
Sinds de ingebruikname van stadsbrug De 
Oversteek in 2013 is het met name op de 

Neerbosscheweg en Energieweg fors druk-
ker geworden. Bewoners uit de wijken 

Waterkwartier, Hees en Neerbosch-Oost 
maakten zich dan ook terecht zorgen over de 
groeiende geluidsoverlast en de toename van 

fijnstof. Zij verenigden zich in de actiegroep 
West Wil Groene Buffer. Dit resulteerde in de 

aanname van een motie door de gemeenteraad 
van Nijmegen, waarbij 1 miljoen euro gereser-

veerd werd om de milieuoverlast aan te pakken.  

West krijgt

Groene Buffer

 In dIt nummer

Nu de klok gestaag de laatste dagen van het oude jaar wegtikt, kijken we in de Stenen Bank nog even terug; naar het ommetje, 
het straatfeest in de Dikkeboomweg en het Dorpsfeest Happy Hees, bijvoorbeeld. Maar niet al te veel. Er is nog zoveel 
actualiteit en toekomst om ons mee bezig te houden. Natuurlijk is er de kribjesroute die binnenkort weer voor veel kijk- en 
wandelplezier gaat zorgen en de nieuwjaarsreceptie op 18 januari. Maar er zijn ook ernstiger zaken. Michiel de Wit geeft daar 
namens het bestuur een overzicht van. Wilma van Seters zet weer een Heese ondernemer in het zonnetje en de werkgroep 
Duurzaam Hees start een campagne voor isolatieglas. De rode draad in dit nummer is toch wel de zorg om het groene en 
dorpse karakter van onze wijk. En dat is niet alleen omdat een beetje nostalgie nu eenmaal hoort bij dit jaargetijde... 
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Q Bachcantates > zondag 12 januari, 9 februari en 8 maart vanaf 19:30 uur in de Petruskerk

Q Kribjesroute > vanaf vrijdag 20 december 2019 > Zie pagina 13

Q Familievoorstelling Achter de pijpen van het orgel > zaterdag 18 januari,  16:00 uur > Zie pagina 16

Q Nieuwjaarsreceptie > zaterdag 18 januari,  17:00 uur > Zie pagina 16

Tekst & Foto’s: Ton van Seters
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Recent zijn de afgesproken maatregelen uitgevoerd: de 
verlenging van bestaande geluidschermen, het aanbren-
gen van extra groen en het plaatsen van hoge en lage 
diffractoren. Een diffractor fragmenteert het geluid, en 
krult het resterende geluid naar boven toe. Het resultaat 
is: minder geluidsoverlast voor de omwonenden. De dif-
fractoren worden in twee varianten uitgevoerd: een dif-
fractor op een betonnen onderbouw met een hoogte van 
1 meter (Whisswall) en diffractoren geplaatst op maaiveld 
(Whisstones). Op de foto’s staan de recentelijk aangelegde 
lage diffractoren langs de Energieweg en de hoge diffrac-
toren langs de Neerbosscheweg. 

In november is in het kader van de Groene Buffer ook een 
Tiny Forest aangeplant. Zie het artikel hiernaast.

Op de hoek van de Energieweg en de Wolfskuilseweg is 
een bos geplant. Nou ja, bos, het is meer een bosje. We 
noemen het ’het Wolfsbosje’. Het Wolfsbosje is een zoge-
naamd Tiny Forest. 

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter 
grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een pret-
tige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, 
maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal 
over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoe-
ten elkaar op een prettige en gezonde plek.
In Nijmegen West zijn twee van zulke bosjes gerea-
liseerd. Het Wolfsbosje in Hees en een bosje aan de 
Mercuriusstraat. Hiernaast zie je de precieze locatie van 
het Wolfsbosje. 

Samen met schoolkinderen, buurtbewoners en vrijwil-
ligers hebben IVN Natuureducatie, de werkgroep Groen 
en de gemeente Nijmegen deze minibosjes aangelegd. Het 
Wolfsbosje is aangeplant op 20 november met leerlingen 
van het Dominicus College.

Omdat we graag willen dat de mensen uit onze wijk kun-
nen genieten van dit mooie bosje hebben we nagedacht 
over het organiseren van een aantal activiteiten zoals een 
bijentelling, vogeltelling, midzomernachtconcert, Haiku’s 
schrijven, buurt-BBQ enzovoort. Alle creatieve ideeën zijn 
welkom. Over de data en tijden van de activiteiten zullen 
we in de Stenen Bank en de website berichten. Wil je meer 
weten over het Wolfsbosje? Neem dan contact op met 
Thea Aarts: theaaarts@hotmail.com.

Het 
Wolfsbosje Tekst: Thea Ellenbroek

Foto’s: Ton van Seters
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Column  Kwan — Een modern sprookje

Zo af en toe kan ik behoorlijk recalcitrant worden van sprookjes.
Dan lees ik de grootste Kleine voor over weer een prinses, die weerloos wacht op de 
dag dat een prins te paard voorbijkomt en haar redt van een heks/draak/onbehaaglijk 
leven. Als kers op de taart volgt er een huwelijk en leven ze nog lang en gelukkig.
Dan vraag ik me af, is dit de boodschap die ik aan mijn kinderen mee wil geven?

Met enige regelmaat verzin ik daarom een alternatief einde. Dan zegt de prinses 
plots: ‘Met jou trouwen? Maar ik ken je pas net, engerd!’
Soms laat ik de prins in zijn geheel verdwijnen en lost de prinses het probleem zelf op.
Weg met jou, niksnut!
Weg met je mooie praatjes!
Meisjes kunnen zichzelf prima redden – en zo is het!

Althans.
Het grootste deel van de tijd.
Maar niet die ene dag.
Het regende pijpenstelen en hoewel het nogal onpraktisch was, koos ik toch voor de 
auto. Ik zou naar de Lanteerne rijden, de fiets van de grootste Kleine achterin de auto 
gooien en weer droog thuiskomen. Een legitiem, haast briljant plan, al zeg ik het zelf.

Hoe had ik kunnen bedenken dat iedereen met de auto zou komen? Het miezerde 
slechts, de andere ouders hadden heus met de fiets kunnen komen. Maar nee. De 
Jacob van Campenstraat stond bom- en bomvol. Met welgeteld één lege parkeerplek 
kon ik niet anders dan fileparkeren. Nu is dat normaal gesproken geen probleem, dat 
fileparkeren. Ik rij gewoon rond net zolang tot er geen file meer staat, of ik rij naar 
een plek met zoveel ruimte, dat het geen parkeren meer heet, maar de-auto-tot-
stilstand-brengen. Dat zat er echter niet in, die dag.
De tijd begon te dringen en de automobilist achter mij toeterde alsof hij me een zalige 
middag toewenste.

Ik vermande me.
Er was geen tijd te verliezen.
Nu zou ik laten zien wat het betekende om zelfredzaam te zijn.
Nu was het moment gekomen om woorden in daden om te zetten.
Ik haalde diep adem, sprak mezelf moed in en zette het raam open.
De eerste de beste vader die ik tegenkwam, klampte ik aan.

‘Moet ik hem voor je inparkeren?’ vroeg hij verbaasd.
‘Graag!’ zei ik en ik gooide de deur open.

En zo geschiedde het dat ik, verkondiger van de meisjes-
kunnen-zichzelf-prima-redden-boodschap, dankbaar was 
voor de prins die op het juiste moment, te voet, voorbijkwam.
Al weigerde hij mijn huwelijksaanzoek, ik leefde toch lang en gelukkig.

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.

Bericht vanuit het bestuur

Bewonersavond
De bewonersavond van 10 oktober 
was gewijd aan het thema bewo-
nersparticipatie. Dat onderwerp 
is vanwege de moeilijke gang van 
zaken rond de totstandkoming van 
de gebiedsvisie TPN West (het indus-
trieterrein aan de Energieweg) heel 
actueel. De avond werd door onge-
veer dertig buurtgenoten bezocht, 
waaronder een aantal nieuwe leden. 
Er werd ingezoomd op het proces 
van bewonersparticipatie. Het was 
nadrukkelijk niet de bedoeling om 
concrete gevallen te bespreken. Een 
panel van deskundigen, bestaande 
uit raadslid en Hesevelder Joep Bos-
Coenraad, Kronenburgerforumlid 
Hans Sprangers, wijkmanager Marian 
Hooijman en ervaringsdeskundige 
(en mede-bestuurslid) Roel van Tiel, 
gingen het gesprek aan met de aan-
wezigen. En dat leidde tot een aantal 
mooie inzichten.

TPN West in de Eerste Kamer 
besproken
Het participatieproces rondom de 
gebiedsvisie TPN West heeft de afge-
lopen tijd de gemoederen behoor-
lijk bezig gehouden. De gemeente 
Nijmegen kwam in de ogen van het 
Kronenburgerforum (waarin behalve 
de bedrijven van het industrieterrein 
ook de omliggende wijken Hees, de 
Biezen en Weurt zijn vertegenwoor-
digd) haar afspraken op belangrijke 
punten niet na. Daarop hebben de 
wijkvertegenwoordigers besloten uit 
het overleg de stappen. De moeilijke 
gang van zaken is later door leden 

Een veelheid aan dossiers heeft het bestuur van 
Dorpsbelang Hees de afgelopen maanden bezig gehouden. 
De omgeving van Hees is, door een opbloeiende economie 
en een veranderend politiek klimaat, volop in beweging. 
En dat betekent dat de vereniging mee moet.

van het Kronenburgerforum in een 
speciale zitting in de Eerste Kamer 
naar voren gebracht. De gebrekkige 
wijze waarop bewonersparticipatie 
in Nijmegen wordt ingevuld heeft dus 
de belangstelling van de landelijke 
politiek!

