toen 

de Waalbrug. Later kwam de ver-

keersbrug tot stand. Die ging vanzelf 

Waalbrug heten; de oude brug werd 

in de volksmond de spoorbrug. Het is 

dus niet de huidige verkeersbrug waar 

Over de Nesciostraat
Ingezonden aanvulling
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Annie’s oorlogsdagboek
over Hees 1944-1945

Door: Henk Termeer

Donderdag 24 november:
Mileine [vriendin Mileine Lips] en ik samen de moed gehad naar de Bijleveldsingel 
te gaan, om nog ’t een en ander te halen vóór de reis naar Tilburg [van het gezin 
A(d).C.M. en Mileine Lips]. De granaten sloegen links en rechts om ons in. “Maar als ’t 
je ti jd niet is, ga je er niet aan” ! moesten we ons maar ‘ns inprenten af en toe.

Woensdag 29 november:
Vandaag gaat de officieele lichtrantsoeneering in. 1e dag: géén licht van 12-2 uur + 6-8 
uur; 2e dag: geen licht van 10-12 uur + 4-6 uur; 3e dag: geen licht van 7 ½ -10 uur + 
2-4 uur + 8-10 ½

Donderdag 30 november:
Zoo af en toe kunnen wij er niet over uit, toch zoo heerli jk vri j naar de radio te kunnen 
luisteren en staat ie wat hard dan kijken we nog dikwijls angstig naar buiten of er geen 
onraad in de buurt is.

Dinsdag 5 december:
Vanavond St Nikolaas avond, als tractatie genieten we ieder een half sneetje brood met 
wat boter, die we hebben kunnen ruilen voor aardappelen.

Maandag 11 december:
Anny trekt weer naar eigen huis, daar we gevaar liepen, dat ons huis ook ingepalmd 
zou worden door de militairen, net als bi j Hopman.

Vrijdag 22 december:
In de lucht is een zeer raar geluid te hooren. Een sinister geratel als van tanks door de 
wolken. Het bli jken vliegende bommen te zijn. Bij helder weer zijn ze goed te zien, 
maar in ’t donker zijn ze haast alti jd te zien, vanwege hun brandend achtereind. 
Als we de ti jd vooruitloopen, zullen wij merken dat ’t aantal V-I’s wel toeneemt (soms 
waren er vier of vi jf tegeli jk te zien). De meesten gaan over Weurt-Beuningen-Megen-
Oss-Den Bosch-Tilburg-Antwerpen. Veel komen er ook over Hees en Nijmegen. Iedereen 
is een en al oor, als zoo’n ding voorbi j komt, want als de motor stop t, zie je ’n fel licht en 
even later ’n zware plof. Vele kilometers ver hoort men de vliegende bom vallen. ’t Heele 
huis schudde er dan van. In Maas en Waal zijn er massa’s neergevallen. 

Vorig jaar ontving het Regionaal Archief Nijmegen een  

bijzonder oorlogsdagboek. Het is van de hand van de 

Heese Annie Beukers-Terwindt (1909-2005). In 1944 was 

zij 35 jaar. Ze kwam uit een welvarende baksteenfamilie 

en was in 1942 gehuwd met de twaalf jaar oudere kweker 

Arnold J. Beukers (1897-1979). Ze hadden geen kinderen 

en woonden in 

het in 1937 nieuw 

gebouwde pand 

Dorpsstraat 26 (nu 

Schependomlaan 

26). Arnold had  

een kwekerij op 

nr. 36.

In deze decemberaflevering van de Stenen Bank een 

selectie van korte passages uit haar dagboek uit de 

frontstadmaanden oktober, november en december 

1944. De opmerkingen tussen vierkante haken zijn van 

mij (HT). Reacties en aanvullingen op Annie’s verhaal 

zijn uiteraard van harte welkom.

Zondag 1 oktober:
’t zware geschut bleef maar steeds aan den gang, soms oorverdoovend. De fam. 
V/d Lught [van kwekeri j op Dorpsstraat 46] die gisteren weer was teruggeko-
men had er al volop spi jt van, zoo onrustig hier, met Wijchen vergeleken.

