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Hees wordt steeds jonger. In onze directe omgeving werd onlangs Stenen Bank-medewerkster Céline moeder van Gijs en 

kersvers bestuurslid Michel vader van Nathan. Van harte! Wilma van Seters sprak Guus Aalbers, een Heese ondernemer die het 

begrip duurzaam wonen uitgevonden zou kunnen hebben. Een artikel over de Molenweg is een grensgeval, maar een paar 

mooie verhalen  – en foto’s! – over de straat die Jan Peters en Hans Wegman achterhaalden, willen we u niet onthouden. Verder 

veel vooruit- en terugblikken naar en op tal van sociale, creatieve, historische, of gewoon leuke evenementen in de wijk. En Cor 

van der Donk is boos, maar niet over het verscheiden van de rode beuk voor het Jozefklooster. Daarover kunnen we alleen maar 

bedroefd zijn. Het is onze opening. Trees van Hal schreef een requiem voor de Koning van Hees.

Foto: Trees van Hal

Q Bachcantates > 13 oktober en 10 november vanaf 19:30 uur in de Petruskerk

Q Onthulling crash-gedenkplaat en herdenking Heese oorlogsdoden > woensdag 25 september vanaf 16:00 uur  

in en rond de Petruskerk > Zie pagina 5

Q Nachtommetje > zaterdag 5 oktober vanaf 19:30 uur > Zie pagina 6

Q Bewonersavond  >donderdag 10 oktober 2019, wijkcentrum Heseweide > Zie pagina 4 

Q Kribjesroute > vanaf vrijdag 20 december 2019 > Zie pagina 11

HerfstagendaHerfstagenda

In de vorige Stenen 
Bank staat nog een 
foto van hem: de 
rode beuk voor het 
Jozef klooster. De 
Koning van Hees 
was voor een beuk 
al oud en hij was 

ziek. Hij heeft dan ook de kleine windhoos van 
dinsdagavond 4 juni niet overleefd. De stam is 
doormidden gebroken en de kruin lag ernaast in 
het gras. Tot overmaat van ramp heeft hij in zijn 
val een deel van de takken van de eik ernaast (zijn 
‘Koningin’) meegenomen. De dagen na de val is 
uitgebreid afscheid van hem genomen door men-
sen uit de buurt, voorbijgangers, schoolklassen. 
Het was in die week de meest gefotografeerde 
boom van Nederland, schat ik zo in.

Een laatste 
groet aan de 
Koning van 
Hees

Trees van Hal
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Zogezegd, 
zogenaamd

Distelpark
Jacques de Vroomen

Ja, die appel, die hadden ze aan die boom moe-

ten laten hangen. Ik heb het over Adam en Eva. 

Het paradijs ging op slot en zij en hun kinderen 

moesten zich zien te redden in een wereld 

vol doornen en distels. De Bijbel heeft ervoor 

gezorgd dat die distels geen beste naam kre-

gen. Waarom kreeg dat park in Hees tussen 

Molenweg en Schependomlaan die nare naam 

Distelpark?

Kill Cops kun je lezen op de hoek van Molenweg 

en Distelstraat. Een bittere tekst, dat voorstel 

om politieagenten af te maken. Alsof je in de 

doorns van een distel trapt. Maar steek het 

park, vanaf deze tekst, diagonaal over. Dan 

sta je op de hoek van Schependomlaan en 

Wolfskuilseweg. Daar breekt de zon door. Meer 

Liefde kun je daar lezen. Een park tussen twee 

uitersten, doornen en liefde. Misschien moe-

ten we die woorden, die er trouwens al jaren 

staan, maar nooit verwijderen. Als beeld van 

het leven? Na die beet in die appel?

De rode beuk nog in volle glorie

Foto: Ton van Seters Alleen de stomp van de boom achtergebleven | Foto: Ton van Seters

Foto’s: Ton van Seters

Helaas, beuken worden niet eeuwenoud. Dat is meestal 

voorbehouden aan lindes, eiken en tamme kastanjes. Al 

jarenlang werd de kruin van de boom transparanter en bij 

stormen vielen er vooral aan de kloosterkant grote takken 

uit. Afgelopen zomer ging het helemaal mis, er stormden 

grote takken uit, de boom werd onveilig verklaard en hij 

werd voorzien van waarschuwingsbordjes.

De Kerkstraat is rijk gezegend met oude rode beuken. 

Prachtig, maar ze kunnen niet tippen aan deze boom met 

zijn koninklijke uitstraling. Waar vind je tegenwoordig 

nog plekken waar grote bomen als deze uit kunnen en 

mogen groeien in alle glorie, met alle takkenpracht. En niet 

opgesnoeid worden tot een lolly waarvan geen takje ons 

meer zal hinderen. Een vrije, niet door de mens beteugelde 

boom heeft de geest gegeven. Dat vind ik toch pijnlijker 

dan de drie weggehaalde rode beuken aan het einde van 

de Kerkstraat, dat waren mooie, nette, zieke oude lollies.

De takkenvracht van de rode beuk heeft altijd ruimte 

geboden aan het enige echte natuurlijke Heese Bos (zijn er 

mensen die nog geloven dat het nieuwbouwwijkje langs 

de Dennenstraat iets met een dergelijk bos te maken had?) 

In de luwte van de takken kiemde veel zaad dat vogels en 

wind hebben aangevoerd. Je telt er met gemak een paar 

honderd jonge loten van bramen, eiken, beuken, kersen, 

esdoorns, liguster, mahonia… Wie weet biedt dat mogelijk-

heden voor een echt natuurlijk stukje bos in Hees!

Voor een beuk heeft de koning een respectabele leeftijd 

bereikt. Hij stond er zeker al toen in 1928 villa Andelshof 

verkocht werd aan de priesterorde SCJ. Ik denk dat hij de 

tuin van de villa Andelshof sierde, gegeven ook het volgen-

de citaat uit ‘Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten 

deel 1’:

‘De riante villa Andelshof lag met een aantal andere land-

goederen, waaronder huize De Koepel, villa Insulinde 

en huize Oranjestein, aan de Kerkstraat in Hees. Huize 

Andelshof werd jarenlang bewoond door jonkheer V. van 

Rijckevorsel van Kessel. Aan de voorzijde van de villa was 

een tuin aangelegd waarin bijzondere heesters en bomen 

stonden. Bovendien lag er een 

brede gracht met veel soorten 

vissen voor het huis. Van wat wij 

op de ansichtkaart uit 1908 zien, 

is slechts het koetshuis bewaard 

gebleven.’

Ik heb nog een tweede, oudere 

bron gevonden waar de rode beuk 

in genoemd is: ‘(…) de Koepel, 

met een groot heerenhuis, een 

schoonen bruinen beuk en een 

eerwaardige linde, Andelshof, om 

zijn fijne heesters en conifeeren 

en zijn uitgezochte vruchtboo-

men vermaard’, zo lezen we in 

Wandelingen door Nederland met pen en potlood deel 6 

van Jacobus Craandijk uit 1882.

Kortom: in 1882 was onze rode beuk al het vernoemen 

waard. Dan was hij dus al niet zo’n heel kleintje meer. Achter 

in mijn tuin naast de parkeerplaats van Tachys staat een 

rode beuk van 35 jaar oud, die is langzamerhand ook wel 

het vernoemen waard. Onze koning zou best wel eens rond 

1850 geplant kunnen zijn. Ter vergelijking: de twee beu-

ken voor het huis van Kerkstraat 66 zijn ongeveer in 1924 

geplant, zo heeft een vroegere bewoonster me ooit verteld.

Gelukkig is er in de tuin van het Jozefklooster al voor ver-

vanging gezorgd. Toen in 1989 de gehele kloostertuin op 

de schop ging, zijn er in de voortuin al vast vervangers 

geplant voor de oudste bomen. Zo staat er aan de rechter-

kant van het gebouw naast de hele oude tulpenboom al 

een nieuwe, die al best wel groot is. Op het grasveld staat 

aan de linkerkant een jonge rode beuk. Het is fijn dat er 

toen zo ver vooruit is gedacht, maar voorlopig is het voor 

ons een schrale troost!

Foto: Kees de Lange
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De maanden juli en augustus gelden voor het bestuur 
van de Vereniging Dorpsbelang Hees als zomerreces. Er is 
vakantie gevierd en er was een geboorte. Sinds het ver-
schijnen van de laatste Stenen Bank in juni zijn er dan ook 
geen grote bestuurszaken opgepakt. Maar dat wil niet 
zeggen dat het bestuur stil heeft gezeten.

Op de algemene ledenvergade-

ring in april hebben de leden 

drie nieuwe bestuursleden 

gekozen: Ab Verheul, Roel van Tiel en 

Michiel de Wit. Ab draaide al langer 

mee als aspirant-bestuurslid, maar 

inmiddels zijn ook Roel en Michiel aar-

dig ingeburgerd. Het bestuur heeft de 

portefeuilles opnieuw verdeeld.

Werkgroep Leefomgeving
Het afgelopen jaar lag de werkgroep 

Leefomgeving nagenoeg stil. De 

komende tijd zal Roel van Tiel de 

werkgroep nieuw leven inblazen. Er 

ligt een aardige stapel dossiers waarin 

Roel zich gaat vastbijten. Daarnaast 

gaat hij ook actief op zoek naar ver-

enigingsleden die plaats willen nemen 

in een klankbordgroep. Wie interesse 

heeft kan zich natuurlijk ook zelf mel-

den. Doe dat via een mail naar  

secretariaat@dorpsbelanghees.nl.

Werkgroep Cultuur
Zoals bekend is Tony Schouten vorig 

jaar teruggetreden als bestuurslid. 

Zij heeft aangegeven komend jaar 

ook haar betrokkenheid bij de werk-

groep Cultuur te willen afbouwen. 

Werkgroepvoorzitter Dick van Eck 

(tevens echtgenoot van Tony) zal 

bovendien komend jaar zijn voorzit-

tershamer neerleggen. Omdat daar-

mee twee belangrijke leden van de 

werkgroep vertrekken, is een goede 

overdracht heel belangrijk. Irene van 

Dongen heeft aangeboden komend 

jaar als kwartiermaker aan de slag 

te gaan om de werkgroep opnieuw 

vorm te geven. Ze is overigens nog op 

Bericht vanuit het bestuur

zoek naar nieuwe werkgroepleden. 

Interesse? Stuur even een bericht naar 

secretariaat@dorpsbelanghees.nl.

Toekomst Vereniging
Ab Verheul blijft zich als voorzitter 

van de werkgroep Groen inzetten 

voor het groen in Hees. Maar hij krijgt 

er als bestuurslid een belangrijke taak 

bij: hij gaat aan de slag om te bepalen 

op welke manier de vereniging ook in 

de toekomst relevant kan blijven. Als 

gesprekspartner voor de gemeente 

maar ook bij de ondersteuning en sti-

mulering van bewonersparticipatie. 

Een belangrijke vraag is ook hoe de 

vereniging op juridisch vlak weer slag-

vaardiger kan worden.

