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Cultuur en feest in Hees in vele varianten, om de zomeraardig door te komen . Op de achtergrond
een moppie Bach met toelichting. Verder wat oude roots en nieuwtjes, kortom voor elk wat wil s!

Foto's: Frankjongejan

Een impressie van het druk bezochte dorpsfeest op 30 augustus.
Met Afrikaanse klanken van ja mbo Africa, percussie, workshops
voor jong en oud, de Fietsband en nog veel meer....
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Hees rond 1909 .... en iets later
Door: jan Brauer

Lezer Anton Luyendijk reageerde op de fraaie oude
ansichtkaart uit het vorige nummer. We plaatsen die nu
nog een keer, maardan vergezeld van de achterkantvan
een 100 jaar geleden verzonden exemplaar met de juiste
datum. Kijk maar een naar het poststempel. Want in de
vorige Bank stond losjes onder het plaatje vermeld: 'circa

1930'. Antons reageerde: 'Volgens René Hoenselaars moet de

kaart uan uóór 1910 zijn, want er staan nog geen kassen op
de voorgrond, waar nu in 2008 de druiven onder glas groeien
en al bijna beginnen te kleuren. Zelf heb ik ook zo'n kaart, die
gelopen heeft. Het poststempel is uan 1909, afgestempeld op
het postkantoor Hees aan de Schependom/aan. De kaart ging
uan uil/a Breehofte Hees naar uil/a Bellevue in Nijmegen.
Helaas is de achterzijde iets beschadigd,
zodat niet alles leesbaar is. De foto is dus
uan uóór 1909 en gemaakt midden op het
land uan de familie Hoense/aars.
Puzzle 2: de aardappelrooiers

'l'Î

I' ... .· . /

Hij stuurde nog een anderfraai landelijk
tafereel van aardappel rooiers. Anton:

'Deze kreeg ik eens op een beurs, uitgeknipt
uit een blad en opgeplakt op een kartonnetje. Dat het Hees is, is duidelijk. Hoewel
de foto ietsje onscherp is kun je op de kim
duidelijk het plaatje zien uan de kerk met
school. Maar interessant zijn die boerderijtjes, zoals ze er nog stonden begin jaren '50
nog. Ergens tussen kerk en de groep mensen
op de voorgrond staat nu het zwembad. Die
mensen ken ik niet. Ze zijn piepers aan het rooien en moeders
helpt ook mee. Links liggen de lege juten zakken klaar. Het
zou leuk zijn als mensen hun familieleden hierop herkennen
en wij hen kunnen blij maken met een 'nieuwe herinnering.
Datum? De Redactie durft niet meer zo stellig te dateren .
Anton Luyendijk redeneert: 'Tja, die aardappelrooiers: kijk

ik naar de foto in de stenen bank, dan kan ik 2 zijden uan de
toren zien; bij de aardappelrooiers zie ik er maar één. Dus
heeft de fotograaf daar wat NW-/ijker gestaan, waardoor
het gat tussen toren en platanen is weggevallen. Die platanen lijken mij iets hoger dan op de foto in de Bank. Daaruit
zou je kunnen concluderen, dat de aardappelrooiers 10 à 15
jaar jonger zijn. En de beuk(?) tussen school en kerk is nu ook
ueel hoger. Ik mik op 1925. En zo dateer je dus oude plaatjes.
Overigens, wie de redactie de namen van de rooiers kan
leveren, krijgt een (a a rd)appeltaart.
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Door: Jacques de Vroomen

~. meezingen

met Bach
toegang ook urij blijven, ondanks de financiële problemen. Iedereen is ua/komen welkom. ledereen met z'n eigen bagage.'

Kioskvoor Hees

de begintijd tot de laatste bank gevuld . Als ik dominee was,

Taal en muziek

Dat bewonerswensen snel waar-

zou ik eenjaloers man zijn. De man achterdit prachtige

'Bij Bach zijn woord en muziek nauwer uerweuen dan bij
enige andere componist. Tot in de kleinste details. Zoals de
lang aangehouden noot als het ouer het geduld gaat dat uan
ons gevraagd wordt, of de stilte die hij laat vallen als het
gaat ouer de stilte uan de dood. Bach spreekt de bevindelijke
taal uan zijn tijd. Maar wat hij zegt, met die woorden en met
die muziek, is universeel. Het heeft onmiddellijk op je eigen
situatie betrekking. Ik uind dat Henk GoJs er altijd erg goed in
slaagt om dat in zijn korte tekst en uitleg uóór de uitvoering
duidelijk te maken.'

heid worden, maakje nietvaak

De maandelijkse uitvoering van een cantate van Bach in
'onze' Petruskerk, een cultureel pareltje in Hees. je moet er
op tijd bij zijn want de kerk is iedere keerweer ruim voor

initiatief is Wouter van Haaften, dirigent en organisator.
Zondag 14 septemberwordt de reeks weer hervat. Ik sprak
met Woutervan Haaften.
Waar ligt het begin?

'Lang, heellang geleden, pakweg ueertigjaar, zijn we met
zo'n reeks Bach-cantates begonnen in Utrecht in de Geertekerk. lk heb daar zo'n fijne herinnering aan dat ik het graag
nog eens wilde overdoen. Nu dus, in Hees.'

mee. Tussen droom en werkelijkheid staan immers vaak wetten in
de weg en praktische bezwaren.
Toch schijnt dat nu niet zo te zijn.
In december 2006 werd in het
Wijkbeheerplan Hees ( p. 33) als een
van de wensen van de Heesenaren
vastgelegd: een ontmoetingsplek
in de vorm van een kiosk of muziektent. Daarvan gaat de gemeente

Wat is je drive?

Gemeenschap

Nijmegen nu spoedig werk maken

'Mijn driue is allereerst de muziek uan Bach. Het bijzondere
uan Bachs muziek is dat ze je op een of andere manier boven
jezelf uit kan tillen. Het is meer dan een pure schoonheidsbe/euing. Het kan een uorm uan diep geluk zijn, of ook troostrijk
als je verdrietig bent en troost zoekt. Dat is wat ik vooral
hoop dat de Bach-cantates in de Petruskerk uoor ueel mensen mogen betekenen. Ongeacht ieders heel verschillende
religieuze of niet-religieuze achtergrond. Daarom moet de

'Wat de muziek betreftuindik het daarom zo belangrijk dat
alle aanwezigen- misschien met enige moeite maartoch
- uierstemmig het slotkoraal kunnen meezingen. Ik denk dat
dat bepalend is voorde hele sfeer: je komt niet om achterovergeleund te luisteren of er misschien niet een ua/se noot
klinkt;je komt om erbij te zijn. Samen met het koor, het (per
cantate verschillend samengestelde} orkest, de uacale en de
instrumentale solisten, en tenslotte dus met z'n allen, voeren
we de cantate uit.ledereen is daaractiefbij betrokken. Het
is iets uan ons allemaal. Het is, om zo te zeggen, niet uan
buitenafmaar uan binnenuit.'

en de Vereniging Dorpsbelang
Hees mag erover meepraten. 0, als
het toch eens zo'n mooie muziekkiosk mag worden als die in het
Leopoldpark in Oostende. Ook
over de plek mag onze vereniging
adviseren. Voorlopig staan de
volgende plekken kandidaat. Het
pleintje voor de Petruskerk waar
ook vroeger een kiosk stond; het
Distel park of net wat noordelijker,
op de plek waar nu nog de kassen

c

etruskerk, najaar 2008

- 14 september
- 12 oktober

-9 november

- 14 november
De 'meezing'- Bachcantates worden mede georganiseerd
door Stichting Cultuur Criterium. Voor meer informatie, zie
de kersverse website: www.bach -cantate- nijmegen.nl.

Dirige nt Wouter van Ha aften:

'Bach is universeel én vo

iedereen met zijn eigen bagage' (fot o: Frank jongejan)

Als in de tijd van Bach

op het Achterveld staan . Of mis -

'Dat is de "formule" waarvoor we hebben gekozen. We
houden ons in principe aan de cantates die Bach uoor die specifieke zondagen uan het kerkelijkjaar schreef, want dat was
Bachs inspiratie. Koor en orkest zijn ook niet ueel groter dan
waarmee Bach het in zijn tijd moest doen. En ook onze repetitietijd is niet ueel meer: we hebben één koorrepetitie en één
orkestrepetitie. Daarna zetten we op de zondagmiddag uan
de cantate alles met koor en orkest en solisten in korte tijd in
elkaar. Dat is riskant, want Bachs muziek is buitengewoon
moeilijk en complex, maar zo blijft het uoor professionals en
heel goede amateurs aantrekkelijk om mee te doen. De inzet
uan al die begaafde musici is geweldig, en daarom lukt het
toch. En iedereen uoe/t zich gedragen door de fijne sfeer in de
Petrus kerk.'