Maandag 13 november:
Nijmegen is ook nog ’n doode stad, winkels zijn voor ’n groot deel gesloten uit 
angst komt ’t personeel niet opdagen

Zondag 19 november:
’t Was weer zoover, zondag: twee bommen Voorstadslaan en Marialaan, géén 
dooden. Weer in ’t donker gezeten, wat duurt de ti jd dan lang!
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Een beetje water en veel licht
Corrie en Arie Kooij van Handelskwekerij Novio

Door: Petra Kateman

De oude kassen achter Bredestraat 72 zijn op het ogenblik meer een reden tot zorg dan een 
lust voor het oog. Dat was vroeger wel anders, toen ze nog hoorden bij de Handelskwekerij 
Novio van de familie Kooij. Voor velen in de buurt zullen Corrie en Arie bekende gezichten 
zijn. Intussen wonen ze al ruim veertien jaar op een ander nummer in de Bredestraat.

Hees heette niet voor niets de groentetuin van Nijmegen. 

Van oorsprong was het een gebied dat bekend stond om 

zijn vruchtbare grond. De eerste eigenaar van de han-

delskwekerij was de heer Lodder, die gestart was met 

tropische planten. Zijn zoon kon de zaak niet overnemen, 

waardoor deze failliet ging. De heer Kamphuis nam een 

stuk van de kwekerij over en startte kwekerij Gelria. Dit 

liep zo goed, met klanten in binnen- en buitenland, dat de 

zaak kon worden uitgebreid met een pakhuis.

Door de hoge rente ging het in 1966 echter mis en kwam 

naar voren dat de financiën niet goed op orde waren. Er 

werd een curator aangesteld. Het bedrijf mocht doorgaan 

op voorwaarde dat het financiële beheer door iemand 

anders gedaan zou worden. Alle personeel werd ontsla-

gen maar de planten bleven. Arie werkte in die tijd als 

bedrijfsleider. Hij kende het bedrijf goed en aan hem werd 

gevraagd om de praktische zaken te blijven regelen totdat 

er meer duidelijkheid was.

Van Gelria naar Novio
Dit was het moment voor Arie om te overwegen de zaak 

over te nemen, wat een behoorlijk financieel risico inhield. 

Hij kreeg van de Boerenleenbank zes 

weken de tijd om erover na te den-

ken. Corrie en Arie durfden de stap te 

maken. Er kwam een compagnon bij 

en het bedrijf kreeg een andere naam: 

Novio. Er werden 25 soorten planten 

gekweekt en er waren zeker 250 groene en bonte soorten 

voor de handel. Corrie kan zich de heerlijke geur van de 

stephanotis en de gardenia nog goed herinneren.

Ze investeerden veel en er werden kassen bijgebouwd. 

Tijdens de oliecrisis in de jaren zeventig was het spannend. 

De stookkosten waren torenhoog en als Arie de ketels 

’s nachts aan hoorde slaan, riep hij “Daar gaat weer een 

knaak de deur uit!” In 1997 zijn Corrie en Arie gestopt met 

het bedrijf en begon hun pensioen. Ze denken met plezier 

terug aan de jaren dat zij woonden en werkten op de kwe-

kerij aan de Bredestraat. Hun drie dochters groeiden er op 

en er liggen heel wat herinneringen.

Arie
De vader van Arie was architect en het was aanvankelijk 

de bedoeling dat Arie tuinarchitectuur zou gaan doen. 

Het liep echter anders. Hij begon in 1945 met de Mulo. 

Daarna zou hij naar de middelbare tuinbouwschool gaan 

in Frederiksoord, Drenthe. De opleiding startte met een 

stage van een jaar. Arie kwam terecht bij diergaarde 

Blijdorp in Rotterdam. Hij ging er op de fiets naar toe en 

maakte lange dagen. Hij heeft er mooie herinneringen aan, 

bijvoorbeeld aan de Victoriahal met 

veel tropisch groen uit Indonesië. Er 

waren grote planten met enorme bla-

deren en gigantische dorens.

Arie maakte de vogels aan het zingen 

door een deuntje te fluiten. Hij leerde 

er ook om met slang en gieter goed 

aan te voelen wat de planten nodig 

hebben. ‘Gieten’ is een kunst apart 

voor een kweker. Van 1951 tot 1953 

moest hij in dienst. Daarna kwam hij 

weer terug in Blijdorp. Vervolgens 

werkte hij nog twee jaar voor een hovenier in Barendrecht. 

Hij is toen overgestapt van de tuinteelt naar de sierteelt. 

Geleidelijk begon het te plan te rijpen om zelf een kwekerij 

te starten.

