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De verjonging van het bestuur van de vereniging is heuglijk nieuws. Dommelstraatgenoten Michiel de Wit en Roel van Tiel 

komen samen met oude getrouwe Ab Verheul het bestuur versterken. Ze stellen zich verderop alle drie nader aan u voor.  

We hebben niet alleen aandacht voor de jeugd en de toekomst: Petra Kateman schreef een mooi portret van Fransje Brakkee, 

zonder wie ons groene Hees er een stuk grauwer zou hebben uitgezien. En over groen gesproken: Cor van der Donk 

concentreert zich deze keer in Vijftig tinten groen op de vierkante meters van zijn eigen tuin, inclusief hardnekkig puin, en om 

een mooie reden… Wilma van Seters zet weer een Heese ondernemer in de schijnwerpers en verder diverse aankondigingen 

van leuke en memorabele (zomer)activiteiten. Daar komt een bowl van vlierbessen – het eerste recept uit het Voedselbos – 

goed bij van pas. De redactie wenst u een mooie zomer!

Q Midzomernacht muziekfestival  > 22 juni vanaf 19.30 uur in de Petruskerk  > Zie pagina 8

Q Bouwdorp Hees   > 11 t/m 15 augustus in Dorpspark Hees  > Zie pagina 9

Q Dorpsfeest Happy Hees  > 7 september,  16.00-21.30 uur in Sancta Maria (Bredestraat 170)  > Zie pagina 22

Q Bachcantates  > 8 september,  19.30 uur in de Petruskerk

Q Nachtommetje Hees  > 5 oktober, 19.30 uur  > Zie pagina 10

ZomeragendaZomeragenda

Velen kennen Fransje Brakkee uit de buurt. Ze heeft 

in de periode dat ze in Hees woont als deelnemer 

van de Werkgroep Park Hees (nu Werkgroep Groen) 

een belangrijke bijdrage geleverd aan de parken die 

hier de afgelopen jaren zijn heringericht. Alles wat 

groeit en bloeit… 

Interview met Fransje Brakkee

Een boom, daar  
je gedachten    

Petra Kateman

Ze laat trots de kruiden en struiken in haar verwilderende 

tuin zien. Ze oogt steeds brozer tegenwoordig en ze woont 

alleen sinds haar man Fons is overleden. Een interview met 

Fransje Brakkee: dat wordt niet helemaal een chronologisch 

verhaal met een duidelijke kop en staart. Fransje heeft in 

toenemende mate oog voor een ruimte die groter is dan het 

leven met horloges, iPhones en tomtoms. Ze ziet iets meer 

achter het uiterlijk van dingen – dat wat van voorbijgaande 

aard is – het wezenlijke, dat onvergankelijk is.

Ze begon aan een studie biologie, waarmee ze in eerste 

instantie de onderzoekskant uit wilde. Maar het werd haar 

steeds duidelijker dat het haar minder ging om de biolo-

gie als natuurwetenschap en dat haar interesse lag bij de 

expressie van het leven. Pas bij het tentamen Nederlandse 

Flora ging voor haar ‘het paradijs open’. Niet zozeer van-

wege het leren van de Latijnse namen, ze werd vooral geïn-

spireerd door de uitdrukking van het wezenlijke van een 

plantenfamilie. Na haar studie ging ze lesgeven, als laatste 

hang  je al  
in   

Fo
to

’s
: T

on
 v

an
 S

et
er

s



destenenbank   |   juni 20192 3destenenbank   |   juni 2019

Dat was al eerder het geval, toen de heer T. van Eeten 

hoofd van de plantsoenendienst was (in de periode 1970 -  

1990). Aan hem bewaart ze dierbare herinneringen. Hij 

was een man met passie voor zijn vak en van hem leerde  

ze veel over bomen.

Groen in Hees
Ze woonden lang in een groot oud huis aan de 

Barbarossastraat, met uitzicht op een rode beuk, waar hun 

vier kinderen opgroeiden. Daarna vingen ze er voor korte 

of langere tijd tientallen mensen op. Zij verhuisden naar 

een nieuwe woonplek, Hees, een mooie rustige, groene 

buurt met aardige en actieve mensen. De grote bomen 

voor het klooster op de Kerkstraat noemde ze de koning 

en koningin van Hees. Alles wat groeit en bloeit, bleek een 

gezamenlijke interesse van haar en Arie Kooij. Dankzij zijn 

verhalen over Hees werd ze actief in de werkgroep Groen. 

Voor de Stenen Bank schreef ze jaren stukjes over ‘Bomen 

in de Buurt’ en ze maakte het Beukboekje over de beuken 

bij de Petruskerk, die onder grote belangstelling van kinde-

ren en omwonenden, werden gerooid. 

Ontvankelijkheid
In de levensfase waarin Fransje zich nu bevindt, beseft ze 

meer en meer dat er verschillende werkelijkheden zijn en 

er treedt een verschuiving op in haar bewustzijn: van het 

alledaagse waakbewustzijn, de werkelijkheid van onze 

dromen en fantasieën en de actieve verbeelding, die zij in 

het werk voor Park Hees zo nodig had, naar de relatie tot 

haar eigen ouder wordende lichaam en naar ontvankelijk-

heid: ‘Je kunt niet alles met willen en denken…’ Ze komt 

meer toe aan een niveau van ontvangen, ook bij de hulp 

die ze nodig heeft. Ze vertaalt teksten uit het Hebreeuws. 

Ook daarin zoekt ze naar het wezenlijke dat vanonder de 

oppervlakte van de kale tekst ontvangen kan worden. 

Fransje hoopt hiervoor nog veel ruimte te vinden en die 

ruimte te delen met andere mensen: ‘Waardoor je beiden 

een beetje lief en leed en leven ontvangt en in beweging 

kan komen.’

op de PABO Klokkenberg. Ze vond het mooiste 

om haar  studenten – en via hen de kinderen op 

de basisschool – ruimte te bieden om contact te 

hebben met levend materiaal, in de klas of buiten. 

Dan kwamen hun eigen vragen op en werden zij 

meer gemotiveerd om te luisteren, of om verder 

te zoeken, lezen of denken. Zo kon er een relatie 

groeien tussen het kind en de levende natuur.

Inter-esse
Interesse is het sleutelwoord. Het woord ‘interesse’ 

stamt af van het Latijn: inter (tussen) en esse (zijn). Het 

gaat dus om ergens ‘tussen zijn’. Wat Fransje boeit is wat 

er gebeurt tussen bomen en planten en mensen. Bomen 

ziet ze als een soort engelen die je op je weg begeleiden: 

‘Een boom, daar hang je al je gedachten in. Als je verhuist, 

verlies je niet alleen het uitzicht op de boom bij je huis, 

maar een stuk van je leven.’

Werkgroep Groen
Ook in de Werkgroep Groen merkte ze dat verbinding leg-

gen met de mensen met wie je samenwerkt tot de mooiste 

resultaten leidt. Geef mensen een beeld van wat je voor 

ogen hebt, bouw samen aan dat beeld en maak gebruik 

van wat er al is (aan bomen en planten). Fascinerend vindt 

Fransje het verhaal rondom de vlechtheggen die ook in 

Hees zijn uitgeprobeerd. Julius Caesar verwijst al naar de 

vlechtheggen in Nederland. Ze hielden hem tegen bij het 

innemen van nieuw gebied. Goed, de vlechtheggen hier 

zijn niet helemaal geworden wat ze voor ogen had. Er is 

een bepaalde snoeitechniek voor nodig. De communicatie 

met de gemeente verliep toen slecht. Maar bij de aanleg 

van het parkdeel achter het zwembad vanaf 2000, was die 

samenwerking optimaal. Ook met de plantsoenendienst. 

Koning en Koningin van Hees voor klooster Kerkstraat

Distelpark:  Fransje is medeontwerpster

Move in zomers Dorpspark Hees

Mensen verbinden met sport en spel
Misschien heb je ze op een warme augustusdag wel eens gezien in het Dorpspark Hees: groepjes kinderen 
en jongeren die voetballen, verstoppertje spelen of knutselen. Ze worden begeleid door de vrijwilligers van 
Move@Nijmegen. Hoog tijd om hier meer over te leren. Ik spreek met Emmely de Vries en Erik Westerhof, die 
de activiteiten in het park aan de Kometenstraat organiseren.

De groep in Nijmegen is begonnen vanuit Athletes in 

Action, een landelijke organisatie die vanuit kerken in 

 verschillende steden activiteiten opzet voor kinderen en 

jongeren. Ze zijn in Nijmegen begonnen met het aanbie-

den van activiteiten in Hatert, later ook in Lent, en sinds 

drie jaar in Hees / Heseveld. De afdeling in Nijmegen is een 

paar jaar geleden afgesplitst van Athletes in Action, en 

apart verder gegaan als Move@Nijmegen. Emmely geeft 

aan dat dit veel voordelen heeft: ze komen nu in aanmer-

king voor gemeentelijke subsidies en de lijntjes binnen de 

organisatie zijn een stuk korter. Daardoor kent iedereen 

elkaar ook echt en ontstaat er een soort gemeenschap. 