Achteringang Helicon
Enige tijd geleden heeft de gemeente 
aan het Helicon MBO een vergunning 
verleend voor een achteringang. Deze 
ingang is inmiddels gebouwd, maar 
niet op de plaats die in de vergun-
ning is aangegeven. De poort komt nu 
regelrecht uit op het hondenlosloop-
gebied in park West. Dat is een zeer 
onwenselijke situatie. Het bestuur 
is daarom samen met de Werkgroep 
Groen met de gemeente en Helicon 
in overleg. Om ook juridisch een vuist 
te kunnen maken, heeft het bestuur 
ondersteund bij het indienen van een 
bezwaarschrift.

Werkgroep Leefomgeving 
leeft op
Onder leiding van bestuurslid 
Roel van Tiel leeft de Werkgroep 
Leefomgeving weer helemaal op. Er 

worden belangrijke stappen gezet om 
meer grip te krijgen op de ontwikke-
lingen in de wijk. De lijst met dossiers 
is aanzienlijk. Voor een aantal van 
deze dossiers is de werkgroep nu op 
zoek naar betrokken buurtbewoners.

Tijdelijke invulling secretariaat
Wegens persoonlijke omstandighe-
den moet het bestuur het alweer een 
tijdje stellen zonder secretaris. Op een 
eerdere oproep hebben zich nog geen 
gegadigden gemeld. Andere bestuurs-
leden nemen zo goed en zo kwaad als 
het gaat de taken van de secretaris 
over. Aan alle leden nogmaals de drin-
gende oproep om mee te zoeken naar 
een nieuwe secretaris!

Nieuwjaarsreceptie
Het eerste item op de jaarplanning 
is traditiegetrouw de nieuwjaarsre-
ceptie. In voorgaande jaren werd die 
steeds in de Petruskerk gehouden. In 
2020 verandert dat: op zaterdag 18 
januari zal de nieuwjaarsreceptie 
worden gehouden in de zaal op 
Schependomlaan 17.

Illustratie: Simone Weijs
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V i j f t i G 
t i n t e n 
G r o e n

Cor van der Donk

Het is weer herfst en met het vallen van de bladeren word 
ik bij vlagen de mensen moe. Beter gezegd: de voorspelba-
re gesprekken moe. Minder mooi geformuleerd is het ook 
een verveeldheid over alom bekende, vaak uitgekauwde 
argumenten.

Aan de interne dialoog kan ik echter niet ontkomen.

Ik weet niet hoe het u vergaat maar meerdere keren per 
dag vind ik iets… Ik vind iets mooi, lelijk, aardig, veront-
waardigend, ontroerend of ervaar een gemis en heb dan 
geen enkele behoefte om dat ter discussie te stellen, 
ánders dan in mijn eigen hoofd.

Zo mis ik de grote paardenwei, het groene hart van Hees. 
Half jaren tachtig verdween daarmee ook het wijds uit-
zicht op de mooie betonnen Heese huizen en Sancta 
Maria. En ja, ik weet ook wel dat die plek een mooi thuis 
biedt voor veel mensen aan de Lievenkamphof.
Ik hoor toenmalig wethouder Wim Hompe nog zeggen dat 
we niet moeten menen dat Hees een openluchtmuseum is. 
Daarin had hij natuurlijk gelijk, maar het verandert niets 
aan mijn gemis.

Zo zie ik op steeds meer plekken de teloorgang van de laat-
ste restjes dorp en terwijl ik dit schrijf moet ik met enige 
zelfspot een grijns onderdrukken omdat dit wel erg ‘langs 
het tuinpad van mijn vader’ klinkt.

Laat ik het weghalen uit Hees. Het is mooi, gezond en rus-
tig om in een bosrijke omgeving te wonen. Dat gaan we 
dan allemaal doen en wég is het mooie, gezonde rustige 
bos. Zo simpel kan het zijn.

Uiteraard verkies ik duurzame bouw boven standaard-
bouw; verkies ik nieuwe bewoners met een groen hart en 
oog voor het dorpse, boven patserige kijk-mij-nou-eens-
mooi-wonen-villa’s. Maar ik weet nu al dat ik de open plek-
ken ga missen en… wáág het om aan het Kometenpark te 
komen!

Komt de herfst met veel chagrijn, de lente zal 
weer vrolijk zijn

Onthuld en ontdekt
Henk Termeer

Vijfenzeventig jaar nadien heeft Hees er weer een gedenkteken bij. Burgemeester Bruls 
onthulde het in de namiddag van 25 september nadat de leerlingen van De Lanteerne en 
De Zonnewende samen tot drie hadden geteld. Enkele minuten later vloog er drie keer een 
antiek Beechcraft-vliegtuig van de Koninklijke Marine over. Dat bracht een eresaluut aan de 
bij de crash omgekomen militairen en burgers.

Gelukkig was het die middag mooi weer. De ongeveer 180 
aanwezigen – Britse en Nederlandse nabestaanden, ver-
tegenwoordigers van gemeente en Defensie, bewoners 
en andere belangstellenden en zelfs enkele hoogbejaarde 
ooggetuigen – konden de onthulling en de zogeheten 
fly by droog aanschouwen. En daarna praatten ze in de 
Petruskerk druk na over vroeger, over omgekomen fami-
lieleden, buren en kennissen en over de bij de herdenking 
getoonde historische beelden. Zo was er eerder in de kerk 
een nieuwe korte documentaire vertoond over de ach-
tergronden van de crash en een video van een interview 
met de 100-jarige ooggetuige Riet Las. Daarin vertelde ze 
levendig over haar scherpe herinneringen aan die heftige 
gebeurtenis op 25 september 1944, dus enkele dagen na 
de bevrijding van de stad. Beide video’s zijn online terug te 
zien.1)

Auteur Bart Janssen van het boek De pijn die blijft (2005) en 
Het verdriet van Nijmegen (2019) had ook een goede dag in 

Hees. Hij trof bij deze gelegenheid een nabestaande van de 
bij de crash overleden dames Dodemont en die had zowaar 
foto’s van haar beide omgekomen tantes meegebracht, 
foto’s waarnaar Bart al jarenlang vergeefs had gezocht en 
waarvoor hij eerder diverse onbeantwoorde oproepen had 
gedaan.

Inmiddels is het nieuwe gedenkteken opgenomen in 
het monumentenregister van het Nationaal Comité 4 
en 5 mei.2) Basisschool De Zonnewende zal het officieel 
adopteren, net zoals enkele jaren geleden basisschool De 
Lanteerne de plaquette ter herdenking aan alle 51 oorlogs-
doden van Hees heeft geadopteerd. Wie de plechtigheid 
op 25 september heeft gemist, kan op de website de tek-
sten en afbeeldingen op het gedenkbord nalezen en zelfs 
luisteren naar een korte geluidscollage van de herdenking 
en de onthulling, die Omroep Gelderland die dag maakte.3) 
Hopelijk zien we elkaar volgend jaar bij de 76e gedenkdag 
weer terug.

1) Op resp. www.youtube.com/watch?v=yGQNKPLdtSI&list=PLhIb9TyKGmXYlz-LI_1zroFmN_tIQSQfn&index=2&t=0s  
en www.youtube.com/watch?v=2P7F9uq9xUo.

2)  Zie daarvoor: www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/4197/nijmegen%2C-crashmonument
3) www.dorpsbelanghees.nl/werkgroepen/werkgroep-historie/crash

Onthulling crash gedenkbord 
door burg Bruls

Burg. Bruls begroet Britse nabestaanden

Leerlingen Lanteerne leggen bloemen bij  
plaquette Heese oorlogsdoden

Grote belangstelling voor onthulling crash monument

Een volle Petruskerk

Foto’s: Ton van Seters

https://www.youtube.com/watch?v=yGQNKPLdtSI&list=PLhIb9TyKGmXYlz-LI_1zroFmN_tIQSQfn&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2P7F9uq9xUo
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/4197/nijmegen%2C-crashmonument/
https://www.dorpsbelanghees.nl/werkgroepen/werkgroep-historie/crash/
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Afval rapen met Wijkhelden 
Bregje en eline in Hees

Roos Biemans

Je komt ze misschien wel eens tegen: kleine groepjes kinderen die afval 
aan het rapen zijn. Vaak zijn zij aangesloten bij een initiatief dat onder-
steund wordt door de gemeente Nijmegen: Wijkhelden. Ik sprak met een 
paar van deze wijkhelden die in Hees actief zijn: Bregje (8) en Eline (9).

Eline en Bregje speelden vaak samen in het speeltuintje 
in de buurt en het viel ze op dat daar steeds meer afval 
lag. Ze begonnen het afval op te ruimen, ook op andere 
plekken in de buurt. Maar er was duidelijk meer nodig: ze 
riepen buurtgenoten op om mee te helpen, onder andere 
via de facebookpagina van de Stenen Bank. Hierna werden 
zij van meerdere kanten gewezen op het wijkhelden-initi-
atief, waardoor ze een extra zakcentje kunnen verdienen 
met hun opruimacties.