Corrie
Corrie werd geboren op een rijnaak in Neuss. Toen ze een 

jaar of achttien was, ging ze aan wal om een opleiding te 

volgen. Haar vader vond het belangrijk dat ze goed kleding 

kon maken. Ze begon daarom met de opleiding tot coupeu-

se en costumière, waar ze zeker aanleg voor had. Via een 

neef die bloemist was, kwam ze in de bloemen en planten 

terecht. Ze leerde dat ze tegen alle klanten moest zeggen: 

“Goed in het licht zetten en voelen of ze water genoeg heb-

ben!” Het werken met planten ging haar goed af.

Ondertussen leerde ze Arie kennen en ze keerde niet meer 

terug aan boord. Corrie werkte nog een tijd bij een gere-

nommeerde bloemenzaak in Rotterdam; een chique zaak 

waar klanten zeer beleefd te woord gestaan moesten wor-

den en waar de etiquette belangrijk was bij het opnemen 

van de telefoon. Je mocht tegen een ‘mevrouw’ bijvoor-

beeld geen ‘juffrouw’ zeggen. Ze heeft daar ook de nodige 

bruidsboeketten gemaakt.

Samen naar Nijmegen
Corrie en Arie kenden elkaar al vanaf hun twaalfde, maar 

de vonk sloeg pas over toen Corrie zeventien was. Elk jaar 

logeerde ze aan wal bij tante Mien en Arie was bevriend 

met haar zoon, de neef van Corrie. Ze hadden zeven jaar 

verkering. Na hun huwelijk moesten ze nog zeven jaar bij 

anderen inwonen voor ze een eigen huis konden betrek-

ken. In Schiedam volgden ze cursussen bloemschikken en 

Dit prachtige 

jurkje naaide en 

appliqueerde  

Corrie zelf.  

Ze viel er meteen 

mee in de prijzen.
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bloemen binden. Hiervoor moest je van heel veel planten 

en bloemen de geslachtsnaam, de soortnaam en de roep-

naam uit het hoofd leren. Ze haalden beiden hun diploma. 

Voor de baan van Arie trokken ze midden jaren zestig 

samen naar Nijmegen.

Aanvankelijk woonden ze in bij iemand aan de 

Voorstadslaan. Toen ze het bedrijf overnamen, verhuisden 

ze naar het pand bij de kwekerij. Het was een prachtig huis 

met veel achterstallig onderhoud. Met een bevriend stel 

knapten ze de woning op. Corrie en Arie hebben er 32 jaar 

gewoond en gewerkt; Arie voornamelijk in de zaak terwijl 

Corrie zorgde voor huis en haard. Zij verleende hand- en 

spandiensten, verkocht een tijdje snijbloemen en ving 

klanten op met koffie en thee. Met hun cryptanthus vielen 

ze regelmatig in de prijzen. Bij Intratuin schrikken ze zich 

tegenwoordig wild van de prijzen voor planten. Arie is nog 

steeds actief in de werkgroep Groen van de VDH.

In de buurt zijn Corrie en Arie een betrokken en bekend 

stel. De liefde voor bloemen is bij beiden gebleven. Hun 

huidige tuin is dan misschien wel een stuk kleiner, maar 

ook nog steeds een plaatje om te zien!
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Nieuws
van het Dominicus

Mijn naam is Grace Ramakers en ik ben net twintig gewor-

den. Ik woon op Heeschebos. Dit is een van de nieuwere 

locaties van Pluryn, gelegen achter het Dominicus College. 

Pluryn heeft in Gelderland verschillende woonvormen 

voor jongeren, volwassenen en ouderen met een handi-

cap. Ik ben met Pluryn in aanraking gekomen toen ik van 

de basisschool naar de middelbare school ging en omdat 

ik vanwege een lichamelijk handicap in een rolstoel zit. 

Daarnaast heb ik last van chronische vermoeidheid. 

Hierdoor was het voor mij niet mogelijk om naar een regu-

liere middelbare school te gaan. Mijn ouders wonen in 

Roermond en de middelbare school die voor mij geschikt 

was, bleek in Nijmegen te zijn. Vanwege mijn vermoeid-

heid was het niet haalbaar om elke dag een uur heen en 

een uur terug in de taxi te zitten. Ik zit nu in het laatste 

jaar van de havo, op de afdeling De Monnikskap van het 

Dominicus College.