Overigens zien we de laatste tijd 

weer steeds meer initiatieven ont-

staan vanuit bewoners. Zo is er 

onlangs een bijeenkomst georgani-

seerd over de herinrichting van de 

Schependomlaan. Op pagina 20 is 

daarover meer te lezen. Voor deze 

actieve bewonersparticipatie heeft 

het bestuur veel waardering. En uiter-

aard ondersteunen we deze initiatie-

ven waar mogelijk ook graag.

Onthulling en herdenking op 
25 september
Het belooft een gedenkwaardige gebeurtenis te worden. Precies 75 jaar na 
de crash van een Mitchell B25 bommenwerper op de woningen tegenover 
de Petruskerk gaan we op woensdagmiddag 25 september de Heese 
oorlogsdoden herdenken en onthult burgemeester Bruls een informatieve 
gedenkplaat direct tegenover de plek van de crash. Ook Britse nabestaanden 
en een delegatie van het Dutch 320 Squadron van de RAF zullen de 
plechtigheid bijwonen. Alle inwoners en oud-inwoners van Hees zijn van harte 
welkom. Het programma ziet er als volgt uit:

van 16.00 tot 16.45 uur in Petruskerk (toegang gratis) met:
 − Welkom namens de Vereniging Dorpsbelang Hees en de werkgroep Historie Hees

 − Vertoning van een videoportret van de werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen over 

de crash met beelden van de brandbluswerkzaamheden na de crash

 − Interview met eregast en laatste ooggetuige mw. Riet Las (100 jaar)

 − Eerste muzikale bijdrage door het Waalnoot-ensemble

 − Kinderen van De Lanteerne en De Zonnewende lezen zelfgemaakte teksten voor

 − Overweging door burgemeester Hubert Bruls

 − Tweede muzikale bijdrage door het Waalnoot-ensemble met zang door 

Francine van der Heijden

 − Leerlingen van De Zonnewende (adopteert crash-gedenkbord) lezen elk de naam, 

de leeftijd en het woonadres van de zeven crash-slachtoffers voor en leerlingen 

van De Lanteerne (adopteerde eerder plaquette Heese oorlogsdoden) lezen elk de 

naam, de leeftijd en het woonadres van de overige Heese oorlogsdoden voor

Aansluitend op kerkplein (van circa 16.45 tot 17.20 uur)
 − Burgemeester Bruls onthult crash-gedenkbord

 − Nabestaanden en leerlingen van De Zonnewende leggen kransen en bloemen bij 

het crash-gedenkbord

 − Nabestaanden en leerlingen van De Lanteerne leggen kransen en bloemen bij de 

plaquette voor de Heese oorlogsdoden.

Aansluitend gelegenheid tot napraten voor medewerkenden, gasten en andere 

aanwezigen.

Henk Termeer namens de werkgroep

Oproep!

Bestuur VDH (leuke club!) zoekt 

dringend secretaris.

Gemiddeld 2 á 3 uur per week. 

Nieuwsgierig? Bel Marjon Otten 

(voorzitter): 06 4260 2264

Bewonersavond 10 oktober
De bewonersavond die oorspronkelijk 

in mei gepland was, is verzet naar 

donderdag 10 oktober. De avond 

zal plaatsvinden in wijkcentrum 
Heseweide, vanaf 20:00 uur. Een 

belangrijk onderwerp op de agenda is 

de toekomst van bedrijventerrein TPN 

West. Via het Kronenburger Forum is 

de vereniging nog steeds in gesprek 

met de gemeente om tot een passen-

de gebiedsvisie te komen. In oktober 

hoopt het bestuur hier meer over te 

kunnen vertellen.

En ten slotte nog een leuk familie-

bericht vanuit het bestuur. Kersvers 

bestuurslid Michiel de Wit heeft op 9 

juli een zoon gekregen. Voor hem is dat 

niet de eerste keer, maar het is al even 

geleden dat het bestuur een geboorte 

kon melden. De kleine Nathan maakt 

het goed, net als zijn moeder.
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Column | Kwan — Tijdloos

We hebben tegenwoordig veel minder tijd. Vierentwintig uur anno 2019 is een stuk 

minder dan pak ‘m beet vierentwintig uur in 1999. Zolang niemand een inflatie-

correctie toepast, heb je onder aan de streep echt minder dag voor je geld. En die 

schaarste merk je.

De zomervakantie bijvoorbeeld, duurde vroeger een eeuwigheid.

Zes hele weken.

Achter.

Elkaar.

De eerste week was het probleem niet. Die kwam je wel door met uitslapen en lum-

melen. De daaropvolgende vijfendertig dagen telden echter driedubbel. Als je elke 

Donald Duck van voor naar achteren had gelezen en je eindelijk weer naar school 

mocht, waren je vrienden vijf tinten bruiner en je broeken drie centimeter korter.

Hoe anders is het tegenwoordig. Tijd, de slome, trage slak van weleer, heeft zich 

ontpopt tot een op hol geslagen metronoom. Tik, tik, tik, de tijd vliegt voorbij. En als 

je niet oplet, stap je op maandag in bed en word je pas laat op dinsdag wakker (dat 

is me al heel vaak overkomen).

En zomervakanties? Die duren geen zes weken meer. Die tellen drie weken op zijn 

hoogst, vier als je geluk hebt en met een beetje pech heb je helemaal geen vakantie, 

laat staan een zomer.

Het moge duidelijk zijn. Tijd is schaars geworden.

En als iets schaars is, dan worden we vanzelf zuinig. Op het krenterige af.

Of spaarzaam, het is maar hoe je het bekijkt.

Een praatje maken?

“Sorry, geen tijd!”

Bellen met de huisarts?

“Er zijn nog drie wachtenden voor u.”

Afspreken met een vriendin?

“Ik heb wel een gaatje in mijn agenda over vijf maanden.”

Daarom besluit ik op een goede dag mijn leven te beteren. Niet hamsteren en spa-

ren voor later, maar uitgeven die minuten! Smijten met de uren! Investeren die 

seconden! Zoals de economie draaiende wordt gehouden door geld uit te geven, zal 

ik mijn tijd stimuleren door stevig te spenderen. Eén minuut gedeeld tussen twee 

mensen is immers het dubbele waard.

Om de daad bij het woord te voegen, leg ik mijn telefoon aan de kant, loop ik met 

open armen naar de grootste Kleine en vraag of ze misschien zin heeft om iets te 

doen. Als ze vriendelijk doch duidelijk aangeeft te willen lezen – alleen en zonder 

haar moeder – pers ik een glimlach uit mijn gezicht en loop naar kleinste Kleine. 

Misschien wil hij wel?

“Nee, mama!” stampvoet de jongen, “Zelf doen. ALLEEN!”

En of ik even aan de kant wil gaan met mijn grote voeten.

Kniezend ga ik in een hoekje zitten. Het is tien uur ‘s ochtends.

Wat duurt de zomer toch lang.

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.

Foto’s: Bert Jansen

‘Er gebeurt weer wat in Hees, het bruist van de acti-

viteiten’, dat is wat ik me liet ontvallen bij een ont-

moeting met een oud-collega die lang geleden ook in 

onze wijk woonde. De collega in kwestie is Billy Gunterman 

die als geograaf rond 1990 de wijk en de functieverande-

ring van de gebouwen onderzocht en daar een fraai boekje 

over schreef. Hij keek me na mijn enthousiaste uitspraak 

verwonderd aan en stamelde: ‘Een interessante wijk… 

maar sterk vergrijsd en bepaald niet levendig’.

We starten om 20.00 uur vanuit de kapel van 

Sancta Maria aan de Bredestraat 168. Hier 

komen alle deelnemers om 22.00 uur weer 

terug om samen wat te drinken en na te pra-

ten. Graag zo mogelijk vooraf aanmelden bij:  

WGCultuur@dorpsbelanghees.nl

Twee routes
De verbouwing van het historische pand 

Sancta Maria vordert snel. Mogelijk krijgen we 

daar ook wat van te zien, maar centraal staat 

een wandeling door de buurt waarbij we op 

een aantal plaatsen naar binnen gaan. Daar 

word je gastvrij ontvangen en laten wijkbe-

woners u delen in hun bijzondere hobby’s. We 

hebben muziek, van klassiek tot hardrock, de 

geschiedenis van bijzondere panden en per-

sonen in de wijk en een boeiend verhaal over 

dominee Creutzberg en zijn gezin tijdens de 

oorlog in Hees.

Helaas ontbreken onze vaste cabaretiers dit 

jaar, maar ze worden glansrijk vervangen 

door andere podiumkunstenaars. En natuur-

lijk geeft dansgroep Flex acte de présence. 

Kortom, een grote variatie aan activiteiten 

voor nieuwsgierige en enthousiaste mensen 

van alle leeftijden.

Er zijn twee routes waarvan er één vrij kort is 

qua loopafstand. Dus ook iets mindervalide 

mensen kunnen gewoon meedoen.

De aftrap wordt dit jaar verricht door Ben van 

Hees, een Nijmeegse politicus en cultuurmin-

naar, die via zijn naam een speciale band heeft 

met onze wijk. En natuurlijk nodigen we Billy 

Gunterman uit, zodat hij zelf kan ervaren hoe 

levendig de wijk tegenwoordig weer is.

Er is sinds het vertrek van Billy wel het nodige in Hees ver-

anderd. Er is een verjonging gaande waardoor er een goede 

leeftijdmix ontstaat. Veel bewoners voelen zich betrokken 

bij de wijk en organiseren zaken in hun straat of wijkdeel. 

Ook de verschillende activiteiten die vrijwilligers onder de 

vlag van de Vereniging Dorpsbelang Hees organiseren ken-

nen grote aantallen bezoekers. 

Ook met het Ommetje van Hees hopen we op zaterdag 5 

oktober weer veel mensen te trekken. Met jaarlijks onge-

veer tweehonderd deelnemers die door de wijk wandelen, 

zal Hees weer bruisen.

Nacht van
de Ommetjes

2019
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Kunstenaars in Hees: Mieke Lankveld

Oh, wat mooi!
Harrie Frijns 

‘Hoewel het al lang bij mij kriebelde, ben ik pas in 2002 met schilderen begonnen’, vertelt 
Mieke Lankveld. Het zat er altijd al in, dat creatief bezig zijn. Zo heeft zij veertig jaar op een 
peuterspeelzaal met kinderen geknutseld, urenlang achter de naaimachine doorgebracht 
en menig vierkante meter gebreid en gesponnen. Als vrijwilliger van de Kledingbank (een 
equivalent van de Voedselbank) heeft ze de draad weer opgepakt en onder meer een hele 
stapel versleten en afgedankte spijkerbroeken omgetoverd tot heuse barbecueschorten. 
‘Die lopen als een tierelier’, zegt Mieke enthousiast. ‘Met de opbrengst hiervan kan de 
Kledingbank sokken en ondergoed voor minderdraagkrachtigen kopen.’

Maar zoals dat gaat met kriebelen: het houdt nooit op. De 

naaimachine bood na al die jaren geen echte nieuwe uit-

dagingen meer en een vriendin stelde voor naar de Limos-

kazerne te gaan, om daar schilderles te nemen. Zo begon 

het nieuwe avontuur.

Dit kan ik ook…
Mieke kreeg les van diverse kunstenaars. ‘Maar’, zo zegt ze 

met nadruk, ‘ik heb vooral heel veel geleerd van de opmer-

kingen die ik van mijn medecursisten kreeg.’ En ze bleef 

trouw aan haar eigen visie en schoonheidsgevoel. Want 

ook al probeerde menig Limos-docent haar van die ‘oubol-

lige’ zeegezichten af te brengen, zij hield voet bij stuk. Ze 

vertelt: ‘Ik was ergens, ik weet niet meer precies waar, toen 

ik een zeegezicht zag. Ik ging ervoor staan en zei tegen 

mezelf: dit vind ik zó mooi, dit kan ik ook! Dit wil ik!’. Haar 

man Bert zei, lachend om die zelfverzekerdheid: ‘Je doet je 

best maar.’ En dat deed ze, met succes!

Hoewel samen schilderen heel leuk was, kreeg Mieke toch 

het gevoel dat het vooral om de gezelligheid ging en min-

der om serieus schilderen. Zo is ze steeds meer haar eigen 

weg gegaan, met als verrassende bevestiging de juryprijs 

en de publieksprijs van de Kunstmanifestatie Schouwburg 

Nijmegen in 2008 

en 2009. ‘Totaal 

onverwacht’, 

vertelt ze nu nog 

steeds met glim-

mende oogjes. 

Ze was in 2008 

eigenlijk niet 

eens van plan om 

naar de opening 

te gaan, omdat 

dat de vaste dag 

was waarop ze 

haar moeder bezocht. Maar een telefoontje maakte haar 

duidelijk dat ze bij de genomineerden hoorde. Ma moest 

een dagje wachten. Ter plekke bleek ze echter niet num-

mer drie te zijn en ook niet nummer twee. Mieke dacht: 

ze hebben een fout gemaakt. Ik zit hier voor niks. Maar ze 

won de eerste prijs. ‘En dan ook nog 

eens met een van mijn eerste zeege-

zichten’, zegt ze nog steeds verbaasd. 

Strand, water, lucht en wolken
De formaten van Miekes schilderijen 

zijn aan de grote kant en daar is het 

sneldrogende acryl niet erg geschikt voor. Daarom maakte 

zij in 2010 de overstap naar olieverf, waarmee ze lekker 

lang nat in nat aan een specifiek detail van het grotere 

geheel door kan blijven werken. Totdat het gevoel zegt: já, 

dat is het! 

De opbouw van haar schilderijen gaat op gevoel. Ze zoekt 

een paar foto’s bij elkaar – die ze met tientallen tegelijk tij-

dens strandwandelingen maakt – waarin de motieven zit-

ten die haar aanspreken. De basiskleur voor het schilderij 

zet ze nog steeds op met acryl en dan begint het schetsen 

in olieverf. Geen voorbereidende compositietekeningen 

of andere studies, maar meteen op het doek aan het werk 

met strand, water, lucht en wolken. Filosoferend over com-

posities met strandpalen zegt ze: ‘Ik zie gewoon waar die 

paal moet staan.’ Ze voelt helder aan dat de horizontale 

vlakken een verticaal tegenwicht nodig hebben en dat het 

oog van de toeschouwer om een rustpunt vraagt in het 

kleurrijke spel van die grote vlakken. Maar ze heeft geen 

enkele behoefte aan theoretische onderbouwing: ‘Het 

klopt, of het klopt niet, zonder dat ik weet waarom.’

Dat zij met dit intuïtieve schilderen toch ook iets van haar-

zelf in het werk legt, realiseerde Mieke zich in 2004. Na 

een lang ziekbed en het overlijden van haar zus merkte 

haar schildervriendin op dat ze somber aan het schilderen 

was: ‘Dat er iets van mijn gemoedtoe-

stand uit het werk sprak, verbaasde 

me.’ Tegelijkertijd geeft het Mieke veel 

voldoening als iemand, die al jaren 

een schilderij van haar in bezit heeft, 

vertelt dat ze nog elke dag volop 

geniet van de rust die eruit spreekt.

Het moeilijke werk 
Enigszins verbaasd over de afwezig-

heid van een diepergaande beschou-

wing van haar werk, noem ik een 

aantal titels van haar schilderijen die 

die beschouwende en zelfs poëtische indruk wel wekken: 

‘De wereld lost op’, ‘Rust’, ‘Verstilling’, ‘Sssst…’, ‘Bijna een 

droom’, ‘Hoor de stilte’ en ‘Oh, wat mooi’. Mieke en echtge-

noot Bert moeten daar breed om lachen. De naamgeving 

blijkt het werkterrein van Bert: ‘Mieke schildert, maar 

ik doe het moeilijke werk. De computer accepteert niet 

steeds dezelfde titel, dus pieker ik me suf.’

Op 8, 9 en 10 november doet Mieke Lankveld weer mee aan de 

expositie in de Stevenskerk. Belangstellenden zijn ook van harte 

welkom om bij haar thuis te komen kijken. Mieke is te bereiken 

via info@miekelankveld.nl

Foto’s: Ton van Seters
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Kribjesroute Hees 
wil dit jaar nog meer 

kerststallen
Terwijl Nijmegen nog zucht van de zinderende en bloedhete zomerdagen, 

is de organisatie van de Kribjesroute alweer druk bezig met de voorbereidin-
gen van de derde editie! De Kribjesroute is langzaamaan een traditie aan het 

worden: tientallen prachtige kerststallen die bewoners tijdens de kerstvakantie 
kunnen bewonderen in de tuin of achter de ramen van buurtbewoners.

Dit jaar is de Kribjesroute van 20 december tot en met 6 

januari. Op vrijdag 20 december is de feestelijke opening 

met een bekende Nijmegenaar, diverse kraampjes en 

natuurlijk weer met warme chocomel en glühwein. 

De route langs de kerststallen is ieder jaar een groot succes. 

Bewoners en omwonenden vinden het een feest om tijdens 

de kerstvakantie te wandelen langs de kerststalletjes en 

mee te doen aan de prijsvraag. Vorig jaar waren er veel 

leuke en bijzondere stalletjes te bewonderen. Zo was er een 

recycle-kerststal, eentje met Nijntje-figuren, een nostalgi-

sche beeldenkerststal en een kerststal van Playmobil. 

Bij iedere kerststal staan letters waarmee je een zin kunt 

vormen. Heb je alle letters gevonden dan kun je mooie prij-

zen winnen.

Vorig jaar waren er 34 kribjes te bewonderen, dit jaar 

streeft de organisatie naar 50 kribjes! Daarvoor zijn we op 

zoek naar meer enthousiaste bewoners die het leuk vinden 

om hun mooie, grappige of bijzondere kerststal te laten 

zien of er zelf eentje te maken of timmeren. De organisatie 

heeft dit jaar zelf ook tien kerststallen die we graag in tui-

nen bij buurtbewoners zouden willen plaatsen.

Bert Jansen

Ontwikkeling Sociaal Netwerk Hees
In eerdere afleveringen van de Stenen Bank hebben we als werkgroep verslag gedaan van de 
oprichting van een sociaal netwerk in de wijk Hees. Wat we willen is meer betrokkenheid tussen 
bewoners in verschillende straten en wijkdelen. Dit denken we te bereiken door meer commu-
nicatie en de organisatie van allerlei activiteiten waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten. Op 
wijkniveau wordt dit al gedaan door de werkgroep Cultuur, denk aan de nieuwjaarsborrel, de 
midzomermuziekavond, de kunstroute, het Ommetje, het dorpsfeest en de kribjesroute. Voor 
Nijmegen als geheel en voor de afzonderlijke wijken Oud-West en Nieuw-West heeft de werk-

groep een overzicht gemaakt van het brede aanbod 
aan activiteiten voor verschillende  doelgroepen.

Inmiddels heeft een aantal geïnteresseerde vrijwil-

ligers met de werkgroep meegedacht tijdens twee 

bijeenkomsten in april. We hebben geïnventariseerd 

wat er zoal gebeurt in onze wijk, in welke straten al sociale 

activiteiten worden ontplooid, hoe we dit ook in andere 

straten kunnen promoten en wie we daarvoor kunnen 

inschakelen. De rol van straatbemiddelaar is verkend en 

we hebben gebrainstormd over wat de buurtspil zoal kan 

doen om anderen te enthousiasmeren en mee te krijgen. 

De uitkomsten van deze gesprekken kunt u nalezen op de 

pagina van de werkgroep ‘Ontwikkeling Sociaal Netwerk 

Hees’ op de nieuwe website van de vereniging.

Dit kalenderjaar organiseren we nog een bijeenkomst met 

de eerste groep ‘meedenkers’ en iedereen die zich daar bij 

wil aansluiten! Daarin praten we verder over de rol, functie 

en mogelijkheden van de buurtspil, de invulling van het 

netwerk en de manier waarop we nog meer vrijwilligers 

voor deze functie kunnen werven. De datum van deze 

bijeenkomst maken we zo snel mogelijk bekend, onder 

andere op: 

 www.dorpsbelanghees.nl/werkgroepen/sociaal-netwerk.

Als werkgroep streven we ernaar om ook op straat-

niveau bewoners met elkaar in contact te brengen. 

In een aantal straten nemen bewoners zelf allerlei 

initiatieven voor sociale activiteiten. Denk aan nieuw-

jaarborrels, barbecues, een picknick of sport- en spelmo-

menten. Maar er zijn ook straten en delen in de wijk waar 

niets gebeurt en mensen elkaar nauwelijks kennen. Het 

zou mooi zijn als ook in deze straten initiatieven worden 

genomen om met elkaar in contact te komen. We zoeken 

daarvoor nog meer mensen die daar een bemiddelende rol 

in willen spelen: ‘buurtspillen’, die, ondersteund door onze 

werkgroep en zo nodig door gemeentelijke organisaties, 

voor hun eigen straat bekijken waar behoefte aan is om 

vervolgens met mensen uit die straat een plan te maken 

en uit te voeren. 

Zo bouwen we aan een netwerk van buurtspillen, of 

straatbemiddelaars die ook onderling contact hebben. 

Het idee is een paar keer per jaar een bijeenkomst te 

 organiseren waar de straatbemiddelaars ervaringen kun-

nen uitwisselen. Voor deze bijeenkomsten nodigen we ook 

vertegenwoordigers van gemeentelijke instanties uit.

 Word 
buurtspil…

…en denk 
ook mee

Wil je meedoen met een eigen kerststal of je tuin beschikbaar stellen voor een kerststal? 

Vul dan het contactformulier in op:  kribjesroute.nl/meedoen
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Knock in 1794 in Hees en Neerbosch

Vuile oorlog in een idyllische wereld 
Arie Johannes Knock (1763-1816) was een vechtjas, die zijn achternaam in de loop van zijn 
leven waar maakte. In zijn Journaal, een dagboek dat hij in 1797 schreef, beschreef hij zijn 
lotgevallen in het patriotse en Franse leger. Bijna veertien jaar aan het front, van 1784 
tot en met 1797. Knock kwam uit Papendrecht en de oorlog bracht hem op vele plaatsen 
en in vele gevechten, in oktober 1794 in Hees en Neerbosch. Dankzij dat dagboek, in 1994 
opnieuw uitgegeven, is de vuile oorlog goed te volgen. De idylle van Hees en Neerbosch 
werd enkele weken gruwelijk geschonden.

In 1787 verliet Knock zijn vaderland. Met andere patriotten 

had hij vanaf 1784 de politieke vernieuwingen gewapen-

derhand verdedigd, maar toen een Pruisisch leger in 1787 

ingreep ten gunste van stadhouder Willem V moest hij 

zich snel uit de voeten maken. Hij vluchtte naar Frankrijk. 

In ballingschap bleef het niet bij dromen van terugkeer, 

er werden in Frankrijk heuse Nederlandse legeronderde-

len opgezet die mét het Franse leger de Franse Revolutie 

moesten exporteren. Knock wilde wat doen, hij was bereid 

tot strijd, maar al snel was er van die aparte Nederlandse 

legeronderdelen niet veel meer over. In 1793 behoorde 

Knock intussen tot het reguliere Franse leger.

In 1793 hadden de revolutielegers al even geroken aan 

de verovering van de Republiek, een jaar later bleef 

het niet bij ruiken: de Nederlanden van onder de grote 

Fransen die na de Franse Revolutie naar het 

buitenland uitgeweken waren collectief te 

brandmerken: emigranten waren verraders 

van de Revolutie, zo heette het, en daarmee 

vogelvrij. Knock noteert dat deze vijftien 

‘loon na werk’ gegeven werd, zij werden 

standrechtelijk geëxecuteerd. Op enige 

compassie valt Knock hier niet te betrap-

pen: het was ‘eigen schuld dikke bult’.

De Franse bevelhebber had het revolutie-

leger lekker gemaakt door te zeggen dat de 

soldaten ‘logement’ konden verdienen door 

een snelle overwinning. Die kwam er op 27 

oktober. Dat de generaal met zijn belofte 

niets teveel gezegd had, bleek toen de sol-

daten Hees en Neerbosch introkken: deze 

dorpen ‘leggen en pronken met overschone 

buyteplaatse, casteelen, tuynen en lust-

hoven’. Er was ook veel kapot. Knock stelde 

vast dat de terugtrekkende Engelse en 

Duitse legers, onder stadhouderlijk bevel, 

zich verschrikkelijk hadden misdragen. Zij 

hadden ‘alles uytgeplonderd, 3 boeren en 

een dogtertje van 14 jaaren gedood’, ‘een 

andere jonge dogter 3 zabelhouwe gege-

ven’, de ingezeten waren ‘totaal geruineerd’. 

Dat vond Knock wel erg: de misdaden van 

de vijand waren wél echte misdaden.

Hees en Neerbosch bleven verdwaasd en 

vernietigd achter, terwijl de revolutielegers 

verder trokken en Nijmegen omsingelden. 

Knock ging mee en het zou jaren duren 

voor hij weer in Holland, in Dordrecht en 

Papendrecht kwam. Intussen geeft zijn 

Journaal een onthutsend beeld van een vuile 

oorlog die in 1794, in enkele oktoberdagen, 

de lieflijkheid van Hees en Neerbosch ver-

nietigde. Het moet de inwoners lang zijn 

bijgebleven, maar jammer genoeg bleef 

het verdriet van Hees en Neerbosch onbe-

schreven door getroffenen. Onbeschreven 

betekent onafwendbaar vergeten. Alleen 

Arie Johannes Knock deed er verslag van en 

zo vangen we een glimp op van de oorlog in 

Hees en Neerbosch.

Arie Johannes Knock, Uit Lievde voor Vaderland 

en Vrijheid (journaal 1784-1797). Ed. P.M. Peucker 

& J.P. Sigmond. Hilversum 1994.

Peter Altena

rivieren werden door Knock en de Fransen snel veroverd 

op de Britse en Duitse legeronderdelen die voor stad-

houder Willem V vochten. Al snel reikten die legers tot 

in Nijmegen. De Bataafse Revolutie – de bijbehorende 

machtswisselingen en de invoering van nieuwe namen en 

gebruiken (‘de vrijheidsboom’) – was in ’s-Hertogenbosch 

en Nijmegen al in 1794 een feit. Het wachten was op de 

winterkoude die een oversteek van de grote rivieren ver-

eenvoudigde en de weg naar Holland baande. Met Gods 

hulp ging het vriezen en stak generaal Pichegru de grote 

rivieren over.

Maar in oktober 1794 moest Nijmegen nog veroverd 

worden. In de aanloop naar de belegering van Nijmegen 

streden de Fransen om de omliggende gebieden. Vanuit 

het land van Maas en Waal naderde Knock Nijmegen. De 

opmars leidde langs de Waal, oost-

waarts. Op 22 oktober nam Knock ’s 

avonds zijn intrek in Druten, bij de 

koopman en brouwer Daam van der 

Wielen. De volgende dag ging het via 

Deest en ‘Bunningen’ naar Weurt. 

Na beschieting van de voorposten 

bij Weurt trokken Knock en de zijnen 

op 25 oktober in de richting van Hees 

en Neerbosch. Zij vielen de voor-

posten die zich daar bevonden aan: 

van beide zijden werd er ‘hevig met 

canon geschoten en een meenigte 

houwitzers gegooyd’. De verliezen 

worden laconiek opgesomd: op 24 

oktober hadden negen soldaten van 

het Franse 60e regiment zich te ver 

gewaagd, zij ‘wierden gevangen geno-

men en aan stukken gehouwen’, een 

dag erna namen Knock en de zijnen ’15 

emigrante van hun gevangen’. De aan-

duiding ‘emigrant’ werd gekozen om 

Geallieerde militairen laten zich in Hees met bewoners uit de omgeving 

fotograferen voor het thuisfront. Bron: Regionaal Archief Nijmegen, F26899.

Column | Henk Termeer

Dr. Henk Termeer (1949) is gepen sioneerd en actief als histo-
ricus. Hij woont in Hees, is gehuwd en vader van drie inmid-
dels 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.

Bevrijdingsfoto’s

De herdenking van de bevrijding van Nijmegen en Hees staat 

voor de deur. Dat we beelden van onze bevrijding en onze 

bevrijders hebben is ook te danken aan de activiteiten van 

een vroegere inwoonster van Hees. Ik heb het dan over Anna 

Huybers, een jonge vrouw van 20 jaar, die met haar ouders op 

de Oude Heselaan 460 kwam inwonen nadat hun huis aan de 

Houtstraat door het grote bombardement van 22 februari 1944 

was verwoest. Ze werkte als fotografisch laborante en begon 

vanaf 21 september 1944 in haar Heese omgeving en in de stad 

te fotograferen en foto’s te ontwikkelen. Ze maakte in de weken 

daarna vele tientallen foto’s. Van de binnenkomende geallieerde 

soldaten en hun materieel. Van de verse verwoestingen in de 

stad als gevolg van vier dagen bevrijdingsstrijd. En ook van geal-

lieerde militairen die al dan niet samen met de burgers bij wie ze 

waren ingekwartierd, op de foto wilden om naar huis te sturen. 

Na verloop van tijd kreeg Anna verkering met een Britse ser-

geant, met wie ze in Engeland trouwde en vijf kinderen kreeg. In 

2014 - ze was toen 90 jaar - schonk ze kopieën van haar ruim 120 

Nijmeegse en Heese bevrijdingsfoto’s aan het Regionaal Archief 

Nijmegen. Die inmiddels historische collectie is ook online te 

bekijken. Wie Heese vaders of moeders, opa’s of oma’s op een 

hoogtepunt in hun leven wil aanschouwen, maakt een goede 

kans hen op een van haar foto’s tegen te komen.

Nijmegen en omgeving rond 1790
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Ondernemers in de wijk

Wilma van Seters

Natuurlijk wonen is beter wonen
Interview met Guus Aalbers

Guus is in het centrum van Nijmegen geboren en heeft daar lang gewoond. Via een tante 
van zijn vrouw, die in de Patrijsstraat woonde, hebben zij in deze Heese straat ook een huis 
gekocht. Hun dochters konden gewoon in het centrum naar school blijven gaan.

winkels; een aan de Daalseweg in Nijmegen en een in 

Arnhem. Dit jaar bestaat Atrium 25 jaar.

Dit is het motto van Guus en Ton: Biologisch bouwen en 

wonen, richt zich speciaal op bouwkundige en bouwfysische 

aspecten van een woning. De woning moet optimaal kunnen 

ventileren, ideaal worden verwarmd en perfect geïsoleerd zijn.

Bio-katoen
De vijf poten van het bedrijf zijn: meubels/keukens, sla-

pen, vloeren, verf en bouwmaterialen. Ze gebruiken 

alleen duurzame en milieuverantwoorde artikelen. Het 

bio-katoen dat zij gebruiken komt bijvoorbeeld uit een 

vertrouwd gebied in Egypte. Ook verkopen zij alleen duur-

zaam hout. Zij werken met kleinschalige leveranciers. 

Guus benadrukt dat er veel onder het mom van duurzaam-

heid wordt gedaan wat niet helemaal klopt, en dat is voor 

klanten lastig. Zij hebben daarom goede voorlichting hoog 

in het vaandel staan. Zij zijn geen commerciële jongens en 

willen mensen niet ‘het vel over de oren’ halen. Als de klant 

andere spullen wil dan zij aanraden, gaan ze niet met hem 

in zee om later problemen te voorkomen.

Ik vraag aan Guus hoe hij erop gekomen is om een bedrijf 

in duurzame artikelen te beginnen. Guus: ‘Door mijn broer 

Ton en door het feit dat ik zelf lang in een verfwinkel in het 

centrum heb gewerkt, waar ik naast gewone verf natuur-

verf ontdekte.’ Guus besefte dat dat veel beter was voor 

het milieu. Ondanks ‘De club van Rome’ waren mensen nog 

niet zo ontvankelijk voor schoon en duurzaam kopen. Tòch 

wilde Guus hier echt wat mee.

Zijn broer Ton verrichtte licht aannemerswerk en had de 

opleiding binnenhuisarchitect. Zij spraken over duurzame 

materialen en zo kwam het idee om samen een winkel 

te beginnen in duurzame en natuurlijke materialen. Voor 

hun oriëntatie kwamen zij terecht bij de Woonwinkel in 

Arnhem. Dat was toen ook de enige ecologische woonwin-

kel in Nederland, met heel veel kennis op dit gebied. Guus 

en Ton kregen veel informatie van de eigenaresse.

In 1994 kon zijn broer Ton via crowdfunding, de bank en 

subsidie Atrium Biologisch Bouwen en Wonen starten. 

Guus stapte pas in 1996 in het bedrijf. De daarop volgende 

jaren hebben zij steeds meer kennis opgedaan. Atrium (de 

naam betekent ontmoetingsplek) heeft sinds 1997 twee 

Gifvrije meubelen, slaapmogelijkheden (matrassen van 

natuurlatex en bio-katoenen lakens) en natuurlijke vloer-

bedekking krijgen steeds meer aandacht en terecht vindt 

Guus. Een lemen warmtemuur (een voorbeeld is in de win-

kel te zien) geeft ook een natuurlijker straling van warmte 

dan bijvoorbeeld vloerverwarming of radiatoren, dat is 

gezonder voor mensen. Nog een voorbeeld: marmoleum-

vloeren zijn duurzaam terwijl veel mensen pvc-vloeren 

leggen, dat geen schoon, en absoluut geen duurzaam 

 product is.

Voorlichting
Sinds de crisis in 2008 liep het aan-

tal klanten terug, maar Ton en Guus 

kunnen er nog steeds van leven. Bij 

bouwprojecten vragen architecten 

vaak of zij voorlichting over duur-

zaamheid kunnen geven. En dat doen 

zij graag. In 2008 hebben zij een prijs 

voor maatschappelijk verantwoord 

ondernemen gekregen. Onze leden in 

Hees zou ik zeker aanraden een keer 

in de winkel te gaan kijken of op hun 

website www.woonwinkelatrium.nl.

Als laatste vertelt Guus dat hij en zijn 

broer altijd werken met de gedachte: 

‘Wees eerlijk naar de klanten toe!’ In 

de winkel gaan zij graag het gesprek 

aan om mensen bewustzijn bij te 

brengen. De visie is: ‘Natuurlijk woont 

U beter’.

Beeldje rechts:  

In 2008 ontving Atrium een prijs voor 

maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Ruud Aalbers | Foto’s: Ton van SetersD
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Ruud achter zijn bureau voor een lemen wand 
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Midzomer Muziekfestival 2019

Wat is er toch veel  talent in Hees!
Francine van der HeijdenHet muziekfestival had dit jaar als thema ‘Klimaat’. 

Het werd dan ook een afwisselende avond met grote 

temperatuurverschillen. Organisator Teun Bus was 

op het laatste nippertje ingesprongen als presen-

tator. Zoals we twee jaar geleden al hadden gemerkt, 

presenteert Teun soepel en olijk. Zo was de uitvoe-

ring van dit jaarlijkse initiatief van de Vereniging 

Dorpsbelang Hees weer dik voor mekaar. 

De zevenjarige Noortje, leerling bij Muziek op Maat, zorg-

de voor een vrolijke opening van de avond. Met haar vrien-

delijke gitaarleraar als begeleider aan haar zijde, speelde 

zij twee meezingliedjes, waardoor het publiek meteen 

meeging in het warme festivalgevoel.

Ook de volgende optredens waren instrumentaal. Het 

duo Maria Werner (dwarsfluit) en Toon van Groenendaal 

(spinet) bracht een Siciliaanse lome dans van Bach. Maar 

eerst legde Toon uit hoe het spinet werkt. Dat het vanwege 

de toetsen wel op een piano lijkt, maar de snaren wor-

den ‘getokkeld’ als bij een gitaar. Hij vertelde ook hoe dit 

opmerkelijke instrument aan z’n naam komt…

Daarna nam de twaalfjarige Rixt plaats in de spotlight en 

achter de piano. Zij speelde ‘I Giorni’ van Ludovico Enaudi. 

Heel kalm en mooi liet Rixt ons horen hoe de ene dag de 

andere niet is. Prachtig was het!

Zij werd gevolgd door het duo Lux en Karel, zangeres 

en gitarist. Lux trok de aandacht naar zich toe met haar 

intense zang en je merkte dat Karel haar nauwgezet 

volgde met muzikaal spel. Wat fijn dat in onze Petruskerk 

de muziek van fijne snaren van zowel spinet als gitaar zo 

mooi tot hun recht komen!

Het koor van de straat onder leiding van Tjeu Corbeij ver-

zorgde het laatste optreden voor de pauze. Het program-

ma begon met muziek uit de Middeleeuwen en eindigde 

met de swingende ‘Bananaboat-song’. Het zong ons van-

zelf naar verre, warme oorden. 

De opkomende dorst kon in de pauze worden gelest met 

koffie, thee en limonade. Kinderen holden rond met scha-

len snoepgoed om uit te delen.

Na de pauze was de aftrap aan Charles Coljee en dat deed 

hij met verve. Hij zong twee mooie nummers met begelei-

ding op geluidsband. Vooral het tweede nummer, ‘De ver-

zoening’ van Frank Boeijen, bracht veel herkenning. Hier 

en daar werd zachtjes meegezongen…

Daarna alweer een geweldig muzikaal duo. Pianiste 

Makiko had een aantal korte Japanse composities voorbe-

reid om met haar man Peter op hoorn ten gehore te bren-

gen. Ze kondigde de ‘Muzikale verhaaltjes over Japanse 

hapjes’ zelf aan. De titels spraken tot de verbeelding, bij-

voorbeeld: ‘Lekkere rijstcracker’, of ‘Een pittig hapje’, dat 

een razendsnel en virtuoos gespeeld miniatuurtje bleek. 

Hap, snap, wow!

De Heese stemmen hadden, mede dankzij dirigent 

Jan Pieter Zwart, het thema Klimaat het mooist in een 

programma weten te vertalen. Wat een hartverwar-

mende club is dat koor toch. Ze zoeken nog zangers ter 

versterking…

Het ensemble Calle 63 was het wel toevertrouwd de avond 

af te sluiten. Deze groep van vier mannen met twee gita-

ren, contrabas, saxofoon en zang speelt Zuid-Amerikaanse 

muziek: aanstekelijk, authentiek en hartstochtelijk gezon-

gen. Er werd zelfs spontaan bij gedanst! Het was een 

heerlijk swingende afsluiting van een geslaagde avond vol 

muziek. Wat is er toch veel talent in Hees!

Dank aan de helpende handen en handjes die spontaan 

werden uitgestoken en natuurlijk vooral heel veel dank 

aan al die geweldige deelnemers!

Foto’s: Ton van Seters
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Wie vandaag de dag op de Molenweg 
loopt, Nijmegen-West, Heseveld, op 
die brede verkeersader, omzoomd door 
blokken flats en rijtjeshuizen, kan zich 
niet voorstellen dat daar amper zestig 
jaar geleden een landweggetje door de 
landerijen kronkelde, langs akkers en 
kassen met hier en daar boerderijen, 
statige villa’s en eenvoudige woninkjes.

Kort na 1950 is het oude tracé van de 

Molenweg ingrijpend veranderd. Wat 

 eeuwenlang een dromerige landweg 

was, de laatste honderd jaar hier en daar 

bebouwd, werd nu bruusk in drie stukken 

gehakt. Het eerste deel werd Molenweg, 

waarvan het tracé doorgetrokken werd 

tot het huidige Daniëlsplein. Het tweede 

deel ging Jasmijnstraat heten, het derde, 

meest westelijke deel Kaaplandstraat. 

Tegelijkertijd begon men de akkers en kas-

sencomplexen vol te zetten met nieuwe 

woonwijken, de ene na de andere, totdat 

nog geen tien jaar later de hele ruimte tus-

sen Hees en Graafseweg was ingevuld.

De gevolgen van de nieuwbouwwoe-

de langs de Molenweg waren groot. 

Woningen en opstallen verdwenen en 

daarmee voor veel mensen ook hun bron 

van inkomsten. Alle land- en tuinbouw-

bedrijven, kwekers en bloemisten, raakten 

(hun) grond kwijt. De van oorsprong ruime 

erven werden stadstuintjes; er was amper 

mogelijkheid meer om ouders of kinderen 

te laten inwonen, iets wat een eeuw lang 

een goed gebruik geweest was op het 

Heseveld. De sociale samenhang werd snel 

minder. Tot 1960 kende iedereen elkaar, 

een aantal families woonde al decennia 

lang aan de Molenweg; veel mensen waren 

bovendien verwant door talrijke huwelij-

ken tussen straatbewoners in de voorbije 

eeuw. De instroom van een grote groep 

nieuwe bewoners liet van die samenhang 

weinig over. 

De Molenweg 1950-1960, 
van landweg naar stadsstraat

Jan Peters en Hans Wegman

Wim Peters en vrouw: Hier staan we op het smalste punt 

van de vroegere Molenweg. Twee auto’s zouden elkaar 

amper kunnen passeren. We kijken naar het westen en 

staan met de familie Piet Peters voor hun huis, nr. 43. Het 

is rond 1955. Het wegdek is nog niet vernieuwd, elektrici-

teit wordt nog op palen aangevoerd; op de achtergrond 

zien we de silhouetten van twee van de witte flats, die in 

1952/1953 zijn gebouwd. Op deze plek ligt tegenwoordig 

benzinestation Haan. 

Dit houten gebouw heeft enkele jaren aan de Molenweg 

gestaan, waar het nu Kaaplandstraat heet. We zijn hier 

ongeveer ter hoogte van de huidige Generaal Smutsstraat. 

Dit was de noodkerk voor de nieuwe parochie van Maria 

ten Hemelopneming, in gebruik genomen in oktober 1956. 

Pastoor Van Dungen staat buiten te praten. Links ligt de 

witte boerderij van Peters. Nog meer naar links, maar bui-

ten het bereik van de camera, is de nieuwe, halfronde kerk 

in aanbouw. Op de voorgrond wordt het trottoir van de 

Kaaplandstraat gelegd. 

Dit artikel is ontleend aan het boekje De Molenweg 

1950 -1960, van landweg naar stadsstraat van Jan 

Peters en Hans Wegman.

Initiatiefnemer Jan Peters (1948), geboren op 

Molenweg 149, tegenwoordig Jasmijnstraat, begon 

drie jaar geleden een zoektocht naar mensen en 

hun verhalen, naar de herinneringen en foto’s 

van de bewoners van de Molenweg in Hees in de 

periode 1950-1960. Met medewerking van een 

groot aantal van zijn voormalige en huidige buurt-

genoten is een beeld ontstaan van de weg en de 

bewoners. 

Het boek kost 10 euro en is verkrijgbaar via  

molenweg.1950.1960@gmail.com 

Er komt ook een website waar nog veel meer 

 fotomateriaal te vinden is:  

www.molenweg19501960.com

We kijken de 

Molenweg in vanaf 

de Dennenstraat. 

Een heerlijke dag. 

Ineke, Frans en 

Chris Bootsma 

van nr. 246 zijn 

in zomertenue. 

Misschien is het 

wel tijdens de eindeloze zomer van 1947. Op de achter-

grond het karakteristieke pand nr. 191 van de familie 

Heijmans. Daarachter de boerderij van Jan Schamp. Er 

is echt helemaal nog niets van de nieuwe tijd te zien. De 

Molenweg is een zandpad. Nijmegen is ver weg. Als je goed 

kijkt, zie je dat het tweede huizenblok links beschadigd 

lijkt. Het is het huis van Rijk, in oktober 1944 door een bom 

verwoest.

Een zonovergoten winter- of voorjaarsdag in 1953 of 1954. 

De laagbouw van Jeruzalem is af en ziet er al bewoond 

uit. De hoogbouw is kakelvers. Op allerlei plekken staan 

nog steigers en de flat op de hoek met de Ligusterstraat is 

nog niet af. Het oude tracé van de weg is nog goed te zien. 

De flat aan de Sneeuwbalstraat is letterlijk midden op de 

Molenweg gebouwd. Kijk eens hoe dicht de oude bebou-

wing tegen de flats staat! Vier huizenblokken, die kort 

daarna gesloopt zouden worden, liggen op het huidige 

tracé. Midden onder 

zien we de boerde-

rij van Thé van de 

Water (Molenweg 

130). Precies op die 

plek ligt vandaag 

café West-End. 

Het tracé van de 

Jasmijnstraat is er 

nog niet.

Frans, Jos en Anton 

Klaassen, 1958. De weg-

werkzaamheden liggen 

even stil eind februari 

1958. Tot half maart lag de 

temperatuur ruim onder 

nul. Er is een flinke vracht 

sneeuw gevallen. Frans, 

Jos en Anton Klaassen van 

Molenweg 10 vermaken 

zich prima. Achter hen de 

half afgebrande en nog niet helemaal gesloopte boerderij 

van Kersten, schuin tegenover de kwekerij van Van Ingen 

(later tuincentrum Jacobs). Op deze plek is er helemaal nog 

geen sprake van Molenweg. De Wolfskuilseweg loopt naar 

links over in de Dikkeboomweg. Op de achtergrond zien we 

de besneeuwde huizen aan de Oude Heselaan.
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Maar ook een ontwikkeling die om een per wijk uitgekiend 

ontwerp vraagt om te voorkomen dat ze ten koste gaat 

van het waardevolle eigen karakter van die omgeving. We 

zien vaak pas wat we hadden, als het er niet meer is. 

Kijkend naar de huidige plannen, komen mij die toch gefor-

ceerd over. Daarin wordt het dorpse karakter van Hees wel 

degelijk aangetast. Ondanks de mooie woorden in de pre-

sentatie vorig jaar, waar nog stond dat er rekening gehou-

den zou worden met dit bijzondere karakter. Het plan oogt 

echter als een kopie van veel andere plannen en routes, 

waarbij dat oorspronkelijke karakter straks alleen nog in 

de letters over dat verleden terug is te vinden.

In dorpen in onze streek meandert van oudsher een brede 

laan langs de kerk, het gemeentehuis en de kroeg. Smalle 

zijstraten komen op deze bredere laan of straat uit.

En ook als dat gemeentehuis niet meer als zodanig wordt 

gebruikt, blijft dit DNA van het dorp herkenbaar. Het vormt 

een belangrijk onderdeel van het gemeenschapsgevoel. In 

onze wijk is dit DNA nog 

redelijk intact. Het ken-

merkt Hees.

De statigheid van de 

hoofdstraten door Hees 

wordt bepaald door drie 

elementen: de vaak monu-

mentale architectuur, 

Het is de plannenmakers overigens nog niet eens 

aan te rekenen, dat deze missers in het huidige plan 

zitten. Ze hebben immers verzuimd de buurt, de 

mensen die als geen ander weten wat waardevol 

is in deze wijk, bij de plannenmakerij te betrekken. 

Dat is misschien wel de grootste misser. Maar het is 

geen misser die niet gecorrigeerd kan worden. Er is 

gelukkig nog geen spade de grond in gegaan. 

Op 8 juli hebben we met zo'n dertig bewoners kri-

tisch naar de plannen gekeken. We willen hierover 

ook in gesprek met de gemeente. Door wisselingen 

van functies en functionarissen en de vakantieperi-

ode hebben we nog niet met de juiste mensen aan 

tafel gezeten, maar we kunnen ons niet voorstellen 

dat de gemeente deze oproep en uitnodiging van de 

buurt naast zich neerlegt. We verwachten dan ook 

om op korte termijn met de verantwoordelijke amb-

tenaren en eventueel de wethouder om de tafel te 

zitten, om te voorkomen dat we met een fietsroute 

onverhoopt het karakter van ons mooie Hees ern-

stig aantasten.

Toelichting bij de foto’s van de Maquette
1  Door beplanting (bijvoorbeeld rode beuk/knie-

hoog) wordt zichtlijn doorbroken (snelheid beper-

kend/veiligheid), ritmisch aan beide zijden;

2  Geen drempels (geen trilling/ geen scheuren in 

huizen) deze zijn nog wel te zien in de maquette;

3  Parkeerzone (klinkers);

4  Symmetrie, voetpad aan beide zijden.

Er zijn drie kleine variaties in de maquettes: het 

door lopen van de klinkers en de breedte van de heg.

Dick Zonderman

Gemeente beschadigt dorpsaanzicht

Vorig jaar december heeft de gemeente Nijmegen plannen gepresenteerd voor  

een snelfietsroute tussen de Korte Bredestraat en de Schependomlaan. De route maakt onderdeel 

uit van een netwerk dat fietsen tussen bestemmingen in en  rond Nijmegen aantrekkelijker moet 

maken en de groei van het autogebruik  moet indammen. Een uitstekende ontwikkeling.

V i j f T i G 
T i N T E N 
G r O E N

Cor van der Donk

Op 9 juli begon ik een brief aan de Gemeente als volgt: ‘Ik ben 

kwaad en verontwaardigd en het erge is dat ik niet eens weet tot 

wie ik de kwaadheid moet richten. Ik richt me dus maar tot die 

mensen met wie wij als werkgroep Groen Hees tot nu toe goed 

hebben samengewerkt.’ Deze column schrijf ik bijna een maand 

later tijdens mijn vakantie in Zeeland waar zon, zee en duinen de 

strijd aangaan met mijn verontwaardiging en boosheid. 

Laat ik daarom proberen een zo feitelijk mogelijk relaas te schet-

sen over zogenaamd tegenstrijdige belangen – de wereld staat 

er overigens bol van.

Misschien wel tot vervelens toe hebben de leden van de 

Werkgroep Groen Hees u geïnformeerd over het voedselbos, 

de versterking van biodiversiteit in het noordelijk deel van 

Park West en het streven de hectiek van het verkeer aan de 

Energieweg te compenseren door een stiltegebied. De nieuwe 

directeur van Helicon, die blijk geeft van een grote mate van 

voortvarendheid, heeft in zijn wijsheid gemeend zijn studenten 

een veiligere route naar school aan te moeten bieden en een 

doorgang te willen door ‘ons’ park… en een vergunning aange-

vraagd bij de Gemeente. 

De linkerhand weet niet wat de rechter doet en de vergunning-

verlenende ambtenaar heeft hierin toegestemd. Er staat inmid-

dels een groteske poort te wachten op wat een ‘doorgangetje’ 

zou moet heten. Leerlingen aan de achterkant van de school is 

vragen om problemen. Een doorgang wordt een fietspad en de 

volgende stap is een brommer/scooterpad. De stilte is voorbij, 

een paar keer per dag drukte van pubers. Het voedselbos wordt 

een pauzeplek en vanuit die bekendheid grote kans om ’s avonds 

een hangplek te worden. Wie gaat handhaven? Wie ruimt de 

blikjes en het overig afval op? Wie draagt zorg dat de jonge aan-

plant in dit deel van het park al dan niet moedwillig wordt plat-

gelopen? Niemand hoeft me te vertellen dat dit niet gebeurt. Ik 

zie het overal om me heen.

Burgerparticipatie mag dan een mooi begrip zijn. Deze sys-

teemfouten halen bij mij alle energie weg en dat terwijl de 

Energieweg voor ons Hesenaren zo’n hot item is.

 

Het is een kunst te voorkomen dat mensen 
elkaar groen op het lijf vallen  

de bomen en het monochroom van het wegdek. Laat 

me dat laatste uitleggen; stel dat je het gazon voor het 

Jozefklooster omtovert in volkstuintjes, dan ben je dat 

statige kwijt. En dat dreigt hier te gebeuren. In het huidige 

plan van de gemeente wordt de karakteristieke infrastruc-

tuur van Hees opgeknipt in structuurtjes.

Onze wijk, het oude dorp Hees, is geen verzameling 

straten en straatjes, maar een in de eeuwen organisch 

gegroeid geheel. Als je daar nieuwe elementen – zoals een 

snelfietsroute – aan toevoegt, moet dat zorgvuldig in dat 

geheel worden ingepast. In harmonie met dat geheel. 

Dat betekent dat ook de Tweede Oude Heselaan opge-

nomen zou moeten worden in het concept en het plan 

goed moet aansluiten op de Kerkstraat en dat er een 

serieuze heroverweging van de afsluiting Voorstadslaan/

Dikkeboomweg komt. Als er een punt is in onze wijk waar 

niet genoeg aandacht voor gevraagd kan worden voor vei-

ligheid en verkeersoverlast c.q. milieu dan is het daar wel.

Dit zijn nog maar enkele onderdelen in het voorliggende 

plan dat straks – als het zo zou worden uitgevoerd – tot 

het gemis zullen leiden van al dat moois waarvan we soms 

nog nauwelijks beseften dat we het hadden.
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We hebben er lang tegenaan gekeken, tegen dat 

grote, braakliggende stuk grond op de hoek van de 

Energieweg en de Wolfskuilseweg. Het kreeg maar 

geen goede bestemming, maar dat gaat veranderen. 

Een groot deel van het terrein is inmiddels groen 

ingevuld door  Zorgboerderij In het Westen. In het 

maartnummer van de Stenen Bank is daar uitgebreid 

over geschreven. En de rest van het terrein? Daar 

komt – op een stuk van ca. 250 m2 – een Tiny Forest!

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter 

grootte van een tennisbaan. Het idee voor een Tiny Forest 

is gebaseerd op de bosbouwmethode van een Japanse 

bomenexpert en door een Indiase ingenieur overge-

bracht naar een stadsomgeving. Zo’n mini-bos in de stad 

is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine 

zoogdieren, maar niet alleen voor hen. Kinderen leren er 

over de natuur en buurtbewoners kunnen elkaar op deze 

prettige en gezonde plek ontmoeten. 

Het idee is in Nederland in 2015 door het IVN (Instituut 

voor natuureducatie en duurzaamheid) voor het eerst 

toegepast in Zaandam. Samen met buurtbewoners en 

schoolkinderen is daar, midden in de stad, een Tiny Forest 

aangeplant en dat bleek een groot succes. 

In Nijmegen zijn dit jaar twee Tiny Forests gepland bij 

de Energieweg, waarvan één in Hees. In 2020 willen IVN 

Gelderland en de gemeente Nijmegen op andere plaatsen 

nog eens twee van die mini-bossen realiseren. 

Wat heb je aan een Tiny Forest?

Zo’n mini-bos is natuurlijk allereerst een geweldige plek 

om te ontspannen, buurtgenoten te ontmoeten of de 

natuur in de stad te ontdekken. Maar dat niet alleen: je 

kunt er ook van alles doen. Je kunt bijvoorbeeld meehelpen 

met het beheer, of je wordt 'teller' en volgt de ontwikke-

ling van de natuur in het bosje. Dit kleine stukje natuur in 

de stad is daarnaast ook heel geschikt voor de warming-up 

met je hardloopclub, een pauzewandeling met je collega’s, 

of om patiënten/cliënten mee naar toe te nemen.

Verder wordt in elk Tiny Forest tussen de begroeiing ruim-

te vrijgehouden voor een ‘buitenlokaal’, een open plek met 

bankjes of boomstammen waar je op kunt zitten. Daar kun 

je bijvoorbeeld lessen geven over de natuur, of een klein-

schalige voorstelling organiseren en vast nog veel meer. 

Kortom: met zo’n mini-bos in je buurt kun je heel veel. 

Hoe staat het met de plannen in Hees?

Het Tiny Forest in Hees komt in het driehoekje tussen de 

Energieweg en de Wolfskuilseweg. In april is er een eerste 

ontwerpsessie gehouden, samen met een aantal buurt-

bewoners, en daar is een voorlopig ontwerp gemaakt. 

In de tekening is goed te zien dat het een driehoekig 

mini-bos wordt, met in het midden de open plek voor het 

‘buitenlokaal’.

IVN en de gemeente Nijmegen gaan dit Tiny Forest in Hees 

samen met kinderen, buurtbewoners en vrijwilligers aan-

leggen, en iedereen mag meedoen! Het voorlopig ontwerp 

is af, maar ideeën en suggesties zijn altijd welkom. In sep-

tember wil IVN een beheer- en activiteitensessie houden 

Loek Janssen

ruim zestig jaar 
Vruchtenbuurt in Hees
Toen de schade van de Tweede Wereldoorlog in 

Nijmegen voor veel inwoners grotendeels was hersteld, 

begon de gemeente plannen te maken voor woning-

bouw meer buiten de stad. En zo ontstond aan het 

einde van de jaren vijftig de Vruchtenbuurt in Hees. Vier 

straten (Perzikstraat, Mandarijnstraat, Meloenstraat 

en Ananasstraat), gelegen tussen de Wolfskuilseweg en 

de Pomonastraat (de Romeinse godin van de vruchten), 

werden in enkele jaren volgebouwd.

Enkele bewoners van de Ananasstraat hebben de gele-

genheid aangegrepen een boekje samen te stellen over 

hun straat, die dit jaar exact zestig jaar bestaat. Dit 

fraaie boekje (ongeveer 40 pagina’s), met veel informa-

tie, interviews en mooie foto’s is nog beperkt te koop. 

De prijs van een boekje bedraagt ongeveer zeven euro. 

Belangstellenden kunnen dat kenbaar maken via het 

mailadres van Loek Jansen, loekjanssen42@gmail.com.

In 1992 werd er geijverd voor een speeltuintje op de hoek met de 

Pomonastraat.

rectificatie

In het vorige nummer van de Stenen Bank stond bij 

het interview met Fransje Brakkee een foto van het 

Distelpark, met als onderschrift dat Fransje bij het ont-

werp van dit park betrokken zou zijn geweest. Fransje 

hecht eraan te laten weten dat ze heeft meegewerkt 

aan de ontwikkeling van veel groen in Hees, maar niet 

aan die van het Distelpark. 

Hierbij een foto van het parkdeel achter het Zwembad. 

Aan de ontwikkeling en aanleg daarvan bewaart ze heel 

goede herinneringen. 

en als alles volgens plan verloopt, gaan in november, op 

één of meer ‘plantdagen’, de spades de grond in voor de 

eerste aanplant. Zo’n plantdag is altijd erg gezellig. Samen 

met buurtgenoten en schoolkinderen steek je de handen 

uit de mouwen, met een mooi eindresultaat. Daar moet je 

dus bij zijn!

Doe mee!

Meld je aan en deel jouw ideeën, of geef je op voor de 

plantdagen via de website van IVN:  

www.ivn.nl/tiny-forest-nijmegen. 

Er wordt ruim voor de plantdagen contact met je opgeno-

men over de exacte data.

Meer weten over wat een Tiny Forest precies is, en de 

effecten op de directe leefomgeving? Kijk dan op de site 

van IVN: www.ivn.nl/tinyforest

Vragen over het project? Kijk op de site van IVN en/of  

neem contact op met projectleider Linda IJmker van  

IVN:  l.ijmker@ivn.nl .

Tony Schouten

Een Tiny forest 
in Hees

Foto: Ton van Seters
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Op het eerste gezicht zie je er weinig aan, aan zo’n ananas. 

Al of niet met een slim mes probeer je zo’n ding te schillen 

en daarna zo netjes mogelijk op te eten, waarbij je pro-

beert de harde kern te mijden. Kijk je iets nauwkeuriger 

naar deze, overigens veel te goedkope, vrucht uit arm 

Costa Rica, dan zie je aan de buitenkant een mooi wafel-

tjespatroon, die de eigenlijke vruchten zijn van de ananas. 

De vijfhoekige wafeltjesstructuur slingert zich om de 

vrucht heen als S-spiralen die of linksom of rechtsom gaan 

(zie tekening van Joop). 

Als je in de ene richting gaat tellen kom je op acht van die 

spiralen terwijl de andere richting er dertien opleveren. 

Joop heeft er twee op een ananas uitgetekend, die ik bij de 

AH op de Molenweg gekocht heb.

Fibonacci
Nou èn, zul je zeggen, dat zal wel. Bedenk echter dat acht 

en dertien geen willekeurige getallen zijn, maar deel uit 

maken van de getallenreeks van Fibonacci. Die reeks ziet 

er als volgt uit:

 

0    1    1    2    3    5    8    13    21    34    55    89    144    233    etc.

In deze reeks is ieder getal de som van zijn twee voorgan-

gers. Is dat toeval met die ananas? Nou niet echt, zo zijn 

bij zonnebloemenharten de pitten ook in van die spiralen 

geordend en dan kom je, afhankelijk van het type zonne-

bloem, uit op 34 linkse en 55 rechtse spiralen. Zo heeft de 

natuur ook nog bloemkolen, helianten, klokhuizen, arti-

sjokken en dennenappels in petto, waar al die Fibonacci 

getallen op een of andere manier in voorkomen. Het blijkt 

dat ordening van pitjes in groeiende systemen het beste 

gedijen als ze voldoen aan Fibonacci-getallen. De evolutie 

weet er dan wel raad mee.

De naam van de reeks komt van Fibonacci ook wel 

Leonardo van Pisa genoemd (1170-1250). Het was een 

slimme Italiaan die ook ontdekte dat het met Arabische 

cijfers (1, 2, 3, 4, 5..) wel een stuk gemakkelijker rekent dan 

met Romeinse (I, II, III, IV, V..). 

De reeks wordt ook wel de reeks van de Konijnen - 

getallen genoemd, omdat je er binnen zekere aan-

names de ontwikkeling van konijnenpopulaties mee 

kunt voorspellen. En dat geldt ook voor bijenpopulaties 

Dik doen over eenvoudige natuurkunde

Wiskunde met een ananas en de Gulden Snede
Dick van Eck / Tekening: Joop van Eck

en economische groeiprocessen. Ze volgen allemaal die 

Fibonacci-reeks. 

We kijken nog eens wat nauwkeuriger naar die getallen-

reeks door twee opeenvolgende Fibonacci-getallen op 

elkaar te delen. Je krijgt dan een nieuwe reeks:

1/1    2/1    3/2    8/5    13/8    21/13    34/21    55/34    89/55
144/89    233/144    etc.

Werken we deze breuken uit, dan krijgen we de reeks in 

decimale breuken:

1,000    2,000    1,500    1,667    1,600    1,625    1,615
1,619    1,618    1,618    1,618    etc.

We zien, dat naarmate we in de rij vorderen de breuken 

naar een vast getal (1,618) gaan (convergeren). Dat getal 

staat bekend als het getal van de Gulden Snede. Om dat 

in te zien moeten we terug naar de Griekse oudheid, de 

Renaissance en de Verlichting.

Gulden Snede
Euclides, een Grieks wiskundige die 300 jaar voor Christus 

leefde, bedacht een bijzondere verdeling van een lijnstuk 

(zie figuur 1). Hij verdeelde het lijnstuk zodanig in tweeën, 

dat de verhouding van het langste (a) en het kortste (b) 

stuk gelijk moest zijn aan de verhouding van de totale 

lengte (a+b) en de het langste gedeelte (a) van het lijnstuk.

Figuur 1: verdeling van een lijnstuk

Als je dat in een formule opschrijft, dan komt er te staan:

a
 = 

a+b
  = 1 + 

b
            (1)

Om aan die voorwaarde van vgl. (1) te voldoen, moet die 

verhouding a/b gelijk zijn aan 1,618. Dit getal werd door 

velen bewonderd, zoals Leonardo da Vinci, Johannes Kepler 

en Leonardo de Pisa (Fibonacci) en kreeg namen mee als: 

de Gulden verhouding, de Gulden Snede, de Goddelijke ver-

houding. In 1910 kreeg het de Griekse letter j (fie) als naam 

mee. Vergelijking (1) wordt met die j herschreven tot:

j= 1 + 
1

φ           (2)

 

Die verhouding j kan uit (2) precies worden berekend als 

oplossing van een kwadratische vergelijking met als oplos-

sing (zie voetnoot):

j = 
1+√5

 = 1,6180

En dat is precies hetzelfde getal dat ontstaat bij die 

Fibonacci-getallen! We kunnen dat ook zien door vgl. (2) 

voortdurend in zichzelf op te schrijven (magisch!):

j = 1 +                 1
              

             (3)

We noemen (3) een ‘kettingbreuk’ die iedere keer een 

nieuwe benadering van j geeft door iedere keer het 

gedeelte achter het plusteken ‘af te dekken’, je krijgt dan 

respectievelijk:

1  en dan  1+ 1 = 2  en dan  1+   1        = 1+ 1  = 1,5 

en dan 1,667 en dan 1,6. En dat zijn precies die Fibonacci-

verhoudingen die we eerder zijn tegengekomen en conver-

geren naar j.

In de 19de eeuw werd de gulden snede zo’n beetje her-

ontdekt door de wetenschap en ontdekte men nog meer 

onderlinge relaties tussen wiskunde en geometrische 

vormen. 

De Goddelijke verhouding werd door Jan en Alleman overal 

in herkend zoals in het Parthenon in Athene, vingerkootjes, 

de Vitruviusman (dat is die mijnheer die in een cirkel staat) 

van Leonardo da Vinci, pyramides, slakkenhuizen, Bach. De 

hand van de Schepper was overal. Reken je de voorbeelden 

door, dan valt veel door de mand door onnauwkeurigheid, 

toeval en kabbalistiek.

Veel kunstenaars zoals de schilder Salvador Dali en de 

architect Le Corbusier kozen er bewust voor om de ver-

houding van de Gulden Snede in hun werken op te nemen. 

Ook zij waren gebiologeerd door de magie van dit getal, 

dat op verschillende manieren in de wiskunde kan worden 

beschreven namelijk in De Wiskunde van de Getallen, de 

Meetkunde, de Algebra en van de Ananas. 

Voetnoot: vermenigvuldig in (2) links en rechts met j en je 

krijgt de kwadratische vergelijking j2-j-1=0

Dick is een natuurkundige die natuurlijk erg van ananassen 

houdt

Literatuur: Wikipedia (Eng): Fibonacci-reeks, Gulden Snede, 

figuur 1. Je vindt hier ook de klassieke constructie met passer 

en liniaal van de Gulden Snede en zeer veel voorbeelden.

b        a                  a 

2

j

1 +             1

1 +         1

1 + 11

1 +     11 + ...   

1 2
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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 septembernummer van de Stenen Bank een vroeg-herfstige flan met bra-

men uit ons voedselbos (of omgeving).

Bereiden
HET BESLAG

Smelt de boter in een steelpan en laat hem afkoelen tot hij lauwwarm is. roer de 
kwark, een snufje zout, het ei, de suiker en 100 gram vloeibare boter los in een 

beslagkom. roer bloem en bakpoeder door elkaar, doe dit bij het kwarkmengsel 
en kneed alles met een mixer met deeghaken tot een geheel. Laat het kwarkdeeg 

afgedekt ca. 10 minuten rusten. Verwarm de oven voor op 190 graden.

DE VuLLinG
Was de bramen en laat ze uitlekken in een vergiet. roer de zure room los met de 

vanillesuiker, het ei en de kaneelpoeder. rol het deeg op het met bloem besto-
ven werkvlak ovaalvormig uit en

leg het op een met bakpapier belegde bakplaat. kneed de rand tot een iets dik-
kere richel (doop je vingers af en toe in wat bloem). 

Bestrijk het deeg met de overgebleven vloeibare boter. Verdeel het zure room-
mengsel en de bramen over de bodem. Strooi de gehakte hazelnoot erover. Bak 

de flan onder in de oven in 20 - 25 minuten goudbruin. Bestrooi hem met poeder-
suiker als hij nog lauwwarm is en serveer.

 
Het recept is voor 10 stukken bramenflan.

Bereidingstijd ca. 30 minuten.  Baktijd ca. 25 minuten

Dit recept komt uit: Diane Dittmer, Koken uit de natuur; lekker, gratis en gezond, Kosmos Uitgevers, 

Utrecht/Antwerpen

bramenflan met zure room

ingrediënten voor het beslag
125 gram boter

200 gram magere kwark
snufje zout

1 ei
50 gram suiker

300 gram bloem
2 theelepeltjes bakpoeder

ingrediënten voor de vulling
400 gram bramen

250 gram zure room
2 zakjes Bourbon vanillesuiker

1 ei
½ theelepel kaneelpoeder

4 eetlepels hazelnoot, in plakjes  
of grof gehakt

2 eetlepels poedersuiker
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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?

De redactie draagt deze sponsors een warm hart toe. Zij maken het mede mogelijk 

dat we de Stenen Bank kunnen maken. Wilt u uw bedrijf ook meer gezicht geven in 

Hees en ons werk steunen? Uw advertentie is welkom!

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
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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. 

destenenbank

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 donderdag 7 november 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

Werkgroep Sociaal netwerk: Bert Jansen, gcf.jansen@upcmail.nl

Wijkagenten: 0900-8844

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

chris.hofman@politie.nl

Meld-en Herstel: meldingen kunnen worden doorgegeven via  

de meld&Herstel APP of telefonisch: 14024

Wijkmanager: Marian Hooijman, m.hooijman@nijmegen.nl

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

Veel plezier met uw Stenen Bank

nieuwe buren?
Heeft u nieuwe buren? meld het ons en stuur een 

mail naar secretariaat@dorpsbelanghees.nl. Wij 

heten hen graag welkom met een informatiefolder 

en een gratis nummer van de Stenen Bank.

1
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Q Nieuwjaarsreceptie  > zaterdag 20 januari van 16-18u in de Petruskerk > Zie p.28
Q Bachcantates  > zondagen 14 januari, 11 februari en 11 maart vanaf 19:30u in de Petruskerk
Q Brainstorm ontmoetingsplek in Hees  > 20 februari, vanaf 20u, locatie volgt > Zie p. 4
Q Lancering Kribjesroute Hees  > vrijdag 22 december, 18:30u, Kunsthuis De Nieuwe Blik > Zie p. 5
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Zomeragenda

 In dIt nummer
Nog even en we zitten weer midden in de feestdagen. In Hees krijgen die dit jaar extra glans. Zie in dit nummer de 

laatste informatie over de kribjesroute. De Kerkstraat is prachtig opgeknapt, maar redacteur Theo Verheggen vroeg 

zich af: wie heeft nu waar en waarom voorrang? Hij zocht het uit. Dick van Eck gaat deze keer voor ons door het stof. 

Henk Termeer introduceert een bijzondere oud-Hesenaar, Frans Lamée, koster en begrafenisondernemer. Maar verder 

natuurlijk vooral aandacht voor de Hesenaren en het Hees van nu, én straks. Céline Habes doet verslag van de plannen 

voor Talent Centraal Nijmegen, een hypermoderne sportaccommodatie op sportpark De Dennen. Vanaf eind volgend 

jaar kunnen ook wij daar onze extra (kerst)pondjes wegtrainen…

Lees verder op pagina 2  >>

Winteragenda
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Sporten bij de buren 
Céline Habes

Wie van sporten houdt, zit in Nijmegen goed. Nijmegenaren kunnen kiezen uit maar 
liefst negentig verschillende sporten, van acrobatiek tot zwemmen. Hartstikke 
mooi, zo’n groot aanbod, maar waar láát je al die verschillende sportievelingen? 
Aan extra ruimte wordt gewerkt en wel dicht bij huis: op sportpark De Dennen 
wordt momenteel de nieuwe accommodatie Talent Centraal Nijmegen 
(TCN) gebouwd. Hoog tijd om kennis te maken met de sportieve buren!Frans Mooren, bestuurder van Stichting TCN, legt uit waarom er een nieuwe sportaccommodatie wordt gebouwd. De vereniging Hazenkamp Gymsports en Stichting Top Judo Nijmegen blijken al lange tijd aan een nieuwe plek toe te zijn; de turnvereniging heeft te veel leden en te weinig ruimte, de judoka’s trainen in een 

 In dIt nummer

Geen bijdrage van Petra Kateman. Haar laatste stuk stond in de vorige Stenen Bank, een mooi verhaal over Jef van Kuyk. De 

redactie bedankt haar voor alle mooie verhalen en reportages die ze de afgelopen jaren schreef. Ook ontbreekt de 

taalcolumn van Jacques de Vroomen Maar dat is gelukkig eenmalig. Dick van Eck blijft intussen onvermoeibaar heldere 

stukken schrijven over lastige natuurkundige verschijnselen. Deze keer, op speciaal verzoek van de redactie: herrie. En niet 

alleen die van de Neerbosscheweg. We kijken weer terug, onder andere naar de geschiedenis van het Jozefklooster, een 

bijzondere Sunset March en het recente nachtommetje. En vooruit, naar de Kribjesroute natuurlijk en het nieuwjaarsfeestje 

voor Hees op 19 januari. Een van de vele activiteiten die het bestuur van de VDH met een hechte kring van vrijwilligers 

organiseert. Ook daarover leest u meer. In dit nummer…
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Een ‘nootgeval’ in Hees    
Céline Habes

“Nootgeval” staat er boven de deur van het gebouwtje achterin de tuin van Frans van Ruitenbeek. Een stap 
over de drempel maakt de naam duidelijk: van boven tot beneden worden de wanden bekleed met kas-
ten vol lp’s en cd’s. Frans is een toegewijd verzamelaar –en wás een zeer toegewijd docent, vast en zeker 
bekend bij Heesenaren die op basisschool De Zonnewende gezeten hebben. Ik ga in gesprek met Frans over 
toen en nu. 

Frans’ carrière als docent begon nadat hij rond 1974 

met een gebroken been uit militaire dienst kwam. Het 

hoofd van de (inmiddels verdwenen) Paulusschool 

aan de Wolfskuilseweg, zocht een docent met 

affiniteit met muziek; een omschrijving 

die Frans op het lijf geschreven stond en 

staat. Frans had al stage gelopen op de 

Paulusschool, dus hij was geen onbe-

kende. Met veel plezier startte hij zijn 

onderwijsloopbaan. Iedere dag kwam 

hij op zijn witte Puch naar school. Dat 

vonden de kinderen interessant. 

Wende
Na vele jaren moest De 

Zonnewende – de nieuwe 

naam na de fusie van 

de Paulus- en de 

Majellaschool – het gebouw aan de Wolfskuilseweg verla-

ten; het was in slechte staat. Aan de Berberisstraat stond 

een basisschool waar ruimte was en dus werd er verhuisd. 

Voor Frans was dat even wennen, maar al snel merkte 

hij dat hij de samenwerking met nieuwe collega’s 

en het lesgeven aan oude én nieuwe leerlingen 

verrijkend vond. 

Gelukkig hoefde Frans zijn “oude stek” 

aan de Wolfskuilseweg nooit helemaal te 

missen. Op de plek van de school werd een 

nieuw appartementencomplex gebouwd en 

zijn schoonouders woonden daarin exact op 

de plaats waar hij altijd les had gegeven. 

Afwisseling
Frans heeft altijd met 

veel plezier gewerkt: 

Herfstagenda
Q Kribjesroute Hees > van 21 december tot 6 januari > zie pagina 13

Q Bachcantates > zondagen  13 januari, 10 februari en 10 maart vanaf 19:30 uur in de Petruskerk

Q Nieuwjaarsfeestje  > zaterdag 19 januari van 16:00-18:00 uur in de Petruskerk > zie pagina 11

Q Kunstroute Hees > zaterdag 13 en zondag 14 april > zie pagina 9

Q Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering VDH > woensdag 17 april

Winteragenda
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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!

De bouwwerkzaamheden zijn begonnen  |  Foto: Ton van Seters

Q Kunstroute Hees  > zaterdag 13 april (opening 11.00 uur Petruskerk) en zondag 14 april  > Zie pagina 7

Q Bachcantates  > zondagen  14 april, 12 mei, 9 juni vanaf 19.30 uur in de Petruskerk 

Q Algemene Ledenvergadering  >  woensdag 17 april vanaf 20.00 uur in de Petruskerk  > Zie pagina 6

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

Voorjaarsagenda

Voorjaarsagenda

Het braakliggende terrein tussen de Bredestraat en de Energieweg  

krijgt vanaf 1 april een nieuwe bestemming; zorgboerderij In het Westen 

verhuist hier naartoe.

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

 

Sanne Geurts

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 pro-

blemen, 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 zorg-

boerderij 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.”

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

Bezoek de website en  
volg de vereniging op facebook:


