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In dit nummer
Nog een maand en het is Pasen. Maar eerst staan we in deze Stenen Bank nog even stil bij de zo succesvolle kribjesroute. Om
daarna volop aan te sluiten bij de actualiteit. Bijvoorbeeld de verhuizing van de zorgboerderij aan de Bredestraat. En de
plannen van Bob van de Water voor Sancta Maria. Het bestuur van de VDH komt aan het woord en blijkt onder meer te waken
over de bomen in Hees. Het buurtteam Duurzaam Hees vertelt over de plannen voor een nieuwe campagne: Isolatie.
Piet Koster zoekt een opvolger als beheerder van de Petruskerk en Cor van der Donk doet in Vijftig tinten groen een
gepassioneerde oproep aan de twintigers, dertigers en veertigers in Hees om zich meer en actiever druk te maken over het
groen in de wijk. Met hem zeggen wij: werk aan de winkel, jongelui!

Na de blokhut, de tuin, de kas en de dieren
Sanne Geurts

Het braakliggende terrein tussen de Bredestraat en de Energieweg
krijgt vanaf 1 april een nieuwe bestemming; zorgboerderij In het Westen
verhuist hier naartoe.
Bij zorgboerderij In het Westen komen (jong)volwassenen
die om wat voor reden dan ook even wat ondersteuning
nodig hebben. Dat kan zijn vanwege psychiatrische problemen, een lichte verstandelijke beperking, of gewoon
om weer een dag- en werkritme op te bouwen met het oog
op (toekomstig) werk.
Daan van As: “In 2014 startten Floris Heukelom en ik zorgboerderij In het Westen. De zorgboerderij biedt structuur
en een doel aan mensen die dat op dat moment even nodig
hebben. We zien dat mensen weer opknappen omdat ze
aan de slag kunnen en nuttig bezig kunnen zijn.”

Voorjaarsagenda
Q
Q
Q
Q

De bouwwerkzaamheden zijn begonnen | Foto: Ton van Seters

Kunstroute Hees > zaterdag 13 april (opening 11.00 uur Petruskerk) en zondag 14 april > Zie pagina 7
Bachcantates > zondagen 14 april, 12 mei, 9 juni vanaf 19.30 uur in de Petruskerk
Algemene Ledenvergadering > woensdag 17 april vanaf 20.00 uur in de Petruskerk > Zie pagina 6
Midzomernacht Muziekfestival > zaterdag 22 juni vanaf 19.30 uur in de Petruskerk > Zie pagina 8

Gezocht:
Op de zorgboerderij werken ongeveer tien cliënten per
dagdeel. Zij helpen bij het telen van de groente, het aanleggen van een natuurtuin of het verzorgen van de dieren.
Of ze maken iets lekkers uit de meer dan 300 m2 tellende
kas, waarin eigen groente en fruit wordt geteeld. Ook
wordt er op de andere dagbestedingslocatie in NijmegenOost soep gemaakt van alle groenten. Daarnaast zijn er
genoeg dieren te verzorgen; damherten, geiten, kippen,
vogels, varkens en konijnen.
Daan: “De huidige boerderij staat letterlijk in de achtertuin
bij Floris. Dat is soms handig, maar het is belangrijk dat
Floris en zijn familie ook privacy hebben, dus is de boerderij alleen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur ‘open’.
We zochten een bestemming waar we de zorgboerderij
ook in de avonduren en de weekenden zouden kunnen
gebruiken.”
Op termijn verhuist alles mee naar het braakliggende terrein. “Het plan zoals het er nu ligt, is echt een uiteindelijk
plan. Dat realiseren we niet zomaar in één keer. We beginnen met de ‘blokhut’, het gebouw waar begeleiders en
cliënten bij elkaar kunnen komen. We proberen dit 1 april
klaar te hebben, zodat we kunnen verhuizen. De blokhut
wordt zes keer zo groot als ons huidige onderkomen, dus
daar gaan we veel ruimte creëren. Daarna zijn de tuin, de
kas en de dieren aan de beurt. Voordat alles gereed is, zijn
we dus weer een hele tijd verder.”

Beheerder Petruskerk
De Petruskerk is eigendom van de PGN, de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
De PGN gebruikt de Petruskerk zelf niet meer voor de kerkdienst, maar de kerk
wordt toch tamelijk veel gebruikt. Zondag is er dienst van de Pinkstergemeente
Bethel Tempel, elke maand wordt er een BachCantate uitgevoerd en verder
wordt de kerk gebruikt voor concerten, huwelijken en uitvaarten.
Een gebouw dat gebruikt wordt heeft een beheerder nodig voor het onderhoud.
Dat varieert van klein onderhoud wat je zelf doet -zoals een lamp vervangentot regulier en groot onderhoud waarvoor bedrijven ingeschakeld worden. De
beheerder coördineert deze werkzaamheden.
De huidige beheerder van de Petruskerk stopt er mee; vandaar dat de PGN
een nieuwe beheerder zoekt. Werkzaamheden:

Klein onderhoud: Kleine reparaties, bv lampen vervangen.
Storingen oplossen: Bv problemen met de verwarming, elektriciteit,
geluidsinstallatie, torenuurwerk.

Verwarming: Regelen verwarming in overleg met de gebruikers van
de kerk.

Zorgboerderij In het
Westen, een locatie van
zorgorganisatie Onder
de bomen
Van links naar rechts: Daan laat de tekening zien,
Met stafleden en clienten in de blokhut,
De blokhut in aanbouw | F oto's: Ton van Seters

In 2014 startten Daan van As en
Floris Heukelom de zorgboerderij aan de Bredestraat. In de
jaren erna breidden ze uit naar
Dekkerswald, waar ze de organisatie voor begeleid wonen Onder
de Bomen oprichtten samen met
Sabien Lukassen en Jasper Pors.
Inmiddels gaan beide bedrijven,
dus zowel het begeleid wonen als
de dagbesteding, verder onder de
naam Onder de Bomen. De zorgorganisatie levert zorg aan zo’n 250
cliënten. De zorgboerderij In het
Westen is de locatie in Nijmegen
West waar dagbesteding wordt
gegeven.

Begeleiden regulier onderhoud: Jaarlijkse controles verwarming,
brandblussers, bliksemafleider.

Onderhoud tuin: Snoeien, schoffelen. Misschien zijn er vrijwilligers is de
wijk die willen helpen met het onderhoud van de tuin.

Groot onderhoud: Grotere klussen worden uitbesteed, bv schilderwerk,
reparaties verwarming, etc.
Werkzaamheden: offertes laten maken en daarna begeleiden van de
werkzaamheden.

Wat is nodig?
– Verantwoordelijkheidsgevoel
– Zorgvuldig, oplossingsgericht en zelfstandig
– Technische achtergrond, ivm storingen en reparaties
– Soms directe actie nodig, bv storing van de verwarming
– Het is handig als de beheerder in de buurt van de kerk woont
Samenvattend
Nuttig vrijwilligerswerk voor de eeuwenoude Petruskerk,
een interessant en breed scala van veelal technische
werkzaamheden.

Interesse?
Heeft u interesse of wilt u meer weten, neem
dan contact op met de beheerder van de
Petruskerk, Piet Koster, tel: 0627-096249
email: p.koster7@chello.nl
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Berichten vanuit het bestuur
Bezwaar tegen bomenkap
De Vereniging diende in de afgelopen periode twee bezwaarschiften
in tegen het kappen van bomen
in de wijk: 28 bomen langs de
Wolfskuilseweg en een monumentale
beuk aan de Kerkstraat 205.

Tijdens de donkere winterdagen bleven we allemaal wat vaker binnen en kwamen we elkaar in de
buurt nog maar mondjesmaat tegen. Tenzij je een
hond hebt, natuurlijk. Gelukkig was er in januari het
Nieuwjaarsfeest, waar we als Heesenaren weer even
lekker konden bijpraten. Maar er waren meer zaken
waar het bestuur de afgelopen periode aan heeft
getrokken. Daarover goed en helaas óók minder goed
nieuws.

O

m met het goede nieuws
te beginnen: tijdens het
Nieuwjaarsfeest en via verschillende media hebben we een
oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. En dat heeft gewerkt! Er hebben zich belangstellenden gemeld,
er is met hen gesproken, en het is
duidelijk dat de belangstelling serieus
is. We denken dat er wat moois van
gaat komen. Houd de informatie over
de Algemene Ledenvergadering (ALV)
in de gaten! De uitnodiging en agenda
vindt u ook in deze Stenen Bank.
Minder goed nieuws hebben we
over de bezwaren die de Vereniging
heeft aangetekend tegen het kappen
van een aantal bomen in onze wijk.
Hieronder leest u er meer over. Ten
slotte is er ook hard gewerkt aan de
formulering van het privacybeleid van
de Vereniging.

Nieuwjaarsfeest
Het was een geslaagd en gezellig feest
op 19 januari: dé gelegenheid om met
oude en nieuwe Heesenaren goede
wensen uit te wisselen en weer even
met elkaar bij te praten. De ontvangst
met een glas bubbels, met of zonder
alcohol, zorgde meteen voor de juiste
stemming. Die werd alleen maar beter
door het hartelijke welkomstwoord
van de voorzitter en vooral door
het muziek-theatrale intermezzo:
‘Het Feest van de Krekel’, verteld
door Jacques de Vroomen en op de
piano begeleid door Dick van Eck.

De aanwezigen luisterden in de kerkbanken ademloos naar het spannende
verhaal. Het liep gelukkig goed af, met
veel taartspetters en dierenplezier.

Dat veel bomen langs de
Wolfskuilseweg er slecht aan toe zijn
en nog maar kort te leven hebben
is duidelijk. Maar een aantal bomen
heeft een betere conditie. Volgens de
Vereniging zou je die bomen voorlopig moeten sparen, waardoor je het
proces van kappen en herplanten
beter spreidt en de Wolfskuilseweg
niet in één klap wordt kaalgeslagen.
De grotere bomen die blijven staan
zorgen bovendien voor schaduw en
dragen bij aan luchtkwaliteit. Volgens
de gemeentelijke plannen worden er
bovendien maar 23 van de 28 bomen
herplant. Wij vinden dat er een alternatief moet komen voor de vijf bomen
die niet terugkomen.

Daarnaast heeft de Vereniging
bezwaar aangetekend tegen de kapvergunning van een beukenboom
aan de Kerkstraat, vlak naast het
restaurant De Limus. Hier staan drie
monumentale beuken die lijden aan
‘zwam’ en daarom binnen een jaar
gekapt moeten worden. Voor de kap
van twee beuken heeft de gemeente
een herplantingsplicht opgelegd. Voor
de derde boom heeft de gemeente,
op verzoek van de eigenaar, van
die herplantingsplicht afgezien. De
Vereniging vindt dit onbegrijpelijk,
want ook deze monumentale beuk
is medebepalend voor het beeld van
de Kerkstraat. Maar ook dit bezwaar
is niet ontvankelijk verklaard.
Bestuursleden hebben vervolgens
een gesprek gehad met de eigenaar
van het pand Kerkstraat 205, Onstenk
Beheer BV. De heer Onstenk heeft toegezegd dat hij de derde beuk toch zal
herplanten. We blijven er op toezien
dat dit inderdaad gebeurt.

Privacyregeling
In de Petruskerk was verder op twee
laptops een impressie te zien van de
nieuwe website-in-ontwikkeling. De
reacties op de opmaak en lay-out,
geïnspireerd op die van de Stenen
Bank, waren positief. Ergens in het
voorjaar zal de nieuwe site worden
gelanceerd.

De gemeente heeft ons bezwaarschrift echter niet ontvankelijk
verklaard, want men vindt dat de
Vereniging Dorpsbelang Hees niet als
‘belanghebbende’ kan worden erkend.
De gemeente wil het bezwaarschrift
dus niet behandelen. Het bestuur is
bij de rechtbank in Arnhem in beroep
gegaan tegen dit besluit.

Vorig jaar is een nieuwe privacywetgeving van kracht geworden en
onder deze wetgeving is de Vereniging
Dorpsbelang Hees verplicht een privacyregeling te maken voor de leden.
Er is besloten om twee documenten te
maken, een privacyverklaring en een
privacy-policy. De privacyverklaring
is tegelijk met de contributiebrief

aan alle leden toegestuurd. In deze
verklaring wordt aangegeven welke
persoonsgegevens de Vereniging
gebruikt en waarvoor: voor het innen
van de contributie, het bezorgen van
de Stenen Bank en het verzenden van
de nieuwsbrief. Alleen de ledenadministrateur en het bestuur hebben
toegang tot deze gegevens. Hoe de
vereniging verder met de ledengegevens omgaat, staat verwoord in de
privacy-policy die op de website te
vinden is.

TPN-West
En dan tot besluit: samen met
vertegenwoordigers van het
Waterkwartier en van Weurt heeft de
Vereniging een brief aan de colleges
van B&W van Nijmegen en Beuningen
geschreven waarin we vragen om duidelijkheid over wat de colleges willen
met het overleg TPN-West (de bedrijvenvereniging die zich inzet voor de
verdere ontwikkeling van het bedrijvenpark langs het Maas-Waalkanaal),
met de gebiedsvisie en het waarborgen van de belangen van de omwonenden. We hebben in deze brief ook
aangegeven dat we weinig vertrouwen hebben in de manier waarop
de gemeenten de burgers tot nu toe
betrekken bij de plannen. In de brief
hebben we daarom aangedrongen op
een gesprek met de verantwoordelijke
wethouders.

Tijdens het Nieuwjaarsfeest, van links naar rechts:
Muziektheater Het Feest van de Krekel
Gezellig praten en samen een drankje nuttigen
Uitreiking prijs Kribjesroute
Foto's: Ton van Seters
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Column |
Henk Termeer

Uitnodiging

Artistiek Hees

17 april: Algemene Ledenvergadering
Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur van de Vereniging
Dorpsbelang Hees verantwoording af aan de leden over het afgelopen jaar. In
het inhoudelijke gedeelte – het jaarverslag – lichten we als bestuur toe welke
keuzes we hebben gemaakt en doen we verslag van de activiteiten van de
werkgroepen. De Algemene Ledenvergadering 2019 vindt plaats op:

Woensdag 17 april 2019 in de Petruskerk
Aanvang: 20.00 uur (Kerk open vanaf 19.30 uur)
Afsluiting: ca. 21.30 uur
Aansluitend is er gelegenheid om nog even na te praten.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Mededelingen
Goedkeuring Verslag Algemene Ledenvergadering 18 april 2018
Jaarverslag bestuur en werkgroepen over 2018
Jaarverslag van de penningmeester
Verslag kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie 2019
Samenstelling bestuur
Het bestuur stelt voor om Ab Verheul en eventueel andere
kandidaten te benoemen als bestuurslid van de VDH.
9. Toelichting beleid en plannen 2019
10. Conceptbegroting 2019
11. Rondvraag

Toelichting bij de agendapunten
−− Punt 4, Het jaarverslag: Het jaarverslag wordt uiterlijk een week voor de
vergadering gepubliceerd op de website en de facebookpagina van de VDH.
−− Punt 8, Samenstelling bestuur: Volgens de statuten worden bestuursleden
van de VDH voor drie jaar gekozen. Daarna treden ze af en zijn eventueel
herkiesbaar. Ab Verheul heeft zich als nieuw lid kandidaat gesteld voor
het bestuur.
−− De stukken bij agendapunten 3, 5 en 10 liggen voor aanvang van de
vergadering ter inzage.
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Van Charles Hammes naar kunst
van nu in Hees
In het weekend van 13 en 14 april stellen kunstenaars
in Hees hun atelier open voor belangstellenden.

We ontvangen u graag op zaterdag 13 april
om 11:00 uur in de Petruskerk met een
kop koffie.
De deelnemende kunstenaars zullen zichzelf en hun werk
kort introduceren. Jef van Kuyk vertelt over het oeuvre van
Charles Hammes. Een muzikaal intermezzo wordt verzorgd door Francine van der Heijden. Aansluitend kunt u
zelfstandig de kunstenaars bezoeken.
Deelnemende kunstenaars zijn: Coby Dam (beeldhouwwerk), Mieke Lankveld (schilderijen), Marie-Louise Fransen
(glaskunst), Paul van Hontem (architectuur), Ria Roerdink
(beeldend werk vanuit taal), René van der Heijden (bijzonder tuinhuis in de vorm van een folly), Peter Kisters en zijn
vrouw Makiko (hoorn en piano), Jef van Kuyk (beelden en
metaalobjecten).
De kunstenaars tonen zowel op zaterdag als op zondag
van 12.00 tot 17.00 hun werk aan u.
Begin april ontvangt u
een uitgebreide folder in
de brievenbus.
Aanmelden is niet nodig.
We zien u daar!
Werkgroep Cultuur

Vanouds trok de rustieke buitenplaats
Hees belangstelling van kunstenaars die
het onbedorven landleven wilden vastleggen. De bekende vroege tekeningen van
Hendrik Hoogers en Cornelis Pronk (eind
18e eeuw) getuigen daarvan. In de 19e en
20e eeuw kwamen er ook artiesten in het
idyllische Hees wonen. Daarvan waren de
schilder Christiaan Hammes en zijn zoon
de beeldhouwer Charles Hammes (zie de
website hammeshees.nl) de bekendste.
Maar ook de schilderessen Willemina
Vincent (zij signeerde met ‘Vincent’ en
doet nog af en toe de hoop op een nieuwe
Van Gogh herleven), Helena de Baat en
schilder-tekenaar Jan van Vucht Tijssen
(eigenlijk Neerbosch, ontwerper van onze
stenen bank) woonden en werkten graag
in deze omgeving.
Daarom is het mooi dat deze historische
traditie navolging krijgt door een recent
initiatief van de Werkgroep Cultuur. Die
lanceert op 13 april een kunstroute 2019
onder het motto: ‘Van Charles Hammes
naar kunst van nu in Hees’ (Zie hiernaast).
Zo kunnen de Heesenaren zich zelf op de
hoogte stellen van de kunst die huidige
Heese kunstenaars voortbrengen en niet
alleen kennismaken met de artistieke
tradities die zij hier voortzetten maar
ook met de vernieuwingen waarmee zij
experimenteren.

Dr. Henk Termeer (1949) is gepen
sioneerd 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.
de stenenbank
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Kees
Er wordt gemopperd, geklaagd, geruzied, gevochten, zelfs
geschoten en gemoord. Dagelijkse kost, ook in Nijmegen,
als je de Gelderlander leest. Maar er is ook een andere kant
van de Nijmeegse samenleving. Ik ontmoette die andere
kant in het Distelpark in de persoon van Kees Eekhout.
Iedere twee weken hangt Kees een metalen ring aan het
stuur van zijn fiets, hangt een plastic zak aan die ring
en loopt met fiets en grijpstok een zestal parken af. Alle
zwerfvuil, dat hij tegenkomt, belandt via die grijper in de
zak aan zijn fiets. Een vrijwilliger die de rotzooi van een
ander opruimt. In een kort gesprek dat ik met hem heb,
verwacht ik klachten te horen over asociale Heesenaren,
die de openbare ruimte zien als vuilnisbak. Maar het
gesprek loopt anders. “Het gaat goed”, zegt Kees, 72 jaar,
tegen mij, “en niet alleen goed maar steeds beter. Ik doe dit
sinds 2015 en zie de vervuiling duidelijk afnemen.’’ Worden
we dan toch beschaafder? Ik denk dat de schoonmaakbeurten van mensen zoals Kees ook stimuleren om die
plastic zak, wikkel of lege doos toch maar niet achteloos
weg te gooien. In een schoon park valt dat immers extra
op. En voor dat schone park zorgt Kees Eekhout.
Bedankt Kees!
Foto: Ton van Seters

Jacques de Vroomen

Binnenkor t lo op t de t emp er at uur in He e s we er ho o g op,
want op zat er dag 22 juni kondig t zich aan:

Zogezegd,
zogenaamd

Tempi

Éigenlijk…
zou ik wat meer
moeten bewegen!
Voor wie dat wel eens bij zichzelf denkt, is er nu
een heel gezellige en laagdrempelige mogelijkheid.
Bewegen onder deskundige leiding in de Vocasahal
bij de Neerboschgroep van de Senioren Sport Club
SSC (60+, M/V).
Iedereen kan meedoen op de manier die haar of hem
het beste past: pittig of rustigjes aan. Eerst wordt er
op een ontspannen, prettige manier een gezamenlijke warming-up gedaan om de algehele conditie op
peil te houden. Daarna kan gekozen worden uit verschillende balspelen: volleybal, tafeltennis, dynamic
tennis of jeu-de-boules. Ten slotte drinken we samen
koffie.
Lijkt het u wel wat? Kom een keer kijken of
bel: 06 40 35 70 88

Waar		Vocasahal, Symfoniestraat 200,
naast de Schalmei.
Wanneer
woensdag van 9:15 – 10:45 uur.
Wat kost het € 127, - per jaar of 12 x € 11, -

muziekfestival 2019
Het festival van, voor en door bewoners van Hees. En het thema is ...

– klim a at–
Woon je in Hees? Ben je ook bevangen door de festivalkoorts? Share the heat en laat horen en
zien wat je kunt! Meld je, graag vóór 1 mei, aan met je act, dans, lied of andere performance:
wgcultuur@dorpsbelanghees.nl

SSC is aangesloten bij de ‘meedoenregeling’ van de
gemeente; hierop kan eventueel een beroep worden
gedaan voor een contributiebijdrage.

Jacques de Vroomen

Gaat het leven steeds sneller? Als we kijken
naar de ontwikkelingen van de techniek, de
wegwerpmaatschappij, de communicatie,
dan lijkt tijd inderdaad alsmaar duurder te
worden. Zelfs eten mag niet te veel tijd kosten.
Fast food helpt daarbij een handje. Binnen
de sociale media is een boodschap zelfs al
teruggebracht tot een mini-bolletje. Een geel
bolletje met een lachend gezichtje, dan weet
de ontvanger dat het wel snor zit daar bij jou.
Maar er zijn uitzonderingen. Soms gaan we
ook een beetje trager praten of schrijven. Het
is bijvoorbeeld uitstekend Nederlands om te
zeggen of te schrijven als dokter, als moeder, als
Nederlander… waarna een mededeling volgt
hoe jij, bijvoorbeeld ‘als dokter’, denkt over,
laten we zeggen, fast food. Het is opvallend
dat de laatste tijd achter de zegswijze als dokter, als moeder, als Nederlander, steeds vaker
het woord zijnde volgt. ‘’Als moeder zijnde
maak ik mij zorgen…’’ ‘’Als Nederlander zijnde
moet het me van het hart…’’ Hoewel we ongelooflijke haast hebben, zoals Herman van Veen
al eerder opmerkte, kiezen we er af en toe toch
voor om wat wijdlopiger te communiceren.
Waarom? Ik vermoed dat die toevoeging met
zijnde jouw rol, bijvoorbeeld als dokter, wat
gewichtiger maakt. Je beweert het niet simpelweg als dokter maar als dokter zijnde. Die
gesprekspartner van jou mag daar wel even
stil van worden, dat een dokter, een moeder
of een Nederlander, deze interessante opmerking maakt. Gewichtigdoenerij, beetje lachwekkend. Maar er is nog iets. Zijnde is een zeer
antiek en ook zeer lelijk Nederlands woord.
Het komt uit een oude, buitengewoon oude
doos. Ik zou, als schrijver van deze taalrubriek
zijnde, het een goed idee vinden om al die
‘zijndes’ maar in die oude doos te laten zitten.
En stevig dichtplakken die verpakking.

Zoals elk jaar wordt het weer een topavond met optredens van eigen talent en een drankje plus
hapje na afloop. Aanvang 19.30 uur.
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Duurzame campagnes werken
door enthousiaste aanpak op wijkniveau
Susan Pot

D

uurzaam Hees is als buurtteam begonnen in het voorjaar van 2018 en neemt het
voortouw in het verduurzamen van de wijk. In Hees is het goed wonen, maar op het
gebied van duurzame energie en CO2-besparing valt nog genoeg winst te behalen.
We willen bewoners informeren, enthousiasmeren en motiveren om ook hun steentje bij te
dragen aan een mooiere en groenere buurt. Dit doen we niet vanuit een commercieel oogmerk, maar vanuit onze eigen motivatie. We willen onze eigen ervaringen delen en buurtbewoners betrekken in gezamenlijke oplossingen.
We hebben gekozen voor een stap-voor-stap-aanpak via
campagnes met ondersteuning van Buurkracht. Verder
werken we samen met de Vereniging Dorpsbelang Hees,
de gemeente Nijmegen en Power2Nijmegen. Inmiddels
kunnen we terugkijken op een succesvolle campagne voor
zonnepanelen. We hebben samen met een onafhankelijk
energie-adviseur de beste leverancier van zonnepanelen
in de regio geselecteerd. Tijdens een drukbezochte informatieavond, hebben we buurtbewoners geïnformeerd
over het plaatsen van zonnepanelen en het aanbod van
de leverancier toegelicht. Die avond en de periode daarna
hebben 140 huishoudens een offerte voor zonnepanelen
aangevraagd. Deze zullen in de eerste maanden van 2019
allemaal geplaatst worden.

Meer comfort met isolatie
Inmiddels zijn we zelf alweer druk bezig met de voorbereidingen van onze volgende campagne, voor isolatie. Isolatie
is een goede manier om geld en energie te besparen.

De temperatuur in huis blijft constanter, daardoor hoef
je minder te stoken en terwijl je huis toch comfortabel
voelt. De investering verdien je in gemiddeld drie jaar tijd
terug. Je krijgt bovendien een beter energielabel. En het is
natuurlijk goed voor het milieu.
Ter voorbereiding op deze campagne zijn we met een
warmtecamera de wijk in gegaan om te kijken hoe het is
gesteld met de isolatie van de woningen. Hieruit bleek dat
sommige huizen al goed geïsoleerd zijn, maar dat bij andere huizen in de wijk nog wel wat te verbeteren valt. Het
was inspirerend om bij je buren te kunnen zien dat isolatie
echt verschil maakt!
Om tot een goed aanbod te komen vergelijken we opnieuw
samen met een onafhankelijk adviseur offertes van leveranciers uit de regio aan de hand van diverse criteria. Zo
nemen we buurtbewoners werk uit handen en wordt de
stap om je huis te isoleren kleiner. Op de buurtbijeenkomst
op donderdagavond 28 maart in de Petruskerk vertellen
we alles over de mogelijkheden om je
woning te isoleren en toont de
door ons geselecteerde leverancier zijn aanbod voor
muur- en vloerisolatie.
Naast de campagnes houden we
ons ook bezig
met het adviseren van VvE’s
en bezitters van
monumenten die hun
woning willen verduurzamen
en onderzoeken we de mogelijkheden om op termijn met de wijk
van het gas af te gaan.

Buurtteam Duurzaam Hees met v.l.n.r.: Oswald den Aakster, Paul Buijs, Marion Doveren, Jan Buil,
Rick Clephas, Susan Pot en Sander Veltmaat. Niet op de foto: Frank de Gram en Walter van der Linden
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2019

11 t/m 15 augustus
10 jaar
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van
Duurzaam Hees, neem dan eens een kijkje op
www.duurzaamhees.nl of volg ons op twitter
www.twitter.com/duurzaamhees en facebook
www.facebook.com/duurzaamhees

Wat vind jij?
We zijn benieuwd wat jij van Duurzaam Hees en
onze zonnepanelencampagne vindt en of je interesse
hebt in vervolgacties. We vragen je daarom om deze
enquête in te vullen:
https://nl.surveymonkey.com/r/OnderzoekHees
(dit kan ook als je niet hebt deelgenomen aan
de zonnepanelenactie). Dan kunnen we bij onze
toekomstige acties zoveel mogelijk rekening houden
met wensen vanuit de wijk!

vanaf mei
INSCHRIJVEN
www.bouwdorphees.nl
de stenenbank
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Wilma van Seters

Ingrid Thoonen
en de WhatsApp
buurtpreventie
(WABP)

Veilig oord in Oorlogstijd
Evacués & Monty’s mannen op Neerbosch

V ij f ti g
tinten
g roen
Cor van der Donk

Museumzaal - Van ‘t Lindenhoutmuseum
17 februari 2019 - medio 2021
1e zondag van de maand 12:00 - 16:00 uur
woensdag 10:00 - 16:00 uur
■ scholen en groepen op afspraak
Van ‘t Lindenhoutmuseum

Is dit het eind van de herfst of het begin van de winter
van mijn leven? Och, het maakt niet veel uit; een gevuld
leven kent immers geen leeftijd.

■
■

Ingrid is geboren in Hees, woont samen en heeft twee
kinderen. Ze volgde na haar Havo-opleiding en een
jaar High School in Amerika een opleiding Toerisme
en Marketing. Sinds vier jaar heeft ze een eigen
bedrijf met projecten op het gebied van sales, marketing en social media. En ze houdt van organiseren.
De interesse om een buurtapp te maken is ontstaan naar
aanleiding van een auto-inbraak. Ingrid woonde toen
nog in de nieuwbouwwijk het Heeschebos. Samen met
een paar buurtbewoners kreeg ze andere mensen in de
wijk enthousiast om de wijk veiliger te maken. Zelfs de
wijkagenten wilden meewerken. Zij staken de koppen bij
elkaar en zo is het verder gegaan. Het is natuurlijk fijn als
mensen alert zijn op verdachte zaken in een buurt: de wijk
veilig houden is voor iedereen belangrijk!
Inmiddels is Ingrid verhuisd naar een andere wijk in Hees.
Gedreven door haar enthousiasme spant zij zich ook hier in
voor een buurtapp. Via flyers wil zij 45 bewoners of meer in
de omgeving prikkelen mee te doen. In andere wijken zou
dat eigenlijk ook moeten gebeuren.

Beheerders
Een belangrijke regel van een WhatsApp-groep is dat hij
alleen gebruikt wordt waarvoor hij is bedoeld en dus niet
voor onderling contact of privé-berichten. Ik vertelde
Ingrid dat er in Hees al meerdere appgroepen bestaan.
Dat weet zij en het zou mooi zijn om die verschillende
groepen aan elkaar te linken. De beheerders zouden
elkaar kunnen waarschuwen, als een verdachte situatie
ook belangrijk is voor een andere wijk. Ingrid wil een keer
met de beheerders van de verschillende groepen om de
tafel om met hen te overleggen hoe zij contact met elkaar
kunnen houden.

Meedoen?
Groepen kunnen zich aanmelden op de website www.
wabp.nl. Iedereen kan daar zien of er al een appgroep in de
buurt is. Als bewoners in Hees niet goed weten hoe ze een
appgroep moeten aanmaken, dan kunnen zij met Ingrid
contact opnemen. Zij wil hen graag helpen. U kunt zich
daarvoor melden door uw naam, adres en telefoonnummer te mailen naar buurtpreventie.hees@gmail.com

Kinderdorp Neerbosch
Scherpenkampweg 58
6545 AL Nijmegen

www.vantlindenhoutmuseum.nl

Expositie Van ’t Lindenhoutmuseum

Veilig oord in Oorlogstijd
Evacués & Monty’s mannen op Neerbosch
Tot medio 2021 is in het voormalige Kinderdorp Neerbosch
een expositie te zien over de honderden mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog een veilige plek zochten in
de Weesinrichting Neerbosch. ‘Veilig oord in Oorlogstijd’
is onderdeel van het programma 75 jaar vrijheid van de
provincie Gelderland.
Van Montgomery’s Polar Bear-soldaten tot Neerbossche
weeskinderen en evacués uit heel Gelderland. Allemaal
hebben ze hun eigen, fascinerende en indringende verhaal. De expositie werpt licht op al deze verhalen en geeft
een interessante inkijk in de Gelderse oorlogsgeschiedenis.
Maak kennis met directeur H. Kluin, die Neerbosch door
de oorlog sleept. De Nijmegenaar Wim Rattink en Ada
Hupkes uit Elst vluchten met hun ouders per kar en
bakfiets naar Neerbosch. Wat maken zij mee met de
ingekwartierde soldaten die vanuit hun Headquarters
Neerbosch de omgeving bewaken? En waarom bezoekt
de beroemde Engelse veldmaarschalk Montgomery op
17 februari 1945 de Weesinrichting?
Het Van ’t Lindenhoutmuseum is open iedere eerste zondag van de maand (van 12.00 tot 16.00 uur) en op iedere
woensdag (van 10.00 tot 16.00 uur). Scholen en groepen
kunnen het museum op afspraak bezoeken. De toegang is
gratis. U vindt het museum aan de Scherpenkampweg 58,
6545 AL Nijmegen. Voor meer informatie zie:
www.vantlindenhoutmuseum.nl

De werkgroep Groen Hees laat als ‘winters’ gezelschap
zien dat zij mooie dingen weet neer te zetten: Mieke,
actief als altijd met o.a. West Wil Groene Buffer, de huidige klankbordgroep WUM, én de aanplant van een Tiny
Forest. Ab, met een prachtig plan om het noordelijk deel
van Park West, samen met de Gemeente en het IVN, te
verrijken tot een bio-diverse parel… Kees als noeste
strijder tegen duizendblad en ander ongerief en Arie die
zijn steentje bijdraagt met kennis over de wijk en groen
in het algemeen.
Wat een lofzang op de werkgroep lijkt te worden is echter een opmaat naar een heuse aanklacht. Tot voor kort
oordeelde ik mild over de twintigers, dertigers en veertigers in de wijk die met kleine kinderen en drukke banen
geen tijd hebben om zich druk te maken over het groen
in de wijk. Nu denk ik: ‘aan m’n hoela!’ Onze levens zijn
óók gevuld en ook wíj moeten tijd vrijmaken. In die zin
hebben de jonge klimaatspijbelaars een snaar geraakt.
Het is simpelweg nodig dat een nieuwe groep jonge(re)
mensen haar verantwoordelijkheid pakt en aansluit.
Groen vraagt om continuïteit én doorontwikkeling. Een
duurzaam ecologisch systeem in de parken van Hees
komt niet vanzelf en gaat niet over één nacht ijs.
In mijn vorige column schreef ik nog over een gedroomd
Dorpspark Hees. Zonder betrokkenheid van jonge mensen staat straks een nieuwe, grote en volstrekt overbodige COOP op de plaats van het huidige zwembad.
Een goed functionerende werkgroep weerspiegelt alle
jaargetijden. Laat van je horen en sluit je aan!

(groene) liefde verandert winter in zomer

In Sancta Maria vertelt Ingrid over veiligheid in Hees | Foto’s: Ton van Seters
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In 2019 en 2020 vieren we dat
het Koninkrijk der Nederlanden
75 jaar geleden is bevrijd en dat
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Ondernemers in de wijk

Hemelse worst van Tijs uit Hees
Wilma van Seters

Tijs Veen is opgegroeid in Groningen. Na de middelbare hotelschool te hebben
afgerond, verhuist hij naar Nijmegen voor de HBO-opleiding maatschappelijk werk
en dienstverlening. Naast zijn studie werkte hij in verschillende horecazaken, onder
andere in Café Restaurant De Hemel en de Commanderie van St. Jan.
Tijs woont met zijn gezin in Hees. Hij werkt 28 uur per
week als maatschappelijk werker in het Jeroen Bosch
Ziekenhuis in Den Bosch. Hij helpt patiënten met neurologische aandoeningen om te gaan met hersenletsel.

Droge worst

Na de bruiloft kocht hij voor Kerst vijf kilo hertennek om
eens te proberen droge worst te maken. Samen met een
vriend onderzocht hij hoe het droogproces in zijn werk
gaat. Na veel werk en vooral veel geduld waren de worsten
Toen Tijs vijf jaar geleden trouwde wilde hij zelf tijdens zijn klaar en konden ze gedeeld worden met vrienden en famibruiloft achter de barbecue staan met onder andere door
lie. Die vonden ze zo lekker dat hij besloot om van diverse
hem zelf gemaakte worsten. Hij kocht een ouderwetse
soorten vlees droge worst te gaan maken.
Duitse worstpers, een handgedraaide gehaktmolen, goed
Een jaar geleden schreef hij zich in bij de Kamer van
vlees en bestelde online wat natuurdarm. Daarmee ging
Koophandel. Nu runt hij een kleinschalig ambachtelijk bedrijf
hij aan de slag. Dat lukte zo goed dat hij steeds enthousias- onder de naam “Tijs Worst”: www.tijsworst.nl. Hij maakt één
ter werd over het zelf worst maken.
keer in de maand allerlei soorten worst. Hij levert zo’n tien
worsten per week aan De Hemel, waar men een biertje met
een plankje “Tijs Worst Special” kan bestellen met daarop onder andere leverworst van wilde gans, 100% wilde zwijnen-worst en pikante chorizo. Ook levert
hij aan vrienden en belangstellenden. Het moet voor hem wel behapbaar blijven.
Hij werkt altijd in de oude keuken van de De Hemel en mag daar ook de grote
diepvries gebruiken om zijn vlees op te slaan en om de worsten aan de lucht te
kunnen drogen.

Sancta Maria
Ik vroeg hem ook wat zijn connectie is met Sancta Maria, omdat hij daar in
september tijdens het dorpsfeest worst stond te verkopen. Tijs vertelt dat dat
eigenlijk is ontstaan door zijn oudste zoontje die daar twee dagen op de groene
BSO zit. Die kwam op een dag heel enthousiast thuis met zijn verhaal dat de kinderen bij de varkens achter Sancta Maria mochten kijken. Tijs dacht: Ah! varkens
daar wil ik meer van weten! Hij kwam in contact met Jules, de beheerder van
Sancta Maria, en vroeg of hij mocht komen kijken. Toen heeft hij een heel varken
kunnen kopen. Hij liet het varken door een slachthuis in een aantal stukken snijden om het te kunnen vervoeren. Daarna werden er worsten van gemaakt.
Na de verbouwing van Sancta Maria wil hij daar wel weer een varken kopen.
Dat ras is prima. De beesten lopen buiten in het bos en worden goed behandeld.
En daar staat Tijs helemaal achter.
14
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Tijs in actie

v.l.n.r.: Tijs draait aan de worstpers,
Tijs Worst special,
Kraam tijdens het dorpsfeest

Rechte worsten
Naast varkens verwerkt hij ook ganzen, die hij op Schiphol
koopt, want daar in de omgeving heeft bijna niemand
er belangstelling voor. Hij haalt hart en lever eruit om in
worst te verwerken en van de rest van het vlees maakt hij
weer andere worst.
Ik vroeg Tijs of hij conserveringsmiddelen gebruikt. Tijs
antwoordt dat hij een beetje moet gebruiken, want helemaal zonder kan niet. Hij gebruikt heel weinig speciaal
conserveringszout waar 0,6% nitriet in zit. Dat zorgt voor
de conservering en kleuring en dat zet het droogproces in
gang. Hij maakt worsten van vlees met zout, kruiden en
wat smaakmakers zoals rum, venkel en kruidnagel.
Waarom rechte worsten en geen ronde? Omdat hij met
de persmachine een negen meter lange darm kan vullen.
Die negen meter lange worst moet hij door een bepaalde
vlechttechniek in gelijke stukken afbinden. Daarna worden de worstjes gedroogd aan de lucht en na drie tot vier
weken kan de worst dan gegeten worden.
Na dit gesprek biedt Tijs ons een Hemels biertje en een
Hemels Tijs Worst Special-plankje met worst aan. Dat
smaakte verrukkelijk!! Het valt ons op dat Tijs een enorme
passie en gedrevenheid heeft om dit te doen.
Varken bij Sancta Maria | Foto’s: Ton van Seters
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vanaf Prijs
(EU)

Energie Accu
kWh

kWh/
100km

Actieradius
(km)

Gewicht
(kg)

50,0

14 ,7

350

161 1

40.000

385

Kia-e- Niro

64 ,0

16,6

1737

42.510

400

Hyundai-Kona-e

64 ,0

16,0

1685

39 .195

370

Audi-e-tron

83 ,6

22,6

2490

84 .100

440

Tesla X 100D

94 ,0

21, 4

2459

117.820

105

Smart EQ for 2

16,7

15,9

985

23 .760

Dik doen over eenvoudige natuurkunde

Batterijen en autorijden
Dick van Eck

Er is de laatste tijd veel te doen over de opslag van zonne-energie. We kennen heel veel
vormen van energie en daarmee ook heel veel vormen van opslag. De belangrijkste energie-

Merk
Tesla 3

opslag die we nu kennen is die van steenkool, aardgas of aardolie in de grond. Wij mensen
zijn in staat geweest deze zorgvuldig opgebouwde bio-energie er in no-time door te jassen.

En dan te bedenken dat de zon ons per dag ruimhartig
van energie voorziet, die we niet op het juiste moment of
op de juiste plaats nodig hebben. We moeten dan denken
aan duurzame zonne-energie of windenergie. Graag willen we, als we de weg op willen, de energie in een doosje
doen, zodat we die als accu of batterij kunnen meenemen
in plaats van een klotsende tank met benzine, gas of in de
toekomst waterstof.
Over batterijen dus. Het zijn
kleine chemische fabriekjes die
je aan het elektriciteitsnet of
aan je zonnepanelen kunt
hangen om ze op te laden
en waarop je daarna je auto
kunt laten rijden, met je
smartphone kunt bellen,
of je lampjes kunt laden
branden. Je batterij
levert de elektrische
energie, die je er
zojuist hebt
ingestopt.
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Voor energieopslag is het handig om het kilowattuur
(kWh) te gebruiken. Natuurkundigen zijn er op zich niet
blij mee, maar het is beter dan de calorie of wat een paard
in een dag kan volbrengen.

Verbruik en rendement
De elektriciteitsrekening leert ons dat we in Hees gemiddeld zo’n 3.500kWh per jaar verbruiken (€ 750). Een auto
(Tesla 3) verbruikt 0,147kWh energie per kilometer. Die
energie wordt voornamelijk verbruikt aan optrekken van
zo’n 1.600kg massa, remmen, de luchtweerstand van de
auto en de rolweerstand van de banden. Bij 20.000km per
jaar verbruik je dus 20.000 x 0,147 = 2.940kWh en dat is
al gauw in de orde van je jaarlijks huishoudelijk verbruik.
Hang je je auto aan het net, dan kost je dat dus zo'n
2.940 x € 0,22 = € 647.
Als je Tesla een benzinemotor had gehad en 6 liter
op 100km zou verbruiken, dan kom je op
(20.000/100) x 6 = 1.200 liter en dat kost je
€ 1.800. Dus voor een kleine € 1.150 minder rijd je ook nog eens veel schoner
maar wel met een auto die
zo’n slordige € 45.000
kost en die
Jan-met-depet niet
zomaar kan
betalen.
In die Tesla
zit een
Lithiumion batterij van
50kWh, terwijl 12 zonnepanelen op een dag 10 tot
15kWh kunnen leveren, die zou je dus

gemakkelijk op je batterij kunnen aansluiten; zo’n auto
is echt wel een slokop, om in benzinetermen te spreken.
Die batterij-inhoud kun je dus mooi als buffer voor je zonnepanelen aanwenden en als je er meer dan vijftig hebt,
dan kun je er én je auto op laten rijden én je huishouden
van energie voorzien. In een lange donkere winter, zal je
overigens toch naar Essent moeten, maar dan gaat het wel
helpen.
En dan nog iets: een benzinemotor is gebaseerd op ontploffinkjes van benzinedamp, waarbij de bougies zorgen
voor de ontsteking ervan. Bij die explosiemotor komt veel
warmte vrij en die moet worden afgevoerd (koelen dus).
Het rendement van zo'n benzinemotor is dus veel lager
dan die van een elektromotor (20% tegen 85%) terwijl de
verbrandingsmotor toch een staaltje van hoge ontwikkelingsgraad kent. De grote adder onder het gras is dat in
de keten naar het opladen van die batterij, ook veel rendementsverliezen optreden en dat huidige energiecentrales
nog steeds veel CO2 produceren.
Tegenwoordig zitten er complete computers onder de
motorkap, die niet alleen het gebruik optimaliseren, maar
ook zo ‘slim’ waren geprogrammeerd, dat zodra er iemand
met een meetsonde in de uitlaat kwam, de motor onmiddellijk zijn uitstoot verminderde. Het heeft Volkswagen
miljarden aan goodwill en boetes gekost.

Stressen
Met 50kWh en een verbruik van 0,147kWh/km kun je met
een Tesla zo’n 350km rijden, maar het zal er wel op neerkomen dat je na 300km al zenuwachtig begint te worden
wanneer je met vrieskou in een file staat, om moet rijden
of windkracht 8 tegen hebt. Tegen de overkill van zo’n benzinemotor kun je nauwelijks op. Er is eigenlijk geen andere
mogelijkheid dan via een batterij je energie op te slaan.
Alleen waterstof is een CO2 vrij alternatief, waarbij je op
een tank ruimhartig 500km kunt halen. We moeten er nog
een paar jaar op wachten, want er staan nog maar een
handvol van die H2 pompen in Nederland.

Dan is er nog het probleem
van het trage opladen. Bij
een pomp sta je niet langer
dan twee minuten 50 liter
benzine te tanken om weer
500km vooruit te kunnen.
Om een accu vol te krijgen heb je minimaal 30
minuten (snelladers) en maximaal
enkele uren nodig (thuislader). Probleem is
natuurlijk dat je heel veel stroom in weinig tijd uit het net
moet trekken (100Amp bij 220V levert 22kW in een uur),
en dat levert al gauw rokende kabels op. Een zorgvuldige
planning en geduld is dus een vereiste. Er is ook speciale elektronica nodig om Lithium-ion baterijen veilig en
efficiënt op te laden.
En als je met je auto van 1.500kg met een windvangende
caravan van 700kg een berg oprijdt van zo’n 1500 meter
hoog, dan kost je dat ongeveer de halve inhoud van je
brandstofcel, als je er dan ook nog de stoelverwarming of
de airco bij aanzet wordt een ritje door de Pyreneeën een
hachelijke onderneming en kun je zomaar in Lourdes gaan
hopen op betere tijden. In Nederland blijven en je auto niet
te zwaar beladen luidt voorlopig het devies.
In een tabel heb ik de actieradii van wat auto’s bij elkaar
gezocht met hun verbruik per km. Het leert ons dat elektrisch rijden een mooi, maar kostbaar alternatief is, als je
maar niet te ver wilt. Gewoon meer lopen, meer fietsen,
de bus of de trein nemen of straks de buizenpost van Elon
Musk, maar niet zijn raketdienst natuurlijk.
Bronnen: Tesla folder
https://ev-database.nl, je vindt er specificaties van alle e-auto’s
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion-accu
Dick van Eck is een natuurkundige, die zijn Saab oprijdt.
Tekening: Joop van Eck: van een opgewonden Saab93
(1:12; 5000km/jr)
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“Goed”, zegt Bob van de Water, eigenaar en overbuurman van Sancta Maria. “We zijn bezig met
het sloopwerk. De afgelopen vier jaar hebben
mensen antikraak gezeten in het pensionaat. Van
hen is de laatste in december vertrokken. Sinds
de zomer zijn we bezig met het strippen van de
kamers. Steeds als er een bewoner vertrok, konden we een kamer aanpakken.”

De onduidelijkheid zorgde er ook voor dat hij zich ging
afvragen of het mogelijk is met de huidige bebouwing het
plaatje financieel rond te krijgen. “We hebben met veel
partijen overlegd, maar we streven naar kleinschaligheid.
Zo was er overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Die hadden er wel oren naar. Het contract ligt
klaar: € 14,95 per asielzoeker per dag, tien jaar lang. Ik hoef
alleen maar een handtekening te zetten. Maar dat doe ik
niet. Als Sancta Maria een asielzoekerscentrum wordt,
heeft dat een te grote impact op de wijk.”

Pensionaat

Bob van de Water

Het had nogal wat voeten in de aarde voordat de containers voor sloopafval konden aanrukken. “In november
2014 hebben we het pand gekocht. Toen hadden we al
een jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de
beperkingen.” Omdat het een monument betreft, waarbij
de gebruiksmogelijkheden beperkt zijn en verbouwingen
duurder uitvallen, gaf de gemeente ter compensatie toestemming om op het terrein woningen te bouwen. Er kwamen twee plannen voor woningen achter op het terrein, die
voor nogal wat reuring in de wijk zorgden. Maar nadat in de
zaak rond het Tiemstrapand de rechter wonen zo dicht bij
de Energieweg verbood, staan die plannen nu in de ijskast.
Van de Water wil eerst weten of er überhaupt gewoond
mag worden. In het Tiemstrapand zou de geluidsbelasting
van de Energieweg te hoog zijn om bewoning toe te staan.
Moet er bij Sancta Maria dan een geluidsscherm komen? Of
moeten de huizen verder van de Energieweg af staan? Van
de Water bekijkt momenteel alle opties.
18
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Ook voor de wooneenheden in het pensionaat geldt die
kleinschaligheid. “We gaan niet met één zorgaanbieder
aan de slag die er bewoners in zet. We gaan met alle huurders afzonderlijk een relatie aan.” In eerste instantie werd
er uitgegaan van 37 appartementen voor begeleid wonen
in het pensionaat. In 2016 werd dat plan aangepast.

Kleinschalig
In de kapel is al wat gerenoveerd: er werd vorig jaar bij
een inspectie zwamrot geconstateerd. Die moest onmiddellijk aangepakt worden en dat is inmiddels gebeurd.
Het oorspronkelijke plan voor de kapel ging uit van het
plaatsen van een extra verdiepingsvloer. Dat is nu van de
baan. Hij staat wel in de vergunning, maar Van de Water
heeft er een hard hoofd in dat ie ook uitgevoerd wordt.
“Je doorbreekt daarmee de hele sfeer van het gebouw
en dat willen we niet”, zegt hij. “We kijken nu naar een
gebruik waarbij de ruimte intact blijft. Denk aan trouwerijen of begrafenissen.” Er staat buiten de kapel een klein
mortuarium. “Ik zie het zo gebeuren dat hier volgend
jaar al iemand opgebaard ligt.” De beoogde huurders
(yoga, dansen, theater/muziek, ateliers) zouden bij het
niet bouwen van de verdiepingsvloer, de begane grond
(af en toe) kunnen gebruiken. Goed voor de diversiteit en
kleinschaligheid.
“Voor de kapel zijn er al genoeg accountantskantoren en
horecaondernemers aan de deur geweest, maar als die
ruimte door één instantie wordt ingenomen, bepaalt die
vervolgens de hele sfeer. Dat is te dominant. En we willen
er ook geen horeca als in de Limoskazerne. Dat je hier een
kopje koffie kunt drinken als je je kind bij de dagopvang
hebt afgezet is prima, maar we willen niet dat er door de
week niks te doen is en dat het in het weekend afgeladen
vol zit. Kleinschalig, dat is het toverwoord. We zijn nu met
twee horecaondernemers in overleg waarbij we het idee
hebben dat die dat ook willen en kunnen.”
De houten keet die nu nog voor de kapel staat is aan het
einde van zijn leven. Er komt een nieuwe houten ruimte

Tekeningen voor het Combinatiegebouw Sancta Maria
(van Hontem architecten)

die twee keer zo groot is links achter de kapel. Op de oude
plek van de keet komt een nieuw gebouw. De Mariakapel
werd destijds ontworpen door architect Charles Estourgie.
Hij heeft ook het gebouwtje met het koperen dak tegenover het Radboudumc ontworpen. Vroeger zat daar een
bloemenzaak in, tegenwoordig rijschool Nova. Een kopie
van Hontem architecten Combinatiegebouw S
van dat gebouw komt nu voor de kapel te
staan.
architectuur
en stedenbouwkunde
Kerkstraat 3 6543 KE Nijmegen
T 024-3781125
E bureau@vanhontem-architecten.nl

Perspectieven
schaal:

Open dag

1:100

datum:

Ook bij de villa wordt gedacht aan kleinschalig gebruik. Er
kunnen acht praktijkruimtes voor alternatieve geneeswijzen in komen. Daarnaast komt er ook de huismeester te
zitten. Die kan bijvoorbeeld pakketjes aannemen en reserveringen voor de kapel regelen. De ruimte bij zijn kantoor
wordt de wachtkamer voor de praktijkruimtes in het pand.
Van de Water is al in gesprek met mogelijke huurders van
de praktijkruimtes.
Wonenbijmaria.nl wordt de nieuwe website waarop alles
te vinden is rond het verleden en de toekomst van Sancta
Maria. De site moet over een maand in de lucht zijn. Voor
wie dat niet af wil wachten is er op de laatste zondag van
de carnavalsvakantie een open dag op het terrein en in het
pand.

Foto’s: Ton van Seters

Hoe gaat het eigenlijk
met Maria?
Harry Havekes

Er komen nu 21 appartementen voor mensen die nu of
in de nabije toekomst zorg nodig hebben. Van de Water
denkt vooral aan oudere Heesenaren die zelf de telefoon
kunnen pakken of een alarmknop kunnen
indrukken als er iets mis is. Een huismeester of de 24 uur per dag aanwezige bhv’er
kan dan in actie komen. Het pensionaat
wordt verdeeld in veertien appartementen, waarvan de kleinste 40 m2 oppervlakte heeft, en zeven woonstudio’s waarvan
de grootste 70 m2 woonoppervlak heeft.
“Dit doet het meest recht aan het idee van
het pensionaat: oudere mensen die bijeen
leven. Het schurkt tegen beschut wonen
aan.” Voor deze verandering van de plannen is met Kerst een revisie op de al verleende bouwvergunning ingediend. Over
twee maanden moet er meer duidelijkheid
zijn of de bouw kan starten.
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Het Jozefklooster als SS-onderkomen,
1942-1944

Kerkstraat: Andelshof met SS-zuil

Grüsse aus
Nijmegen

twee en een halve maand. Maar al met al
hadden de Kerkstraat en de aangrenzende Dennenstraat zo een duidelijk Duitsmilitair stempel gekregen.

Henk Termeer

Sommige historische bronnen blijven bewaard omdat ze
een waarde voor verzamelaars hebben. Een mooi voorbeeld daarvan is de ansichtkaart. Die Duitse term is ook in
het Nederlands gangbaar geworden voor briefkaarten met
een foto aan de voorkant en ruimte voor tekst en adressering aan de achterkant.
Zo kwam ik er dankzij de Nijmeegse ansichtkaartenverzamelaars Jan Peters en Cees Bol (van de postzegel- en muntenhandel in de Van Welderenstraat) achter dat er diverse
ansichtkaarten bewaard zijn gebleven uit de drie jaren dat
het Jozefklooster en de aangrenzende villa Andelshof aan
de Kerkstraat in Hees door de Duitse bezetter gevorderd
waren om onderdak te bieden aan een SS-eenheid. Die
ansichtkaarten werden speciaal gemaakt voor de daar
gehuisveste SS’ers (tientallen, honderden?) en werden

vervolgens gebruikt om het thuisfront te laten zien dat ze
in bezet Nederland een mooi en modern onderkomen hadden en het daar heel goed maakten.

SS-symbolen
Zo is er een ansichtkaart bewaard van de refter van het
Jozefklooster in vol nazi-ornaat: met grote SS-symbolen
en een groot portret van de Führer aan de muur. Andere
ansichtkaarten laten de buitenkant van het klooster zien
met SS-wachthuisjes en schildwachten en een grote
SS-zuil in de voortuin. We weten uit een overzicht van in
Nijmegen door de Duitsers opgeëiste gebouwen dat het
Jozefklooster en ook het Dominicuscollege in juli 1942
gevorderd werden. Overigens kregen de eigenaren van die
gebouwen daar een schadevergoeding voor uitgekeerd.
In het geval van het Jozefklooster bijna 1.400 gulden voor

SS'ers voor het
Jozefklooster
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Op een van die ansichtkaarten is ook de
achterkant beschreven en daaruit komen
we te weten dat Untergruppenführer
Gerhard Rohde een aan zichzelf geadresseerde kaart heeft
geschreven. Zijn adres in Nijmegen luidde als volgt: 6.
(Gen.) SS-Kom., A ü E: Btl. 4, Nijmegen (Ndl). Die afkortingen
staan voor de 6e Genesenden SS-Kompanie, Ausbildungsund Ersatzbatailon 4. Het ging hier dus waarschijnlijk om
SS’ers die eerder in de strijd gewond waren geraakt en die
nu in dit klooster in bezet Nijmegen net buiten Duitsland
zelf werden verzameld en verpleegd om te herstellen en
om getraind te worden zodat ze weer konden worden
ingezet als reservetroepen.

Opera
Wat voor activiteiten er precies in het klooster plaatsvonden weten we (nog) niet, wél dat de manschappen daar
in het voorjaar van 1944 in het kader van het Kraft durch
Freude-programma van een voorstelling konden genieten
door een variétégezelschap ‘Strauss aus Wien’, net als de
beide reguliere Duitse militaire lazaretten in Nijmegen,

Kerkstraat: Studiehuis Jozefklooster, februari 1943

te weten die in Mariënbosch en Jonkerbosch. Het programma telde achttien opera- en dansnummers met klassiekers als de Radetzky-mars en scenes uit Die Fledermaus.
Maar de komst van deze SS’ers heeft voor Hees en
Nijmegen toch vooral nare gevolgen gehad. De vordering
van het klooster noodzaakte de paters om nieuwe onderkomens te vinden en in een daarvan vond in november
1943 de beruchte voedselvergiftiging plaats waardoor
negen paters kwamen te overlijden (www.oorlogsdodennijmegen.nl/gebeurtenis/cdd5230b-f710-4450-9795a17ab2c88408). Ook de arrestatie van de in concentratiekamp Neuengamme omgekomen Pieter Ruijsch van
Dugteren in augustus 1944 hield verband met het klooster.
Hij werd verraden door zijn dienstmeisje die verkering had
met een daar gelegerde SS’er (www.oorlogsdodennijmegen.nl/persoon/ruijsch%20van%20dugteren/4e8dd0272bb8-43e3-986548091ceccefa). Bij de
nadering van de geallieerde troepen ten slotte
werd de villa meteen
naast het gevorderde
Jozefklooster net voor de
bevrijding door de vluchtende SS’ers in brand
gestoken en grotendeels
verwoest.

Refter Jozefklooster,
februari 1943
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Column | Kwan

• De sokloze kleine
Soms ben ik best jaloers op ouders met kinderen die aan hun broek
of rok hangen. Een kind dat op visite het eerste uur op schoot zit en
de rest van de tijd binnen handbereik blijft, lijkt me zo heerlijk rustig.
Bovendien straalt kroost dat bij je blijft ook op jezelf af: bij mama is het
fijn en veilig.

Kribjesroute groot succes
Chantal de Hommel

Tijdens afgelopen kerstvakantie was het drukker dan ooit in Hees. Je
zag overal groepjes mensen lopen en ouders met kinderen op de fiets
die ineens halt hielden bij een huis of riepen: ‘Hee, hier staat er ook
eentje!’ Blije gezichten als ze weer een kerststal van de kribjesroute in
Hees hadden bewonderd.

De oudste en jongste kleine zijn veel te nieuwsgierig om mijn hand vast
te houden. Als ik met die twee op pad ga, ben ik binnen de kortste keren
de jongste kwijt en heeft de oudste een interessanter iemand gevonden dan haar eigen moeder. Op feestjes storten ze zich bij binnenkomst
op de taart of ander vertier. Zich even melden bij de moeder? Hoezo
dan? Verlegen op schoot ontdooien? Niets daarvan! De twee zijn al
meteen voor alles in. En reken maar dat dát op moeders afstraalt.

En er waren ook dit jaar weer heel veel mooie creaties bij. Prachtige
nostalgische kerststallen, maar ook een Nijntje-kerststal en een
kerststal van Lego. Als je alle 34 kerststallen had bezocht, kwam er
een spreuk uit en kon je kaarten winnen voor filmhuis LUX
in Nijmegen. Irma Bogers (70 jaar) en Jorn Houterman
(7 jaar) waren de gelukkige winnaars die naar een
film naar keuze mochten.

Ik hield dan ook mijn hart vast toen ik de jongste kleine opgaf voor een
proefles kleutergym. Zeker omdat hij vooraf te kennen gaf dat hij niet
zijn schoenen, niet zijn jas en niets van mij aan wilde trekken. Na flink
gestuntel, geklungel en gebrul zaten de jongste kleine en ik eindelijk op
de fiets. Voor een banaan wilde hij mee, maar wel op voorwaarde dat
hij geen sokken in zijn schoenen hoefde te dragen. Aldus geschiedde
het dat de sokloze kleine en ik net op tijd binnen strompelden bij de
SportQube* voor de peuter-oudergym. De docent zette een muziekje
op en… ik kreeg de kleine niet van me afgeschud! Hij klampte zich vast
aan mijn been en kneep zo hard in mijn hand dat ik mijn vingers nog
steeds niet voel.

Uiteraard zal de kribjesroute ook dit jaar weer
worden georganiseerd. En ook u kunt meedoen!
Opgeven kan nu nog niet, maar u kunt wel alvast
nadenken over leuke ideeën ;-) Meer informatie
over de kribjesroute en heel veel foto’s zijn te
vinden op kribjesroute.nl.

Toen ik halverwege de zaal achterom keek, zag ik een lijkbleek jongetje met roodomrande ogen en uitgestoken armen op me afstormen.
‘Mama?’ zei hij met trillende stem.
‘Hij is een beetje verlegen,’ zei ik tegen de docent met gepaste trots.
‘Ik heb geen sokken aan,’ piepte de jongste kleine.
* de SportQube is de nieuwe sporthal aan de Rosa de Limastraat

Kwan (1981) is getrouwd en moeder van twee kinderen. Ze zat
op het Dominicus College, studeerde daarna geschiedenis, maar
doet tegenwoordig “iets met cijfers” (business controlling). In
haar blog kwangie.com schrijft ze over haar leven.
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Foro’s: Ton van Seters, Dick van Eck, Simone Weijs

Het loopt wel los, dacht ik bij mezelf, maar de jongste kleine liep niet
één moment los. Als een Siamese tweeling bewogen we ons door de
zaal. Waar ik ging, daar ging hij. Liep ik naar links, liep hij naar links.
Ging ik naar rechts, ging hij naar rechts. We schuifelden zelfs synchroon
over de evenwichtsbalk.
Toen de docent opdracht gaf om door de zaal te rennen, zag ik mijn
kans schoon. ‘Kom op, kleine!’ riep ik enthousiast, ‘Wie het hardste kan!’
en ik sjeesde door de zaal, overtuigd dat de kleine, die altijd in is voor
een wedstrijdje, eindelijk los zou komen. Niets was minder waar.
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Altijd al willen adverteren in
de Stenen Bank?
Dat kan!
Bel of mail voor meer informatie:
024-3779839 | secretariaat@dorpsbelanghees.nl

Anne Hoekstra

Muziekschool Muziekopmaat voor
individuele- , groeps- en bandlessen.
Van 4 tot 88 jaar.

Gecertificeerd/gediplomeerd (sport)masseur

Bezoek de website: www.muziek-op-maat.nl
––Voor de individuele- en groepssporter in Hees
––Blessurepreventie en -behandeling
––Massage
––MTC taping (kinesio), o.m. effectief bij
menstruatiepijnen en hooikoorts
––MLD/Oedeemtherapie
m:

06 13162140
: info@massagepraktijkhees.nl
w : www. massagepraktijkhees.nl
e

< advertenties >

Aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs

Zangstudio Heeslust, www.francinevanderheijden.nl

te huur: groeps- en praktijkruimte
www.terra-nijmegen.nl • info@terra-nijmegen.nl
024-3780488 | 06-23615900
individuele- en groepstherapie | dans | trainingen | coaching |
yoga | cursussen | massage | meditatie …

VOOR DANSLESSEN, MUSICAL,
URBAN & BEWEGINGSLESSEN

ENGIE speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de
energiemix. In het kader van het ‘Energieakkoord voor duurzame
groei’ is Centrale Gelderland eind 2015 uit bedrijf genomen en
wordt de centrale komende jaren op een veilige en
verantwoorde manier ontmanteld.
Onder de projectnaam ‘De Groene Delta van Nijmegen’ wordt
gewerkt aan initiatieven voor kleinschalige en duurzame
energieopwekking op het terrein in Nijmegen. Er is naast het
in 2015 geopende zonnepark ruimte voor een LNG bunkerpunt
voor verschoning van de scheepvaart en een biomassa
centrale voor duurzame warmte en elektriciteit. Ook is er ruimte
voor andere bedrijven en instellingen die zich willen richten op
duurzaamheid, biobased economy en circulaire economie. ENGIE
zet zich in voor een goede relatie met de omgeving en werkt
graag samen aan verduurzaming, ook in de regio Nijmegen.

www.engie.nl

Groene Delta

Voor een persoonlijke uitvaartbegeleider in uw buurt
☎ 06 3434 2117 (dag en nacht bereikbaar)

IN HESEVELD, GROOTSTAL & DE SPORTQUBE
WWW.FLEXDANSSTUDIO.NL
FLEX DANSSTUDIO | BOKSDOORNSTRAAT 93 | NIJMEGEN
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www.najade-uitvaarten.nl

Najade Uitvaarten
de stenenbank
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< advertenties >

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

DENNENSTRAAT 69
6543 JP NIJMEGEN
024 - 377 00 06
INFO@THOONENBIKETOTAAL.NL
THOONENBIKETOTAAL.NL

ANAC Carwash kiest bewust
voor onze toekomst.

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

• verkoop
• aankoop
• taxaties
• verhuur

Therapeutische hulp bij o.a. angst, depressie,
concentratie, burn-out.
Begeleiding van leer- en studieproblemen.
Werkgeheugen Trainingen (Cogmed, Jungle Memory)
MyBrainSolutions voor mentale fitheid
Psychologisch onderzoek

deskundig advies en training
in social media & sales

Arksteestraat 13
6511 MX Nijmegen

Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen

T. 024 - 204 20 20
M. 06 - 27 32 91 21

024-3782314
info@gerjopieters.nl
www.gerjopieters.nl

info@demakelaarvannijmegen.nl

demakelaarvannijmegen.nl

ingrid thoonen
06 - 23 13 53 63

info@link-ing.nl
www.link-ing.nl

Met zorg voor
ons milieu

Met zorg voor
ons water

ANACcarwash.com

Met liefde
gewassen

ANAC Carwash

@ANACcarwash

ANAC Carwash: dé topklasse in auto wassen!

✆
ANAC Carwash StenenBank 87x126mm.indd 1

Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen

12-1-2016 10:20:04

Voor meer
informatie kunt
u bellen met:
(024) 377 40 03

> 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

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

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
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www.sfeerhuys.nl
T: 024-3790676
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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 Smits (hoofdredactie), Rutger Zwart (eindredactie), Wilma van
Seters-van Steen, Henk Termeer, Tony Schouten (namens bestuur) |
vormgeving: Simone Weijs, Michel Wolf | fotografie: Ton van Seters |
vaste medewerkers: Roos Biemans, Cor van den Donk, Dick van Eck,
Céline Habes, Harry Havekes, Kwan, Jaques de Vroomen | advertenties:
secretariaat

Marjon Otten (voorzitter), voorzitter@dorpsbelanghees.nl
Ton Ellenbroek (penningmeester), financien@dorpsbelanghees.nl
Jeannette van Mierlo (secretaris), secretariaat@dorpsbelanghees.nl
Tony Schouten, tonyschouten@kpnmail.nl
Ada de Groot, adg2401@yahoo.co.uk
Ab Verheul, abverheul@outlook.com, 06 575 1 6425

Redactieadres van de Stenen Bank

Secretariaat

redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Secretariaat VDH, Schependomlaan 120, 6543 XZ, Nijmegen
secretariaat@dorpsbelanghees.nl, 06 20 72 02 62

Kopij
Kopij inleveren voor 9 mei 2019 op het redactieadres.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen
al dan niet te plaatsen, te redigeren of in te korten.

Penningmeester

Lid worden?

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen

U kunt lid worden via een e-mail of telefoontje aan het secretariaat, of via
het contactformulier op de website van de vereniging. Het lidmaatschap
kost € 10 per jaar.

Groen Hees: Ab Verheul, abverheul@outlook.com, 06 575 1 6425
Historie: Jan Brauer, j.brauer@planet.nl
Leefomgeving: via secretariaat
Bouwdorp Hees: Lieke Schoormans, liekesch@hotmail.com
Cultuur: Dick van Eck, wgcultuur@dorpsbelanghees.nl

Bezoek de website en
volg de vereniging op facebook:
www.dorpsbelanghees.nl
www.facebook.com/dorpsbelanghees

financien@dorpsbelanghees.nl
IBAN: NL40 INGB 0000 349955 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Hees

Wijkagenten: 0900-8844
hans.zweers@politie.nl | john.striekwold@politie.nl

Meld-en Herstel: meldingen kunnen worden doorgegeven via
de Bel&Herstel APP of telefonisch: 14024

Wijkmanager: Anne-Marie Nannen, a.nannen@nijmegen.nl
Wijkbeheerder: Sanne Teuwsen, s.teuwsen@nijmegen.nl

Geïnteresseerd in de
geschiedenis van de
Nijmeegse vakbeweging?
De Stichting Vakbonds
historisch Archief
Nijmegen e.o. toont vanaf
29 maart haar meest
opmerkelijke archiefstukken
en nog veel meer in het Huis van
de Nijmeegse Geschiedenis |
Mariënburgkapel.
Meer informatie:
www.svan.nl of info@svan.nl

Veel plezier met uw Stenen Bank