schien ook nog het Kometen park.
Het volgende Heese zomerconcert
in de nieuwe kiosk! Daarverheugen
we ons nu al op.
Henk Termeer
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Midsummernight Concert, 12juli
Inmiddels een begrip aan het worden in Hees, onsjaarlijks terugkerend openl uchtconcert.
Door het weer moest het worden verplaatst naar de Petrus kerk. Toch kwamen zo'n 150 wijkbewoners opdagen en het was in een woord fantastisch! Wat een kwaliteit in de optredens! Van de
Heese Stemmen, tot een trio met barok op fluit; vanquatrema ins tot a cappel/a zang van Short
People en vanGiel Sm eetsop piano met zijn dames op fluit en viool tot entertainment van en
door de voorzitter! Zie de foto -impressie van Frank Jongejan.
Hardstikke mooi, voor en vooral door groot talent uit Hees: volgend jaar weer, wie meldt zich nu
al weer aan? Doe mee: de sfeer is ronduit uitstekend! En dat willen we graag zo houden .
Het concert werd georganiseerd door de werkgroep SOCU {Sociale en Culturele activiteiten).
Wil je graag meehelpen met het organiseren van dergelijke activiteiten ? Pak de telefoon voor
aanmelding: 024-377 8164.
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Door: Ton van Seters

Dura Vermeer Asfaltcentrale Energieweg

Beste mmingsp lan

Voor het kalfverdronken is?

Op dit moment ondervinden bewoners, diedicht bij de

Tweede stadsbrug

Toch een gezondheidsonderzoek!

Cijfers milieukwaliteit
Nijmegen-West 'online'

gekeurd. Aangezien de gemeente vrijwel niettegemoet

De Vereniging Leefmilieu heeft een halfjaar geleden, mede

Op 9 juli 2008 is de eerste versie van de 'Review

is gekomen aan de door de Vereniging Dorpsbelang Hees

namens Vereniging Dorpsbelang, een verzoek ingediend

West en Weurt' gepresenteerd aan het zogenaamde

asfaltcentrale wonen, regelmatig stank-, en geluidsoverlast. Daarom heeft de Vereniging Dorpsbelang samen met

In mei 2008 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan

MOB en Leefmilieu bezwaar aangetekend bij de provincie

Stadsbrug tussen Neerbosscheweg en Industrieplein goed -

Gelderland tegen de goedgekeurde productietoename bij
de Dura Vermeer. Er staan de volgende veranderingen op
stapel:
Toename verwerking gerecycled asfalt met 20% (van so
naar7o%)
• Productietijd asfaltverwerking toename van 40%

ingediende bezwaren, is in juli 2008 een bezwaarschrift

bij het Nijmeegse college vanBenWen de Raad, om de

Kronenburgerforum, een overlegvan milieuorganisaties,

naar de provincie Gelderland gestuurd tegen dit goed ge-

aanleg van de Stadsbrug en het tracé Energieweg, te

ondernemers (ONOK en WKS -Trade Port Nijmegen -West)

keurde bestemmingsplan. Wij hebben aangevoerd dat

begeleiden met een onderzoeknaar de gezondheidvan

en bewoners van het Waterkwartier, Hees (Vereniging

de bewoners van Hees zich ernstig zorgen maken over de

de mensen in Hees. De GG&GD zou dit onderzoek doen.

Dorpsbelang) en Weurt.Dit Kronenburger Forum drong er

Toename productietijd van puinbrekervan max. g6 uur

gevolgen voor hun gezondheid en hun leefmilieu wanneer

Hetwerd in eerste instantie echter geweigerd! Inmiddels

bij de gemeentes Nijmegen en Beuningen en bij de provin -

per jaar naar max. 588 uur per jaar. Dit betekent een toe-

dit bestemmingsplan, zoals het nu ter inzage ligt, door de

denkt men erten stadhuize anders over. Gelukkig heeft

cie op aan om milieugegevens in het gebied beterte ont-

name van 12.000 ton naar73.500 ton per jaar.

provincie ongewijzigd wordt goedgekeurd.

wethouder Lenie Scholten heeft alsnog ingestemd met een

sluiten. De gegevens zijn te nu vinden op

onderzoek. Er is een bijeenkomst geweest met de GG&GD

www.westenweurt.nl .

Extra bedrijfsvoering tijdens de nachtelijke uren
In het bezwaarschrift heeft Dorpsbelang o.a. de volgende
bezwaren naarvoren gebracht:

In het plan wordt geen of onvoldoende aandacht besteed

de wijkverenigingen uit West en de gemeente. Er komt een

aan de gezondheidsaspecten . Het is voor ons onbegrijpe-

onderzoek en een begeleidingsgroep vanuit de bewoners.

De jaarrapportages laten zien hoe de milieukwaliteit

lijk en onverteerbaar dat het College van B&W toestaat dat

Namens onze vereniging neemt Siebold de Graafzitting in

(luchtkwal iteit, geur, geluid, verkeersdru ken uitstoot

Bezwaartegen de gevolgde procedure.

de luchtkwaliteit in Nijmegen West nog meerverslechtert

die commissie. Wij informeren uiteraard ove r de resulta -

bedrijven) in Nijmegen-West en Weurt zich in de loop der

Te veel extra geluid-, stank- en stofoverlast en risico's

met als enig argument dat per saldo in de regio de lucht-

ten van het onderzoek.

jaren ontwikkelt. De trends laten over het algemeen een

voor de gezondheid

kwaliteit licht verbetert. Ook gaat er weer een stuk groen

positiefverloop zien. je kunt met een druk op de knop de

Overlast door de toename van de productie in de nacht

verdwijnen in onze wijk. Behoud van groen is essentieel

waarden bekijken die de fijnstofmeters op vijfpunten in

om de leefbaarheid in Hees te beschermen en te garande -

het gebied op dat moment aanwij zen.

De Vereniging hoopt dat via deze procedure de over-

ren. Dorpsbelang hoopt dat we met dit bezwaarschrift de

last voor de omwonenden zo veel mogelijk kan worden

overlast voor Hees zoveel mogelijk kunnen beperken. De

beperkt. De volledige tekst van ons bezwaarschrift staat op

volledige tekst van het bezwaarschrift staat op de website

Gunstige trend
Als het gaat om luchtkwaliteit, voldoen bijna alle plekken

de website van de vereniging: www.dorpsbelanghees.nl

van de vereniging www.dorpsbelanghees.nl

in Nijmegen-West en Weurt aan de grenswaarden voor
fijn stof en N02. Op de Energieweg en Neerbosscheweg
zijn nog wel overschrijdingen, maar op deze punten liggen
geen woningen . De overschrijdingen reiken totongeveer

Park West: never ending story!

Door: Mieke Welsehen

De herinrichting van het gebied

In Hees worden in het kadervan Fase

Industrieweg zou wo rden toegevoegd

tussen stichting Overal en het voor-

111 aangepakt:
de randen van het Kometenpark
de doorsteek van Daniëlsweg naar
Kerkstraat
het gebied achter en inclusief de
Novio kassen.

aan Park West met een geheel groene

10 meter naast de weg. De gunstige trend is te verklaren
uit de licht dalende concentraties in Nederland, maar ook

ma lig Blokland Vriesveem aan de
Bredestraat heeft heel wat voeten in
aarde ....
In december 2007 startte de samen werking van de gemeentelijke pro-

.
.

De bedrijven stappen steeds vaker over op relatief schone
Wat over blijft is een deel voor Park

ons betreft een ruiger karakter mogen

West op de hoek Oscar Carré-straa t /

krijgen, meer geaccidenteerd en met

Industrieweg (na sloop van het veld

De review is in lijn met het Verdrag van Arhus, een

waterpa rtijtjes.

aldaar) en een verbindingsstrook

Europese richtlijn die de rechten op toegang tot milieu-

I

langs de velden . Wij zijn daarmee

informatie voor het publiek regelt. De gemeenten
Nijmegen en Beuningen en de provincie Gelderland heb -

tevergeefs, ingesproken en een beroep

ben toegezegd om eenmaal per jaar een beschrijvende

gedaan op de gemeenteraad en op het

rapportage te presenteren en eenmaal per jaar een review
met cijfe rs.

Voor dat gebied hadden we prachtige

Dat waren onze plannen, echter: de

Waterkwartier, die leidde tot een

plannen: de aankoop van de kassen

kassen worden wellicht niet aange-

plannenboek Park West Fase lil.

en het herinrichten daarvan tot eco-

kocht, of door de huidige eigenaren

college. Er is met de werkgroep geen

Het hoofdaccent ligt ditmaal op de

logisch voorlichtingscentrum. Verder

ingericht tot theetuin. En het school -

overleg geweest over de herinrichting

ontwikkelingen van het park in het

verbetering van de paddenpoel en

tuinen - project is voorlopig verhuisd

van de sportvelden en daar zijn wij

Waterkwartier. Overstortvijvers

wellicht een schooltuinen -complex.

naar de Ooy- polder. Verder wordt

heel boos over. Met t erugwerkende

worden daar grondig aangepakt en

Ook denken we aan een honden los-

sportcomplex OscarCarréstraat her-

kracht mogen we nu wel meepraten
en dat doen we ook: om er alsnog

er komt een grote heemtuin, ook de

loopgebied (mooi Scrabble -woord) en

ingericht, met een kunstgrasveld,

speel t uin Rivierstraat wordt opge-

herinrichtingvan het Rooibosje. Het

terwijl wij daareen wilder parkgebied

uit te slepen wa t erin zit. Wordt ver-

knapt.

gebied achter de kassen tot aan de

wensten. Ook wordt dit gehele com -

volgd .....

I september2oo8

voertuigen .

niet blij. We hebben dan ook, helaas

West en de Groengroep van Ons

destenen bank

uit de in zet van bewoners, milieuorgan isaties en bedrijven .

omwalling. Dit laatste gebied zou wat

jectgroep met de werkgroep Park

8

plex omheind.
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Als toen? Uit eten in Hees
Door: Hen k Termeer

Wiardi Beckman, een bekend politicus uit •••••
Door: jan Brauer

NEERB OSC H
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Veel wegen leiden nu eenmaal naar

aan de Graafseweg het psychiatrische

nacht van 17 en 18 januari '42 werd

Hees. Zo ook de wortels van een aan -

sanatorium Berkenoord begon, dat

hij op hetstrand in Scheveningen

tal prominenten uit de Nederlandse

er tot in de jaren '8o heeft gelegen.

gearresteerd bij een poging om naar

geschiedenis. Wat te denken van

Ze woonden zelfiets verderop, in de

Engeland te gaan. Via de gevangenis

Wiardi Beckman! Zegt me niks, hoor ik

Hooge Hof, met een grote tuin die

in Scheveningen ging hij langs verschillende concentratiekampen en

u denken. Mooi dat dit wel de naam-

uitkeek over de velden van het lager

gever is van het wetenschappelijk

gelegen Hees en Neerbosch. Na het

belandde uiteindelijk in het concen-

bureau van de PvdA. Dat betekent

Nijmeegse gymnasium ging hij stude-

tratiekamp Dachau. Daaroverleed hij

dus ook dat het hier om een bekend

ren in Leiden en werd al snel de secre-

aan vlektyfus op 15 maart 1945, vlak
voorde bevrijding.

Oet Wlll& Poort

1!10-1.
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sociaal -democraat moet gaan. In

taris van Pi eter jelles Troelstra, de

1904stond de wiegvan deze Herman

grote, oude leidervan de SDAP (voor-

Bernhard Wiardi Beckman, roep-

loper van de PvdA). Hij hielp Traelstra

Brieven uit Hees

Na ruim een jaar leegstand is er weer leven gekomen in het

diverse dorpsgenoten in Als Toen en hadden de indruk dat

naam 'Stuuf; in Hees, boven aan de

met het schrijven van diens omvang-

Op het Nijmeegse gymnasium was

historische pand van het voormalige Café De Witte Poort.

de meeste gasten uit de naaste omgeving kwamen.

Dennenstraat bij de Graafseweg. Daar

rijke memoires. Wiardi Beekman was

Stuuf bevriend geraakt met de iets

lag een prachtig buiten, de Hooge Hof.

zeer actiefin de partij, werd lid van

oudere Marinus, Dup, van der Goes

Onlangs kwamen er brieven tevoor-

Eerste Kamer en was politiek hoofd-

van Naters (1900-2005), afkomstig uit

schijn van deze belangrijke voor-

redacteurvan de socialistische krant

een rijk Nijmeegs liberaal-protestants

Het Volk. Hij was vlak voor de Tweede

nest. Deze doorliep bijna eenzelfde

Na een stevige verbouwing zijn twee enthousiaste ondernemers voorzichtig gestart met gasterij Als Toen, dat eerst
nog maartwee dagen per week vanaf17 uur geopend was.

'Dame van Toen'

Sinds beginjuni zijn ze wegens succes alle dagen behalve

Het eten en de bediening (door vier personen) waren dik in

oorlogse sociaal -democraat. Daarin

de maandag open en kan er gesproken worden van een

orde en zijn net als de rest van dit Heese eethuis het best

schrijft hij ook met heel veelliefde

Wereldoorlog oorlog onmiskenbaar

carrière in de SDAP. Hij was advocaat,

over zijn jeugd in Hees.

een van de kroonprinsen van de 'rode

werd Tweede Kamerlid en was na de

familie'.

oorlog de eerste fractievoorzittervan

vliegende start want avond aan avond weten talrijke gas -

te typeren als ongecompliceerd. De menukaart biedt een

ten gasterij Als Toen te vinden. Uit eigen ervaring geven we

beperkte keuzevan steeds vier à vijf voorgerechten, hoofd-

hierna een indrukvan onze ervaringen in dit nieuwe eet-

gerechten en desserts, net genoeg om toch ietsvan je voor-

Stuufwas de zoon van psychiater

de PvdA in de Tweede Kamer. Deze

huis. Voor Hees is de opening van Als Toen een historische

keur te vinden. Om zoveel mogelijk in de sferen van Toen te

jacob Wiardi Beckman, die rond 1900

In de oorlog werkte hij voor de ille-

twee Nijmeegsejeugdvrienden uit

gebeurtenis, want ons 'dorp' heeft zo sinds het afbranden

komen, kozen wij voor een Stoofpotje als Toen (rundvlees

met zijn vriend Rijperda Wierdsma

gale verzetskrant Het Parool. In de

welgestelde families voelden het als

van hotel-restaurant Heeslust in 1935 na 73jaa reindelijk

met groenten) en slibtongetjes a Is hoofdgerechten en een

weer een eigen eetgelegenheid gekregen.

Dame als Toen (dame blanche) en een koffie met Franse

Na een telefoontje om te horen of er plaats was, wandel -

Toen-gerechten wel gehad, want de andere keuzemoge-

likeur na. Maar daarmee hebben we meteen de echte Als

10

den we op een zonnige woensdagavond in augustus tegen

lijkheden op het menu zijn modern en gevarieerd. jong en

zeven en de Kerkstraat af. Op hetrui me en fraai gelegen

oud, Iiefhebbers van vlees, vis of groenten kunnen moeite-

terras van Als Toen zat een gezelschap van een tien à vijf-

loos aan hun trekken komen. De prijzen van Als Toen zijn

tien oudere heren aan een goed glas bier en de deur stond

helaas niet van gisteren, maartoch bepaald schappelijk.

uitnodigend open. We kregen een plaats aan het raam

Voor een drankje vooraf, een hoofdgerecht met toetje en

met uitzicht op de witte poort aan de overkant van de

koffie na rekenden we voortwee personen €47 af.

Dennenstraat.ln het modern verbouwde bruine eetvertrek

Hees en Nijmegen-West mogen zich dus gelukkig prij -

waren maar enkele tafels onbezet en in de loop van de

zen, dat ze net als Zuid en Oost nu over een nabijgele-

avond vertrokken en arriveerden er diverse gasten. De loop

geneethuis beschikken, dat goed te vergelijken is met

zat er dus goed in die avond. En van wat we zo hoorden,

zaken als hetSfeerhuys (Looijmolenweg),jan Klaassen

was dat de andere avonden niet anders. Gezellig druk dus

(Dobbelmannweg) en Tante Koos je (Berg en Dalseweg).

en ook heel geanimeerd, want aan de diverse tafels waren

Op www.gasterijalstoen.nl kunt u alvast een voorproefje

de oude en jonge gasten volop aan de praat. We troffen

nemen .

d•stenenbank
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St. Antoniusmolen en 'de Hooge Hof aan de Graafseweg, bovenaan de Dennenstraat.

d•stenen ba nk

I september 2oo8
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TH DD NEN

METAALBOUW
SINDS 1897

Familie Wiardi Beckman, Hooge Hof
(foto's uit ca.1g10-1920)

en soms deden de grote mensen met
ons mee, dan vertelden wij ze hoe ze
doen moesten .. .'
Een aantaljaren later, in Hees werkend voor z'n studie, schrijft hij:

Hooge Hof,
hun opdracht om zich in te zette n

Hees

voor de verbetering van het lot van de

'Dan kruip ik helemaal met mijn hoofd
onder de dekens(.. .) mijn ogen doe ik toe
en heel uer weg hoor ik 't leven voortwandelen. Daar is het geloop en deurgeklap in huis, soms een stem. En buiten
een hond, en een haan, en een beetje
metselen tegenover dr. Wierdsma en
't slaan uan de kerkklok onder aan de
weg; en dan vooral dat klappen met de
zweep dat de boeren doen. Dat geeft me
zo'n vreemd gevoel; die bellen uan de
buitenpaarden en 't zweepgek/ap.

arbeiders. En daar schrijven ze elkaar
uitvoerig over. Maar ook gaan de brie ven over hun drukke bestaan, de liefde
en de gezinnetjes die ze vormen.
Ook voeren ze felle discussies over
de koers van de partij. Deze brieven
zijn onlangs gepubliceerd 1 . Af en toe
schrijft Stuufmet een warm gevoel
overzijnjeugd in Hees; de Hooge Hof
was voor hem en zijn zusje een waar
paradijs. Dat maakt de uitgave voor

10

maart

1920

ons interessant. Twee passages volgen

(. ..)

hierna.

ja, zo ging 't dan; en 't geheel, dat was,
zie ik nu achteraf, het paradijs. Ook
speelden we boer, meta/onze karren
(uier mooie karren hadden we toen), en
de bok, De ut, moest ook meedoen; en
we deden alles met een warme ernst;

Ziek vanuit zijn bed op z'n kamertje
beschrijft hij het geluid van het Heese
platteland en z'n gelukkige jeugd in
dat paradijs:

1 En die tweejongens zijn wij. Brieven aa n M. van der Goes van Naters, WBS en Mets&Schilt 2007
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'Zoals je boven de brief kunt zien, zit
ik in de stille lege tuin uan de Hooge
Hof Daar zit ik iedere morgen uan deze
sublieme, stralende herfstdagen op
mijn eentje rustig en hard te werken.
En halverwege sta ik even op om een
tien minuten te pauzeren, en wandel
door de lieve tuin en zit even op de
ronde bank te kijken naar het nevelige
uitzicht, met de velden waar een ploeg
overgaat en het vredige, gele huiske op
de achtergrond. En ik beleef geweldig
geluk'.

METALEN RAMEN
[AUTOMATISCHE] DEUREN
FIJN STAALWERK

WINKELPUIEN
REPARATIES METALEN PUIEN

Eenvoudig gelukkig in Hees! OokVan
der Goes van Naters spreekt in zijn
memoires over 'het heerlijk huis uan

de Beckmannen~ Mooie herinneringen
van prominente Nederlanders aan dat
mooie Hees.

BEDRIJFSWEG 9 6541 DC NIJMEGEN
T +31 [0]24 - 377 09 77
E IN FO@THOONEN.EU
F +31 [0]24- 377 28 48
W WWW.THOON EN .EU
1

BIJ KONINKLIJKE BESC HI KK IN G
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INSTALLATIE BUREAU WELLEN

Schol a

Gas, Water, CV, Elektra, Zonne-energie

Praktijk voor supervisie e.a. begeleidingsvormen

Dennenstraat 114

C.J.W. van der Donk

6543JW Nijmegen
tel 024 378 28 95
fax 024 378 53 66
e-mail info@wellen.net

Kometenstraat 30
6543 XJ Nijmegen
tel. 024-378 26 02
e-mail info@schola.nu
www.schola.nu

Gelegen onder de molen in het Florapark kunt u
Dineren en Feesten in huiskamersfeer.
Ons restaurant is donderdag vanaf17.00 uur
en zondag vanaf 10.00 uur geopend.
De overige dagen zijn er diverse mogelijkheden
voor groepenvan 20 tot 130 personen om uw

GEVESTIGD:

gelegenheid persoonlijk te vieren.

psychologenpraktijk Bernts & Bloo

U bent van harte welkom in 't Sfeerhuys

Mw. Drs S.J .H. BERNTS

Debby & Dennis

Mw. Drs R.J.K. BLOO

RENOVATIE
ONDERHOUD

Wel even reserveren!

't Sfeerhuys de Looimolen

Dr. de Blécourtstraat 38

Looimolenweg 15 Nijmegen

6541 DJ Nijmegen

- - • • 024 379 o6 76
www.sfeerhuys.nl

Mobiel: o6 410 65111

WANDAFWERKING

vormweijs I sirnone we ijs • lid bno

postkantoor

grafische vormgeving • typogr a fi e • webdesign

bruno

vormweijs.nl
Korte Bredestraat 54
6543 ZS Nijmegen
M

06- 505 301 88

T

024 - 378 72 13

T'NN, WAl EN KAlT MET PUliER

Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen
>Makkelijk bereikbaar

Ouderwets gezellig eten, met een vleugje van nu!

>Volop gratis parkeergelegenheid

Kerkstraat 205
6543 KJ Nijmegen

>Leuk assortiment in de winkel (o.a. Diddl)

Tel. (024) 3732007
Fax. (024) 3730091

info@gasterija lstoen.nl
www.gasterijalstoen.n l

>Uitgebreid dienstenpakket in het postkantoor
>Winkel en postkantoor reeds om o8.oo u open

We zoeken nog personeel voor de bediening!
Mail naar: limbu173@planet.nl

(ma t/m vr)
>U bent van harte welkom

Fiets & fitness
Open!

destenen bank I september2oo8

winkel

(024) 388 69 76

postkantoor

(024) 378 5810

Fax

(024) 373 28 27

Dennenstraat 69
6S43JP Nijmegen
tel (024) 377 oo o6
fax (024) 373 33 ss
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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.
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees

Lid worden?

Mieke Welschen, tel 024 377 8164

U kunt lid worden via e-mail met de ledenadministratie ofteie-

Toon Zondag (penningmeester), tel 024 378 28 76

fonisch via het secretariaat van de vereniging. Het lidmaatschap

Ton van Seters, secretaris, tel 024 377 07 65

kost € 10.- per jaar. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart. Indien

Siebold de Graaf

u elektronisch betaalt verzoeken wij u om tevens uw adres en post-

Mi nny.Schen ni n k-Pa us

code te vermelden.

Secretariaat

e-mail penningmeester: financien@dorpsbelanghees.ni

Ton van Seters, tel 024 377 07 65
Schependomlaan 14,6542 RM Nijmegen

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen

e-mail: dorpsbelanghees@planet.ni

Park West: Toon van den Berg, tel. 024 377 7417

giro: 349955 t.n .v. Vereniging Dorpsbelang Hees

Historie: jan Brauer a.i., tel. 024 378 56 82

Ledenadministratie

Ruimtelijke Ordening: Johan van der Mee, tel. 024 377 42 62

ledenadmin@dorpsbelanghees.ni

Milieu: Ton van Seters, tel 024 377 07 65

Redactieadres van de Stenen Bank

Sociaal: Mieke Welsehen a.i., tel. 024 377 8164

Schependomlaan 14,6542 RM Nijmegen, tel 024 377 07 65
e-mail dorpsbelanghees@planet.nl

Let op!

Redactieleden

i'" "''' .... _.-·_ .. voor 23 november op het redactieadres.

jan Brauer, Henk Termeer, Jacques de Vroom en, Wil ma van Seters.
vormgeving: Hendriek Mulder, fotografie: Frankjongejan,
advertenties: Toon Zondag

Cultuurcriterium

Plannen St.jozefklooster

6-13 september Petruskerk
Stichting Dehon is onlangs gefuseerd met de grote stichting de Waal boog.
Hierdoor kan de Waalboog (bekend van de huizen Joachim en Anna,

Concert,
6 september, 20.00 uur

Honinghoeve, Nijevelt en Villandry) in het St. jozefklooster aan de

Kamerkoor Canzonetta, romantische

verschillende vormen van zorg aangeboden. De plannen voor de nieuw-

koormuziek (entree 6, -)

Kerkstraat een zogenoemd 'zorgkruispunt' ontwikkelen. Daarin worden
bouw van 42 woon - zorgappartementen en 36 verpleeghuisplaatsen voor
kleinschalig wonen zijn ter goedkeuring ingediend bij het ministerie van

Expositie, 6,7, 10 en 13 september, 13.00-17.00 uur

VWS. De achterbouw uit de jaren '8o voldoet niet aan de huidige eisen
en wordt naarverwachting in 2010 gesloopt. De monumentale voorzijde

Miekjanssen (installaties), Ger

verandert overigens niet. Het St. jozefklooster is nu eigenlijk een kloos -

Driessen (grafisch en ruimtelijk werk),

terverzorgingstehuis met 6o bewoners van de Stichting Dehon, maar het

Hay Wijnhoven (fotografie)

aantal kloosterlingen daalt. Door de samenwerking met de Waalboog en
de nieuwe plannen wordt de continuïteit van de zorg en de werkgelegen heid verzekerd. De Waalboog heeft 1000 medewerkers en biedt zorg aan
6oo bewoners.
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