Vragen uit de buurt
Van mijn vorige docent Nederlands kreeg ik de vraag of ik 

een stukje wilde schrijven over De Monnikskap en Pluryn-

locatie Heeschebos; buurtbewoners hadden namelijk een 

aantal vragen. Met dit stukje hoop ik u een beetje over mij 

en mijn medebewoners te kunnen vertellen. Daarbij hoop 

ik eventuele vooroordelen rondom gehandicapten weg te 

nemen.

Ik heb ervoor gekozen om uit huis te gaan wonen bij 

Pluryn, waar men mij de begeleiding en de zorg kan bieden 

die ik nodig heb. Heeschebos, de groep waar ik woon, is 

speciaal gericht op jongeren met een handicap die op De 

Monnikskap zitten. Wij kunnen er havo, vwo en gymna-

sium volgen in ons eigen tempo en in kleinere groepen. 

We volgen gewoon hetzelfde lesprogramma en doen ook 

dezelfde examens als alle andere jongeren. Het enige ver-

schil is dat we er langer over kunnen doen en meer bege-

leiding krijgen. Op deze manier zijn we net als anderen 

gewoon in staat om ons havo- of vwo-diploma te halen.

Iedereen doet gewoon mee
Op Heeschebos wonen behalve scholieren ook nog jonge-

ren die werken bij een dagbesteding. In het geval van mijn 

groepsgenoten vindt hun dagbesteding plaats binnen de 

werkbedrijven van Pluryn. Zo is er een eigen afdeling voor 

multimedia waar jongeren met foto- en videobewerking 

werken aan projecten voor opdrachten van binnen en 

buiten Pluryn. Iedereen bij ons in de groep heeft zijn eigen 

beperkingen, maar draagt toch op zijn eigen manier bij aan 

de samenleving.

Hopelijk heb ik u duidelijk kunnen maken dat gehandicapt 

zijn niet altijd betekent dat je verstandelijk niet in orde 

bent. Een mens met een handicap kan ook gewoon mee-

doen in de samenleving. Ook in de buurt!

Dominicus  
en Hees
Een nieuwe samenwerking

Door: Henk Termeer

Op de zonnige ochtend van 25 septem-

ber bezochten hoofdredacteur Peter 

Waterkoort en redactielid Henk Termeer 

het Dominicus College om te praten over 

samenwerking. Met de docenten Peter 

Altena (Nederlands) en Lex Plantaz (afde-

lingsleider bovenbouw vwo) bekeken 

ze hoe het mogelijk is om enerzijds de 

Vereniging Dorpsbelang Hees (VDH; circa 

650 leden), haar werkgroepen en haar 

blad de Stenen Bank, en anderzijds deze 

grote school voor Voortgezet Onderwijs 

(ongeveer 1080 leerlingen en 150 per-

soneelsleden) meer voor elkaar te laten 

betekenen.

Sinds de grens tussen Hees en Neerbosch 

is verschoven van Dennenstraat naar 

Neerbosscheweg, ligt het Dominicus 

College in de Heese achtertuin. Dat biedt 

allerlei nieuwe kansen. Afgesproken werd 

om op elkaars websites te verwijzen naar 

de ander en zijn activiteiten. Denk dan 

bijvoorbeeld aan mediaproducties van 

Dominicus over Hees op YouTube. Ook 

komt er een nieuwe rubriek in de bladen 

van het Dominicus en de VDH – respec-

tievelijk Wijknieuws en Nieuws van het 

Dominicus (zie pagina hiernaast!) – en zijn 

er contactpersonen aangewezen.

Heeft het Dominicus de vereniging of 

de Stenen Bank nodig, dan loopt dat via 

Henk Termeer (h.termeer@let.ru.nl). Zijn 

er in de VDH plannen waarbij leraren of 

leerlingen van het Dominicus een rol kun-

nen spelen (zoals het maken van filmpjes, 

werkstukken, interviews of enquêtes) dan 

is Peter Altena (peter.altena@dominicus-

college.nl) daarvoor de contactpersoon. 

We verwachten mooie resultaten.

De Monnikskap
Jongeren met een beperking participeren volop

Door: Grace Ramakers

Foto: Miranda Thoonen
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Column | Henk Termeer

Hees herdacht

Het was een stijlvolle en mooie ceremonie op 25 septem-

ber jl. We herdachten op die mooie herfstdag de zeven 

slachtoffers van de crash van de Mitchell-bommenwerper 

op de huizen tegenover de Petruskerk op dezelfde datum 

in 1944. Er was veel publieke belangstelling en ook de 

lokale pers besteedde ruime aandacht aan die wat verge-

ten geraakte dramatische gebeurtenis.

Het initiatief voor deze eerste herdenking ging uit van 

de leden van het voormalige 320e squadron van de 

Nederlandse luchtmacht, die in eerste instanties hun 

toen omgekomen col-

lega’s van de RAF wilden 

eren. De Vereniging 

Dorpsbelang Hees en 

de gemeente Nijmegen 

hebben zich daar graag 

bij aangesloten en aldus 

ook de vier burgerslacht-

offers meer bij de her-

denking betrokken.

Maar er zijn in Hees veel 

meer dodelijke oorlogsslachtoffers te gedenken: de twee 

soldaten die in mei 1940 sneuvelden, de drie slachtoffers 

van de bom die al op 22 juli 1942 het hart van Hees in een 

ravage veranderde, de zes geallieerde vliegers die op 26 

mei 1943 omkwamen toen ongeveer bij de huidige ANAC-

garage een aangeschoten Lancaster-bommenwerper 

neerstortte. De drie jongeren die op 8 september 1943 

omkwamen door het neerkomen van een Duits jachtvlieg-

tuig in de Tweede Oude Heeselaan. En dan niet te vergeten 

de Heese doden die er bij het grote bombardement van 

1944 vielen, bij de bevrijdingsstrijd en in de frontstadtijd. 

Het zou goed zijn om ook hen bij de volgende herdenking 

te betrekken.

Dr. Henk Termeer (1949) is gepensioneerd en actief als 
historicus. Hij woont in Hees, is gehuwd en vader van 
drie inmiddels volwassen kinderen. Hij publiceerde 
eerder boeken en artikelen over de geschiedenis 
van Nijmegen, Hees en het Zuiden van Nederland 
met enige nadruk op de recente geschiedenis en de 
 periode rond de Tweede Wereldoorlog.
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Een bekende Nijmegenaar uit Hees
J.J. de Blécourt, huisarts van Hees van 1886 tot 1925

Door: Jan Brauer

Deze keer aandacht voor de markante dorpsdokter in onze serie 
belangrijke Heesenaren uit de Nijmeegse geschiedenis, uit het Numaga 
Jaarboek 2013 (zie www.numaga.nl). Rond 1900 was De Blécourt de 
‘Koning van Hees’ volgens tijdgenoten. Bovendien was hij de eerste 
Nijmegenaar die aan een Olympische Spelen deelnam, bij het pistool-
schieten in Londen 1908.

Jan Johannes de 

Blécourt werd 

in 1860 geboren 

in Wildervank. 

Na zijn studie 

in Groningen 

werd de 25-jarige 

De Blécourt 

in 1886 door 

de Nijmeegse 

gemeenteraad 

benoemd tot 

genees- en verloskundige voor Hees, Neerbosch en Hatert. 

Dat waren destijds dorpjes op behoorlijke afstand van de 

stad, behorend tot het Schependom dat onder bestuur-

lijk gezag van de stad viel. Zijn jaarwedde bedroeg dui-

zend gulden. In hetzelfde jaar trouwde hij met zijn nicht 

Wilhelmina Nauta (1861-1941) uit Veendam. Met haar 

betrok hij de villa Rusthof op de hoek van de Kerkstraat en 

de Korte Bredestraat. Ze zouden vijf kinderen krijgen.

De Blécourt was met zijn lange baard en zijn rijzige 

gestalte – hij was bijna twee meter lang – een opmerkelijk 

en kleurrijk figuur. De jonge dorpsdokter was zeer actief 

in dorpsleven. Zo deed aan toneel, was medeoprichter 

van fanfare Ons Genoegen en de Heesche Club, de lokale 

sociëteit van notabelen. Hij werd de eerste voorzitter van 

de vereniging Dorpsbelang (Hees, Neerbosch en Hatert) 

Vereeniging tot Bevordering van den Bloei der Buitenwijken 

van de Gemeente Nijmegen, die vanaf 1911 de belangen van 

de bewoners bij gemeente en politiek behartigde. In 1912 

publiceerde Dorpsbelang een boekje waarin een levendig 

portret werd geschetst van het dorpsleven rond Nijmegen, 

om aan de stadsbewoners al het fraais te tonen wat men 

te bieden had. Dorpsbelang en De Blécourt zetten zich ook 

stevig in om de elektrische tramlijn naar Hees te halen. 

Dat lukte: op 17 juni 1922 werd deze lijn feestelijk geopend, 

waarbij een herinneringsbank – de Stenen Bank – aan de 

dokter werd aangeboden, schuin tegenover zijn huis. De 

bank staat er nog, het huis is verdwenen.

Eerste Nijmeegse olympiër, Londen 1908
Sportief was hij ook. De Blécourt behoorde bij uitstek 

tot de jonge elite die rond 1900 sport ontdekte als vrije-

tijdsbesteding. De dokter deed aan cricket, schaatsen, 

motorrijden en schieten. Hij zat in het bestuur van 

diverse sportclubs, onder meer van de cricketafdeling 

van Quick ’88, de IJsbond Maas en Waal, de ANWB (van 

oorsprong een wielerbond), de Koninklijke Nederlandse 

Vereeniging van Scherpschutters en van de Nijmeegse 

Scherpschuttersvereeniging Concordia. Schieten was zeker 

een grote passie van de dokter. In de winter ging hij op 

jacht en in zijn tuin lag een oefenschietbaan. Hij wist zelfs 

het Nederlands kampioenschap op de revolver te behalen. 

Het sportieve hoogtepunt was zijn deelname als schutter 

aan de Olympische Spelen van 1908 in Londen. Als eerste 

Nijmeegse olympiër kwam hij uit op het onderdeel ‘revol-

ver individueel’. Hij eindigde op de 36e plaats (van de 43) en 

met het Nederlands revolverteam werd hij verdienstelijk 

zesde.

De Blécourt bekleedde tal van bestuursfuncties, 

zoals voor de Nijmeegse afdeling van de Nederlandse 

Heidemaatschappij. Ook zat hij in de gemeentelijke 

adviescommissie en van de vereniging voor de aanleg van 

het Maas-Waalkanaal. Omdat dit kanaal nogal een ruim-

telijke ingreep was, pleitte hij voor aanleg van een brug 

tussen Hees en Neerbosch. Kanaal en brug kwamen in 1927 

gereed.

Een vijfling op sterk water
Voor de dorpsbewoners was De Blécourt toch vooral de 

huisarts en verloskundige. Door zijn forse gestalte en luide 

stem kwam hij nogal eens hard over bij de bescheiden 

Heesenaren, maar daarachter school een zacht karak-

ter en een grote betrokkenheid bij z’n patiënten, aldus 

tijdgenoten. Opmerkelijk was de geboorte van een vijf-

ling in Hatert in 1903. De vijf kinderen stierven meteen 

bij de geboorte, waarop de dokter dit medisch wonder 

thuis in glazen potten prepareerde en deze per trein 

naar het Groningse universiteitsmuseum bracht. Verder 

was hij lid van de Nijmeegse Geneeskundige Kring en het 

Nijmeegse Zander Instituut, een nieuw orthopedische en 

heilgymnastische stroming, een voorloper van de huidige 

Maartenkliniek. Hij leidde ook het ziekenhuis van de grote 

Weesinrichting Neerbosch, waar rond 1900 zo’n duizend 

kinderen woonden.

Op de motor
Omdat zijn praktijk zo uitgestrekt was, schafte hij een 

motorfiets aan. Een groot succes was die motor van het 

Nederlandse merk Vulkaan overigens niet. Vanwege deze 

merknaam, de rook en het lawaai, vertelde zijn dochter 

Paula graag: “Mijn vader rijdt op een krater.” Volgens 

haar herinnering liep hij er meer naast dan dat hij er op 

zat. Daarom werd later een auto aangeschaft. Dochter 

Wobbina trouwde met de destijds zeer populaire dichter 

en cabaretier Clinge Doornenbos, die onder meer tekende 

voor de tekst van het bekende Nijmeegse Vierdaagselied.

‘Koning van Hees’
In maart 1925, na bijna veertig jaar huisartspraktijk, was 

de energie van de markante dokter op. De Blécourt schreef 

de burgemeester dat voor enige weken uit buiten de stad 

wilde gaan “tot beter herstel van mijne zeer ondermijnde 

lichaamskrachten (…) De noodige rust wil niet komen en ik 

ben nog gaandeweg wat slapper geworden. Laag-Soeren 

zal mij eens vredig opnemen.” Enkele dagen later kwam 

het bericht dat de dokter op 19 maart 1925 in het rusthuis 

te Laag-Soeren was overleden. Op maandag 23 maart 

1925 verzamelden zich honderden mensen voor zijn huis, 

waar een imposante begrafenisstoet met veel bloemen en 

landauers vertrok voor een laatste tocht door Hees. In de 

rijtuigen o.a. vertegenwoordigers uit de medische wereld, 

V.l.n.r.: De Blécourt op de nieuwe Stenen 

Bank bij opening tramlijn 3, 17 juni 1922 

(RAN) | Omslag Boekje Dorpsbelang 1912 

| Motor toertocht Vulkaan voor hotel 

Heeslust, De Blécourt uiterst rechts met 

baard, okt.1913 (collectie J. Brauer)

Dokter met revolver op schietbaan (RAN)

Portret ca. 1915 (RAN)
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Anne Hoekstra (m)
Gecertificeerd/gediplomeerd (sport)masseur

> Voor de individuele- en groepssporter in Hees

> Blessurepreventie en – behandeling

> Massage

> MTC taping (kinesio)

Tel: 0613162140 E-mail: info@massagepraktijkhees.nl
www.massagepraktijkhees.nl

U kunt – uiteraard vrijblijvend – informeren naar de

mogelijkheden en prijzen.

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

Zangstudio Heeslust, www.francinevanderheijden.nl

de sport, gemeentebestuur, de direc-

teur van het weeshuis, de dominee 

en de pastoor. Op de begraafplaats 

aan de Graafseweg sprak men over 

De Blécourts als een symbool van 

levenskracht, dag en nacht paraat 

voor de medemens in nood, edel 

mens, ja, de ‘Koning van Hees’. Zijn 

vriend, hoofdonderwijzer Van Loon, 

karakteriseerde hem als “groot in het 

eenvoudige” en zijn zoon citeerde een 

gewone Hesenaar: “Ach, die mensch 

heeft aan ons den hemel verdiend.” 

Dorpsbelang eerde hem door bij de 

gemeenteraad een verzoek in te die-

nen om een straat in Hees naar hem 

te vernoemen, hetgeen in 1925 werd 

besloten.

Meer weten?

– Jan Brauer en Henk Termeer (red), Hees 

bij Nijmegen. Van dorp naar groene stads-

wijk, 1196-2011, Nijmegen 2011

– Het schependom van Nijmegen in woord 

en beeld: geschiedkundige en hedendaag-

sche beschrijving van Hees, Neerbosch en 

Hatert (Vereniging Dorpsbelang 1912; 

heruitgegeven Gemeentearchief 1986)

– Regionaal Archief Nijmegen: 

Personeelsdossier J.J. de Blécourt en 

interview dochter Paula de Blécourt 

(geluidsarchief )

Tram rijdt Kerkstraat in; rechts huize  

Rushof - huis De Blécourt, 1925 (RAN)

Column | Cor van der Donk

Vijf(tig) tinten groen 

De titel van deze nieuwe column kan slaan op de prachtige 
hoeveelheid herfstkleuren die nu de Heese parken en stra-
ten kleuren. Vijftig tinten groen kan ook slaan op biodiversi-
teit: afwisseling, verschil en verscheiden in soorten leven. 

In deze eerste column van de werkgroep Groen wil ik echter met 

“vijf(tig) tinten groen” de vijf leden van de werkgroep zelf duiden. 

Ab, Arie, Kees, Mieke en ondergetekende, alle vijf, zijn op een heel 

eigen manier met een heel eigen tint betrokken bij het groen in 

Hees. Ab, de voorzitter van de werkgroep, benadrukt graag het 

belang van het woongebied voor vogels, bijen en kleine diersoor-

ten. Hij verheugt zich al op de lindebomen die straks aangeplant 

worden op het veldje voor de volkstuinen. Arie, niet alleen het 

oudste lid, maar ook met de meeste ‘groenjaren’ in de werkgroep, 

vecht voor het behoud van bomen en struiken en gruwt van 

teveel ingrijpen in de natuur. Iedere boom die gekapt wordt, is 

er één teveel. Kees ontfermt zich vooral over de vlechtheg in het 

noordelijk deel van het park (noordkant Bredestraat). Hij steekt 

graag de handen uit de mouwen. Bij Mieke staat vooral de mens 

in relatie tot de natuur centraal. De volkstuinen draagt ze een 

warm hart toe en de natuur moet met respect door oud en jong 

gebruikt kunnen worden.

En bij mij…? Ik deel het streven van de werkgroep om het 

Distelpark en het Kometenpark als gecultiveerd groen te behou-

den, en ze daar waar mogelijk te verfraaien. Ik deel de inzet om 

Park Lugtigheid als overgang van gecultiveerd groen naar natuur-

lijk groen uit te laten groeien en verheug me in het bijzonder op 

de rode beuken. Daarnaast deel ik ons streven om het noordelijk 

deel vooral als groene buffer te versterken en voor natuurlijk 

groen te reserveren. Een oproep aan jonge inwoners van Hees om 

lid te worden van de werkgroep is dan ook op zijn plaats. Je kunt 

nu meedenken over het groen van later.  Wij willen de ogen en de 

oren van de wijk zijn als het om groen gaat. Wij willen de nadelige 

gevolgen van de toegenomen drukte op de Energieweg verklei-

nen en wij willen vooral ook het groen versterken en veilig stellen 

voor de toekomst. 

In de volgende Stenen Bank hoop ik meer te kunnen vertellen over 

de plannen rondom de Noviokassen, die de gemeente recente-

lijk heeft  aangekocht. Tot dan… het gras is zo groen als men het 

beleeft.

praktijk voor psychologische
en pedagogische hulp

w Voorstadslaan 254, Nijmegen
w 06 - 11 51 24 15
w info@kopkrachtenco.nl
w www.kopkrachtenco.nl
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<   advertenties   ><   advertenties   >

RESTAURATIE STEN
EN
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ANK •

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

  
  

       

BEDRIJFSWEG 9  
6541 DC NIJMEGEN

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

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

DENNENSTRAAT 69  
6543 JP NIJMEGEN

T +31 [0]24 - 377 00 06   

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

KINDERFIETSEN
ELECTRISCHE FIETSEN
RACEFIETSEN & ATB’S

STADS- & HYBRIDEFIETSEN

KWALITEIT VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
METALEN RAMEN   WINKELPUIEN     

 [AUTOMATISCHE] DEUREN REPARATIES METALEN PUIEN
 FIJN STAALWERK

> Makkelijk bereikbaar

> Volop gratis parkeergelegenheid

> Uitgebreid assortiment in de winkel

> Alle boeken verkrijgbaar (op voorraad of bestellen)

> Uitgebreide openingstijden (iedere dag vanaf 8 uur)

> ING Servicepunt en Post NL balie in de winkel

> Tevens kopieren, faxen en OV-Chip oplaadpunt

> U bent van harte welkom

Telefoon : (024) 388 69 76 of (024) 378 58 10

Dagelijks open van 08:00 tot 18:00 uur

op donderdag tot 20:00 uur

en zaterdag tot 17:00 uur

 Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen

Samen onderweg, samen op weg…

terugkomen in je eigen kracht

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

Drs. Gerjó Pieters-Mestrom
Orthopedagoge-generalist

GZ-psycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog

Oplossingsgerichte cognitieve therapie en coaching
Mindfulness

Cogmed Werkgeheugen Training
Psychodiagnostisch onderzoek

Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen

024-3782314
gerjo.pieters@online.nl

www.gerjopieters.nl

Een restaurant, terras en
feestlocatie in hartje Nijmegen
en tegelijkertijd in een 
verassend groen stukje stad!

www.sfeerhuys.nl
T: 024-3790676
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Bezoek de website van de vereniging

www.dorpsbelanghees.nl

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

Henk Termeer, Wilma van Seters-van Steen, Theo Verheggen 

vormgeving: Simone Weijs | Vormweijs, | fotografie: Frank Jongejan

vaste medewerkers: Dick van Eck, Petra Kateman, 

Miny Schennink | advertenties: secretariaat

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

e-mail: redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Kopij
Kopij inleveren voor 21 november 2014 op het redactieadres.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen  

te redigeren of in te korten.

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

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
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

Secretariaat 
Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen

e-mail: secretariaat@dorpsbelanghees.nl

IBAN: NL40 INGB 0000 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, mail: j.brauer@planet.nl

Ruimtelijke Ordening: Ton van Seters, tel: 024-3770765

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
Vincent Meijers, tel: 024-3292622

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

destenenbank

Melden van milieuklachten
Wilt u milieuklachten zoals stank- of geluidsoverlast, waterverontreiniging 

en andere milieuklachten melden, dan kunt u dat op de volgende wijze doen:

 − Via de website van de provincie: milieuklacht.gelderland.nl (kies ‘nieuwe 

melding’ links op de pagina)

 − Via een email naar milieu@nijmegen.nl

 − Telefonisch via het provinciaal milieuklachten centrum: 026-3599999