Via wijkhelden kregen de meiden prikstokken en speciale 
afvalzakken, en voor elke volle zak krijgen ze een klein 
bedrag. Eline’s moeder Inge, die het duo begeleidt, is wel 
streng: de zak moet echt wel goed vol zitten voordat ze 
hem aan mogen melden op de wijkhelden-website.

De meiden gaan vooral op afvaljacht als ze zin hebben: 
‘Zullen we gaan wijkhelden?’ Soms rapen ze een maand 
bijna nooit, soms twee keer in één week – ‘maar dan ligt er 
de tweede keer niet zo veel’, aldus Eline. En bij slecht weer 
gaan ze ook niet, ‘dan is het morgen vast beter’.

Ze weten inmiddels al veel plekjes waar vaak afval ligt – in 
bosjes en op afgelegen plekjes wordt veel zooi achter-
gelaten. Ze zijn ook al veel maffe dingen tegengekomen, 
zoals een fietsband, een loden pijp, en een schoen. En héél 
erg veel sigaretten, vooral bij bankjes. Soms ligt afval al 
een beetje begraven en moeten ze er hard aan trekken, 
of moeten ze eerst door een brandnetelbosje om er bij te 
kunnen.

Het is dus hard werken, maar het is ook leuk en gezellig om 
samen te doen, en ze zijn trots op wat ze doen. Het geld 
dat ze via Wijkhelden krijgen is een leuk extraatje, maar 
belangrijker is dat het afval weg is.

Eline en Bregje zijn wel kritisch, en geven ook wat verbe-
terpunten aan voor het Wijkhelden-programma: de zak is 
erg zwaar voor kinderen, dus als het kan, draagt moeder 
Inge die. En je kunt op de site aangeven dat je afval hebt, 
maar Wijkhelden vraagt daar geen bewijs voor. Je kunt dus 
(te) makkelijk vals spelen.

Bregje en Eline roepen buurtgenoten op om mee te helpen, 
door afval te rapen maar vooral: gooi afval niet op straat 
maar in een prullenbak. Dat scheelt een boel opruimwerk 
voor de wijkhelden.

Enthousiast geworden? Wil jij of je kind graag meedoen? 
Meer informatie is te vinden op www.wijk-helden.nl 
Iedereen die meedoet krijgt gereedschap en afvalzakken, 
kinderen die in groep 3 t/m 8 zitten krijgen € 2,50 per volle 
afvalzak.

Zogezegd, 
zogenaamd

Boeren en taal
Jacques de Vroomen

De zeventiende eeuw mag geen ‘Gouden 
eeuw’ meer heten. Met een donker uiterlijk 
mag je geen ‘neger’ meer genoemd worden. 
Vrouwen zijn niet meer ‘het zwakke geslacht’ 
en als ze worden gearresteerd wegens winkel-
diefstal heten ze geen ‘dievegge’ meer maar 
‘dief’. Lekker genderneutraal. Maar wat wel 
mag is het discrimineren van boeren. In de 
Nederlandse taal zijn tal van uitdrukkingen 
met de woorden ‘boer’ of ‘boeren’ die vrijwel 
zonder uitzondering een negatieve lading 
hebben. Enkele voorbeelden:
Wat de boer niet kent, dat eet hij niet; een boer 
laten; boers; boerenbedrog; boerenhengst; 
boerenhufter; boerenkinkel; boerenmeid; boe-
rentrien; lesboer, met je boerenverstand kun 
je toch begrijpen; op je klompen aanvoelen.
Een klein aantal voorbeelden van een zeer 
lange lijst uitdrukkingen. Het is duidelijk. 
Boeren zijn conservatief, weten zich niet te 
gedragen, zijn lomp en onbehouwen en kun-
nen niet nadenken.
Als we de zeventiende eeuw nu gewoon 
‘de gouden eeuw’ blijven noemen maar al 
die negatieve boerentaal taboe verklaren, 
zijn we dan qua correct taalgebruik niet 
een stuk dichter bij huis bezig? En wellicht 
verbetert het ook het klimaat bij de lastige 
stikstofonderhandelingen.
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Wijkhelden Bregje (l) en Eline (r)

http://www.wijk-helden.nl/
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Ook dit jaar waren de verwachtingen weer hoog 
gespannen, zowel wat het aantal deelnemers als 
de programmakeuze betreft. En op beide fronten 

heeft het Ommetje Hees 2019 goed gescoord. Met ruim 
tweehonderd wandelaars en ongeveer veertig mensen die 
iets in de organisatie van de avond deden, zitten we weer 
in de top van alle Ommetjes in Nijmegen. Belangrijker dan 
deze cijfers, is het plezier dat we op 5 oktober met z’n allen 
hebben beleefd in onze wijk.

Tijdens de wandeling en het gezellige samenzijn hebben 
veel mensen met elkaar kennis kunnen maken, wat toch 
het hoofddoel van de Nijmeegse Ommetjes is. Leuk om te 
zien dat het een mooie mix was van mensen met verschil-
lende leeftijden. Ook waren er veel mensen uit andere wij-
ken of zelfs van buiten Nijmegen.

Er waren in totaal tien presentaties verdeeld over verschil-
lende plaatsen. Om zo’n grote groep mensen gestructu-
reerd door de wijk te laten lopen waren er twee routes 
uitgezet, waarvan de korte A-route ook toegankelijk was 
voor minder-mobiele mensen. Iedere groep kon maximaal 
vier presentaties bijwonen, tot ongenoegen van enkele 
deelnemers die alles hadden willen zien of de duur van de 
optredens graag wilden oprekken. Om toch een beeld te 
krijgen van het brede aanbod werd er een flyer verstrekt. 

75 jaar vrijheid
Het thema van dit jaar was 75 jaar vrijheid. Onze huishis-
torici Jan Brauer en Henk Termeer presenteerden ieder 
een stukje geschiedenis van Hees tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.

Ook traditioneel is de dansvoorstelling van Flex waar 
maanden voor geoefend wordt en die veel enthousiaste 
ouders meebrengt.

nacht van
de ommetjes

2019

terugblik  ommetje Hees 2019
Bert Jansen, namens de organisatie

Foto’s: Bert Jansen

Muzikaal hadden we twee uitersten. Een kamerconcert 
van zorgvuldig gekozen klassieke werken tegenover een 
optreden van een hardrockband, allebei uitgevoerd in een 
huiskamer. Er was verder aandacht voor de geschiedenis 
van oude panden zoals hotel Heeslust en villa Veldzicht, 
maar ook een presentatie van een geweldig boek over de 
Molenweg tussen 1950 en 1960. En tot slot wijkbewoners 
die iets van hun hobby wilden tonen. Ton, Elja, Bram en 
Astrid deden hun toneelsketches in de tuin van Sancta 
Maria en bij Frank de imker mochten we in achtertuin 
koninginnen en volkjes bewonderen.

Kortom: het is ongelooflijk dat al deze mensen hun nek 
hebben willen uitsteken en garant stonden voor zo’n geva-
rieerd aanbod. Dank daarvoor!

Tot slot wil ik nog even stilstaan bij onze gastheren van de 
avond, Bob van de Water en Jules Wilcke.
Sancta Maria is al meerdere keren het centrum geweest 
van activiteiten in onze wijk. Denk aan het buurtfeest 
Happy Hees begin september, nu startpunt van het 
Ommetje en in december weer als startplaats van de krib-
jesroute. Ondanks de kou op het eind van de avond waren 
we meer dan welkom en hebben we veel ondersteuning 
gehad bij de organisatie. Ton van Seters was onze foto-
graaf en is verantwoordelijk voor bijgaande foto’s. 

Volgend jaar schuiven we door naar de westkant van de wijk. 
Denk aan het gebied rond de Kerkstraat en Dennenstraat. 
Mochten er mensen zijn die dan iets willen presenteren? 
Geef het door aan de organisatie. Tot volgend jaar!

In afwachting van wat komen gaat

Dansstudio Flex

presentatie over Ds Creutzberg in de oorlog  
door Jan Brauer en Tony Schouten

toneelvoorstelling van Elja en Ton in natuurlijk decor bij  
Sancta Maria

Imker Frank Nass is trots op zijn bijen

Foto’s: Ton van Seters
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Met de traditionele krib-

jesroute belooft het ook dit 

jaar in Hees weer een prachtige 

kerst te worden. Op vrijdag  

20 december zal stadsdichter Wout 

Waanders de route feestelijk openen en dat gaat 

uiteraard gepaard met een kerstmarkt, activiteiten 

voor de kinderen, Glühwein en warme chocomel. 

Daarna is de kribjesroute te bezichtigen tot en met  

6 januari en zijn er weer mooie prijzen te winnen!

Tientallen bewoners zijn inmiddels alweer druk in de weer 
om een mooie kerststal voor in de voortuin, achter de 
ramen of in kerken te maken. Vorig jaar waren er geweldi-
ge kribjes te zien, zoals eentje van Dick Bruna, een levens-
grote kerststal van hout en een van Playmobil. En ook 
dit jaar kunnen bewoners en omwonenden weer prach-
tige, duurzame en nostalgische stalletjes bewonderen. 
Bovendien is er dit jaar ook een expositie van maar liefst 
tachtig kerststallen van over de hele wereld te zien. Alle 
reden om tijdens de kerstvakantie, tussen de kerstdiners 
en oliebollen door, te struinen langs tientallen bijzondere 
en mooie kerststallen. 