Navolging van Jezus
Het ontstaan van zo’n gemeenschap is belangrijk voor 

Move. Zij zien een voorbeeld in Jezus, die nadrukkelijk met 

iedereen contact legde en zijn leven met hen deelde. Erik 

en Emmely geven aan dat Move voor hen een manier is om 

dit voorbeeld te volgen, om een gemeenschap te  creëren 

door verbindingen te leggen met en tussen mensen. Net 

als bij Jezus staat Move open voor iedereen, ongeacht 

geslacht, afkomst of geloof. Erik zegt resoluut: “Iedereen  

is welkom.”

Zomerweek
Hun hoofdactiviteit is het zomerproject in augustus, 

waarin ze ’s middags en ’s avonds in het park lekker met 

kinderen en jongeren sporten en spelen. Dit jaar vindt dit 

van 5 t/m 9 augustus plaats. Het programma voor de acti-

viteiten wordt deels voorbereid, maar er is ook ruimte voor 

de kinderen om aan te geven wat ze willen doen. Er wordt 

door de jongeren veel gevoetbald, maar ook basketballen 

of volleyballen kan. Met de kinderen worden spelletjes als 

tikkertje of verstoppertje gedaan. Afgelopen jaar hadden 

ze ook een plek ingericht om te knutselen, wat enthou-

siast werd gebruikt door de wat jongere kinderen (en 

hun ouders). Als afsluiting is er een grote barbecue, waar 

iedereen aan mee mag doen, en ook ouders zijn expliciet 

uitgenodigd.

Ze zijn nog aan het kijken welke leuke activiteiten ze kun-

nen toevoegen, bijvoorbeeld een vossenjacht. En ze willen 

meer aandacht voor de meiden, zijn nog aan het zoeken 

welke activiteiten ze hen kunnen bieden. Zo blijft het een 

groeiproces.

Contact leggen
De activiteiten tijdens het zomerproject zijn natuurlijk 

erg leuk, maar wat echt belangrijk is voor Move is het 

contact met en tussen de kinderen en volwassenen. 

Emmely en Erik vertellen over een groepje jongeren dat in 

het park rondhing als zij bezig waren, en die na een tijdje 

ook mee gingen doen. Ze werden daarmee even uit hun 

sleur gehaald, hadden echt plezier. Maar belangrijker: 
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Erik ging het gesprek met ze aan, luisterde, en leerde 

ze kennen. “Het is belangrijk dat ook deze jongeren 

gezien worden,” en dat is precies wat Move beoogd: 

verbondenheid. 

Communities
Zo’n zomerproject is voor Move dan ook niet voldoende 

om hun doel te bereiken; het is simpelweg te kort om 

een blijvend gevoel van verbinding te krijgen. Daarom 

is er elke maand een terugkommiddag, wat Move 

zelf de ‘Communities’ noemt. Dan gaat er een kleiner 

groepje vrijwilligers weer met de kinderen en jongeren 

aan de slag, zodat er echt een band kan ontstaan. 

Die verbondenheid is de kern van wat Move wil berei-

ken: dat het initiatief niet meer alleen vanuit de vrij-

willigers komt, maar dat er ook onderling tussen de 

jongeren een band ontstaat door het samen sporten en 

spelen. Dit moet nog groeien, en Erik en Emmely geven 

aan dat het soms nog wat lastig is om elke maand de 

Communities met genoeg vrijwilligers vast te houden. 

Daar ligt nog een uitdaging.

Vrijwilligers
De meeste vrijwilligers komen vanuit de Gereformeerde 

Kerk waar Emmely en Erik ook lid van zijn. Ze begelei-

den het voetbal, doen mee verstoppertje, zetten de 

knutselspullen klaar. Er is inmiddels een min of meer 

vaste groep ontstaan: “Dat is erg fijn, want dan is er ook 

een routine,” aldus Emmely, dan hoeven ze niet meer 

elk jaar alles uit te denken. Ruimte voor meer vrijwilli-

gers is er altijd, ook daarin staan ze voor iedereen open.

Programma & praktische info
Activiteitenweek 5 t/m 9 augustus  

in het Dorpspark Hees

14.00 – 16.00 uur: Sport en spel voor kinderen  

van 0 tot 12

19.00 – 21.00 uur: Sport en spel voor tieners  

en jongeren

Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig

Communities: elke 2e zondag van de maand,  

14.00 – 16.00 uur in het Dorpspark Hees.

Meer informatie: www.move-nijmegen.nl

Via Instagram: move.heseveld

Meehelpen als vrijwilliger? Meld je aan via de  

website of mail naar info@move-nijmegen.nl

Wat een vreselijke klap 
op 25 september 1944!
Ik was laatst voor het eerst sinds lange tijd weer eens 

in het grondig vernieuwde Nationaal Oorlogs- en 

Verzetsmuseum in Overloon. En kwam daar onverwacht 

oog in oog te staan met een levensgroot exemplaar van 

een B25 Mitchell bommenwerper. Wat een joekel van een 

vliegtuig! Dat zo’n knaap van een bommenwerper ooit 

in het hartje van Hees is neergestort, valt bijna niet te 

bevatten. En toch was dat precies wat er op 25 september 

1944, enkele dagen na de bevrijdingsstrijd om Nijmegen, 

gebeurde. Drie bemanningsleden kwamen daardoor om 

en vier inwoners van Hees. Van het toestel bleven alleen 

brokstukken over en van de twee woningen in het huisje 

naast Heeslust en tegenover de Petruskerk niet meer dan 

een rokende puinhoop. Van de bluswerkzaamheden na die 

crash is een kort stukje film bewaard gebleven. Dat gaan 

we als Werkgroep Historie Hees laten zien op woensdag  

25 september en ook laten we de laatste ooggetuige van 

die reuzedreun, de 100-jarige mevrouw Riet Las, haar 

verhaal vertellen. Het is dan immers 75 jaar geleden dat 

die ramp plaatsvond. Burgemeester Bruls zal bij die jaar-

lijkse herdenking van de Heese oorlogsdoden een nieuwe 

informatieve gedenkplaat over de crash onthullen. En mis-

schien, heel misschien komt er bij die plechtigheid weer 

een bewaard gebleven exemplaar van de B25 overvliegen.

Henk Termeer

Isolatie is goed voor het milieu en verhoogt je woon-

comfort. Het is ook een rendabele investering, zo verdien 

je de kosten van spouwmuurisolatie in drie à vier jaar 

terug door een lagere gasrekening! Omdat elk huis anders 

is en er verschillende vormen van isolatie zijn, hebben we 

als buurtteam Duurzaam Hees besloten om onze tweede 

campagne te richten op isolatie. Om het je zo makkelijk 

mogelijk te maken hebben wij ons er alvast in verdiept. 

Samen met een onafhankelijk energie-adviseur van Nibag 

hebben we voor vloer- en spouwmuurisolatie de meest 

geschikte leverancier uit de regio geselecteerd. Op onze 

buurtbijeenkomst over isolatie op 28 maart hebben we 

aan zo'n 60 aanwezige buurtgenoten veel nuttige infor-

matie over isolatie verstrekt èn het scherpe aanbod van 

Duits Isolatie gepresenteerd.

Inmiddels hebben zich al ruim 70 wijkbewoners aan-

gemeld voor de isolatiecampagne, de eerste woningen zijn 

zelfs al onder handen genomen!

Op www.duurzaamhees.nl lees je precies wat het aanbod 

van Duits Isolatie inhoudt. Ook jij kunt nog deelnemen 

aan de campagne, op de site kun je je hiervoor vrijblijvend 

aanmelden. 

Als je dat doet volgt een aantal stappen:

–  Duits Isolatie brengt een bezoek om de precieze vraag 

en situatie in kaart te brengen (door de vele aanmeldin-

gen kan dit even duren).

–  Op basis van dit bezoek, waarbij indien nodig bijvoor-

beeld ook met een camera in de spouwmuur gekeken 

wordt, wordt een specifieke offerte van de werkzaam-

heden opgesteld.

–  Je besluit op basis van deze offerte wel of niet de werk-

zaamheden te laten uitvoeren, tot die tijd is het traject 

op vrijblijvende basis.

–  Duits Isolatie schat in dat de uitvoering binnen 

ca. 8 weken na ondertekening van de offerte kan 

plaatsvinden.

–  Betaling gaat op basis van facturering na oplevering met 

een betalingstermijn van 14 dagen.

–  Doel is dat je er vóór de volgende winter warmpjes bijzit!

Duurzaam Hees wil bewoners informeren, enthousias-

meren 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.

Nieuwe campagne van Duurzaam Hees

Isoleer je woning            Susan Pot

Buurtbijeenkomst over isolatie
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Het gebied is versnipperd in meerdere kleine percelen en 

er is nooit een duidelijk plan voor geformuleerd. Ongeveer 

twaalf jaar geleden is er een gemengde haag ingeplant 

door de werkgroep Groen Hees. Het gebied is altijd 

extensief beheerd door de gemeente, wat heeft geleid 

tot graslanden met een aardige rijkdom aan bloemen en 

wilde planten. In 2017 is het Voedselbos Novio ingeplant. 

Dat perceel zal zich ontwikkelen met een rijke biodiversi-

teit. Maar volgens de werkgroep heeft het totale gebied 

van Park-West nog meer potentie voor ontwikkeling van 

natuur. Vandaar het plan Verrijking Park-West. 

Achtergronden
De doelstelling bevordering natuur en biodiversiteit is 

gebaseerd op drie punten. In de eerste plaats is meer 

natuurontwikkeling noodzakelijk. Duits-Nederlands 

onderzoek in 2017 toonde aan dat in 27 jaar de hoeveelheid 

insecten met meer dan 75% is afgenomen. In de nationale 

bijenstrategie van het ministerie van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit staat onder meer dat het belangrijk is 

ook in de stad de leefomgeving van wilde bijen en andere 

insecten te versterken. Ten tweede publiceerde het minis-

terie van Landbouw in 2017 een nieuwe rode lijst vogels. 

Twee soorten van deze lijst komen nu nog voor in het 

park-west: de Boerenzwaluw (nestelend) en de Torenvalk 

(voedsel zoekend). Met versterking van biodiversiteit in dit 

gebied wordt voor deze bedreigde soorten de overlevings-

kans vergroot. Ten derde is het belangrijk dat kinderen in 

Nijmegen-west in aanraking komen met natuur.

Buffer
Doel van het plan is onder andere de beleving van het park te 

versterken, zodat verblijf in dit park aantrekkelijker wordt. 

Verder is het de bedoeling de natuur en de biodiversiteit te 

versterken en zo bij te dragen aan de uitdaging van deze 

tijd: ontwikkeling van duurzaamheid en versterking van 

natuurwaarden. Ook na 2018 werkt Nijmegen aan de doelen 

van Groene Hoofdstad. Ten slotte is het belangrijk de groene 

bufferzone tussen de Energieweg en de woon- en leef-

situatie van bewoners van Nijmegen-West te versterken.

Twintig maatregelen
Het plan omvat ruim twintig maatregelen waarmee de 

natuur in het park wordt gestimuleerd. Dit betekent meer 

bloeiende planten, struiken en bomen, meer bloemrijk 

grasland, meer insecten, vogels en kruipende dieren en 

ook meer roofvogels. Dit alles is aantrekkelijk voor wande-

laars en leerzaam voor kinderen.

De belangrijkste onderdelen van het plan zijn:

 −  Aanplant van ruim 100 strekkende meter aan gemeng-

de hagen en een 14 tal bomen. Deze bomen en strui-

ken zijn speciaal geselecteerd. Ze zijn alle inheems, 

bloeien rijk en dragen veel vrucht. 

Hierdoor is er het hele jaar door 

aanbod van voedsel en nestelge-

legenheid voor insecten en vogels. 

Hierdoor neemt het aantal insec-

ten, vlinders, vogels en kleine krui-

pende  dieren toe. Dit leidt weer 

tot meer roof vogels zoals toren-

valk en buizerd. De toename van 

veel bloeiende heesters en bomen 

is ook aangenaam voor het oog.

 −  Het storende 

uitzicht op 

hekwerken 

en bedrijfsge-

bouwen wordt 

af geschermd 

door levend 

groen. 

 − Op het perceel 

van de hoek 

Wolfskuilseweg 

en Energieweg 

wordt een tiny forest ingeplant. 

 −  Beter beheer van de twee waterpoelen, waardoor 

 kikkers beter kunnen overleven.

 − Verbetering van wandelpaden.

 − Twaalf nestkasten voor spreeuwen en een nestkast voor 

de torenvalk.

 −  De vestiging van drie houtrillen zodat er schuil- en 

 nestelgelegenheid is voor vogels. insecten en kruipende 

dieren.

 − Het maaibeleid van de gemeente wordt nog verder ver-

fijnd. Op sommige plekken wordt niet meer gemaaid of 

alleen nog maar op afroep. Op andere plekken wordt 

nog verstandiger gemaaid – vaker of juist minder. 

Hierdoor zal de rijkdom aan  bloemen nog verder toe-

nemen. Dit leidt weer tot meer vlinders, insecten en 

vogels.

 −  Er komt een extra perceel bloemrijk grasland.

 −  Er komt een aparte zone als insecten-oase met een 

bijenhotel.

 − De historische rij perenbomen wordt voortaan beheerd 

door een expert.

 − Het oostelijk deel van de populierenlaan wordt omge-

bouwd tot een laan met Lindebomen.

Namens de Werkgroep Groen Hees,

Ab Verheul

Geef een stem aan dit plan!

De kosten van het plan worden geschat op 16.000 euro. 
Een deel van het budget wordt gedekt door inzet van 
vrijwilligers bij het aanplanten van de gemengde hagen 
en de aanleg van de houtrilllen. Er hebben zich al zes vrij-
willigers gemeld om te helpen bij het aanplanten. Nog 
meer hulp is welkom. U kunt het volledige plan inzien op 
de website van de Vereniging Dorpsbelang Hees (www.

dorpsbelanghees.nl). Het plan is ook gepubliceerd in Mijn 
Wijkplan.nl U kunt een stem geven aan dit plan zodat er 
ook meer financiering beschikbaar komt. 
Ga naar www.nijmegen.nl/mijnwijkplan > klik op wijk-
informatie, selecteer Hees > Stem voor dit plan: > ga naar 
rechtsboven en klik op inloggen – maak een account 
(e-mailadres en wachtwoord) – log in en geef vervolgens 
een like door te klikken op het icoon van het hartje bij het 
plan.

Plan Verrijking Park-West:   meer natuur midden in de stad

De werkgroep Groen Hees heeft ruim een jaar gewerkt  aan een plan 
voor verrijking van Park-West. Het plan  betreft het gebied tussen 
Industrieweg – Oscar Carréstraat – Bredestraat en Energieweg.
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muziekfestival 2019

Let the sunshine in!  
Hees kookt over van muzikaal talent!

Kom dus naar het Midzomernacht Muziekfestijn in de Petruskerk op: 
Zaterdag 22 juni, aanvang 19:30 uur, einde ca. 21:30 uur

Thema:

–  K l i m a a t  – 
Muziek voor en door Hees in alle vormen en stijlen: 

Zang, piano, hoorn, spinet, gitaar, koor, pop, klassiek, muziekopmaat en …? 

Toegang gratis!

Schrijf je 
vandaag nog in!

www.bouwdorphees.nl

2019
Column | Kwan

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.

Hardloopschema voor ouders

Ik ben altijd een beetje jaloers op mensen die een mara-

thon kunnen lopen. Hoe fijn is het om te weten dat je in 

geval van nood 42.2 km aan een stuk kunt rennen? Als 

je achterna wordt gezeten door een beer bijvoorbeeld, 

werkt kramp in je kuiten bepaald niet in je voordeel. Al 

beweert manlief dat je ‘op een beetje adrenaline ook 

best een eind kunt lopen’, ik vertrouw er liever niet op. 

Nu bestaan er hardloopschema’s in alle kleuren en 

maten. Je hebt schema’s voor beginners, voor de abso-

lute beginners en voor de échte beginners, want andere 

beginners zijn – met alle respect – nep-beginners. Alles 

wat je nodig hebt, vind je terug op internet. Hoe je je 

linker- voor de rechtervoet moet zetten bijvoorbeeld, 

maar ook wat je (niet) moet eten, drinken of aantrek-

ken. Hoe je het lopen beter volhoudt en hoe je sneller, 

vlugger en vlotter kunt lopen. 

Toch kon ik op het internet nergens het schema der 

schema’s vinden: het Hardloopschema voor Mensen 

met Kinderen. Ik weet als geen ander hoe het is om 

nergens tijd voor te hebben. Vaders, moeders en 

verzorgers vragen nu eenmaal om een ander, eigen 

schema. Daarom deel ik bij deze graag het simpele, 

maar zeer effectieve Hardloopschema voor Mensen 

met Kinderen. Geen verplichte trainingen, geen onmo-

gelijke planningen, geen onhaalbare doelen. Wel effi-

ciënt omgaan met je kostbare tijd en een maximaal 

resultaat. 

Heel veel loopplezier toegewenst! Ik hoor graag de 

succesverhalen. 

Het schema:

10 seconden stilte: haal adem en geniet

20 seconden stilte: haal adem, maar spits je oren

30 seconden stilte: houd één voet aan de grond

60 seconden stilte: zet beide voeten op de grond

2 minuten stilte: loop vast in

5 minuten stilte: zet je schrap voor een sprint

10 minuten stilte: trek een sprint naar je kind, je bent 

waarschijnlijk al te laat. 

Adem in, adem uit, je wordt vanzelf sneller.

10 jaar!
11 t/m 15 augustus
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Nacht van  
de Ommetjes 
2019

De nachtburgermeester heeft de aftrap weer gedaan voor 

alle wijken in Nijmegen. In haar openingsrede werden de 

Ommetjes van Nijmegen-Oost en Hees als meest succes-

volle voorbeelden genoemd. De ommetjes staan dit jaar in 

het teken van de bevrijding, zo heeft de nachtburgermees-

ter bepaald.

Dat verplicht ons, als organisatie van het Ommetje van 

Hees, ook dit jaar weer ons best te doen om leuke adressen 

en activiteiten te vinden. Bij de opstart zijn er al een paar 

zaken geregeld. De route wordt ieder jaar iets verschoven 

en zal dit jaar in het ‘centrum’ van Hees liggen. Het deel 

westelijk van de Wolfskuilseweg. Het thema ‘Oorlog en 

bevrijding’ wordt in september uitvoerig herdacht bij het 

Petruskerkje en zal ook in het Ommetje terugkomen.

Ook ligt de startlocatie al vast. De kapel van Sancta Maria 

is ons aangeboden door Bob van de Water. Daar zijn we 

heel blij mee omdat deze plek zeer centraal ligt en de 

mogelijkheid geeft om na terugkomst gezellig na te praten 

en iets te drinken. In de kapel zal ook een fototentoon-

stelling te zien zijn waar de verbouwing van het complex 

zichtbaar wordt gemaakt. 

Er hebben zich al mensen gemeld die hun huis of tuin 

beschikbaar stellen voor een spannende activiteit. Maar 

op dit moment kunnen we nog wel enkele activiteiten 

gebruiken. Dus, mocht je in het deel van de wijk zitten 

waar het Ommetje plaatsvindt en heb je een leuke hobby 

of andere activiteit die je met je buurtbewoners wilt delen, 

dan vragen we je om je te melden bij de organisatoren 

(wgcultuur@dorpsbelanghees.nl). En natuurlijk hopen we 

dat je de avond van zaterdag  

5 oktober alvast vastlegt in je agenda.

op zaterdag 5 oktober

Bert Jansen

V I j f t I G 
t I N t e N 
G r O e N

Cor van der Donk

Naar aanleiding van de vorige column hebben drie jonge 

bewoners zich aangemeld voor de Werkgroep Groen 

Hees: Floortje, Neeltje en Toine. We zijn er erg blij mee, 

maar als een rupsje nooit genoeg hoop ik dat er nog meer 

mensen volgen, vooral geïnteresseerden in leefomgeving.

Waar ik het over wil hebben… Misschien ken je het wel. 

Je verandert één hoek in de tuin en voor je het weet 

moet het terras verplaatst worden en liggen alle terras-

stenen op een stapel te wachten; een stapel die daarna 

minstens drie keer verplaatst moet worden omdat je 

net dáár iets anders moet doen. Omdat het toch al een 

puinzooi is breek je het muurtje naast de trap ook maar 

vast af. De te smalle trap is immers al jaren een doorn in 

het oog en moet echt breder. Metselen blijkt een beroep 

te zijn, maar na veel passen en meten lukt het. Inmiddels 

ben je een polsbrace verder. Ondertussen probeer je alle 

planten en struiken die nu een betere, vooral mooiere 

plaats hebben gekregen liefdevol in leven te houden. 

Het nieuwe terras moet nog even wachten omdat een 

gemetseld bankje ook een leuk idee is en de vijver ver-

dient echt een betere plek, maar waar precies?

Eigenlijk wil ik het hier niet over hebben. Omdat de trap 

breder moet, moet er een stuk van het terras afgegra-

ven worden. Terwijl ik graaf kom ik met toenemende 

schaamte puin tegen uit een eerdere veranderwoede. 

Het leek jaren geleden slim om oude plavuizen en stenen 

en zelfs oud vijverplastic in het gat te dumpen waar toen 

de vijver lag. Nu trek ik de conclusie dat het verleden je 

ongenadig kan achtervolgen en breng ik het puin alsnog 

naar de DAR. 

En eigenlijk wil ik het hier ook niet over hebben, maar 

over iets heel anders: 3 mei is onze kleinzoon Milo gebo-

ren, wat een rijkdom! Ik verheug me er nu al op dat hij en 

zijn ‘grote’ zus Janne naast elkaar op de verbrede tuin-

trap zitten en zien hoe opa van de vijver een zandbak 

maakt. 

Groene krieken worden rood,  
kleine kinders worden groot. 

Lies Haveman

 

Eten en 

drinken uit 

Voedselbos 

Novio

Elk seizoen een 
smakelijk recept in 

de Stenen Bank 
dat je kunt maken 

met minstens 
één ingrediënt 

uit ons voedselbos 
(of omgeving)

In dit juninummer 
een heerlijk zomerse bowl 

van vlierbloesem en 
kruiden, met of zonder

 alcohol.  

zomerse bowl 

van vlierbloesem

INGreDIëNteN
2 biologische citroenen

1 biologische sinaasappel
5 takjes hondsdraf

¼ liter vlierbloesemsiroop (zelf maken? www.
vlierbessen.nl/recepten/vlierbloesemsiroop)

¾ liter droge witte wijn
¾ liter droge sekt (mousserende wijn)

2 trosjes vlierbloesem
20 madeliefjesbloesem

veel ijsblokjes

BereIDeN
Citroenen en sinaasappel goed wassen en in 
heel dunne schijfjes snijden. Hondsdraf was-

sen en droog schudden.
–

Doe de schijfjes citroen en sinaasappel, de 
hondsdraf, vlierbloesemsiroop en de helft van 
de wijn in een grote, brede glazen kom (bowl-

schaal ) en laat alles, afgedekt ongeveer 30 
minuten trekken. Zet de resterende wijn en de 

sekt op een koele plaats.
–

Doe een flinke hoeveelheid ijsblokjes in de 
bowl-schaal en roer ze door. Schenk de reste-

rende wijn en sekt erbij. Schud de trosjes vlier-
bloesem uit (om ze van eventuele insecten te 
ontdoen) en doe ze met de madeliefjes in de 
schaal met de bowl. Roer nog even kort door 

en serveer meteen.
–

Ook lekker zonder alcohol: vervang wijn en 
sekt door ¾ liter kruidenlimonade of gember-
bier (ginger ale) en ¾ liter mineraalwater, of: 

½ liter tonic en 1 liter gemberbier.

Het recept is voor 
10 glazen à 200 ml. 

Bereidingstijd ca. 15 minuten, 
marineertijd ca. 30 minuten

Dit recept komt uit: Diane Dittmer, Koken uit de natuur; lekker, 

gratis en gezond, Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen
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Zijn we klaar voor de volgende ronde?

Kunstroute 2019 trekt meer  
 dan 200 bezoekers
De kunstroute, die op 13 en 14 april voor de eerste keer in Hees is georganiseerd, kreeg veel 
complimenten. Er was een vraag aan de organisatoren (Nicoline Lambers, Els Berson en 
Jef van Kuijk) om de kunstroute volgend jaar weer te organiseren.

Wat het meest opviel waren opmerkingen, die eigenlijk 

een spin off van de route waren: dat je zo heerlijk door 

Hees kon wandelen; dat er prachtige huizen te bewonde-

ren zijn; dat er zoveel verschillende activiteiten plaats-

vinden. Zelf vind ik vermeldenswaard, dat er door drie 

paren uit Hees op verschillende plaatsen in de kunstroute 

gemusiceerd werd. In de Petruskerk, het begin van de 

route, zong Francine van der Heijden (Sopraan) en haar 

echtgenoot Rutger Zwart (Orgel), liederen uit de muziek-

collectie van Charles Hammes. Hanneke de Regt (harp) en 

haar partner (viool), speelden in het vroegere atelier van 

Charles in huize Laarhoek aan de Bredestraat, en Makiko 

(piano) en Peter Kisters (hoorn), vertolkten aan het eind 

van de kunstroute in mijn tuin bewerkingen van Bela 

Bartok. Een mevrouw vertrouwde mij toe, dat ze zelden… 

zo onder de indruk was geweest als van deze muziek! 

Verleden…
In de Petruskerk begon de manifestatie met een lezing 

van mijn hand over het werk van de beeldhouwer Charles 

Hammes om daarmee verleden en heden met elkaar te 

verbinden. Charles Hammes woonde in huize Laarhoek. Hij 

kreeg grote opdrachten en werkte lang op geheimzinnige 

wijze aan een stenen kunstwerk voor de Brink in Assen. 

Hij liet zich niet graag de les lezen door kunstcommissies, 

zoals ik liet zien aan de hand van een afgekeurd ontwerp 

voor een crucifix voor het Radboud ziekenhuis, dat hij ooit 

in kwaadheid aan mij schonk. Een commissie van ortho-

peden, chirurgen en wat dies meer zij, moest het ontwerp 

beoordelen. Het kruisbeeld – zonder 

handen en voeten – kwam het zieken-

huis niet binnen.

Charles, die uit een kunstfamilie 

stamde met een rijke culturele kring, 

zoals de componist Leon Orthel, 

(Francine zong een slaaplied van hem 

op tekst van Rainer Maria Rilke), had 

een enorme verzameling wasrol-

len (een van de eerste methoden 

om geluid op te nemen) en gram-

mofoonplaten. Leo Riemens had de 

grootste verzameling, maar hij kwam 

met zijn radiostudio regelmatig 

naar de Bredestraat om zijn radio-

programma te verrijken. Zelf was ik 

regelmatig bij Charles te gast en dan 

galmden de grote tenoren door het 

huis. Enrico Caruso was een van zijn 

lievelingszangers. Francine en Rutger 

vertolkten zijn Sancta Lucia. 

…en heden
De acht deelnemende kunstenaars 

stelden zich voor met een werk van 

eigen hand of met een verhaal, zeer 

onderhoudend voor de vrijwel volle 

kerk. Alle bezoekers kregen een boekje 

met de kunstenaars en de kunstroute, ontworpen door 

Simone Weijs. Door het enige Heese Gengske trokken de 

kunstminnaars naar huize Laarhoek, het voormalige atelier 

van Charles Hammes. Daar werden ze ontvangen door Will 

van de Oever en Peter Wouters, de huidige bewoners, en, 

onder het genot van de muziek van Hanneke en haar part-

ner, getrakteerd op een beeld van Charles: Pleurante. 

Dick van Eck begeleidde de deelnemers en wees hen op de 

architectuur van Paul van Hontem en op de hotspots van 

de kunstenaars. In de Ananasstraat liet Mieke Lankveld 

schilderijen zien van zand, zee en lucht. In de loop van de 

tijd is ze overgegaan van acryl naar olieverf. Coby Dam 

exposeerde beelden in een lange tijdlijn. Ze is op leeftijd, 

maar leeft zich nog altijd uit op nieuwe beelden in steen. 

In de Kerkstraat word je op nummer 3 getroffen door een 

laan met beelden van Ria Roerdink (die helaas niet aan-

wezig kon zijn). De laan loopt naar het architectenbureau 

van Paul van Hontem, dat het aanschijn heeft van een 

atelier waar zijn ontwerpen in verschillende stadia van 

wording staan opgesteld.

Even verderop in de Kerkstraat staat de folli (tuinhuis) 

in aanbouw van René van der Heijden. Een intrigerend 

‘dwaas gebouw’, door Van der Heijden Villa Gaga gedoopt. 

Een indrukwekkend ontwerp waarin veel verschillende 

stijlen zijn te herkennen, allemaal door de kunstenaar 

bedacht en uitgevoerd. De poort aan het begin van de 

tuin doet de deur dicht! De afronding van het werk zal nog 

enige tijd vergen, wellicht tot de volgende kunstroute.

In de Florence Nightingalestraat exposeert Marie Louise 

Fransen. Ze blaast glas en ontwerpt haar eigen kleding, 

maar hermaakt ook meubilair en andere bestaande objec-

ten. Over mijn eigen bijdrage aan de kunstroute laat ik 

Dick van Eck aan het woord: ‘Hier zien we een mooie geva-

rieerde beeldenlijn door de tijd, waarbij de verschillende 

technieken indruk maken. Het ‘handschrift’, waarbij vader- 

en moedermallen samengaan, vond ik mooi. Makiko en 

Peter Kisters verzorgden de muziek in de tuin. Een mooi 

moment’.

Jef van Kuijk, namens de kunstcommissie

Foto’s: Ton van Seters | v.l.n.r.: Beeldhouwwerk 

Charles Hammes in tuin Huize Laarhoek 

| Optreden in het voormalige atelier van 

Charles Hammes in Huize Laarhoek | Muzikale 

intermezzos Francine van der Heijden | Volle kerk 

bij opening | Marie-Louise Fransen | Ria Roerdink 

| Coby Dam | Villa Gaga in aanbouw bij René van 

der Heijde | Mieke Lankveld
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Algemene Ledenvergadering
Tot onze spijt werd de algemene 

ledenvergadering ook dit jaar weer 

matig bezocht. Zo’n jaarvergadering 

lijkt misschien saai en een ‘verplicht 

nummer’, maar het is ook de verga-

dering waarin de plannen en thema’s 

voor de komende periode worden 

neergezet. Alle reden dus om er toch 

bij te zijn!

De vergadering begon uiteraard met 

een terugblik op het afgelopen jaar. 

Veel daarvan heeft al in de Stenen 

Bank gestaan, minder zichtbaar zijn 

de beleidsmatige klussen. Ook de 

vereniging moet bijvoorbeeld vol-

doen aan de nieuwe regels voor de 

omgang met persoonsgegevens. Het 

resultaat is terug te vinden in het pri-

vacy-document op de website en de 

privacyverklaring die alle leden bij de 

contributiebrief hebben ontvangen. 

Ook zijn er afspraken gemaakt over 

een ‘verklaring omtrent gedrag’ voor 

de medewerkers van het Bouwdorp.

Het bestuur heeft besloten de 

Initiatiefgroep Duurzaam Hees te 

ondersteunen; onder andere bij het 

verkrijgen van subsidie en via de com-

municatiekanalen van de vereniging. 

Verder is er veel aandacht geweest 

voor de communicatie met de leden. 

De facebookpagina is vaker ingezet, 

voor de uitnodigingen voor bewo-

nersbijeenkomsten is ook gebruik 

gemaakt van e-mail en de ontwikke-

ling van de nieuwe website is in gang 

gezet.

Berichten vanuit het bestuur

Speerpunt Leefomgeving
Ondanks vele oproepen is het niet gelukt om de werkgroep 

Leefomgeving te bemensen. Het bestuur heeft daarom in 

het afgelopen jaar zoveel mogelijk zelf de vinger aan de 

pols gehouden, daarbij geholpen door leden van de werk-

groep Groen. Maar het ontbreekt aan menskracht om er bij 

alle zaken bovenop te zitten. Een paar leden stelden hier 

tijdens de vergadering kritische vragen over, onder andere 

over de aanvraag van Dura Vermeer voor vergunninguit-

breiding en de plannen met het industrieterrein TPN West. 

Het bestuur wil over deze zaken graag met bewoners in 

gesprek. De intentie is na het overleg met de gemeente op 

9 mei een bewonersavond te organiseren. Onderwerpen 

op het gebied van de leefomgeving zullen daarbij ruim-

schoots aan bod komen. We hopen dat het een aantal 

bewoners zal prikkelen om zich hiervoor in te zetten. Ben 

je geïnteresseerd in één of meer thema’s op dit gebied? 

Meld je dan aan! Via de website: www.dorpsbelanghees.nl,  

of rechtstreeks per mail: secretariaat@dorpsbelanghees.nl.

Bestuursverkiezing
Twee bestuursleden zijn afgetreden: Ada de Groot en Tony 

Schouten. Als nieuwe leden zijn Ab Verheul, Michiel de Wit 

en Roel van Tiel in het bestuur gekozen. Van deze nieuwe 

leden draait Ab al bijna een jaar mee in het bestuur. Het 

voltallige bestuur bestaat nu uit: Marjon Otten (voorzitter), 

Jeannette van Mierlo (secretaris) Ton Ellenbroek (penning-

meester), Ab Verheul, Michiel de Wit en Roel van Tiel. Elders 

in dit nummer stellen de nieuwe bestuursleden zich voor.

In deze aflevering natuurlijk allereerst een terugblik 
op de jaarvergadering van 17 april. Verder aandacht 
voor de nieuwe website, het overleg met de gemeen-
te en de aankondiging van een nieuwe bewonersbij-
eenkomst na de zomer.

Nieuwe en blijvende aandachtspunten In 2019
 − De communicatie stroomlijnen: goede afstemming 

tussen alle communicatiekanalen: website, facebook, 

nieuws en uitnodigingen per mail, en natuurlijk de ver-

trouwde Stenen Bank.

 − De bewonersavonden zijn goed bevallen. In 2019 worden 

er twee gepland, telkens na afloop van het overleg met 

de gemeente.

 − Herstart van de werkgroep rond kwaliteit van de leef-

omgeving Hees.

 − Samenwerking versterken met bewonersgroepen rond 

Hees: Waterkwartier, Wolfskuil, Weurt.

Een samenvatting van het (concept)verslag van de verga-

dering is te lezen op de website: www.dorpsbelanghees.nl.

Nieuwe website
Zoals afgesproken in 2018 is een nieuwe website ont-

wikkeld. De site is in opdracht van en in overleg met het 

bestuur ontworpen en gebouwd door de vormgevers van 

de Stenen Bank, Simone Weijs en Michel Wolf. Afgelopen 

januari, tijdens het nieuwjaarsfeestje, konden de aanwe-

zigen al een blik werpen op de site-in-ontwikkeling. En nu 

is-ie klaar!

De website is gepresenteerd op de jaarvergadering. 

Misschien heb je de nieuwe site inmiddels al bezocht om 

een aankondiging te lezen of informatie te zoeken. Zo 

niet: ga eens kijken! Er zal in de Stenen Bank, maar ook op 

andere plaatsen, regelmatig naar de site worden verwezen 

voor achtergrondinformatie bij een onderwerp, thema of 

activiteit. Houdt de website dus in de gaten:  

www.dorpsbelanghees.nl

Uit de bestuursvergadering
Op 13 mei is het bestuur voor het eerst in de nieuwe 

samenstelling bijeen geweest. Een paar punten:

Leefomgeving
Nieuw bestuurslid Roel van Tiel zal zich richten op het 

speerpunt Leefomgeving. Doel: opnieuw organiseren van 

de taken op dit gebied en daar de juiste mensen bij zoeken.

Verkeer
Veel bewoners zijn ontevreden over de wijze waarop 

de gemeente de voorlichting en inspraak rondom de 

verkeerssituatie in de wijk (sluipverkeer; herinrichting 

Schependomlaan) heeft georganiseerd. De informatie 

wordt onvoldoende gedeeld, waardoor bewoners onge-

lijk zijn geïnformeerd. Het bestuur zal hierover een brief 

schrijven aan B&W.

Overleg met de gemeente
In het overleg met de gemeente op 9 mei zijn de volgende 

onderwerpen aan de orde geweest: milieuvergunning van 

de Asfaltcentrale, pand Wolfskuilseweg 279, herinrich-

ting Schependomlaan, sluipverkeer Voorstadslaan, mijn 

Wijkplan, Zwembad West en Sancta Maria. Een verslag 

van het overleg is te lezen op de website.

Bewonersbijeenkomst
Zoals toegezegd zal er een bewonersbijeenkomst worden 

georganiseerd, waarop het bestuur de bewoners onder 

andere zal informeren over de uitkomsten van het overleg 

met de gemeente. Als een van de belangrijkste leefomge-

ving-onderwerpen staat dan de gebiedsvisie TPN West op 

de agenda. Het bestuur kreeg onlangs echter te horen dat 

die gebiedsvisie er niet voor de zomer ligt. Daarom stel-

len we de bewonersbijeenkomst uit tot na de zomer. Meer 

informatie daarover op de website.

Links: Afscheid 

bestuurslid 

Tony Schouten 

Rechts: Aanwezigen 

bij de ALV | Foto’s: 

Ton van Seters

Links: Bert Jansen vertelt over werkgroep Sociaal netwerk 

Rechts: Jan Brauer vertelt over werkgroep Historie
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Even voorstellen

Drie nieuwe bestuursleden
De Vereniging Dorpsbelang Hees heeft per 17 april drie nieuw bestuursleden.  
Ze stellen zich kort aan u voor.

Roel van Tiel (40)
Ik woon sinds 2008 met mijn vrouw en drie kinderen in de Dommelstraat. 

Dezelfde straat als Michiel, via wie ik bij de bomenkapactie betrokken 

raakte, en nu ook bij de Vereniging Dorpsbelang Hees.

In de Dommelstraat heb ik een appgroep opgezet die we gebruiken om 

elkaar uit de brand te helpen en elkaar te informeren over belangrijk 

nieuws. Maar er wordt ook wel eens overgebleven (verse!) sushi aan-

geboden. Ik tennis, doe aan kickboxen en jiu-jitsu en ben een enorme 

bordspel-liefhebber.

In mijn werk als Business Analist bij Dedicon in Grave (maakt infor-

matie leesbaar, zichtbaar, hoorbaar of voelbaar voor mensen met een 

leesbeperking) bijt ik me vast in ‘taaie’ vraagstukken. Dat is precies wat 

ik bij de vereniging ook wil gaan doen: complexe dossiers met veel haken 

en ogen, veel stakeholders en veel mogelijke oplossingen. Ik volg een 

masterstudie Management en Innovatie in Maatschappelijke 

Organisaties aan de HAN, waarin ook dit soort vraagstukken 

voorbijkomen.

In het bestuur wil ik me de komende jaren – bij voorkeur 

samen met een enthousiaste groep betrokken wijkbewo-

ners – inzetten voor de leefbaarheid van onze mooie groe-

ne wijk. Denk hierbij aan zaken als milieu, mobiliteit en 

huisvesting. De komende tijd zal ik me vooral verdiepen 

in de actuele dossiers en contact proberen te leggen 

met iedereen die hier interesse in heeft.

Michiel de Wit (37)
Geboren in Rotterdam, sinds 2014 Nijmegenaar. Ik woon met mijn vriendin Lidwien en 

twee (bijna drie) kinderen in de Dommelstraat.

Ik ben van huis uit programmeur en website-ontwikkelaar. Sinds eind 2018 maak ik als 

zelfstandige bordspellen en geef ik advies en workshops over Gamification, de toepas-

sing van spelvormen binnen organisaties. Ik mag graag reizen en duiken, maar dat is 

vanwege de kinderen even niet zo praktisch. 

Mijn actie tegen de voorgenomen kap van de populieren aan de Industrieweg, bracht 

me in contact met de werkgroepen Leefomgeving en Groen. Ik was al lid van de ver-

eniging en de oproep voor nieuwe bestuursleden kon ik niet onbeantwoord laten. 

Als bestuurslid verwacht ik mij via mijn ICT-kennis en ervaring met juridische kwes-

ties nuttig te kunnen maken. Mijn ervaring als redacteur komt van pas in mijn rol als 

aanspreekpunt voor de redactie van de Stenen Bank. Voor mij is het vooral belangrijk 

dat Dorpsbelang Hees er voor iedereen is. Ik wil me daarom de komende jaren sterk 

maken voor een breed draagvlak en maximale transparantie. Alleen een sterke en 

breed gedragen wijkvereniging kan de belangen van de bewoners goed behartigen.

Ab Verheul (67) 
Ik woon aan de Bredestraat met mijn vrouw Hilda. Mijn 

vier kinderen zijn opgegroeid in de wijk en wonen nu zelf-

standig, alle vier buiten Nijmegen. 

Sinds ruim een jaar werk ik niet meer. Daarvoor was ik was 

hoofd personeelszaken bij een organisatie van dertien 

basisscholen. 

Ik heb nu veel tijd voor mooie bezigheden: onze vier klein-

kinderen, lezen, de Werkgroep Groen Hees, reizen, toer-

fietsen en schaatsen.

Ik vind het belangrijk dat een buurt als Hees – zo dicht 

gelegen bij drukke verkeersaders en een groot bedrij-

venterrein – zich sterk maakt voor een goed leefklimaat. 

Daarbij is een belangenvereniging als de onze onmisbaar. 

Ik wil graag bijdragen aan een sterk bestuur waarin bewo-

ners van Hees zich herkennen en ervaren dat de vereniging 

voor belangen van bewoners opkomt.

In het bestuur – en met steun van de bewoners – wil ik 

bereiken dat de gemeente rekening houdt met de belan-

gen van de bewoners van Nijmegen-West.
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Ondernemers in de wijk

Het garagebedrijf van Hein en 
Suzanne van Ottele aan de Molenweg
Wilma van Seters

Garage Van Ottele bestond twee jaar geleden al 
50 jaar! Geweldig toch!
Ik vraag aan Hein en Suzanne hoe zij in de zaak terecht zijn 

gekomen en de antwoorden over het hele bedrijf van nu 

komen van zowel Hein als zijn vrouw Suzanne. In 1967 zijn 

vader en moeder Van Ottele begonnen met de garage op 

de Tweede Oude Heselaan (op de plek waar nu bandenser-

vice Van Raay zit). In 1981 is vaders bedrijf verhuisd naar 

de Molenweg. Als kind was Hein al erg geïnteresseerd in 

het werk van zijn vader. De opleiding die hij later volgde 

was ook in die richting. Hein kwam in 1990 in dienst bij zijn 

vader. Naast vader en zoon werkte er toen één monteur. 

In 1991 nam Hein de zaak over en in 1998 kwam zijn vrouw 

Suzanne erbij. Beiden 

hebben er tot op heden 

plezier in als leiders van 

het bedrijf te functione-

ren. Heins vader leeft nog 

steeds en hielp tot zijn 

75ste verjaardag regel-

matig mee in de garage. 

Tegenwoordig komt hij 

nog geregeld langs, drinkt 

een kopje koffie, maakt 

een praatje met het per-

soneel en gaat weer als hij 

daar zin in heeft.

Nieuw pand
In 2001 is een nieuw pand 

gebouwd met eerst vijf 

en later acht bruggen. 

Vóór die tijd – in het oude 

pand - stonden er maar 

twee bruggen. In juni 2018 

zijn zij verder gegaan met de uitbouw van de garage aan 

de rechterkant, die in april 2019 is voltooid. Een grotere 

receptie- en kantoorruimte en meer ruimte om te werken 

aan auto’s en zelfs aan campers, want daar hebben zij de 

hoogte voor. Ze hebben nu 12 bruggen. Er zijn momenteel 

acht monteurs in dienst, jonge en oudere medewerkers, en 

er mag er nog best een bij. Maar om een monteur te vinden 

is niet makkelijk want, zoals overal het geval is, technisch 

personeel vind je niet zo maar.

De automonteurs zijn allemaal trouwe mensen en blijven 

lang bij hen werken. Zij gaan op een leuke manier met 

elkaar om. De ouderen helpen de jongeren bij het werk dat 

moet gebeuren en daaruit kun je opmaken dat zij het ook 

gezellig met elkaar hebben. Het is een leuke mix van werk-

nemers die niet alleen uit Nijmegen komen maar ook uit de 

omstreken ervan.

Leerbedrijf
De twee jongere monteurs in opleiding nemen deel aan de 

BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg): één dag naar school 

en vier dagen werken in de praktijk. De garage van Hein 

en Suzanne biedt daar ruimte voor. Met andere woorden: 

hun garage is een erkend leerbedrijf. Hein moet regelmatig 

aan school rapporteren hoe de vorderingen van de jonge 

werknemers zijn. Eigenlijk is de BBL een overeenkomst tus-

sen de onderwijsinstelling (het ROC), het leerbedrijf en de 

leerling. De opleiding duurt drie à vier jaar voor niveau 2, 

3, en 4, daarna kunnen de monteurs ook nog doorstromen 

naar het hbo. 

Veranderingen in de mechaniek van auto’s (gebruik van 

computertechniek) is een belangrijke vernieuwing in het 

werk. Hein heeft die kennis en ook de diagnose-appara-

tuur, want, ook al voert hij zelf geen monteurswerk meer 

uit, hij moet zijn werknemers wel kunnen aansturen bij de 

uitvoering van het werk.

Echte Heesenaar
Hein is een echte Heesenaar. Suzanne 

is niet in Hees geboren maar woont 

al lang in Nijmegen en heeft op het 

Dominicus College Hein leren kennen. 

Zij doet drie dagen per week de admi-

nistratie. Zij hebben drie kinderen: 

een zoon die in Groningen woont, een 

dochter die in Nijmegen een oplei-

ding gaat volgen en hun derde doch-

ter zit in de vierde klas, ook op het 

Dominicus College. Geen van drieën 

heeft ambitie om later het bedrijf in 

te gaan.

Bij Garage Van Ottele kun je terecht voor universele repa-

raties, voor alle merken auto’s dus: onderhoud, reparatie, 

keuringen, (kleine) schades en tegenwoordig ook campers. 

Veel klanten komen uit Hees. Een tijdje geleden vroeg 

een sleepdienst in Nijmegen hun hulp in. Met hun grote 

auto’s konden ze namelijk niet meer in versmalde straten 

in bepaalde wijken komen. Garage Van Ottele doet nu de 

pechservice voor dit bedrijf, waarvoor ze een speciale auto 

hebben aangeschaft. En nog belangrijker: beide bedrijven 

zijn vergelijkbare familiebedrijven. Ze kunnen zeer goed 

met elkaar overweg.

Ik heb de indruk gekregen na dit interview dat Hein en 

Suzanne hart hebben voor de zaak en op een eerlijke en 

sympathieke manier met hun personeel en hun klanten 

omgaan. Hun passie en inzet voor hun bedrijf is groot en 

bewonderenswaardig!
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De nieuwe bruggen

Garagebedrijf van Ottele

Hein van Ottele
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Een belangrijke grootheid in de optische wereld is de lens-

sterkte in dioptrie (aangegeven met een D). Het is niets 

anders dan de omgekeerde brandpuntafstand (in meters) 

van een lens. Het oog heeft dus een sterkte Doog = 1/0,0156 

= 64,1D, terwijl een lens met een brandpuntafstand van 

0,50m een sterkte heeft van 2,0D. In de grove optica kun 

je de sterkte van systemen eenvoudig berekenen door de 

individuele sterktes bij elkaar op te tellen.

Als je leest heb je je boek binnen een armlengte liggen op 

zo’n 33cm=0,33m. Je oog voegt dan 1/0,33=3D extra toe aan 

de 64,1D die het oog al heeft. Ligt je nabijheidspunt punt 

inmiddels op 1,0m (=1D) dan zou je dat graag naar je toe 

willen halen. Je hebt dus 3-1=2D extra nodig om dat te rea-

liseren. Een leesbril van 2D is dan voldoende. Naarmate dat 

nabijheidspunt verder weg ligt, zal je je leesbril moeten 

aanpassen tot maximaal 3,5D wanneer je ogen nauwelijks 

nog accommoderen. 

Nu zijn er ook mensen die überhaupt niet goed in de verte 

scherp kunnen zien en alleen voorwerpen van dichtbij 

goed kunnen zien. We spreken van bijziendheid. Het ver-

tepunt van het ongeaccommodeerde oog ligt dan niet in 

de verte (het oneindige), maar bijvoorbeeld op 1 meter. Alle 

voorwerpen in het oneindige worden bij deze mensen iets 

voor het netvlies geprojecteerd (zie rode lijn in de figuur) 

en een permanente negatieve bril van -1D is dan nodig om 

dat te corrigeren (zie de rode lijn in de figuur). Het nabij-

heidspunt ligt bij bijzienden altijd dichterbij dan normaal 

en zit op 1+3=4D, dus 250cm in plaats van 330cm.

Mensen die bijziend zijn, zouden dus voortdurend van bril 

moeten wisselen wanneer ze van ver naar dichtbij moeten 

gaan. Het wordt dan tijd voor een varifocusbril. Bij zo’n 

bril hangt het brandpunt af van waar je door de bril kijkt. 

In het midden heeft zo’n bril een sterkte van -1D en naar 

beneden glijdt het aantal dioptrieën naar bijvoorbeeld  

-1+ 3,5 = 2,5D om te kunnen lezen.

Voor mensen bij wie de voorwerpen vanuit de verte achter 

het netvlies worden afgebeeld, geldt het omgekeerde. Hier 

moet een positieve bril de oplossing brengen. Je ogen wor-

den door de bril voor de buitenwereld groter.

Als je voortdurend boeken leest of op je smartphone zit te 

kijken krijgt het oog nauwelijks kans om zich te ontspan-

nen, daarom stuur je kinderen naar buiten en ga je samen 

in de verte kijken, om je ogen rust te gunnen.

Intussen heeft zo’n 60% van de mensheid op een of andere 

manier een bril nodig, die je of permanent op hebt of 

voortdurend wisselt. In Nederland is dat een miljarden-

business, want varifocale glazen (eigenlijk kunststof) 

in een hip montuur mogen wat kosten. Het is overigens 

verbazend dat de “glazen” zo duur zijn, het heeft er mee 

te maken, dat de “glazen” uit een speciale mal moeten 

worden geperst en bewerkt. Heb je die eenmaal dan is het 

tweede en derde glas nagenoeg voor niets. Dat is ook de 

reden dat extra glazen veel goedkoper zijn. Daarbij komen 

nog de enorme marketingkosten die ketens als Pearle, 

Hans Anders en Eye-Wish moeten maken om hun spullen 

aan de mens te brengen.

Behalve het accommoderen stelt het oog zich ook in op 

de lichtsterkte. Bij veel licht verkleint zich de pupil van 

8mm naar zo’n 3mm, terwijl je ook nog je oogleden kunt 

toeknijpen. Vind je dat niet genoeg, dan is er de modieuze 

zonnebril al of niet op sterkte van Armani, Gucci of Boss, 

waarachter je je persoonlijkheid kunt verschuilen, want 

ogen zijn tenslotte de verlengstukken van je ziel.

Dick van Eck is een golfopticus met een rechtgezet lui oog en een astigmatische varifocus “Look” bril,  

met correctie voor twee verschillende vertepunten en verhoogde lichttransmissie (700EU).

Literatuur: Hecht, Zajac, Optics, Ch.5.7, Addison Wesley

Wikipedia, Het Oog, The Eye

Hoyavision.com: Alles over brillen

Het menselijk oog is een fantastisch instrument, onze 

twee kijkers zetten lichtdeeltjes om in een beeld op ons 

netvlies (retina). Op dat netvlies zitten lichtgevoelige cel-

len, die afhankelijk van kleur en intensiteit, elektrische sig-

nalen naar onze hersenen sturen. In feite bestaat ons oog 

uit een lenzenstelsel met aan de voorkant het hoornvlies 

(cornea) en een vloeistofkamer, dan komt er een “verstel-

bare” multilaags ooglens, die rust op de waterige oogbol, 

waarachter zich de fotogevoelige laag bevindt (retina). De 

bol en het lensje zijn verbonden met een complex stevig 

spierstelsel om alles te kunnen draaien en scherp te stel-

len. In de figuur zie je het vereenvoudigde oog, waarbij een 

evenwijdige zwarte straal van links in een brandpuntje op 

het netvlies terechtkomt.

Wat maten: ons oog is zo’n 2,5cm in doorsnede en heeft als 

lens een brandpunt van 1,56cm aan de voorkant en 2,29cm 

aan de achterkant. Het verschil zit hem erin dat de lens 

zich aan de voorkant in lucht en aan de achterkant in vloei-

stof (bijna water) bevindt. De verhouding 2,29/1,56=1,33 is 

precies de brekingsindex van water.

Een digitale camera lijkt wel een beetje op ons oog. Hier 

is het netvlies de fotochip en de hersenen het SD-kaartje, 

terwijl de iris van het oog het diafragma van het foto-

toestel is.

De instelbare ooglens vormt het hart van het oog. Omdat 

het instelbaar is, door het iets boller te maken, zijn we in 

staat zowel in verte als dichtbij te kijken. We noemen dit 

het accommoderend vermogen van het oog. Kinderen 

kunnen wel tot 7cm dichtbij kijken, terwijl zestigplussers 

het vaak met een meter moeten doen. Hun ooglens is stij-

ver geworden en moeilijker bol te trekken. En op een meter 

kun je de lettertjes niet meer lezen. We noemen dit punt 

het nabijheidspunt. Hoe dichterbij dit punt ligt, des te ster-

ker is het accommoderend vermogen van het oog.

Figuur: Schematische voorstelling van het oog. De 

zwarte lijn focusseert op het netvlies, de rode er iets 

voor (bijziendheid). Een negatieve bril (links) maakt 

dat weer goed.

Dik doen over eenvoudige natuurkunde

Zien
Dick van Eck

Je komt er niet onderuit. Je moet aan de bril als je je krantje 
wilt blijven lezen of die kleine lettertjes wilt onderscheiden. 
We gaan het hebben over onze ogen.
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Column | 
Henk termeer

Dr. Henk Termeer (1949) is gepen-
sioneerd en actief als historicus. Hij 
woont in Hees, is gehuwd en vader 
van drie inmiddels volwassen kinde-
ren. 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.

Op weg naar Hees

Er leiden vele wegen naar Hees. Maar het 

maakt wel veel uit of je loopt, fietst, bust 

of autorijdt. Hees is grofweg langs zes 

wegen te bereiken geraakt: vanouds van-

uit het stadscentrum door de Hezelpoort 

via de Voorstadslaan en pas sinds 1966 

door de spoortunnel via de Tweede Oude 

Heselaan, vanaf de (Oude) Graafseweg via 

de Wolfskuilseweg en de Dennenstraat en 

sinds de jaren ’60 vanaf de Energieweg via 

de Wolfskuilseweg en de Neerbosscheweg 

(rond 1980). Eeuwenlang bepaalden de 

voetganger, de ruiter en de voerman hoe er 

gelopen, gedraafd en gereden werd. Maar 

na 1870 braken er nieuwe tijden aan met 

de eerste treinen en trams en even later 

de automobiel en het vliegtuig. Dankzij 

de eerste dorpsvereniging werd Hees 

in de vaart der volkeren opgestuwd en 

kreeg het een aansluiting op de Nijmeegse 

tram en een brug over het nieuwe Maas-

Waalkanaal (1927). Dat kanaal leidde tot de 

elektrische centrale (1936), nieuwe fabrie-

ken en bijbehorende arbeiderswijken. Het 

eerdere landelijke Hees raakte ingebouwd 

en werd een wijk van Nijmegen, wat 

bekneld tussen haven-industriegebied en 

centrum. Dat de auto door de toegeno-

men bebouwing en drukte in deze nieuwe 

eeuw weer meer ruimte moet maken voor 

fietsers en voetgangers (auto te gast) lijkt 

een nieuwe ontwikkeling die Hees veel te 

bieden heeft.

Zomerfestival Happy Hees staat dit jaar helemaal in het 

teken van Heese Helden. Je kunt de helden ontmoeten of 

misschien ben je er zelf een? De organisatie nodigt buurt-

bewoners uit om op de Heese Heldenmarkt lokale pro-

ducten, of hand-

gemaakte spullen 

te verkopen, kun-

sten te vertonen of 

iets te exposeren. 

Lijkt het je leuk om 

een gratis plaatsje 

op de Heldenmarkt 

te veroveren? Of ken 

je een held die een 

plaatsje verdient? 

Stuur dan zo spoedig 

mogelijk een mailtje 

naar: zomerfestival
happyhees@gmail.
com Uit alle aanmel-

dingen stelt de organi-

satie een Heldenmarkt 

met een verrassend 

en gevarieerd aanbod 

samen. 

Kleedjesmarkt
Kinderen hoeven zich tijdens Happy Hees natuurlijk geen 

moment te vervelen. Zo zijn er allerlei toffe spelletjes, 

kun je je laten schminken of zelf 

brood bakken op het houtvuur.  

En neem gerust je kleedje en je 

speelgoed mee om te verkopen 

op de kleedjesmarkt. 

Deelbuffet
Het zomerfestival is pas echt 

geslaagd als iedereen hapjes 

meeneemt naar het festival. 

Gekocht of zelfgemaakt, alles 

is goed. Iedereen die zelf een 

hapje meeneemt kan proeven 

van het deelbuffet. Ontmoet 

aan een van de lange tafels 

onder het genot van al dat 

lekkers je buurtgenoten. 

Want wie zijn dat nou die 

Heese Helden? Op het 

zomerfestival leer je ze ken-

nen!  

Dus kom, geef,  ontmoet, 

proef en geniet! 

Happy Hees: hét zomerfestival met Heese Helden                             Dorpsfeest 2019

Heesrace
Voor de kinderen wordt om 17:00 uur het startschot gelost 

voor de Heesrace. Ren zoveel mogelijk rondjes en verdien 

een schitterende medaille! Deelnemende kinderen kunnen 

zich op de dag zelf vanaf 16:00 uur inschrijven voor deze 

aloude klassieker. Via een prachtig uitgestippeld parcours 

rennen de kleine helden door onze wijk. Dit mag je niet 

missen! 

HelP Mee OP 
De DaG Zelf! 

Zo als je ziet is er op 7 september 
van alles te doen. Wil jij ook gezellig met 

anderen uit je buurt je handen uit de 
mouwen steken tijdens de opbouw, 

bij een van de activiteiten of de afbouw 
van het zomerfestival? 

Stuur dan een mailtje naar: 

zomerfestivalhappyhees @gmail.com 

Na de vakantieperiode genieten we nog eens extra van de zomer. Een aantal enthousiaste buurtgeno-

ten organiseert namens Vereniging Dorpsbelang Hees hét dorpsfeest, of liever gezegd: hét zomerfesti-

val, voor en door Heesenaren. Voor jong en oud belooft het weer een superleuk festival te worden! Dus 

noteer het alvast in je agenda: 7 september van 16:00 tot 21:00 uur bij Sancta Maria aan de Bredestraat. 

Het enthousiaste organisatieteam bestaat dit jaar uit: Janneke Meijer, Janneke Boeije, Janneke Kok, 

Maud van de Water, Katja Elmendorp en Irene van Dongen.
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<   advertenties van sponsoren   >

Najade Uitvaarten

Voor een persoonlijke uitvaartbegeleider in uw buurt

☎  06 3434 2117 (dag en nacht bereikbaar)

www.najade-uitvaarten.nl 

<   advertenties van sponsoren   >

Bel of mail voor meer informatie:  

024-3779839 | secretariaat@dorpsbelanghees.nl

Dat kan!

altijd al willen adverteren in 
de Stenen Bank?

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

Zangstudio Heeslust, www.francinevanderheijden.nl

Muziekschool Muziekopmaat voor 
individuele- , groeps- en bandlessen.

Van 4 tot 88 jaar.
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
e : info@massagepraktijkhees.nl
w : www. massagepraktijkhees.nl

Aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs

Anne Hoekstra
Gecertificeerd/gediplomeerd (sport)masseur

www.terra-nijmegen.nl  •  info@terra-nijmegen.nl

024-3780488 |  06-23615900

te huur: groeps- en praktijkruimte

individuele- en groepstherapie | dans | trainingen | coaching |  

yoga | cursussen | massage | meditatie …
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<   advertenties van sponsoren   ><   advertenties van sponsoren   >

> 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

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

Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen

024-3782314
info@gerjopieters.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

Voor meer 

(024) 377 40 03

informatie kunt 
u bellen met:

ANAC Carwash kiest bewust
voor onze toekomst.

Met zorg voor
ons water

Met liefde
gewassen

Met zorg voor
ons milieu

ANAC Carwash: dé topklasse in auto wassen!

ANAC Carwash @ANACcarwashANACcarwash.com

ANAC Carwash StenenBank 87x126mm.indd   1 12-1-2016   10:20:04

deskundig advies en training 
in social media & sales

ingrid thoonen info@link-ing.nl
06 - 23 13 53 63 www.link-ing.nl

DENNENSTRAAT 69  
6543 JP NIJMEGEN

024 - 377 00 06   

INFO@THOONENBIKETOTAAL.NL 
THOONENBIKETOTAAL.NL 

KINDERFIETSEN
ELEKTRISCHE FIETSEN
RACEFIETSEN & ATB’S

STADS- & HYBRIDEFIETSEN

✆

• verkoop

• aankoop

• taxaties

• verhuur

Arksteestraat 13
6511 MX Nijmegen

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

info@demakelaarvannijmegen.nl

demakelaarvannijmegen.nl



Veel plezier met uw Stenen Bank

Bezoek onze vernieuwde website 

voor het actuele nieuws en 

nog veel meer... !

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

Bezoek de website en  
volg de vereniging op facebook:

www.dorpsbelanghees.nl
www.facebook.com/dorpsbelanghees

redactie
Peter Smits (hoofdredactie), Rutger Zwart (eindredactie), Wilma van 

Seters-van Steen, Henk Termeer, Tony Schouten | 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

redactieadres van de Stenen Bank 
redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Kopij
Kopij inleveren voor 8 augustus 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.

lid worden? 
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.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
Marjon Otten (voorzitter), voorzitter@dorpsbelanghees.nl

Ton Ellenbroek (penningmeester), financien@dorpsbelanghees.nl

Jeannette van Mierlo (secretaris), secretariaat@dorpsbelanghees.nl

Roel van Tiel, roel_van_tiel@hotmail.com  

Michiel de Wit, mail@michieldewit.nl   

Ab Verheul, abverheul@outlook.com, 06 575 1 6425 

Secretariaat 
Secretariaat VDH, Schependomlaan 120, 6543 XZ, Nijmegen

secretariaat@dorpsbelanghees.nl, 06 20 72 02 62

Penningmeester
financien@dorpsbelanghees.nl

IBAN: NL40 INGB 0000 349955 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Hees

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen 
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

Wijkagenten: 0900-8844

hans.zweers@politie.nl | john.striekwold@politie.nl

Meld-en Herstel: meldingen kunnen worden doorgegeven via  

de Meld&Herstel APP of telefonisch: 14024

Wijkmanager: (waarnemend) Ed van Dael, e.van.dael@nijmegen.nl

Wijkregisseur: Sharif Said, s.said@nijmegen.nl