De Kribjesroute Hees is drie jaar geleden bedacht en opge-
zet door Irene Van Dongen. Zij liet zich inspireren door de 
talrijke kribjesroutes in Brabant en Limburg en vond dat 
Nijmegen er ook eentje moest hebben. En dat is meer dan 
gelukt, want de kribjesroute is inmiddels een begrip in 

Hees en daarbuiten en trekt ieder jaar vele bewoners en 
omwonenden. En het leuke is dat er aan de route een prijs-
vraag is gekoppeld: bij iedere kerststal staat een letter en 
alle letters samen vormen de oplossing van de prijsvraag. 
En daar zijn mooie prijzen mee te winnen.

Van Dongen is er trots dat de kribjesroute inmiddels zo 
goed op de kaart staat en dat het dit jaar alweer de derde 
editie is: ‘Ieder jaar zie je heel veel 
families, vrienden en ouders 
met kinderen door Hees lopen 
op zoek naar de kerststallen 
en de letters. De belangstel-
ling voor de kerststallen is 
groot en daarom wilden 
we het dit jaar groter 
aanpakken.’ Dankzij een heel bij-
zondere donatie van Diny Kuijpers uit 
Groesbeek zal er dit jaar ook een expositie van 
kerststallen zijn. De tachtig kerststallen van 
over de hele wereld die Kuijpers decennialang 
spaarde, zullen tentoongesteld worden in Hees. En 
daar zitten hele mooie exemplaren bij, zelfs een kerst-
stal die meer dan honderd jaar oud is.

De kribjesroute is dit jaar van 20 december t/m 6 januari. 
Voor meer informatie: www.kribjesroute.nl.

Bij het bestuur van de dorpsvereniging waren de plan-
nen bekend. Bestuurslid Roel van Tiel zit de werkgroep 
Leefomgeving voor en bestudeerde de plannen. Volgens 
hem is er inderdaad in opdracht van Floris Heukelom, 
eigenaar van het perceel, een plan gemaakt door een 
architect: ‘Het plan voorziet in het verwijderen van een 
aantal van de bestaande gebouwtjes en de nieuwbouw 
van drie nieuwe huizen. Dat zouden dan klimaatneutrale 
woningen moeten worden: een vrijstaande woning en een 
twee-onder-een-kap.”

Peter Janssen en Bea van Zijll de Jong maken zich in hun 
brief sterk voor het historische groene karakter van Hees: 
‘Het terrein ligt in een driehoek die het laatste restant 
vormt van wat ooit tuindorp Hees was. Als in deze drie-
hoek wordt gebouwd, gaan anderen dit ook doen en blijft 
er niets meer over van dit open en mooie rustgebied.’ Het 
perceel heeft een woonbestemming, maar voor nieuw-
bouw is een bestemmingsplanwijziging nodig. 

Floris Heukelom heeft met de gemeente uitgebreid voor-
overleg gevoerd over de plannen. Hij en zijn architect 
hebben er vertrouwen in: ‘Het ontwerp doet recht aan 
het groene, duurzame en historische karakter van de wijk 
Hees (…) Ook past het plan ons inziens in het beeldkwa-
liteitsplan en de beschrijving van de wijk in het bestem-
mingsplan Hees-Heseveld.’ Zo schrijven zij in de brochure 
‘ontwikkeling Bredestraat 75’, waarin de plannen uitge-
breid worden toegelicht. 

Op het moment van schrijven is het plan nog niet formeel 
ingediend bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen en er 
is nog overleg tussen de bezorgde bewoners en de eige-
naar van het terrein. Bestuurslid Roel van Tiel is daar bij 
betrokken. 

Stadsdichter Wout Waanders opent Kribjesroute Hees

Kom struinen langs tientallen 
bijzondere kerststallen

Chantal de Hommel
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Bouwplannen hertenwei vallen niet 
bij iedereen in goede aarde

Op 19 september opende zorgboerderij In het Westen haar nieuwe locatie aan de Wolfskuilseweg. 

Over de bestemming van het vrijgekomen terrein aan de Bredestraat deden weldra de nodige 

geruchten de ronde. Waar nu nog hertjes lopen, zouden nieuwe, ecologische villa’s moeten verrijzen. 

Buurtbewoners Peter Janssen en Bea van Zijll de Jong uitten hun zorgen hierover in een brief die zij 

onder zo’n 600 Heesenaren verspreidden. Hun oproep om in het geweer te komen tegen de bouw-

plannen werd door ruim 200 bewoners ondertekend.

Michiel de Wit



Goed bezochte bijeenkomst

Ton Bogaars van Duits Isolatie

Jos van der Lint van 
Loket Duurzaam 
Wonen Plus (rechts)
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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.

De ontdorping van Hees

Dat Hees in de afgelopen honderd jaar ingrijpend is 
veranderd, weten we al lang. Ook de nieuwe histori-
sche boekjes over de Molenweg en de Ananasstraat 
bevestigen nog eens en meer in detail wat al werd 
geconcludeerd in de titel van het boek Hees bij 
Nijmegen. Van dorp tot groene stadswijk, 1196-2011 
(2011). Natuurlijk zijn de bewoners van Hees goed af in 
vergelijking met die van Neerbosch en Hatert, waar 
de oude dorpskernen nagenoeg verdwenen zijn. Maar 
ook het groene en dorpse karakter van Hees komt 
door allerlei niet aflatende stadse ontwikkelingen en 
ondanks allerlei goede voornemens meer en meer 
onder druk te staan. De ooit dorpse wijk versteent 
langzaam maar zeker door nieuwbouw, aanbouw en 
verbouw op plekken die eerder nog open en groen 
waren, door steeds drukker weg-, water- en spoorver-
keer om ons heen en door de aanleg van steeds meer 
hoge gebouwen aan de randen van onze wijk. Ons 
uitzicht raakt ingeperkt en ook met de dorpse stilte is 
het al lang gedaan. Ook de nieuwe ‘snelfietsroute’, die 
momenteel over het traject van de Korte Bredestraat 
en de Schependomlaan (jawel, de oude Dorpsstraat!) 
wordt aangelegd, past in die verstedelijking. Maar 
hopelijk wordt het niet al te snel en komen fietsers ook 
nog in de verleiding om eens af te stappen en bij de 
resterende pracht van Hees stil te staan.

Duurzaam Hees start campagne voor 
isolatieglas
Susan Pot

Op 7 november heeft Duurzaam Hees zijn derde campagne afgetrapt met een informatie-
bijeenkomst over isolatieglas. Ruim vijftig wijkbewoners luisterden in de Petruskerk naar 
presentaties over isolatie en isolatieglas, door Duits Isolatie en RoRi Kozijnen. Beide bedrij-
ven kwamen met een speciaal aanbod voor Hees. Het nemen van isolatie-maatregelen is 
nu extra interessant vanwege de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), waarover 
informatie werd verstrekt door Loket Duurzaam Wonen Plus van de Gemeente Nijmegen.

Door je woning te isoleren of HR++ of triple glas te plaat-
sen woon je comfortabeler en het levert je ook nog een 
lagere gasrekening op! En je helpt het klimaat, want je ver-
oorzaakt minder CO2-uitstoot. Het kan ook zeker lonend 
zijn om je woning na te isoleren of oude varianten van 
dubbel glas te vervangen, eventueel gecombineerd met 
nieuwe kozijnen.

Om het inwoners van Hees zo gemakkelijk mogelijk te 
maken, heeft buurtteam Duurzaam Hees al wat voorwerk 
gedaan. In samenwerking met Energiecafé Molenhoek en 

een onafhankelijk adviseur zijn offertes van leveranciers 
grondig met elkaar vergeleken en hieruit kwamen de gese-
lecteerde bedrijven als gunstigste naar voren.

Na afloop van de presentaties bleven veel geïnteresseer-
den even plakken om extra informatie in te winnen en om 
zich meteen in te schrijven voor een adviesgesprek en vrij-
blijvende offerte van de leveranciers.

Wil je ook deelnemen aan de campagne of meer informa-
tie, kijk dan even op www.duurzaamhees.nl/isolatie.

Duurzaam Hees
Duurzaam Hees neemt het voortouw in het 
verduurzamen van onze wijk. In Hees is het goed 
wonen, maar op het gebied van duurzame energie 
en energiebesparing valt nog genoeg winst te halen. 
We willen bewoners informeren, enthousiasmeren 
en motiveren om ook hun steentje bij te dragen aan 
een mooiere en groenere buurt. Dit doen we vanuit 
onze eigen motivatie en niet vanuit een commercieel 
oogmerk. We willen onze eigen ervaringen delen 
en buurtbewoners betrekken in gezamenlijke 
oplossingen. We hebben gekozen voor een stap-voor-
stap-aanpak via campagnes met ondersteuning van 
Buurkracht en Power2Nijmegen. Inmiddels hebben 
we al twee succesvolle campagnes achter de rug, voor 
zonnepanelen en voor woningisolatie (vanwege de 
subsidiemogelijkheden hebben we woningisolatie 
in de derde campagne opnieuw meegenomen). Als 
je op de hoogte wilt blijven van de activiteiten van 
Duurzaam Hees kun je je via: www.duurzaamhees.nl 
aanmelden voor de mailinglijst van Duurzaam Hees.

http://www.duurzaamhees.nl/isolatie
http://www.duurzaamhees.nl
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Achter de pijpen van het orgel 

familievoorstelling in de Petruskerk 
Jacques de Vroomen 

Hees, 75 jaar bevrijd! Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie op zater-
dag 18 januari is er in de Petruskerk een speciale familievoorstelling 
om de bevrijding te herdenken.

In de Tweede Wereldoorlog zochten Joden in Nederland overal onder-
duikadressen. In een aantal gevallen vonden zij ook een schuilplaats 
in een kerk. In deze voorstelling duikt een Joods gezin uit Nijmegen 
onder in een klein torenkamertje achter het orgel van de Petruskerk. 
Onderduiken voor de Duitsers was riskant. Er was altijd het risico dat 
je ontdekt werd. In deze familievoorstelling vertellen en spelen Jos 
Blom en Jacques de Vroomen het spannende verhaal van deze Joodse 
familie die in de Petruskerk een onderduikplek heeft gevonden. Maar 
er zijn nog meer spelers in de opvoering. Het orgel met organist Joost 
Langeveld heeft het hoogste woord. En wat doen Karel de Kerkrat en 
Freule Stoetewael -  Tortelduif in het verhaal?

Een voorstelling voor basisschoolkinderen, vaders, moeders, opa’s 
oma’s, tantes, ooms, neefjes, nichtjes… Kom op tijd, zodat je nog een 
goed plekje vindt in de kerk.

Datum: zaterdag 18 januari. Tijd: 16.00 uur.  Toegang gratis

nieuwjaarsreceptie 2020

De naam mag ieder jaar een fractie verschillen, maar het gaat om 
dezelfde feestelijke samenkomst: het nieuwjaarsfeestje of -receptie 
voor alle Heesenaren, binnen en buiten Hees. 

We nodigen u van harte uit om op zaterdag 18 januari 2020 met 
elkaar het glas te heffen op een voorspoedig nieuw jaar. Let op: niet in 
de vertrouwde Peterskerk, maar in de intiemere feestruimte aan de 
Schependomlaan 17a (naast Sarvata). Aanvang 17:00 uur.

Maak er op 18 januari een Hees’ middagje uit van. Voorafgaand aan de 
nieuwjaarsreceptie kunt u naar de familievoorstelling Achter de pijpen 
van het orgel. Jos Blom en Jacques de Vroomen spelen en vertellen in de 
Petruskerk een spannend verhaal… (zie hierboven).  Na de voorstelling 
verwelkomen wij u graag op de Schependomlaan.

Marjon Otten 
Voorzitter Vereniging Dorpsbelang Hees

festival Happy Hees trekt 
record aantal bezoekers

Het festival Happy Hees was ook dit jaar een groot 
succes. Een record aantal bewoners kwam af op het 
sfeervolle dorpsfeest, dat ieder jaar voor en door 

Heesenaren wordt gehouden. 

Ook dit jaar was het weer een feest op het terrein van 
Sancta Maria. Op de befaamde kleedjesmarkt kon je 
voor weinig geld veel leuke dingen van je buren kopen. 
Bewoners hadden weer hun uiterste best gedaan om 
voor het deelbuffet iets heerlijks mee te brengen. Bij de 
Heesrace renden tientallen kinderen zoveel mogelijk 
rondjes voor een medaille en een ijsje. En uiteraard was 
er ook weer de lokale Heese markt, waar bevlogen bewo-

ners hun producten aan de man brachten.

De organisatie kijkt met trots terug op de geslaagde dag: 
‘Het was een feest om zoveel bewoners te zien en ook 
opvallend om te zien dat er steeds meer jonge gezinnen 
in de wijk komen wonen. Aan de Heesrace deden meer 
kinderen mee dan vorig jaar en bij het schminken stond 
steeds een lange rij!’, aldus medeorganisator Maud van 
de Water. Ook de andere organisatoren Janneke Meijer, 
Janneke Boeije, Janneke Kok, Katja Elmendorp en Irene 
van Dongen waren tevreden en kijken alweer uit naar de 

volgende editie van Happy Hees!
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Verkoop van consumptiebonnen 
door Ietje

Toespraak 
wethouder Velthuis

Broodjes bakken boven de vuurkorf

Start Heesrace door 
wethouder Velthuis

IJsje voor alle deelnemers HeesraceHeerlijke worst bij Tijs Worst

Deelbuffet

Schminken bij de pipowagen

Bar wacht op klanten

Kleedjesmarkt
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Vlier

Gewone vogelkersWilde appel

nieuwe groenaanplant 
langs industrieweg
Ab Verheul, Werkgroep Groen Hees

Nu de populieren langs de Industrieweg definitief gekapt 
zijn heeft de gemeente een plan gemaakt voor het 
opnieuw inrichten van de strook van Park-West langs de 
Energieweg. Werkgroep Groen Hees heeft enkele malen 
met de gemeente overleg gevoerd over een goede invul-
ling. Uitgangspunten voor de werkgroep zijn:

 − Het park moet zijn intieme karakter weer terugkrijgen. 
De afscheiding tussen park en verkeersader moet wor-
den hersteld.

 − De aanplant moet passen binnen het plan Verrijking 
Park West: aanplant van inheemse struiken en bomen, 
met bloei en vruchten, die het leven van insecten en 
vogels stimuleren.

Zie bijgaand het beplantingsplan voor de Industrieweg. 
Voor een groot deel is er overeenstemming tussen de 
werkgroep en de gemeente. Enkele soorten hebben wij 
liever niet In Park-West en wij stellen daarvoor drie andere 
soorten voor: de Wilde Appel, de gewone Vogelkers en de 
Vlier. Deze drie soorten dragen sterk bij aan ontwikkeling 
van bijen, vlinders, andere insecten en vogels.

Beplantingsplan Industrieweg

De open stukken tussen fietspad en de nieuwe rij 
bomen wordt met een kruidenmengsel ingezaaid  
zodat het een bloemrijk grasland wordt.

vakken 1, 2 Gewone Liguster, Rode Hazelaar, 
Sleedoorn, Zoete kers.

vakken 3, 4, 5, 6 Gele Kornoelje, Meidoorn, Wilde 
Lijsterbes. Amerikaanse vogelkers.

vakken 7, 8 Dezelfde struiken als in de 
middenberm, geen dichte vlakken 
maar enkele heesters in het gras. 
Meidoorn, White Angel cultivar met 
witte bloesem), Prunus ´The Bridé  
(cultivar) en Amerikaanse vogelkers.

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).

Ditmaal een zoet na- of bijgerecht dat de winterkou gegarandeerd verdrijft.

Wilde-appelkaas

Ingrediënten
 − 1,5 kg wilde appels
 − 3 dl cider
 − 1 tl gemalen kaneel
 − suiker of lichtbruine basterdsuiker
 − 3 dl water
 − 1 tl gemalen kruidnagel
 − 1 tl gemalen nootmuskaat

Bereiden
Was de appels en laat ze uitlekken. Snijd ze in stukjes, zonder schil of klokhuis 
te verwijderen. Laat ze samen met de cider in een pan zachtjes koken tot het 
fruit heel zacht is.

U kunt nu zeven en de puree wegen. Voeg voor elke 450 gram puree, 450 gram 
suiker toe. Roer vervolgens op een lage vlam de suiker door de puree tot hij 
geheel is opgelost. Breng aan de kook met de kruiden.

Zet het vuur laag en laat al roerend zacht koken tot het dik is. Giet in 
gesteriliseerde potjes en sluit af.

Het is een prima nagerecht, maar het smaakt ook verrukkelijk bij 
varkensvlees, ham, eend of gans.

Dit heerlijke recept van Mary Norwak komt uit: Puur Natuur op tafel,  

van Roger Philips | SPECTRUM, natuurgids

Industrieweg
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Ondernemers in de wijk

Foto’s: Ton van Seters

Wilma van Seters

Passie voor oude auto’s
Bram van der Veer, mijn overbuurjongen, die woont in dat prachtige huis ‘Jannetje’ aan de 
Schependomlaan, ontwikkelde al op jonge leeftijd een passie voor oude auto’s. Als kind was 
hij geïnspireerd door zijn vader die graag aan auto’s sleutelde. Op tienjarige leeftijd maakte 
hij samen met zijn vader van drie oude 2CV’s één 2CV in een donkerblauwe kleur omdat zijn 
vader graag een donkerblauwe wilde hebben. Voor de naaste buren was er geen geluids-
overlast, omdat zij geen lawaaierige machines hadden, maar slechts gebruik maakten van 
simpel handgereedschap.

Cadillac
Bram is in 2015 met een eigen bedrijf in Malden begonnen 
onder de naam autobedrijf ‘Semper Fi’, hetgeen betekent 
‘voor altijd trouw’. Vanwege de crisis moest hij wel eerst 
beginnen met het repareren van moderne auto’s, voordat 
hij weer oldtimers onderhanden kon gaan nemen. Op EBay 
kocht hij een Cadillac vanuit Amerika. Via een scheepvaart-
bedrijf werd deze naar Rotterdam vervoerd. Het was niet 
zo moeilijk om de Cadillac van een Nederlands kenteken te 
laten voorzien. Hij verkocht de auto weer door aan iemand 
in Groesbeek en verdiende daar ook weer geld mee. Onlangs 
heeft hij een cabriolet uit Canada gekocht. Daar moet meer 
mee gebeuren om in Nederland te kunnen invoeren. Deze 
auto is recent gekeurd door de RDW en bij Bram afgeleverd.

Tien jaar geleden ging Bram met zijn beste maatje op 
vakantie in Noorwegen en Zweden. Onderweg las hij 
dat in Zweden een grote Amerikaanse oldtimermeeting 
plaatsvond. Daar zijn zij toen op af gegaan en dat was 

Het was dan ook logisch dat Bram koos voor het vak 
automonteur. Na de middelbare school koos hij voor 
metaaltechniek aan het ROC, waar hij leerde voor niveau 
2 en 3 en later ook nog voor diagnosetechniek niveau 4. 
Daardoor bleef de passie om met name aan oude auto’s te 
werken bestaan. Hij ging tussentijds ook nog oude fietsen 
(Gazelles) en brommers repareren, waardoor hij veel meer 
technische dingen leerde.

Hij moest als stagiair gaan werken voor het behalen van 
die ROC-niveaus (beroepsbegeleidende leerweg). Het 
geluk was met hem, want zijn bovenbuurman Marcel had 
een eigen garage en daar mocht hij aan de slag. Hij heeft 
ook nog in Soest bij een Landroverspecialist de niveau 
4-opleiding gevolgd. Daar verdiende hij ook geld mee en 
toen kon hij ook weer aan de slag met het opknappen van 
oude auto’s, o.a. de Cadillac van zijn vader. Toen hij klaar 
was mocht Bram hem houden van zijn vader.

zeer interessant. Hij kwam erachter dat hij in de toekomst 
beter in Zweden onderdelen kan bestellen dan in Amerika, 
want dat is natuurlijk veel goedkoper. Auto’s die ouder zijn 
dan veertig jaar zijn vrijgesteld van wegenbelasting. In 
Nederland zijn er nog altijd heel veel mensen gek op oldti-
mers en je ziet ze vooral in de zomer veel rondrijden.

Milieueisen
Ik vraag Bram of hij dit werk met oldtimers in de garage 
wel kan volhouden als de milieueisen strenger wor-
den. Wat zou hij gaan als hij gedwongen wordt ander 
werk te zoeken? Hij antwoordt dat hij dan graag les in 
auto(elektro)techniek zou willen geven aan jonge men-
sen in opleiding. Hij zou zich dan wel moeten bijspijkeren 
in allerlei recente innovaties. Hij heeft ook (nog) niet de 

moderne apparatuur om de nieuwste auto’s te onderhou-
den, want die apparatuur moet elk jaar een update krijgen 
en dat kost erg veel geld.

Hij heeft sinds een half jaar ook een stagiaire via de 
Tarcisiusschool in Nijmegen (school voor leerlingen met 
een speciale onderwijs- en begeleidingsvraag), die twee 
keer per week bij hem helpt en die jongen doet het heel 
leuk. Ik vraag Bram ook of hij APK-keuringen doet. Zijn 
antwoord daarop is dat hij zelf de auto’s wel in orde maakt, 
maar voor de papieren die je daarvoor moet hebben werkt 
hij samen met garage Van Bon aan de Waterstraat. Hoe 
het ook loopt in de toekomst, Bram zal altijd zijn passie 
voor oude auto’s blijven koesteren!

Bram in zijn garage Het wisselen van een band

Cadillac van Bram is helemaal opgeknaptDe Cadillac die nog verder 
onder handen genomen 
moet worden

De klassieke auto's die nog wachten op hun opknapbeurt
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Iedereen in Nijmegen weet dat de Dikkeboomweg de 
hoogste verkeersdrempel van de stad heeft, maar hoe 
hoog zijn die drempels eigenlijk? Wanneer is de nieuwe 
‘dikke’ boom op de hoek van de Voorstadslaan en de 
Schependomlaan aangeplant, en wat was de aanleiding 
om de nieuwe boom in dat jaar daar te planten? Dit zijn 
enkele vragen uit de quiz, die gastheer Bas aan de mede-
bewoners van de Dikkeboomweg voorlegde op het eerste 
straatfeest sinds jaren dat op 31 augustus werd gehouden.

Volleybal
Zo’n 20-25 jaar geleden, zo wisten de ‘oudere’ bewoners 
nog, werd er in Hees elk jaar een volleybaltoernooi georga-
niseerd tussen de straten van de wijk. Als het team van de 
Dikkeboomweg het toernooi won, wat nogal eens gebeur-
de, werd er die avond doorgefeest bij een van de teamge-
noten. Maar een echt straatfeest bleef tot nu toe uit.

Oude en veel nieuwe bewoners 
Het afgelopen decennium zijn er veel nieuwe mensen 
in de straat komen wonen, jonge gezinnen vaak. Een 
straatfeest zou, volgens de initiatiefnemers, een goede 
gelegenheid zijn om elkaar beter te leren kennen. Dat de 
straatgenoten daar ook zo over dachten, mag blijken uit de 
massale aanmelding voor de barbecuemiddag en -avond. 
Bijna iedereen deed mee: 57 van de in totaal 63 bewoners. 
De initiatiefnemers (Bas & Els, Thea & Ton, Peter & Roos)  
namen samen met enkele andere vrijwilligers (Brigitte, 
Delphine, Gregor) de organisatie ter hand. Voor meubilair, 
barbecuespullen en drank zou worden gezorgd, van de 
deelnemende straatgenoten werd een inbreng in de vorm 
van hapjes en salades gevraagd.

Op de laatste dag van augus-
tus stroomde de zonnige 
tuin van Bas en Els vol met 
vrolijke mensen. Stickers 
met namen en huisnummers 
hielpen voor het onthouden 
van de namen na de eerste 
kennismaking. Willy bleek 
van de aanwezigen het oud-
ste te zijn en het langst in 
de straat te wonen, Wesley 
en Marlot met dochter zijn 
de laatste aanwinst van de 
Dikkeboomweg. De buffet-

tafel kwam, naast uiteraard de barbecuespullen, vol te 
staan met smakelijke, zelfgemaakte hapjes en salades; 
later kwamen daar nog desserts en kaasplankjes bij. Door 
de lange, gedekte tafels op het gras en de feestverlich-
ting onder de bomen ademde het geheel een zomerse, 
Italiaanse sfeer. Dat werd nog eens versterkt door het aan-
gename weer op die dag. 

Quiz
Organisator Ton heette de straatgenoten welkom en 
nodigde allereerst iedereen aan tafel voor een quiz over de 
straat. De quiz was een groot succes. Nieuwe bewoners en 
oude bewoners raakten aan de praat over de geschiede-
nis en de eigenaardigheden van de straat en maakten zo 
op een ontspannen manier nader kennis met elkaar. Juul, 

relatief nieuw in 
de straat, had 13 
van de 14 vragen 
goed beantwoord 
en won daarmee 
van de net iets 
minder presteren-
de oudgedienden. 
Zij kreeg de wis-

selbeker uitgereikt door quizmaster Bas. De kinderen had-
den ondertussen hun eigen programma (via de quiz weten 
we nu dat er 19 kinderen jonger dan 16 jaar in de straat 
wonen). Die waren onder meer te vinden bij de tafeltennis-
tafel en later die dag bij het kampvuur om marshmallows 
te roosteren. 

En maar praten
Steven, Damian, Antoine, 
zonen van de organisa-
toren, waren voortref-
felijke obers, en Peter en 

Leon verrichtten uitstekend werk bij de goed verzorgde 
barbecue. Toen ’s avonds even een harde wind opstak en 
een korte regenbui losbarstte, moesten we voor zover 
dat mogelijk was schuilen onder parasols en carport. De 
regen was gelukkig geen spelbreker, integendeel zelfs, er 
ontstonden daardoor weer andere groepjes en levendige 
gesprekken. Ook het opruimen later die avond verliep in 
grote saamhorigheid. 

De volgende dag fietste straat- en naamgenote Ria me 
voorbij. We groetten elkaar. Van vreemden zijn we beken-
den van elkaar geworden. Dankzij het straatfeest kennen 
we nu elkaars naam en weten we waar de ander woont. 
Missie geslaagd! Dit feest smaakt naar meer.

Tot slot de antwoorden op de vragen uit de quiz: de verkeers-
drempels zijn 10 á 15 cm hoog. De nieuwe dikke boom is in 
2003 aangeplant. Dat was precies 100 jaar nadat de oude 
boom door blikseminslag werd geveld.

31 augustus 2019 Tekst: Ria Vogels 

Straatfeest Dikkeboomweg
Foto’s: Mieke van Bergen 
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procenten minder inkomstenbelasting dan mensen met 
een hoger inkomen (ons alom gerespecteerde of gewraak-
te progressief belastingstelsel).
In Nederland zijn er heel veel soorten inkomens, die je op 
allerlei manieren kunt verzamelen.
Salaris: dat is de vergoeding die je, als je in loondienst bent, 
krijgt van je werkgever als je arbeid voor hem verricht. In 
2014 hadden we een werkende beroepsbevolking van 7,7 
miljoen mensen, die een gemiddeld (bruto) jaarsalaris 
hadden van 36.900 euro. ZZP’ers worden in deze groep 
meegenomen; zij hebben geen werkgever, maar ontvan-
gen wel een (bruto) inkomen uit arbeid.
Inkomen: in 2014 was er een niet-werkende beroepsbevol-
king van 5,3 miljoen mensen met een gemiddeld (bruto) 
jaarinkomen van 19.000 euro. We hebben het hier dus over 
de uitkeringsgerechtigden, studenten en pensionado’s.

In 2014 telde Nederland 16,5 miljoen inwoners. Als je 
naar het inkomen van al die mensen kijkt, dan kom je 
op een gemiddeld bedrag van 23.200 euro per inwoner. 
Afhankelijk van de groepen mensen hebben we nu al drie 
inkomens gedefinieerd, waarbij we het nog niet eens heb-
ben over de inkomens die op een niet-wettige manier zijn 
verkregen zoals door stelen, zwart werken en witwassen.

Jan Modaal
Zo’n gemiddelde lijkt aardig, maar zegt nog niets over hoe 
de inkomsten worden verdeeld. Daarom hanteert de over-
heid ook het begrip modaal inkomen. Het is het inkomen, 
dat het meest voorkomt in een bepaalde groep. In 2014 
was het meest voorkomende (bruto) inkomen gelijk aan 
33.000 euro en dit is niet gelijk aan het eerder genoemde 
gemiddelde inkomen van bijna 37.000 euro. Dit is te be-
grijpen aan de hand van een eenvoudig (overdreven) 
voorbeeld: In een orkest verdient de topdirigent 2 miljoen 

euro, terwijl de 100 orkestleden het moeten stellen met 
30.000 euro. Dat is dan ook meteen het modale inkomen 
van de orkestleden. Het gemiddelde inkomen komt op 
100x30.000=3 miljoen voor het orkest + 2 miljoen voor de 
dirigent = 5 miljoen totaal. Dus het gemiddelde komt op 
5 miljoen/101 = 50.000 euro. En dat is veel hoger dan het 
modale inkomen van 30.000 euro. Hoe groter de afstand 
tussen modaal en gemiddeld inkomen, des te groter zal 
het verschil tussen arm en rijk zijn. In Nederland was het 
modaal inkomen in 2017 79% van het gemiddelde inkomen. 
Het modale inkomen zegt dus meer over wat men zoal 
verdient dan het gemiddelde inkomen.

In Nederland kijken we graag naar het modale inkomen 
(34.000 euro in 2017). Zitten we eronder of erboven (Jan 
Modaal, Henk en Ingrid, Otto Normalverbraucher, Average 
Joe). In de Horeca (10.300 euro) en de Zorg (21.600 euro) 
liggen de salarissen laag, terwijl in de industrie (32.000 
euro) het ongeveer modaal is. Maar ook binnen al deze 
sectoren kunnen de verschillen groot zijn. Denk aan de 
vele bejaardenhulpen (20.000 euro) ten opzichte van enke-
le medisch specialisten (300.000 euro). In de staafgrafiek 
staan een aantal modale (bruto) inkomens per sector.

In de statistiek gaat het altijd over grote aantallen. Of dat 
nou bewegende gasmoleculen zijn of groepen mensen, dat 
maakt voor de statisticus niet uit. Hij rekent het wel uit: 
wat de temperatuur van het gas is, wat de mens gemid-
deld verdient; of van de politiek mag verdienen.
De overheid wil heel graag weten hoeveel geld ze redelij-
kerwijs van haar onderdanen kunnen vragen. En zelf wil-
len we ook wel weten of we met ons inkomen goed zitten: 
boven of onder het gemiddelde of bedoelen we modaal? 
Het wordt tijd voor de definities van die begrippen.

Gemiddelde en modaal
Het gemiddelde is de som van een reeks getallen gedeeld 
door het aantal van die reeks. De modaal is de waarde 
van het getal die binnen een reeks het meeste voor-
komt. Een voorbeeld: Een repetitie Economie in een klas 
van 15 leerlingen levert het volgende cijferresultaat op: 
3,4,4,5,5,6,6,6,7,7,7,7,8,8,9. Het gemiddelde van het repeti-
tiecijfer is gelijk aan de som van deze reeks gedeeld door 
vijftien. Dus 92/15=6,13. Het modale cijfer is de zeven, die 
komt het meest voor in de reeks.

Inkomens
Bij het berekenen van inkomens kunnen we ook gemid-
delden en modalen berekenen. Hier zit nu wel het venijn, 
want over wiens inkomen gaat het precies? In ieder land 
heb je werkenden, werklozen, uitkeringsgerechtigden, 
kinderen, scholieren, verdienenden, ondernemers. Het zijn 
allemaal verschillende groepen, waarover de kritische bur-
ger wel een mening heeft. De economen van het CBS pro-
beren voor al die groepen de inkomens in te schatten. De 
overheid bepaalt dan welke belastingen er moeten worden 
betaald om alle overheidsuitgaven te bekostigen. En dan 
liefst op zo’n manier dat iedereen genoeg geld overhoudt 
om van te leven. Mensen met een laag inkomen betalen in 

Figuur: Het modale inkomen voor verschillende sectoren

Denk nou niet dat het gemakkelijk is om al die gegevens 
te doorgronden en te voorspellen. Economische gegevens 
veranderen voortdurend, afhankelijk van cao’s, banen, 
inflatie, handelsoorlogen of vergrijzing. Het handigste 
is gewoon de loterij te winnen. Met een miljoen zit je zo 
maar op dertig keer modaal.

Bronnen:
Sites van Het Centraal Bureau Statistiek en Wikipedia (zoek op Modaal, beroepsbevolking en inkomen)

opendata.cbs.nl/statline

onetime.nl/geld-financieel/wat-verdient-een

eerstekamer.nl/overig/20180918/het_blauwe_boekje

man-man.nl/jan-modaal-inkomen-nederland-2019

Dick (uit de industriesector) leeft in een tweepersoons pensionado-huishouden en heeft met Tony 

(onderwijssector) een bovenmodaal bruto inkomen.

Dik doen over eenvoudige natuurkunde

Statistiek en inkomen
Dick van Eck

Het kan niet anders: de economen van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) doen er 
alles aan om het leven zo ingewikkeld mogelijk te maken. Nu is het verdienen van eerlijk 
geld geen sinecure en het is de overheid er veel aan gelegen om haar onderdanen zo eerlijk 
mogelijk te belasten. Het uiteindelijk resultaat is, dat iedereen denkt dat ie belazerd wordt, 
maar dat het in de praktijk wel meevalt; we leven tenslotte in een steenrijk land. Dit keer 
iets over de begrippen Modaal en Gemiddelde. En dat alles in relatie tot geld en inkomen.
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Kunstenaars in Hees: René van der Heijden

Pientere dwaasheid 
Harrie Frijns 

Ik ben nauwelijks binnen – René is nog bezig met koffiezetten – of we zijn al druk verwik-
keld in een gesprek over architectuur. Op de keukentafel ligt niet toevallig het fotoboek van 
zijn bezoek aan Barcelona of, preciezer, van het werk van Antoni Gaudi. Het is een zeer fraai 
fotoverslag van vrijwel alle gebouwen, parken en folly’s die de beroemde Catalaanse archi-
tect in Barcelona heeft nagelaten. Met twinkelende ogen laat René zien dat hij helemaal 
verzot is op dit rijke vormenspel. Het is dan ook de grote inspiratiebron voor het tuinhuis 
waar hij al drie jaar aan werkt.

Op mijn verzoek zetten wij ons gesprek voort in Villa Gaga, 
want naast René, staat ook het tuinhuis in het middelpunt 
van deze ontmoeting. In het boekje van de Heese kunst-
route dit jaar wordt het een folly (= nutteloos gebouw) 
genoemd. Dat is een vakterm in de kunstgeschiedenis die 
uit het Engels stamt en oorspronkelijk ‘dwaasheid’ bete-
kent. Máár, hoe maf of zot kan die dwaasheid zijn? We 
wachten het af.

…dat zag mijn moeder niet zo zitten
Op mijn vraag wat hij gestudeerd heeft en wat voor 
werk hij doet, krijg ik een verrassend antwoord, want 
geen van beide heeft iets met architectuur te maken. 
In Wageningen studeerde René milieuhygiëne, met als 
hoofdvakken waterzuivering en microbiologie. Deze 
opleiding heeft hij in Delft met een studie biotechnologie 
voortgezet en verdiept. De biotechnologie is nog steeds 
zijn vakgebied. In zijn werk is René hoofdzakelijk bezig met 
het maken van berekeningen over het verloop van bioche-
mische processen, voordat ze in de praktijk veilig kunnen 
worden toegepast. Dat doet hij zo goed, dat hij onder col-
lega’s bekendstond als iemand die weinig experimenten 
uitvoert. Door zijn voorspellende berekeningen en alerte 
correcties tijdens experimenten mislukt er bij hem nooit 
iets. Ook Villa Gaga heeft daar veel baat bij…

Hoe zit het met die liefde voor de architectuur? ‘Dat was 
een van de dingen die mij na de middelbare school wel leuk 
leken, architect worden, maar dat zag mijn moeder niet zo 
zitten’, vertelt René, ‘en ik was er zelf ook niet zo overtuigd 
van dat ik zei: Ik ga het toch doen.’ We kunnen René dus 
een laatbloeier noemen, die overigens wel over jeugdwerk 
beschikt. Zo heeft hij als jonge knul zelf een waterbed in 
elkaar geknutseld mét elektronische verwarming en: ‘In 
de kast rond het bed bewaarde ik mijn cassettebandjes in 
laadjes zonder knop. Om de laadjes open te maken moest 
je ernaast iets indrukken en dan kon je het laadje pakken.’ 
Een natuurtalent…

…daar moet je een beetje naïef voor zijn
Terwijl we in Villa Gaga zitten en van het uitzicht op de 
tuin en het huis genieten, vertelt René over de geschiede-
nis van het huis en het ontstaan van het tuinhuis. ‘De keu-
ken biedt een weinig aantrekkelijke toegang tot de tuin en 
daar hadden we toch behoefte aan. En zo werd Villa Gaga 

geboren.’ Eerst alleen met een keuken. Maar als je dan 
elektra, water en een afvoer hebt, dan kan er ook een toilet 
bij. Nou, doe dan meteen ook maar een douche. De laatste 
toevoeging – waarmee het een compleet huisje werd – was 
een zit-slaapholletje.

Om dit allemaal te kunnen realiseren moesten twee hob-
bels worden genomen. De eerste was de gang naar de 
gemeente, met ondersteuning van architect, plattegrond 
en maquette. Tja, na enig gemeentelijk geaarzel – zoals dat 
hoort – kreeg René het voordeel van de twijfel. Niet onte-
recht, die twijfel, zeg ik streng, want hoe durf je zonder 
degelijke vakkennis zulke constructies aan? Het antwoord 
op deze tweede hobbel is ontwapenend eenvoudig: ‘Daar 
moet je een beetje naïef voor zijn.’

Zijwaartse druk
Als een van de vele voorbeelden van deze ‘dwaze naïviteit’, 
volgt hier een aanschouwelijke technische uitleg van de 
kettinglijnconstructie waarmee René de bogen van de vijf 
meter hoge koepel in de Villa heeft gerealiseerd. 
De boog is esthetisch zeer fraai, maar constructief een 
lastige vorm, want hij heeft niet alleen gewicht maar 
ook zijwaartse druk en daar zit de moeilijkheid. Om die 
zijwaartse druk op te vangen moet je esthetisch vaak 
minder fraaie toevoegingen verzinnen, zoals steunberen. 
Daarvoor bestond een simpele oplossing waar Gaudi graag 
en veel gebruik van maakte. Let op en doe mee!
Neem een kettinkje en houdt de uiteinden op enige 

afstand van elkaar tussen duim en wijsvinger vast. De ket-
ting hangt naar beneden en maakt een mooie boog. Door 
met de afstand van de uiteinden te spelen verandert de 
vorm van de boog. Dat alles gebeurt slechts door het spel 
tussen het gewicht van het metaal en de zwaartekracht. 
De zijwaartse druk speelt door het hangen geen rol. 
Boeiend, niet waar!? Nog boeiender is de conclusie van de 
deskundige: als je het ding omdraait en in steen uitvoert, 
heeft de voet nog steeds zijwaartse druk, maar omdat 
daar het gewicht van de hele boog op rust, heeft die zelden 
verdere versterking nodig. Uiterst simpel, zoals geniale 
oplossingen altijd zijn.

Máár… durf jij nu ook zo’n boog in je achtertuin te met-
selen? Daarvoor moet je inderdaad bezield zijn met een 
dwaze naïviteit én gelijktijdig het volste vertrouwen heb-
ben in je rekenkundige vaardigheden. Villa Gaga dankt 
haar bestaan aan de authentieke mix van deze twee talen-
ten waarover zijn maker beschikt. Pientere dwaasheid.

Foto’s: Ton van Seters
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Wordt Zwembad West Winkelcentrum West?
Toine van Gaal

niet veel mee op, ondanks de ronkende teksten over duur-
zaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
op hun website. Het is overigens heus niet zo dat de fysieke 
supermarkt binnen afzienbare tijd zal verdwijnen, maar 
het feit dat een kwart van de consumenten in 2019 wel eens 
online boodschappen doet (tegenover 13% in 2015) laat een 
verschuiving zien die doet vermoeden dat een gigantische, 
nieuwe supermarkt op termijn een kansloze onderneming is.

Zwembad West heeft een belangrijke sociale functie. De 
mensen die het zich niet kunnen veroorloven om driemaal 
per jaar op vakantie te gaan, brengen warme zomerdagen 
nog altijd ‘ouderwets’ door in en om het zwembad. Voor 
de inwoners van Nijmegen-Noord zou Zwembad West 
te ver zijn, maar de mensen uit het beduidend minder 
kapitaalkrachtige Nijmegen-West (Wolfskuil, Heseveld, 
Neerbosch-Oost) zouden wel gemakkelijk naar Noord 
kunnen afreizen? We moeten er alles aan doen om deze 
belangrijke voorziening te behouden. En dat geldt al hele-
maal nu we weten wat het zielloze alternatief is.

Volgens ingewijden liggen de bouwtekeningen al klaar en 
is het alleen maar wachten tot investeerders het juiste 
moment vinden om toe te slaan. Wat als de mensen uit de 
omgeving vervolgens de Albert Heijn en Aldi met hun mati-
ge parkeervoorzieningen links laten liggen om en masse 
richting het nieuwe, beter bereikbare Winkelcentrum 
Planetenbuurt trekken? Dat zou de situatie alleen nog 
maar erger maken.

Actie
Als we de sociale en sportieve voorzieningen, de rust in 
de wijk en het groene kapitaal dat nog rest nu opgeven, 
krijgen we die hoogstwaarschijnlijk nooit meer terug. Het 
Sint-Jozefklooster is door een projectontwikkelaar gekocht, 
de weide van Sancta Maria wordt bebouwd, er zijn verge-
vorderde plannen voor woonhuizen aan de Bredestraat en 
achter De Beuken, er wordt gebouwd aan de Pomonastraat, 
de asfaltcentrale wil uitbreiden en dan is er nog de onge-
wisse toekomst van het kassencomplex aan het Kerkpad. 
En ondertussen wordt de Energieweg heus niet rustiger. Ik 
denk dat er genoeg redenen zijn om in actie te komen. Wilt 
u zich als buurtbewoner inzetten om het tij te keren, laat 
dat dan weten via geencoopinhees@gmail.com.

Veel Heesenaren genieten ervan om bij Zwembad West 
baantjes te trekken in het 50-meterbad of een kinder-
feestje in het recreatiebad te vieren. Dit kan over niet al te 
lange tijd voorbij zijn. De Coop aan de Molenweg voldoet 
naar eigen zeggen namelijk niet meer aan ‘de eisen van 
deze tijd’ (de Gelderlander, 5 februari 2019). Wat die eisen 
exact zijn, is mij niet bekend, maar ik vermoed: meer, 
groter, bereikbaarder, moderner en fraaier. Er moet en 
zal nieuwbouw komen. Deze nog te bouwen supermarkt 
– volgens sommigen wordt het zelfs een compleet winkel-
centrum met appartementen erboven – zou op de locatie 
van het huidige Sportfondsenbad West moeten verrijzen.

Vanwege de toe te juichen Operatie Steenbreek ging 
de oorspronkelijk beoogde nieuwbouwlocatie op het 
Daniëlsplein niet door. Vervolgens heeft Coop zijn oog 
laten vallen op een locatie enkele honderden meters ver-
derop, het terrein van Zwembad West. Alsof het een goed 
alternatief plan is om dan maar een omgeving met een 
sportbestemming te bebouwen, die gedeeltelijk niet eens 
versteend is (zonneweide zwembad). Los nog van andere 
bezwaren is dit een voorbeeld van contraproductief 
gemeentebeleid: op de ene plek gaan er stenen uit en door 
‘inbreiding’ verdwijnt er gelijktijdig op andere plaatsen 
open ruimte en groen.

Onzalige plannen
Mochten deze onzalige plannen doorgaan, dan wordt een 
van de belangrijkste sportieve en sociale voorzieningen 
van Hees opgeofferd aan nog meer commercie, met het 
extra verkeer, zwerfafval, rondslingerende winkelwagen-
tjes, vrachtwagens die in alle vroegte de winkel bevoorra-
den en de onrust die dit alles met zich meebrengt. Dit zou 
moeten gaan gebeuren in een tot nu toe rustige, dorpse 
woonwijk met een infrastructuur die toch al onder druk 
staat. De Molenweg is op dit moment al een zeer onveilige 
doorgangsweg en de veiligheid zal niet toenemen door dit 
soort plannen.

Deze ontwikkeling vindt plaats in een tijd waarin steeds 
nadrukkelijker naar voren komt dat de groei van de economie 
haar weerslag heeft op biodiversiteit, luchtkwaliteit en het 
wereldwijde klimaat. Kortom: op onze gezondheid en vei-
ligheid. Daar hebben de vastgoedjongens van de Coop vast 

<   ingezonden   > <   advertenties van sponsoren   >
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!

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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Najade Uitvaarten

Voor een persoonlijke uitvaartbegeleider in uw buurt

☎  06 3434 2117 (dag en nacht bereikbaar)

www.najade-uitvaarten.nl 

> 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

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



Het bestuur van de Vereniging 

Dorpsbelang Hees en de redactie van 

de Stenen Bank wensen iedereen in 

Hees en daarbuiten warme en 

feestelijke kerstdagen, een spetterend 

oud & nieuw en een vriendelijk 

en vredig 2020!

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, Michiel de Wit (namens 

bestuur) | vormgeving: Simone Weijs, Michel Wolf | fotografie: Ton van 

Seters | vaste medewerkers: Roos Biemans, Cor van den Donk, Dick 

van Eck, Céline Habes, Harry Havekes, Kwan, Jacques de Vroomen | 

advertenties: secretariaat

Redactieadres van de Stenen Bank 
redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Kopij
Kopij inleveren voor donderdag 13 februari 2020 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

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

Bezoek de website en  
volg de vereniging op facebook:


