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Dertig jaar de Stenen Bank,
dertig jaar Heese zaken

In deze Stenen Bank staan we stil bij het zesde lustrum van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Maar
meer nog staan we stil bij al die Heesenaren die
Hees de afgelopen dertig jaar tot een levendige,
sociale, culturele, plezierige, groene, zorgzame,
ondernemende en veilige wijk hebben gemaakt. En
dan bedoelen we niet alleen de ruim 700 leden van
de vereniging; we bedoelen al onze buren en dorpsgenoten. Daarom wordt dit nummer in onze wijk
huis-aan-huis in de bus gedaan (met dank aan onze
bezorgers!).
Bent u nog geen abonnee? Het blad verschijnt vier
keer per jaar en als lid van de vereniging (€ 10, - per
jaar) bent u automatisch abonnee van de Stenen
Bank. Beoordeel zelf of u dat de moeite waard vindt
aan de hand van de inhoud van dit lustrumnummer.
Natuurlijk blikken we terug. Daartoe komt onder
meer bestuursvoorzitter van het eerste uur, Bea
van Zijll de Jong-Lodenstein, aan het woord en we
presenteren de eerste, en vooralsnog enige, Canon
van Hees! Via een beknopte bloemlezing uit dertig
jaar Stenen Bank komen we uit in het heden bij de
activiteiten, serieuze ambities (en dromen) van het
bestuur en de werkgroepen van de vereniging.
Onze vaste columnisten, Cor, Henk, Kwan en
Jacques, zorgen weer voor de sprankelende noten
in dit Heese beeld- en woordenspel. Eigenlijk een
gewoon nummer dus… maar wel met een feestelijk
tintje! Veel leesplezier!

Interview Bea van Zijll de Jong - Lodenstein

Terugblikken op dertig jaar
Vereniging Dorpsbelang Hees
Roos Biemans

In september dit jaar bestaat de Vereniging Dorpsbelang Hees dertig
jaar. Een mooie gelegenheid om te spreken met de eerste voorzitter Bea van Zijll de Jong – Lodenstein over het ontstaan van de
Vereniging en Bea’s betrokkenheid door de jaren heen.
Voor Bea begon het eind jaren tachtig. Er waren plannen om een bosje dat
destijds op de hoek van de Korte Bredestaat en Planetenstraat stond te
kappen om er huizen te bouwen. Zonde, want ‘er zaten eekhoorns, je hoorde uilen, het was echt heel mooi.’ Bea hoorde via-via van deze plannen, en
besloot samen met omwonenden om actie te ondernemen. Door haar werk
als vertaalster van technische en juridische teksten kon zij goed overweg
met het ambtelijke en juridische taalgebruik, en werd ze al snel de vertegenwoordiger van deze groep.
Het bosje is uiteindelijk niet gered en de geplande huizen kwamen er toch.
Ze had er veel van geleerd over procedures en inspraak. En ook dat een
zekere deskundigheid nodig is om hier als burger iets tegen in te brengen.
Voor een leek is het haast niet te doen om tussen alle procedures en juridisch
taalgebruik een weerwoord in te brengen. ‘Als je geen kennis van zaken hebt
(…) dan red je het niet. (..) Je moet zó goed weten waar de valkuilen zitten.’

Herfstagenda
→
→
→
→

Dorpsfeest Hees > zaterdag 5 september: AFGELAST
Herdenking Heese oorlogsdoden > vrijdag 25 september, 16-17 uur: AFGELAST
Nachtommetje Hees > zaterdag 3 oktober, 16-18 uur / 20-22 uur > zie pagina 6
Kribjesroute > 18 december tot en met 6 januari
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Een hand van
Koningin Wilhelmina

Peter Smits
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Bea zette haar verkregen kennis en ervaring in, ook andere
wijkgenoten hadden veel deskundigheid in te brengen.
Zo had medeoprichter Jeroen van Dijk in zijn werk veel te
maken met gemeentelijke procedures, en kon hij de vereniging helpen een weg te vinden in dit bureaucratische
doolhof.

Ruimtelijke ordening
Het behoud van groen in de wijk was een van de speerpunten van de nieuwe vereniging. Belangrijk daarin was het
handhaven van de ‘groene buffer’ tussen wijk en industrie
die de gemeente al eerder had aangewezen.

Samen sterker

30 jaar de stenenbank

Ook het stuk land tussen de Wolfskuilseweg, Bredestraat en
Oscar Carréstraat was aangewezen als groene buffer. Toen
een enthousiaste projectontwikkelaar hier wel een wijkje
wilde bouwen is de vereniging er wederom voor gaan liggen,
en met succes. Dit is een van de redenen waarom Bea ook
geen bebouwing wil op het zogenaamde ‘hertenweitje’ aan
de Bredestraat: als daar bebouwing zou worden toegestaan,
zou dat een precedent scheppen waar een projectontwikkelaar zich op kan beroepen om ook te mogen bouwen.

Milieu
In de loop van 1992 werd de aandacht van de vereniging ook
getrokken door het aangrenzende industriegebied. Wat
gebeurde daar eigenlijk precies, en hoe had dat invloed op
Hees? Meer dan vermoed werd, zo bleek in contacten met
de Vereniging Leefmilieu. Ook hier maakt de dorpsvereniging zich sindsdien sterk voor, vaak in samenwerking met
Leefmilieu.
De grootste zaak van de vereniging had te maken met het
verstoken van houtsnippers in de energiecentrale. Het
bedrijf achter de centrale deed dit voor als milieuwinst: het
verstoken van hout is minder vervuilend dan kolen. Het

Eindelijk… de eerste canon van Hees
Een jubilerende vereniging hoort een cadeautje te krijgen, zeker als zij
in een tweede leven 30 jaar is geworden. De Werkgroep Historie Hees
pakt daarom uit met de allereerste historische canon van Hees. Zodat
alle Heesenaren weten op welk verleden zij verder bouwen. Suggesties
voor aanvullingen zijn welkom!

Tegen de overheid
De gang naar hogere gerechtshoven was
de vereniging tegen die tijd niet vreemd
meer, al regelmatig was de gang naar de
Raad van State in Den Haag gemaakt. Vaak
niet eens tegen de projectontwikkelaars
of bedrijven zelf, maar tegen de gemeente
Nijmegen of de provincie Gelderland. Zij
waren steeds degenen die, tegen regels
en afspraken in, toestemming gaven voor
bijvoorbeeld bebouwing of versoepelde
milieunormen.
Daar maakt Bea zich nog steeds boos om:
‘Zo merkte ik (…) hoe je als burger, als je
niet ontzettend op je qui vive bent, volledig gepasseerd wordt. (…) Bewoners
worden niet serieus genomen.’ Keer op
keer blijken economische belangen voorop
te staan. Afspraken met bewoners, en
zelfs milieuregels, worden opzij geschoven om economische belangen te dienen.
Ten nadele van het milieu en daarmee de
gezondheid van Heesenaren en andere
omwonenden. De vereniging was, is en
blijft noodzakelijk om de overheid op dat
vlak tot verantwoording te roepen, en Bea
blijft er bij betrokken.

Zomerscholen
Jacques de Vroomen

Ik heb met ze te doen, met die kinderen. Is het grote geluk van die
lange zomervakantie eindelijk aangebroken, bedenken die meesters
en juffen (en vaders en moeders?) dat je nu toch weer naar school
moet. De kennis van de basisschoolleerlingen zou door de corona
achteruit gehold zijn. Dus stoppen met spelen en als de wiedeweerga
naar school. Nou kun je het probleem van tekortschietende kennis
natuurlijk ook omgekeerd aanpakken. Je gaat niet als een gek in
vakantietijd bijspijkeren maar je bedenkt iets om met minder kennis
toe te kunnen. Ik licht het toe. Een niet gering deel van de schooltijd
van onze lieve jeugd wordt besteed aan spellingsonderwijs. Als je die
spelling nu eens een stukje simpeler maakt, hou je genoeg tijd over
om die zomerscholen niet nodig te hebben. Daarom een voorstel.
q wort kw; ch wort g; x wort ks; y wort ie.
Zoals u gezien heeft, heb ik die belachelijke dt ook maar
naar het museum verwezen. En verder had ik natuurlijk
niet ‘belachelijke’ maar ‘belaggelijke’ moeten schrijven.
Een zinnetje om het even voor u te zien:
Kwa sgooltijt wort dit eksperiment een mietologies genot.
En een tijt dat die juffen en meesters winnen.
Hoeft die zomersgool egt niet meer.
Als we dat krankzinnige gedoe van lange en korte ij/ei, dan ook even
vereenvoudigen tot, laten we zeggen altijd ‘ij’, kan er waarschijnlijk
een halve dag van de schoolweek af en is en passant het probleem van
het lerarentekort in het basisonderwijs opgelost. Ook een voorbeeld:
Blij lijt de mijt de gijt naar de wij.
Was ik maar minister van onderwijs. Jammer dat
die schoolkinderen geen stemrecht hebben.

Eerste mensen

Uit in Hees gevonden Romeinse scherven en graven blijkt dat onze
woonplek toen gediend heeft als begraafplaats en landbouwgebied.
Die lagen langs en nabij de weg (Via Alta of Hogeweg) die vanaf de
Waaloversteek bij de Romeinse stad Ulpia Noviomagus Batavorum in
het huidige Waterkwartier via de huidige Waterstraat, Voorstadslaan,
Dikkeboomweg, Wolfskuilseweg en Oude Graafseweg omhoog richting
Wijchen en Cuijk (oversteek Maas) liep.
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Het idee bleek meer draagvlak in de wijk te hebben
dan verwacht: het kleine zaaltje in café Juliana aan de
Schependomlaan (nu schoonheidssalon Men & Women’s
Care) puilde uit bij de eerste oriënterende bijeenkomst.
Al snel daarna, in september 1990, was de Vereniging
Dorpsbelang Hees officieel een feit.

Op de akker aan de Kerkstaat waren maar liefst 40 woningen
gepland. De vereniging heeft de gemeente erop gewezen dat
dit gehele veld viel onder de groene buffer, die onbebouwd
zou moeten blijven. Na jarenlang strijden zijn er uiteindelijk
vier villa’s gebouwd, de huidige nummers 42 t/m 54.

Zogezegd, zogenaamd
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Er bleken op meer plekken in de wijk dergelijke zaken te
spelen: bouwplannen op de akker aan de Kerkstraat, een
appartementenblok bij de Witte Villa, plannen bij Rivo Torto
en langs de Bredestraat, ‘er was van alles gaande in Hees.’
In contact met buurtgenoten, en met de lessen die geleerd
waren van de strijd voor het bosje, kwamen de Heesenaren
al snel tot de conclusie dat het anders aangepakt moest
worden. Als de omwonenden van deze locaties apart de procedures moesten volgen, zou ieder voor zich de weg daarin
opnieuw moeten vinden, en was er minder kans op slagen. Er
was een overkoepelend geheel nodig, dat voor deze omwonenden kon opkomen en de deskundigheid in huis had om
dit goed te doen: een vereniging.

ging echter om zwaar vervuild afvalhout,
waarbij schadelijke stoffen vrijkwamen.
Het proces hiertegen verzandde al vrij snel
in een ‘puur juridische formele semantische discussie’ over of dit hout inderdaad,
zoals de vereniging bepleitte, onder de
definitie van afvalstoffen viel. Daar gelden
namelijk strengere milieuregels voor dan
voor grondstoffen, waar dit hout volgens
de centrale onder viel. Dit is tot in het
Europees Hof uitgevochten, met succes
voor de vereniging en haar partners.
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In Memoriam Marga Jacobs (1952-2020)

30 jaar de stenenbank

Virusbestendig herdenken?

Op zondag 17 september 2000
vierde de Vereniging Dorpsbelang
Hees haar tienjarig bestaan. In
opdracht van het bestuur had historicus Gerhard Oosten een boekje
geschreven over de teloorgang van
de land- en tuinbouw in Hees: “De
boer is troef. Het verdwijnen van
boeren en tuinders uit Hees 19121970”. Het eerste exemplaar werd
door ondergetekende, de toenmalige voorzitter van de Vereniging
Dorpsbelang Hees, uitgereikt aan
de burgemeester van Nijmegen,
Ed d’Hondt. En op diezelfde dag
ontving Marga Jacobs, als eerste
Heesenaar, het “Stenen Bankje”,
een blijk van waardering voor al
Marga Jacobs tijdens een bewonersavond over Dura Vermeer (2013)
haar werk, ook ten dienste van
de Dennenstraat, waren altijd inhoudelijk, maar ook
Hees. Op 15 mei 2020 is Marga overleden, na een korte
ontspannen. En met veel koekjes en chocolade. En aan
en slopende ziekte.
het einde van zo’n bijeenkomst volgden er afspraken
en acties. Als het moest werd er geprocedeerd tot
Als voorzitter van de Vereniging Dorpsbelang Hees
aan de Raad van State en werd die procedure onderheb ik, wanneer het ging om milieukwesties, jarenlang
steund door andere milieuactivisten uit het Nijmeegse.
nauw met Marga samengewerkt. Wat waren we van
haar en van haar organisatie, de vereniging Leefmilieu, Regelmatig schoof Johan Vollenbroek aan als deskundige. Tot het einde is Marga hiermee doorgegaan, even
afhankelijk. Dat betrof het uitgebreide onderzoek
enthousiast en gedreven als twintig jaar geleden.
naar kanker en het verband met fijnstof in NijmegenWest en Weurt, de uitstoot van Boesewinkel (nu Dura
Volledig terecht ontving Marga Jacobs al vroeg de
Vermeer) aan de Energieweg, de sloopbedrijven op het
onderscheiding van de Vereniging Dorpsbelang Hees.
industriegebied langs het kanaal, enz. enz. Marga ging
En de hoop die wij toen uitspraken – een aansporing
hiermee aan de slag en wist door haar deskundigheid
om vooral door te blijven gaan! – was niet aan doveen vasthoudendheid menige kwestie ter discussie te
mans oren gericht. We gaan deze Heesenaar, met oog
stellen en bij te stellen. Ze kon vechten voor de goede
en liefde voor de leefbaarheid en het goede van de
zaak, maar behield altijd de kalmte en het overzicht.
natuur, enorm missen.
De talrijke bijeenkomsten, meestal in haar huis aan

Ja, maar kan dat wel? Want het doel van herdenken
is om een herinnering door te geven door ouderen en
jongeren samen te brengen. En juist daar is dat virus
dol op. Zoals de situatie zich nu (begin augustus)
ontwikkelt, worden de vooruitzichten er bepaald niet
beter op met de mogelijkheid van een vervroegde
tweede golf en regionale beperkende maatregelen.
Daarom hebben we als organisatoren moeten besluiten om de jaarlijkse herdenking op 25 september
aanstaande af te gelasten. We willen de leden van
de meestal deelnemende groepen (scholen, dorpsvereniging, nabestaanden, buren) niet onnodig in
gevaar brengen. En er bestaan natuurlijk ook nog
andere mogelijkheden om stil te staan bij wat we als
gemeenschap ten minste een keer per jaar in gedachten willen houden. Zo kreeg ik onlangs een verrassende poëtische herinnering toegestuurd aan de
herdenking van de vorige 25 september. Die laat je de
herdachte gebeurtenis uit 1944 op een heel nieuwe
manier herbeleven (zie hiernaast). In die herinnering
komt ook bakkersdochter Riet Las voor, die op
8 augustus op 102-jarige leeftijd is overleden. Dat zij
in vrede mogen rusten.

Die dag kwam je zomaar uit de lucht vallen Mitchell.
Voor de wereldvrede en nog lang niet moegestreden
vloog je huiswaarts. Kijk, daar:
Dorpsstraat Hees.
Mannen, vrouwen, kinderen en kostgangers,
waren er zoals het nu is en zoals het was geweest.
Ik denk er nog eens over na.
Twee zusjes zingen daar was laatst een meisje loos.
Een zusje wast, de ander droogt.
Moeder Dodemont, zij leest.
Bakkersvrouw, zij kneedt het deeg
en bakkersdochter veegt… Er komt een dorpsgenoot,
hij komt voor brood naar Dorpsstraat Hees.
Ik denk er nog eens over na.
Mitchell… valt schreeuwend neer.
Bakkersvrouw durft niet te kijken;
bakkersdochter ziet het vuur bij Dodemont.
Eén zingend zusje zwaaide lijf en haar in lichterlaaie nog,
het andere zusje zweeg terstond.
Kijk daar: één been, afgemeten,
op het stoepje, afgereten.
Dorpsgenoot heeft bakkerskind nog toegebeten:
geef mijn brood
Ik denk er nog eens over na.
Het monument is klaar.
Het bakkerskind is honderd jaar.
Zij is er en nog steeds gezond,
vertelt zij hees over jouw val,
hoe vaak zij terugdenkt aan de zeven doden op die ene dag
en aan de zusjes Dodemont.
Hees 25-09-2019
Francine van der Heijden

Petruskerk
Oudste huis
Het oudste huis van Hees stond waarschijnlijk aan de Bredestraat, waar nu op nr. 191
een deels gerenoveerde en nieuwgebouwde boerderij staat. Recente opgravingen
onder en achter dit pand toonden resten aan van een houten bouwsel en putten uit de
10e eeuw (900-1000). Toen was Hees nog een bebost en onontgonnen gebied, behorend tot het keizerlijke jachtdomein. Daar heeft het ook zijn naam (Hees: gebied met
loofbos en struikgewas) te danken.

De oudste ontmoetingsplek: 1250 stond er een kapel
en rond 1500 kwam de Petruskerk. Binnen ligt nog een
grafsteen uit 1621. Eeuwenlang is er gebeden, gemusiceerd, vergaderd en geborreld in hartje Hees. Buiten in
de zijmuur zegt een steen op 1m40 dat de kerk in 1799
helemaal onder water stond - Hees dus ook …wekenlang!
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Column | Henk Termeer
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Loek Janssen

Herdenking van de crash
van een Mitchell B25 op
Hees-Nijmegen, 25-09-1944
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Bert Jansen

Ommetje Hees 2020 rond de wederopbouw

groep te lopen en van locatie te wisselen en kunnen de
optredens iets langer duren.

It giet oan!

Thema: wederopbouw

Op zijn Nimweegs: ’t git deur, het Ommetje Hees, en wel op
zaterdag 3 oktober 2020. Het is dit jaar de tiende editie
van de Ommetjes in Nijmegen en de wens om in oktober
buurtontmoetingen te organiseren was groot. Onder leiding van de Nijmeegse nachtburgermeester hebben we
met vertegenwoordigers van alle wijken besproken hoe
we binnen een veilige setting het jaarlijkse Ommetje toch
konden laten doorgaan.
De ommetjes vallen onder de paraplu van de gemeente
Nijmegen en moeten dus volledig coronaproof zijn. Alle
wijken mochten hun plannen insturen die op de geldende
regels zijn beoordeeld. In Hees hebben we onze eigen vorm
waarbij we in groepen bij mensen thuis binnenkomen. Ook
zijn we met meer dan 200 deelnemers één van de grootste in
Nijmegen. Hoe kun je dat in een coronaproof format gieten?

Bij wederopbouw denken we vooral aan de jaren vijftig
toen het Heseveld werd bebouwd. De dorpen Hees en
Neerbosch begonnen hun dorpskarakter te verliezen maar
het oude verenigingsnetwerk bleef bestaan. De kerk vormde het centrum van activiteiten, die dan ook in de directe
omgeving plaatsvonden. Denk aan toneel en muziek in het
parochiehuis, de scouting achter de kerk en de voetbalclub
Blauw Wit op verschillende locaties rond de Dennenstraat.
Dit jaar concentreert het ommetje zich op dit brandpunt
van activiteiteten in de wederopbouwtijd: de omgeving
van de Dennenstraat, met een gezamenlijke start in de
kerk van Antonius Abt. Natuurlijk bestaat het aanbod uit
de bekende mix van dans, muziek, cabaret, architectuur
en fraaie verhalen uit het verleden. Via een kleine foto
tentoonstelling bij de ingang van de kerk blikken we terug
op voorgaande edities van het Ommetje Hees.

2013 | Waalnoot Rhapsodie | foto: Dick van Eck

2019 | huis Veldzicht | Ton van Seters

Unieke bijdragen
Middag en avond

30 jaar de stenenbank

| september 2020

Allereerst gaan we naar kleinere groepen, in een middag- en
een avonduitvoering, ieder met een gids die de coronaregels zal bewaken. Maximaal acht groepen van tien personen ’s middags en ’s avonds hetzelfde aantal. Wil je meedoen, dan moet je je van te voren inschrijven. Aanmelding
kan straks via de site waarvan we het adres vermelden op
de banners die we weer in de buurt gaan ophangen, maar
kan nu ook al via cultuur@dorpsbelanghees.nl. Aan u de
keuze voor deelname in m
 iddag of avond. Maar wie het
eerst komt…
Verder is er gekozen voor locaties waar mensen op ruime
afstand van elkaar kunnen zitten. Zo starten we in de kerk
aan de Dennenstraat waar we met tachtig mensen ruim
kunnen zitten. De optredens zijn geconcentreerd rond
een beperkt aantal locaties. Zo hoeven we minder met de
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Schependom

Terugkijkend op voorgaande negen edities valt op dat
we ieder jaar weer kunnen putten uit de rijke historie
van Hees en de unieke bijdragen van onze wijkbewoners.
Vaak konden we terugvallen op de vaste bijdragen van de
Heese historici Jan Brauer, Henk Termeer en Loek Janssen;
onze eigen cabaretiers Jacques Vroomen en Jos Blom;
en de jaarlijkse bijdrage van dansgroep Flex van Jasmijn
Wolfers. Ieder jaar aangevuld met bijdragen van spontane
hobbyisten op allerlei gebied. Door de jaren heen werd
veel hiervan voor het nageslacht in beeld gebracht door
fotograaf Ton van Seters. Opvallend is ook het gemak
waarmee mensen en instellingen hun huis of andere ruimtes ter beschikking stellen. Daar ligt ook het onderscheid
met de andere wijken van Nijmegen. Zo’n terugblik maakt
ons trots en zal hopelijk leiden tot nog vele jaren Ommetje
Hees. Aanmelden voor de editie van dit jaar kan ieder geval
via cultuur@dorpsbelanghees.nl.

2018 | Toon van Groenendael op klavecimbel | Bram Gerbrandy

2019 | Dansstudio Flex | foto: Ton van Seters

Kassen

Zo heette het landelijke gebied rondom Nijmegen waar de Nijmeegse schepenen bestuurden en rechtspraken. Het bestond vanouds uit de buurtschappen Hees, Neerbosch, Hatert en Ooy. Het Nijmeegse stadsbestuur benoemde
onder meer hun schout, veldwachter, koster en schoolmeester. Om verwarring met de Neerbossche Dorpsstraat te voorkomen werd die van Hees in
1957 hernoemd in Schependomlaan.

Tot in de jaren zeventig kende Hees tal van tuinderijen en kwekerijen.
In kassencomplexen langs Kerkpad, Kerkstraat en Bredestraat werden
bijzondere bloemen en gewassen geteeld. De komst van het MaasWaalkanaal (1927) zorgde voor een daling van het grondwaterpeil en
een minder gunstige bodemgesteldheid. Wat resteert zijn nog enkele
restanten van kassen en tuinbouwschool ‘Helicon’.

Actie Bezoek een buur loopt
gewoon door
Bert Jansen

Tijdens de coronamaanden maart, april en mei werd duidelijk is de activiteitenkalender in
Hees leeggemaakt. Geen grote bijeenkomsten meer waar Heesenaars elkaar kunnen ontmoeten. Tradities als het Midzomernachtconcert en het jaarlijkse Dorpsfeest worden elk
jaar trouw bezocht door jong en oud en zijn nu komen te vervallen.

ur ⇠
een Bu
Bezoek

Als ik maar mijn best deed, zou ik alle woorden een keer
onder de knie krijgen – daarvan was ik overtuigd. Dan
hoefde ik nooit meer te raden waar het over ging, kon ik
alle boeken van de bibliotheek lenen en zou ik me druk
maken over andere belangrijke zaken, zoals elke andere
negenjarige.

Meld je aan (of help een oudere!)
Op dit moment komen er geen aanmeldingen
meer binnen, maar er staan nog mensen op de
lijst die graag op visite willen gaan. Daarom de
oproep om je alsnog te melden en vooral de
oudere generatie wijkbewoners te helpen om
zich in te schrijven zodat ze alsnog bezocht
kunnen worden of op bezoek kunnen gaan. Kijk
eens op de site onder ‘Sociaal Netwerk’. Wat ons
betreft gaat de actie tot het einde van het jaar
door. Dus pak je kans!

Diverse ontmoetingen

Voor mijn jongere zelf was het jaar 2020 een verre, verre
toekomst met vliegende auto’s en zo. Uiteraard zouden er
dan tijdmachines bestaan waarmee we door de tijd konden reizen en ruimden supervriendelijke robots voortaan
mijn kamer vliegensvlug op. Had ik haar verteld dat ze
vooral nieuwe woorden bij zou leren, dan zou ze dat met
een zucht hebben aangehoord. Bij een tweede golf zou ze
gedacht hebben aan wat golven op zee. En een intelligente
lockdown was allicht hetgeen wat in het brein gebeurde
als je teveel stress had, vlak voor een spreekbeurt over
pinguïns bijvoorbeeld.
Nooit in mijn leven had ik kunnen bevroeden wat met een
anderhalvemetersamenleving werd bedoeld. En zeg nu
zelf, quarantinderen klinkt toch echt als een natuurkundig
fenomeen waarover wetenschappers het hoofd breken?
En wie had kunnen bedenken, dat we in het jaar 2020 niet
langer gezondheid! zeggen tegen niezende mensen - en dat
daarvoor in de plaats de niezer zich verontschuldigt met
een Geen zorgen, het is maar hooikoorts?

Natuurlijk hebben we ook achteraf om reacties
gevraagd. Door de vakantie hebben we nog niet alle
reacties en ervaringen kunnen inventariseren, maar
hier een paar voorbeelden: ‘Was best bijzonder, het was
een fijne middag’; ‘Heel leuk initiatief! Wij zouden graag
aan meer van dit soort activiteiten meedoen! Bedankt!’;
‘Ik wilde wel op bezoek bij een oudere man of vrouw,
maar hoorde dat er meer jongeren hadden gereageerd’.
Deze laatste opmerking is niet zo vreemd. De aanmelding voor Bezoek een buur moest digitaal gebeuren
en veel ouderen hebben daar moeite mee. De nodige

Wat dat betreft is die verre, verre toekomst toch iets meer
science fiction geworden dan ik dertig jaar geleden had
kunnen bedenken.

Insulinde

Heeslust (1850-1935)

Sinds 1970 de naam van een nieuw
gebouwd appartementencomplex
op de hoek van Voorstadslaan en
Schependomlaan. Was oorspronkelijk de
naam van een in 1930 op die plek opgericht
tehuis voor gepensioneerde Indische
militairen van het KNIL. Daarvoor heette
het huis Villa Carré (1901-1919) en nog
eerder Villa Welgelegen (1850-1900).

Vermaard negentiende-eeuws hotel op centrale
plek, tegenover de Petruskerk. Decennialang dé
ontmoetingsplaats van Hees. Na een brand in 1935
door de paters Kruisheren van St. Agatha omgebouwd tot missieprocuur. Eind jaren zestig is het
gebouw afgebroken om plaats te maken voor vier
woningen, alleen de voormalige dans- en
toneelzaal is bewaard gebleven.
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Vrijwilligers hebben de flyers over de gehele wijk
verspreid. En toen… was het wachten op reacties. En die

kwamen er! Mensen die wel op bezoek wilden en mensen die bezoek wilden ontvangen. Zelfs een aantal
mensen die beide vroegen. Die hebben we aan elkaar
gekoppeld en aangeboden om op kosten van de vereniging iets lekkers te kopen voor bij de koffie of thee.
In het telefonisch contact waarmee we de koppeling
tussen bezoeker en ontvanger aankondigden, reageerden veel mensen al bij voorbaat erg enthousiast. Soms
werd het zelfs spannend genoemd. Een ‘koppel’ heeft
bewust pas afgesproken nadat beiden op vakantie
waren geweest, zodat de vakantie alvast een gespreksonderwerp zou zijn.

Aanmelders gaven soms ook aan waarom ze
andere mensen wilden ontmoeten. Bijvoorbeeld:
‘Nieuw in de wijk’, of ‘zwangerschapsverlof en
behoefte aan contact in deze periode’. Zo konden
we twee dames koppelen die beide met zwangerschapsverlof waren en elkaar niet kenden.
Gezinnen met kinderen hebben elkaar voor het
eerst ontmoet en er waren natuurlijk ook jongeren die een oudere buurtgenoot hebben bezocht.
Allemaal leuke combinaties!

In 1990 verhuisden we van Zutphen naar Nijmegen. Voor
het eerst hoorde ik dat een deur los kon zijn, ook als hij stevig bevestigd zat. Ik leerde over snollen (een werkwoord)
en dat je vooral niet moest nuilen. En zo breidde mijn
woordenschat zich uit met het wonderlijke Nimweegs en
zeg ik tegenwoordig drek, waar ik dadelijk of straks bedoel
en is een bietje een groente én een maateenheid.

30 jaar de stenenbank
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Het zijn dit soort ontmoetingen
die voor een sterke cohesie in de
wijk zorgen en door veel mensen
enorm worden gewaardeerd. Als
werkgroep Sociaal netwerk Hees
kregen we het verzoek van het
bestuur om een poging te doen
mensen met elkaar in contact
te brengen. Natuurlijk met
inachtneming van de coronamaatregelen. Het vrijgekomen geld van de vervallen
activiteiten mocht daarbij
worden ingezet. Uitleg en
publiciteit waren helaas
niet meer mogelijk via
de Stenen Bank. Hoe dan
de mensen van Hees te
bereiken? Simone Weijs
van Vormweijs ontwierp
een prachtige flyer!

ouderen hebben dat ondervangen door hun kinderen de aanmelding te laten verzorgen.

Column | Kwan

Werkgroep Sociaal Netwerk

Drek?
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Sint Annastraat. Daar kwam ze – het was immers oorlog
– in de veilige kelder terecht. Iet lag daar tussen allerlei
zwaargewonde mensen. Een isoleerafdeling of intensive
care bestond niet in die tijd.
Iet onderging diverse huidtransplantaties in haar gezicht,
haar rechterbeen en haar armen. De behandelend arts
was Dr. Terhorn. Ze heeft meer dan een maand heel slecht
gelegen. Iet is ook bediend omdat men voor haar leven
vreesde. Zuster Jeroen was toen het hoofd van de afdeling.
Dat is Iet nog bijgebleven. Zij kon het goed met deze verpleegster vinden. Haar vader en moeder kwamen elke dag
op bezoek.

Juni 1945: Koningin Wilhelmina op bezoek
in het Canisius ziekenhuis

Wilhelmina

Iet Dinnessen zwaar gewond in oorlogstijd

Een hand van Koningin Wilhelmina
Wilma van Seters

Iet Dinnessen is geboren op 25 april 1935 in Hees
en woonde ten tijde van de gebeurtenissen die
hier worden verhaald aan de Dorpsstraat nr. 135 in

het zwembad. Iets vader nam later het landbouwbedrijf van opa over. Voor het huis lag een weide
waar hun paard in liep. Nadat het huis in 1969
werd afgebroken, verhuisde het gezin, vader, Iet
en haar zus, naar de Venusstraat in Hees.

Boerderij Dorpsstraat

De veilige kelder
Huisarts van Kessel heeft haar het eerst behandeld.
De volgende dag is zij met een Rode Kruiswagen naar
het Canisius Ziekenhuis vervoerd, toen nog aan de

Voor- en achterkant van het voormalige CWZ aan de Annastraat
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wen. Op die plaats staat inmiddels al vijftig jaar

Over de actualiteit wil Iet tot besluit van haar verhaal nog
wel iets kwijt. Zij merkt op dat corona niet met de oorlog is
te vergelijken, ook wat het uitgaan van de jeugd betreft.

30 jaar de stenenbank
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de boerderij die haar grootvader in 1901 liet bou-

Op de weide voor de boerderij waren in de oorlog militairen gelegerd. In februari 1945 hadden de buurtkinderen
daar een tentje gebouwd en bakten ze pannenkoeken.
Spelenderwijs gooide een buurtjongen benzine op het
vuur. Iet kreeg de volle laag aan vlammen over zich heen
waardoor ze over een groot deel van haar lichaam derdegraads brandwonden opliep.

Tot april verbleef zij in de kelder, daarna mocht zij naar
boven. Daar kon zij op het balkon in de frisse lucht liggen,
wat de genezing ten goede zou komen. In juni kwam Hare
Majesteit Koningin Wilhelmina op bezoek in het Canisius
ziekenhuis en Iet kreeg een hand van haar. De koningin had
met iedereen wel even contact. In augustus mocht Iet eindelijk het ziekenhuis verlaten en naar huis.
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Chris Hammes (1872-1965) en Charles Hammes (1915-1991)
Dominicuscollege
Gesticht in 1856 als katholiek kleinseminarie van de paters Dominicanen
in de Nijmeegse binnenstad. In 1927 verhuisden klooster, middelbare
jongensschool en verblijfsgebouwen (voor paters en internen) naar een
nieuw gebouwencomplex op het voormalige landgoed De Witte Poort
aan de Dennenstraat. Begin jaren 1990 betrok het inmiddels gemengde
Dominicuscollege een nieuw schoolgebouw aan de Energieweg.

Uit het atelier in huize De Laarhoek,
Bredestraat 160, kwamen impressionistische landschappen van vader Chris.
Later de beelden van Charles, wiens plastieken aan vele Nijmeegse gevels hangen.
Beiden waren nauw verbonden met het
landelijke Hees. Charles wilde het dorp
redden tegen de oprukkende stad en
stond aan de basis van de VDH.

Dik doen over eenvoudige natuurkunde

Dick van Eck

2,2Kg Kroonvolume als functie van het zilverpercentage
0,250

Het is wel even geleden dat Archimedes “Eureka”
riep en in zijn blootje naar zijn koning rende om uit te
leggen hoe hij erachter kon komen of zijn kroon nep
of echt van goud was. Deze keer een stukje antieke
natuurkunde over massa en volume.

30 jaar de stenenbank

Koning Hiero van Syracuse op Sicilië (dat was destijds
Grieks) had besloten een goudoffer te brengen en hij
bestelde een kroon die van puur goud moest zijn. De
goudsmid had niet zo veel goud op voorraad en kreeg een
klomp van de koning ter bewerking. Toen de kroon af was,
vertrouwde de koning het zaakje niet. De kans was groot
dat er zilver door het goud was gemengd en dat de goudsmid de rest van het kostbare goud had achtergehouden.
Archimedes werd erbij geroepen. Zou hij erachter kunnen komen of de kroon echt van goud was, zonder hem te
beschadigen natuurlijk.

St Antonius Abtkerk – Dennenstraat
Gelijktijdig met het Rijksmuseum in Amsterdam bouwde architect Pierre
Cuijpers deze katholieke kerk in 1880. Monumentaal van buiten én van binnen: indrukwekkend glas-in-lood en een bijzonder middeleeuws kruisbeeld
uit Kalkar met de lijdende Jezus. De oude pastorie ligt ernaast en erachter
het stille kerkhof, de laatste rustplaats voor katholieke dorpsgenoten.

Ingenomen volume (Liters)

0,150

De goudsmid is niet dom. Het is waarschijnlijker dat
hij maar een gedeelte van het zilver door het goud zal
mengen. Dan heeft hij toch noch een aardig zakcentje. Voorwaarde is dat hij 2,2 kg aan “kroon” maakt,
waarvan bijvoorbeeld 1,8 kg Goud en 0,4 kg Zilver.
Het volume dat deze legering inneemt wordt
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Vkroon = Vgoud + Vzilver = 1,8/19,32 + 0,4/10,50 = 0,131 liter

Percentage Zilver

Tekst bij figuur: Het volume van 2,2Kg Kroon als functie van het percentage zilver.
soortelijk massa van SMgoud = 19,32 kg per liter. En voor alle

duidelijkheid, dat is zwaar. Zo heeft water een massa van
SMwater = 1,0 kg per liter. Zilver is veel lichter, maar nog altijd
tien keer zo zwaar als water per liter. SMzilver = 10,50 kg per
liter. Goud is dus 19,32/10,50 = 1,84 keer zo zwaar als zilver.
Om een idee te krijgen van de massa van een kroon heb ik
informatie over de Engelse kroon gevonden die Koningin
Elisabeth II droeg tijdens haar kroning in 1952. Die kroon
was dermate zwaar (2,2 kg) dat ze er enkele weken voor de
kroning zo nu en dan mee rondliep om te oefenen. Je kunt
die kroon overal zien op brievenbussen en postzegels. Hij
dateert van 1661 en is van puur goud. Bij kroningen werden
er voor de gelegenheid de edelstenen bij gehuurd en erin
gezet. Toen Engeland in Zuid-Afrika de diamantmijnen
exploiteerde waren er juwelen genoeg en konden ze na
1911 blijven zitten.

En dat is 0,131-0,112 = 0,019 liter meer dan bij een
kroon van puur goud.
Het volume wordt dus bepaald door het “gewogen” gemiddelde van de twee metalen zilver en goud. We zetten het
percentage zilver uit tegen het te meten volume. Dat
brengt ons naar de figuur, waar we een rechte lijn zien,
tussen 0,112 en 0,210 liter. Waterverplaatsingen zijn goed
meetbaar en Archimedes heeft kunnen vaststellen dat bij
een V = 0,131 liter het zilverpercentage tegen de 20% liep.
De bedrieger werd ontmaskerd. We weten niet hoe het
met die goudsmid is afgelopen, maar Archimedes heeft
met zijn “aha-moment” zijn punt kunnen maken en, niet
onbelangrijk, hij was aardig op weg om de wet van de
opwaartse kracht te bedenken.
Literatuur: In Wikipedia alles over Archimedes, de legende en
de Engelse Kroon van St. Eduard.
Noot: In de natuurkunde maken we onderscheid tussen massa

Veronderstel nu dat de goudsmid een klomp zuiver goud
had gekregen van 2,2 kg. Dan neemt de kroon een volume
V in dat gelijk is aan de massa gedeeld door het soortelijk
gewicht. Dus V = Massa / SMgoud. Dus V = 2,2/19,32 = 0,112
liter. Dat is ongeveer het volume van een plastic bekertje.
Als de kroon van puur zilver zou zijn geweest, dan moet bij

en gewicht. Hier is gekozen voor massa, zodat dit verhaal ook
opgaat op de maan of in een ruimteschip.
Dick is een natuurkundige die voor geen goud zijn vak zou
willen missen.
Tekening: Joop van Eck
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We gaan eens kijken hoe hij dat nou precies deed, waarbij we even op moderne maten overgaan, want meters
en kilogrammen (zie voetnoot) hadden ze in die tijd niet,
maar ze wisten natuurlijk wel precies wat een klomp zuiver
goud moest wegen. Goud is een edelmetaal en heeft een

een gelijk gewicht van 2,2 kg een groter volume worden ingenomen. Dus V = 2,2/10,50 = 0,210 liter en dat
scheelt letterlijk een slok op een borrel.

0,200

30 jaar de stenenbank
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Archimedes leefde in Griekenland van 287 tot 212 voor
Christus. In zijn tijd was hij wereldberoemd omdat hij
niet alleen handig was in het uitrekenen van dingen, zoals
oppervlaktes en inhouden van bollen en lengten van spiralen, maar hij was ook goed in het uitvinden van dingen,
zoals de schroef van Archimedes of de koevoet (het hefboom principe). Iedereen kent natuurlijk ook zijn wet van de
opwaartse kracht, die gelijk moet zijn aan het gewicht van
de verplaatste vloeistof, maar eerst eens die gouden kroon.

Archimedes had er niet meteen
een antwoord op. En als zo vaak
bij moeilijke problemen, moet je
die even laten rusten voordat je
ze kunt oplossen. Toen Archimedes
een paar dagen later in zijn te volle
wastobbe stapte, stroomde het water eruit
en opeens had Archimedes de oplossing
gevonden, want in een flits realiseerde hij zich dat de
hoeveelheid uitstromend water gelijk aan het volume van zijn grillig gevormde lijf moest zijn. Die kroon was
ook grillig gevormd, en als hij het volume van die kroon kon
bepalen, dan kon hij dat vergelijken met het volume van
zuiver goud en dan had die het voor mekaar. Eureka! Hij
sprong uit zijn wastobbe en rende naar koning Hiero om te
zeggen dat hij het probleem kon oplossen en of die goudsmid een bedrieger was of niet.
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Dr. Jan de Blécourt (1860-1925)
In 1885 werd hij ‘onze’ huisarts. De dokter was een multi-talent: ‘vroedvrouw’, toneelspeler, schaatser, motorrijder. Als pistoolschutter streed hij in 1908 op de Olympische Spelen
in Londen. In 1912 richtte hij met anderen Dorpsbelang op. Heesenaren noemden hem de
‘Koning van Hees’; terecht dat er een straat naar hem is vernoemd.

Cultuur voor een sociale, warme

en betrokken samenleving

Irene van Dongen | Werkgroep Cultuur

Hoogcultuur, laagcultuur, graaicultuur, bonuscultuur, angstcultuur. Overal is cultuur, zelfs in
yoghurt zit het. Maar hoe zit het nou eigenlijk met
cultuur in onze wijk? Meegaan met de tijd en het vinden en behouden van organisatietalent zijn de grootste uitdagingen.

Levend cultureel erfgoed… en meer!

Voortdurend borrelen er nieuwe initiatieven op om de
kunst, de historie én het talent in Hees nog meer zichtbaar
te maken. Waarom? Op de eerste plaats omdat mensen
enthousiast zijn en dingen willen organiseren – overigens,
ook deze zogenoemde organisatietalenten moeten we
koesteren! En op de tweede plaats omdat cultuur in onze
wijk zorgt voor nieuwe verbindingen tussen mensen.
Exposities, optredens, herdenkingen en wandelingen
zorgen ervoor dat we elkaar blijven ontmoeten. En elkaar
ontmoeten, het delen van interesses en samen dingen
ondernemen zorgen voor een sociale, warme en betrokken
samenleving, ook voor de mensen in ons buurtje. Daarom
dus!

Het getal 30 zal ongetwijfeld op meerdere
manieren terugkomen in deze editie van de
Stenen Bank, zo ook in deze column. 30 jaar
Vereniging Dorpsbelang Hees; een dikke
felicitatie waard.
30 jaar geleden was ik 36 en woonde ik
ongeveer 5 jaar met Marijke en onze 7-jarige dochter Lin in de Meloenstraat. Na een
maisonnette in Hatert en een bovenwoning in de Wulpstraat kregen we hier onze
eerste tuin. Ik kende het verschil tussen
een tulp en een hyacint, maar veel verder
reikte mijn kennis niet. De krentenboom,
één van de eerste aankopen, staat nog in
de voortuin op nummer 3. De tuin in de
Kometenstraat is een droom die uitgekomen is; ons klein paradijsje.
Toch is het niet alleen de groeiende liefde
voor tuinieren die me op het groene spoor
zette. Het is vooral het enthousiasme
waarmee de toenmalige buren, Waltraud,
Anneke en René, en Ria tuinierden, waardoor de vonk oversprong. Over dit enthousiasme gaat eigenlijk deze column.
Het is zo bijzonder om geraakt te worden
door enthousiaste mensen, die dan ook nog
ter zake kundig zijn. De geweldige geschie-

denislerares op de middelbare school, de
enthousiaste docent beeldend vormen
die mijn liefde voor kunst en cultuur heeft
aangewakkerd. Kunst en cultuur waardoor
weer het verlangen naar reizen is ontstaan.
(Historische) romans die me naar andere
tijden brengen. Vrienden die enthousiast
over toneel en dans praten, ja zelfs over
sport. Door enthousiaste verhalen over
fietstochten is mijn grondige hekel aan de
fiets omgeslagen in een nieuwe hobby.
De Vereniging Dorpsbelang Hees, en daarmee ook de Werkgroep Groen Hees, zet
zich al 30 jaar met veel enthousiasme in om
voor onze wijk het goede en het mooie te
behouden en te versterken. Ik gun de vereniging én de werkgroep Groen Hees dat
dit enthousiasme ook jonge bewoners in
onze wijk raakt.
Voor wie het leuk vindt om te weten: het
woord enthousiasme komt van het Griekse
enthousiasmós; een situatie waarin de
menselijke geest is doordrongen van het
heilige, een goddelijke vervoering en inspiratie. 30 jaar Vereniging Dorpsbelang Hees
is deel van onze geschiedenis. Laat ook de
nog te maken geschiedenis er een zijn vol
inspiratie en enthousiasme.

Het beste dat de geschiedenis ons nalaat, is het enthousiasme dat
zij veroorzaakt. (Johan Wolfgang Goethe)
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De lijst van jaarlijks terugkerende evenementen, aangevuld met alle historische gebouwen en objecten in onze
wijk kunnen we het levende culturele erfgoed van Hees
noemen. Wauw, dat klinkt goed! Je zou zeggen: dat moeten we koesteren. Mee eens. Maar koesteren is meer dan

Cultuur verbindt

Cor van der Donk

30 jaar de stenenbank

In onze wijk Hees is heel veel talent te vinden. Talent
voor muziek en dans, talent voor de schilderkunst,
voor het kweken van bloemen en planten, voor zang en
toneel, talent voor geschiedschrijving en nog veel meer.
Bij de sociale en culturele evenementen in onze wijk
komen al die talenten aan de oppervlakte en komen
ze voor iedereen zichtbaar tot bloei. Zoals tijdens het
Midzomernachtmuziekfestijn en het dorpsfeest Happy
Hees, of dwalend langs Heese huizen tijdens de jaarlijkse
Ommetjes in het najaar. In de winter genieten we volop
van alle huisvlijt en creativiteit van de deelnemers aan de
kribjesroute. Al deze evenementen zijn niet meer weg te
denken uit de sociaal-culturele toekomst van Hees; ze zijn
het fundament van de culturele traditie in Hees.

alleen vasthouden aan hoe het altijd
is geweest. Koesteren is ook liefhebben en laten groeien. De cultuur en de
culturele toekomst van onze wijk Hees zijn aan
verandering onderhevig. Een cultuur in beweging is
een verzameling van bestaande zaken en nieuwe ideeën,
waarmee we duidelijk willen maken wie we zijn en wat we
belangrijk vinden, als individuen, maar ook als groepen
bewoners in onze wijk. Zo zien we dat Hees aan het verjongen is en dat (nieuwe) bewoners met nieuwe talenten en
ideeën komen. Binnen een levende wijkcultuur vormen ‘de
kunsten’ bij uitstek het terrein om het waardevolle van ons
cultureel erfgoed te koesteren en het nieuwe onbevangen
te verkennen.

V ij f ti g ti n te n
groen
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Tram

Dorpspomp Hees
Sinds het einde van de negentiende eeuw is Hees bereikbaar per
openbaar vervoer. Aanvankelijk via de stroomtram Neerbosch –
Nijmegen – Beek (in 1889 geopend). Dankzij een vasthoudende
lobby van de vereniging Dorpsbelang kreeg Hees in 1922 een elektrische tram. In 1955 reed lijn 3 voor het laatst van Hees naar Beek.

De dorpspomp is terug! 130 jaar geleden stond in het centrum van Hees een waterpunt.
Bittere noodzaak, want de huizen hadden toen geen stromend water, geen rioolaansluiting
en geen elektriciteit. Nu kunnen voorbijgangers met een drukknop water tappen, vroeger
moest je pompen en kon je tegelijk lekker roddelen over de buurtgenoten.

Helaas geen Bouwdorp Hees 2020

Werkgroep Leefomgeving

Organisatie zoekt versterking voor 2021!

Leefomgeving leeft weer!

Lieke Schoormans

Roel van Tiel

Het is ontzettend jammer, maar
door de corona-maatregelen is
het dit jaar voor ons niet mogelijk
geweest Bouwdorp Hees te organiseren. Er werd voor de bouwdorpen
geen evenementenvergunning
afgegeven. Met pijn in ons hart hebben we dit jaar dus overgeslagen.
Maar… we zijn er graag weer bij in
2021! Dan gaan we er een mooie week
van maken, samen met jullie!
Om van de volgende editie weer een
succes te kunnen maken, zijn wij op
zoek naar versterking voor de organisatie. Wie wil ons komen helpen?!

Als lid van de organisatie zorg je
samen met de rest van het team voor
een fantastische week voor ruim 200
kinderen. Een verantwoordelijke taak
in een gezellig team. Binnen de organisatie van Bouwdorp Hees bestaan
er grote en kleine taken met uiteenlopende verantwoordelijkheden. Denk
hierbij aan het bedenken van knutselen sportactiviteiten, het regelen van
facilitaire zaken, het bijhouden van de
website, het benaderen van sponsoren en het aansturen van vrijwilligers.
Gemiddeld komen we een keer per zes
weken bij elkaar voor een avond overleggen. Daarnaast ben je – afhankelijk

van de grootte van je taak – enkele
uren per maand bezig met het
Bouwdorp. In de week voorafgaand
aan het Bouwdorp zijn we iets drukker met het zetten van de puntjes op
de i. Het is geen voorwaarde om als lid
van de organisatie deel te nemen aan
de bouwdorpweek zelf of om beschikbaar te zijn in de week voorafgaand
aan de bouwdorpweek.
Heb je interesse in deelname aan
de organisatie, of wil je graag meer
informatie? Stuur een mail naar
bouwdorphees@gmail.com of bel
Lieke Schoormans: (0621) 24 47 21.

Normaal is de zomer een rustige periode. Niet voor
de werkgroep Leefomgeving. Er is veel gebeurd!

Parkeren
Met het Waterkwartier en de Wolfskuil is contact gelegd
om samen op te trekken rondom het parkeerdossier.
Binnenkort hebben de wijkvertegenwoordigers van
Waterkwartier, Wolfskuil en Hees een gesprek met de wethouder. Het standpunt van ons alle drie is helder: betaald
parkeren kan alleen worden ingevoerd na overleg met, en
op uitdrukkelijk verzoek van, bewoners.

Zwembad West

Het bestuur blijft zich actief inzetten in de procedure rond
de normbijstelling van de benzeenuitstoot van de afvalcentrale. Er is in maart een uitgebreide zienswijze ingediend.
Daar is tot op heden geen reactie op gekomen. Omdat we
ons ernstig zorgen maken over de bereidwilligheid om
de huidige normen te handhaven, is de Omgevingsdienst
Regio Nijmegen (ODRN) vlak voor de zomer een herinnering gestuurd. Ook daar is geen inhoudelijke respons op
gekomen, anders dat ‘de procedure loopt’. Mocht er eind
augustus nog geen reactie zijn dan volgen er verdere stappen. Een aantal buurtbewoners heeft zich gemeld om zich
actief met het Benzeendossier bezig te houden. Zij hebben
nog niet aangegeven of zij dit als focusgroep willen doen,
of liever op persoonlijke titel. Het bestuur heeft actieve
ondersteuning geboden door de initiatiefnemers alle informatie toe te zenden over de stand van zaken. Mocht het
een focusgroep worden, dan leest u dat in het volgende
nummer van de Stenen Bank.

Ontmoeting…
Binnenkort zullen de leden van de werkgroep Leefomgeving, die inmiddels uit zo’n zeventien personen
bestaat (exclusief de groep rondom het benzeendossier),
elkaar eindelijk ontmoeten. Hoe en waar hangt nog even
van de COVID-19-ontwikkelingen af, maar als het lukt om
de planning rond te krijgen wordt het 8 oktober!

Slotje van de Baron
De Witte Poort
Voormalig landgoed, gelegen op de hoek KerkstraatDennenstraat, in 1906 gebouwd door de weduwe Van
Voorst tot Voorst. Op de plek van het in 1923 gesloopte
landhuis bevonden zich later een brouwerij en een bakkerij. Het huidige café-restaurant De Limus heet in de
volksmond nog steeds ‘de witte poort’

In 1908 gebouwd buitenverblijf van de familie Van Rijckevorsel van Kessel,
aanvankelijk omgeven door grote vijver en tuin. Door de aanleg van de
Neerbosscheweg werd het landgoed bruusk in tweeën gesplitst. Het ‘bosje van
de baron’ is nu een geliefde groenstrook voor de bewoners van Neerbosch-Oost,
het slotje zelf staat er inmiddels wat verweesd bij.
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Het mag duidelijk zijn: Leefomgeving leeft weer. Er zijn
veel buurtbewoners die zich hiervoor actief willen inzetten. Wilt u zich aansluiten bij een van de vele dossiers,
of zich meer in het algemeen hard maken voor de leef
omgeving in en rond Hees? Stuur een berichtje aan 
leefomgeving@dorpsbelanghees.nl.

30 jaar de stenenbank

De focusgroep Zwembad West heeft een eerste bijeenkomst gehouden. Het zwembad is aan het verouderen en
de gemeente onderzoekt op dit moment welke zwemvoorzieningen zij wil hebben. De uitkomst daarvan bepaalt of
West wordt opgeknapt of naar een andere locatie verhuist.
In dat laatste geval rijst de vraag: wat komt ervoor in de
plaats? De focusgroep houdt de situatie scherp in de gaten.
Op korte termijn verschijnt er een nieuwsbrief en vindt er
een enquête plaats in de directe omgeving van Zwembad
West. Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur
een e-mailverzoek aan michiel.de.wit@dorpsbelanghees.
nl. Misschien wilt u graag zelf actief meepraten over de
(toekomst van) locatie Zwembad West, meldt u dan aan
voor de focusgroep! Dat kan door een bericht te sturen
aan: toinevangaal@gmail.com.

Benzeenuitstoot
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Dertig jaar de Stenen Bank, dertig jaar Heese zaken
Tony Schouten en Peter Smits

Behalve de vereniging, opgericht op 29 augustus 1990, bestaat ook
haar verenigingsblad, de Stenen Bank, dertig jaar. Het eerste nummer
verscheen in april 1991.
Op dit moment staan de jaargangen vanaf 2009 (jaargang 19) in het
digitale archief op de site van de vereniging. De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest de papieren jaargangen 1991 - 2008
boven tafel te krijgen. Een archeologische expeditie die ons door de
vochtige kelders van Sancta Maria en langs diverse diep weggestopte
persoonlijke archieven heeft geleid. En het is gelukt. De ontbrekende
jaargangen zijn gescand en staan op de site. Daarmee is een belangrijk stuk van onze geschiedenis toegankelijk gemaakt voor iedereen
binnen en buiten Hees.
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Door: Carolien de Vries

In 1911 kocht de vader van Tonny Peters, een echt verenigingsmens, een smederij met gelagkamer, aan de
Dorpsstraat om de door hem opgerichte Muziekvereniging
onderdak te geven. In die tijd had je ‘(…) in de kern van
Hees wel een stuk of zeven cafés, plus de grote hotels
Heeslust en Buitenlust, die beschikten over grote zalen’.
(…) In de jaren vijftig, de hotels waren er niet meer,
‘werd aan de oude zaal van Café Juliana een nieuwe zaal
gebouwd. Toen de zaal in 1956 klaar was, kwamen er verenigingen uit heel Nijmegen, want door de trage wederopbouw van de stad waren er weinig lokalen waar de mensen
terecht konden. Om de grootste kosten van de nieuwe zaal
eruit te halen werden en dansavonden georganiseerd’.
Men kwam van heinde en verre. Bruiloften, minstens één
per week, personeelsfeesten, carnaval, koffietafels, alles
kon! In de bedrijfskeuken van 60 m2 konden ze voor honderd man een maaltijd bereiden. Dit was voor Tony Peters
een echte uitdaging! Hij heeft altijd vast personeel gehad,
maar met bruiloften en partijen, dan hielp zijn familie
mee.

Café Juliana in 1911: rechts het café, links de latere kruidenierswinkel

Café Juliana in 1996
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30 jaar de stenenbank

In de schijnwerper:
Tonny Peters van café
Juliana

30 jaar de stenenbank

We hadden op deze pagina’s graag een dwarsdoorsnede willen presenteren van de indrukwekkende hoeveelheid onderwerpen die de
afgelopen dertig jaar in de Stenen Bank zijn langsgekomen. Maar dat
is ondoenlijk. We hebben daarom een paar smakelijke krenten uit de
pap gehaald. Daarbij hebben we ons laten leiden door drie trefwoorden: ondernemend, leuk en lekker. Passend dus bij een feestvierende,
vitale dertigjarige. En wilt u de geciteerde artikelen, en nog veel
meer, helemaal lezen? Dat kan nu op:
www.dorpsbelanghees.nl/werkgroepen/de-stenen-bank/stenenbank-archief.

dSB jaargang 6, 1996 nr.1

19

Vereniging Dorpsbelang Hees
Villa’s in Hees
Echt waar: de stichter van het beroemde Theater Carré
in Amsterdam woonde ooit in Hees. Villa Carré staat op
deze circusposter uit 1910. Oscar Carré, familieleden en
circuspaarden kwamen hier uitrusten na Europese tournees. Grote rode beuken en het roestige hek zijn overgebleven; veel statige villa’s in Hees werden afgebroken.

In 1990 (her)opgericht als opvolger van de in 1912 gestichte Vereniging
Dorpsbelang (Hees, Neerbosch en Hatert), ditmaal ter bescherming van
het dorpse karakter van Hees. Plannen voor de bouw van galerijflats op
de Plak (thans Lievekamphof) en de plek van de Witte Villa (thans Villa
Engelenburgh) werden zo met succes omgebogen.

dSB jaargang 6, 1996 nr.2

In de schijnwerper:
De Bierwereld van
Koert Elzinga

Roomsch brood en
Geuzenbanket

Door: Carolien de Vries

Door: Jan Brauer

Wie weet het nog? In augustus 1993 opende er aan
Molenweg 261 een echte bierspeciaalzaak met een assortiment van meer dan 400 bieren. Koert Elzinga vertelt hoe
hij in het biervak terecht is gekomen, èn over de mensen
die het drinken:

‘We gaan zo’n honderd jaar terug en bekijken het hart van
Hees rond de Petruskerk (…) Tegenover de ingang van de
Petruskerk zien we zelfs twee bakkerijen pal naast elkaar.
Daar liggen de winkels van Gerrit van de Pol (tot voor kort
Wesseling) en die van Gerard Las. De een bakte protestants en ander katholiek brood!’
Een artikel over brood en gescheiden werelden, aangevuld
met familieverhalen.

‘(…) Volgens Koert heb je een echte pilsdrinker en een echte
speciaalbierdrinker, Een pilsdrinker is een echte levensgenieter, die pils ziet als een echte dorstlesser, daarom drink
je daar ook meer van. De speciaalbierdrinker, vroeger een
beperkte elitaire groep van jongeren en studenten, zijn
echte biergenieters. Het leuke van speciaalbier is dat er
zoveel verschillende smaken, kleuren, bitterheid en zuurheid in zijn, zodat iedereen er zijn eigen weg in kan vinden.
Dat is ook zijn verklaring voor het succes van zijn winkel.’

| september 2020
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Van de Pol, protestant,ging al snel uitbreiden ‘(…) Het
moest een grote bakkerij worden, die leverde aan de weesinrichting Neerbosch.’ Gerrits kleinzoon Paul van de Pol
(geboren 1924) vertelt over die uitbreiding: ‘een oud familieverhaal zegt dat toen het huis klaar was, ze geen rekening hadden gehouden met het plaatsen van de grote oven.
Zodat er eerst weer een stuk moest worden afgebroken’.
‘(…) In een advertentie van de buurman’, de katholieke
Bakker Las, ‘staat de aanduiding ‘Machinale Brood- en
Banketbakkerij’. Riet Las (geboren
1918 en onlangs overleden) vertelt
wat dat betekent: ‘Een groot geblindeerd paard, liep op een met klinkers
bestrate cirkel. De drijfstang verdween ondergronds in de bakkerij. Er
werd rogge mee gemalen’.
‘(…) Paul van de Pol: ‘ Wij hadden voornamelijk protestantse klanten, die wij

De zaak van Las circa 1912

met de ponykar beleverden door de hele stad. Er was toen
toch wel een scherpe scheiding. Je ging naar andere scholen.
Als kinderen speelde je niet met elkaar, je kreeg dat als jong
kind ingepeperd: ‘donder op vuile geuzen’ scholden ze je uit.
(…) Wij kochten ook nooit bij katholieke winkels.’
‘Riet Las bevestigt dat beeld: ‘Je had niet veel contact, we
groetten elkaar, maar gingen niet echt met elkaar om. Ik
ben wel op het trouwfeest van Paul geweest, daar werd je
dan wel voor uitgenodigd, dan ging je. De dominee preekte
dat je bij geloofsbroeders moest kopen.’
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De zaak van Van de Pol ca. 1930

Sancta Maria
Kloostercomplex en damespension, in 1913-1914 gebouwd door de Zusters van
Barmhartigheid. De kapel uit 1925 is ontworpen door de Nijmeegse architect
Charles Estourgie. Het gebouw diende later onder andere als opvangplaats voor
zwerfjongeren. Momenteel wordt het complex gerestaureerd om het geschikt te
maken voor bewoning.
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30 jaar de stenenbank

‘(…) Regelmatig worden er door hem bierproeverijen gegeven bij mensen die over een lokaliteit beschikken, of bij
personeelsverenigingen die biersessies organiseren. Aan
de hand van dia’s vertelt hij over bier in al zijn facetten, en
waar natuurlijk ook het proeven van zes à zeven verschillende smaken bij hoort.’

Twee bakkers in het centrum van Hees

30 jaar de stenenbank

Bier, bier en nog eens bier

dSB jaargang 13, 2003 nr.4

Naast elkaar: de bakkerijen van Las en van
de Pol (inmiddels Wesseling) in 1952

Blauw-Wit
In 1914 als ‘RKSV Blauw Wit’ opgerichte voetbalclub voor Hees en Neerbosch.
Speelde lange tijd aan de Dennenstraat. In 1927 promoveerde Blauw Wit naar de
hoogste klasse van de Interdiocesane Voetbal Competitie Bond. Sinds 1964 is sportpark ‘De Schoonhorst’ de thuishaven. De beroemdste voetballer die Blauw Wit
voortbracht is Roy Mackaay.
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de stenenbank

Chocolade uit Hees
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VERSTEEG & ZOON
Chocoladefabriek aan de
Bredestraat, 1920-1925
Door: Jan Brauer en Jos Hekking

Personeelsadvertentie

NETTE MEISJES van circa 14 à 15 jaar,
kunnen onmiddellijk geplaatst worden
voor diverse lichte werkzaamheden
tegen een loon naar gelang van vlijt van
ƒ 4,50 tot negen gulden per week. Voor
ver af komenden is goede schaft-gelegenheid te Hees op kosten der fabriek
(de Gelderlander, 5 augustus 1922)
Ook in 1922 hadden werkgevers een voorkeur voor
jonge arbeidskrachten

30 jaar de stenenbank
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ter beschikking gesteld.
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‘Nu kun je bij de Stichting Overal in de Bredestraat voor
een aardig prijsje 2e hands spullen kopen, maar ooit werd
er op die plek chocolade gemaakt door honderden nijvere
fabrieksmeisjes. (…) Uit de aanvraag tot oprichting van
6 februari 1920 blijkt dat de firma Versteeg & Zoon uit
Enschede komt, waar zij al een fabriek hebben. (…) In korte
tijd wordt de fabriek driemaal uitgebreid: in 1922, 1923 en
1925. Uit de vele advertenties in De Gelderlander blijkt dat
de fabricage en handel voortvarend werden aangepakt.
Ook de cadeaus bij de verschillende producten doen voor
die tijd modern aan’, bijvoorbeeld:
H.B.S. Tabletten met op iedere 36 tabletten
een prachtkaart van Nederland (groote wandkaart met
de nieuwe Belgisch-Duitsche grenzen)
‘Het was de onhandigheid van een zoon van Versteeg zelf, die het
einde inluidde van de chocoladefabriek, zo meldt De Gelderlander op
9 mei 1925: “Door een noodlottig toeval stootte de kachel bij het verplaatsen eenigszins hard tegen een tafelpoot, waardoor het onderdeel der kachel losschoot, de petroleum over den vloer stroomde en
de kachel met de houten omgeving in brand zette. (…) In een oogwenk
stond blijkbaar het gebouw van onder tot boven in brand, ook al
door de brandbare constructie, want toen de inmiddels gearriveerde
brandweer 10 minuten na het ontvangen bericht ter plaatse kwam,
stortte de kap al in. Van het fabrieksgebouw, dat uit twee verdiepingen bestaat, van de machines en verdere inventaris zou niet veel
overblijven.”’

Verse producten aan
de deur
Door: Pim Geerling
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In 2013 was de rubriek ‘Heese zaken’ gewijd aan een heel
bijzondere ‘Heese zaak’: de rijdende supermarkt.
‘De rijdende winkels verdwijnen steeds meer uit het
straatbeeld, maar getogen Heesenaar Henny Jansen ziet
de toekomst zonnig in. “Vroeger reden er dertien wagens
door Nijmegen, nu nog twee. Maar als de crisis over is trekt
het wel aan. Wat is er fijner dan verse producten aan de
deur? Maar mensen moeten het je wel gunnen.”’
‘(…) Een vetpot is het inderdaad niet: “Ik ben nu blij als ik
aan het eind van het jaar mijn rekeningen kan betalen.
Mensen kopen minder vaak een gebakje in het weekend,
maar ik heb nog genoeg klanten. Daar zitten ook jonge
gezinnen en tweeverdieners bij. Voor de prijs hoeven mensen het ook niet te laten. De warme bakker is net zo duur.
Groenten en fruit zijn net zo goedkoop als in de supermarkten, behalve de aanbiedingen misschien.”’

Wat is er fijner dan verse producten aan de deur?

Stenen Bank

van Seter
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Henny Jansen in de deur van zijn wagen
foto’s: Frank Jongejan

Sint Jozefklooster

Een monumentale, stoere bank waar iedere grote en kleine
Heesenaar ten minste een keer op moet zitten. Stevig
verankerd op de straathoek waar ooit de elektrische tram
langs denderde. In 1922 feestelijk onthuld bij de opening
van de tramlijn: dat staat in de bank gebeiteld, met de
namen van betrokkenen.

–

s

e Spierings

Braue
Door: Jan

Imposant en monumentaal gebouw aan de Kerkstraat. Gebouwd in
1929 als studiehuis van de Paters van het Heilig Hart. Lag op het terrein van de er pal naast gelegen Villa Andelshof, die echter in 1944
afbrandde. Sinds de jaren 1980 in gebruik als verzorgingshuis voor
bejaarde kloosterlingen en andere bejaarden. Momenteel verzorgingshuis en onderdeel van Stichting De Waalboog.
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Vanille, chocolade,
aardbei en citroen zijn
favoriet
Door: Minke Veldhoen

Sinds 2009 een vertrouwd beeld: op het bankje voor de
IJssalon op de Molenweg, zie je kinderen en volwassenen
genieten van hun zojuist aangeschafte ‘ijsje’.
De man van Natalia Spinnato, Sergio, had een eigen bedrijf,
maar zij wilde óók graag voor zichzelf beginnen.
‘De keus voor een ijssalon in Hees was snel gemaakt: “Wij
kenden al mensen in de ijswereld: Italiaanse familie en
vrienden van mijn man [Sergio] en vrienden van ons in
Duitsland.”’
‘(…) We hebben een paar dagen meegedraaid in de ijszaak
van een oom van Sergio en ook een cursus op een beurs in
Rimini gedaan. Zo hebben we ijs leren maken (…)’
Het smurfenijs is populair | foto: Frank Jongejan
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De eerste worsten maakte hij voor de barbecue op zijn
eigen bruiloftsfeest ‘(…) Na de bruiloft kocht Tijs voor
Kerst vijf kilo hertennek om eens te proberen droge worst
te maken. Samen met een vriend onderzocht hij hoe het
droogproces in zijn werk gaat. Na veel werk en vooral veel
geduld waren de worsten klaar en konden ze gedeeld worden met vrienden en familie. Die vonden ze zo lekker dat
hij besloot om van diverse soorten vlees droge worst te
gaan maken. (…) Nu runt hij een kleinschalig ambachtelijk
bedrijf onder de naam “Tijs Worst”. (…) Hij levert zo’n tien
worsten per week aan De Hemel, waar men een biertje
met een plankje “Tijs Worst Special” kan bestellen.’
(…) Tijs stond met zijn worst óók op het dorpsfeest bij Sancta
Maria. ‘Het contact kwam via zijn oudste zoontje dat daar
twee dagen op de groene BSO zit. Die vertelde
dat de kinderen bij de varkens achter
Sancta Maria mochten
kijken.’

‘Van maart tot eind september of begin oktober is IJssalon
Spinnato geopend. (…) in de zomerperiode tot wel 22 uur.’

24

Tijs in actie | foto’s: Ton van Seters

Dominee Jelis Jan Creutzberg (1879-1951)
Creutzberg vestigde zich in 1918 met zijn gezin in de Olde Wehme
(Kerkpad). Een druk baasje, ook in de nieuwe Hazenkamp-wijk.
Hij richtte scholen op, soos Eigen Haard en turnvereniging De
Hazenkamp. In de oorlog maakte hij ruzie met de Duitsers, verloor
twee zoons en redde een joodse baby. Een groot Nijmegenaar!
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30 jaar de stenenbank

‘Het ijs dat ze in de salon verkoopt, wordt achter de winkel gemaakt. Natalia: “Bij kinderen is toch het blauwe
smurfenijs het populairst. Waar het naar smaakt? “Van die
zoete kauwgomballen uit de automaat.”’
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Hemelse worst van
Tijs uit Hees

Seter s

wijk

Dorpspark Hees (voor 2003 Kometenpark)

Na eeuwen boeren en tuinieren werd hier begin jaren 1960 een park
aangelegd. Het bestond uit een rechthoekig grasveld met wat schuine
bomenrijen. Bedoeld als buffer tussen het oude dorpse Hees en het
nieuwgebouwde stadse Heseveld. In 2003 uitgebreid met een deel van
het zwembadterrein en succesvol opgewaardeerd met een speeltuin
en de aanplant van honderden (inmiddels volwassen) eiken. Nu deel
van Park West.
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Slagerij Din
“Het vak ga nessen
at in je bo
tten

Wilma van
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Als toen? Uit eten
in Hees
Door: Henk Termeer

In het pand van het voormalige Café de Witte Poort op de hoek
van de Dennestraat en de Kerkstraat, is sinds 2019 restaurant
“de Limus” gevestigd. Maar eerst was daar restaurant “Als
Toen”, dat in 2008 de deuren opende. Henk Termeer memoreert
hoe lang het geleden is, dat er een restaurant was in Hees en
neemt zelf de proef op de som:

| september 2020
30 jaar de stenenbank
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r Dinnessen

in slagerij

stenenbank

| devcember

Heese tennisvereniging, opgericht in 1967 als onderafdeling van
hockeyclub Quick 1888. Een middelgrote vereniging waar de gezelligheid voorop staat. Thuishaven is sportpark ‘De Schoonhorst’,
genoemd naar het voormalige landgoed. Op de zes banen wordt
jaarlijks gestreden om het clubkampioenschap.

1956

2018

Dinnessen

de

stenenbank

| december
2018
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Door: Wilma van Seters

‘Opa Willem Dinnessen was tuinder en woonde op wat nu de
hoek Korte Bredestraat/Planetenstraat is’. In 1936 kocht hij
het woon-winkelpand op de hoek van de Nonnendaalseweg
om het te verhuren aan zijn zoon Kees die al in de leer [was]
bij een slagerij aan de Stijn Buijsstraat.
‘Kees zag een eigen zaak wel zitten en trok erin. Hij trouwde in 1942 met Pieta van Perlo en vanaf die tijd werkte zij
mee in de zaak. Ze deden het werk altijd met veel plezier
en klanten waren er genoeg. (...) zodra de kinderen May,
Wim, Theo en Kees groot genoeg waren, moesten ze allemaal meehelpen.’

De slagerij in 1936

De winkel zag er altijd mooi uit …
‘Ondanks het feit dat er meerdere slagerijen waren in de
buurt, kon je niet spreken van veel concurrentie. (…) Volgens
Wim en May gingen de slagers allemaal vriendelijk met
elkaar om. Sommige kinderen sloten hechte vriendschappen met elkaar, andere speelden gewoon samen op straat.
Vader Kees leerde het slagersvak aan zijn oudste zoon
Wim. Toentertijd werd in een werkplaats van alles met
het door het slachthuis geleverde vlees gedaan door de
slager: kokerij, worsten maken, uitbenen et cetera. Het
werk ging als het ware “in de botten van de slager” zitten!
Tussendoor haalde Wim zijn diploma “Keurmeester Vee en
Vlees”. (...) Hij is nog ongeveer tien jaar slager gebleven bij
zijn vader in de zaak totdat deze met pensioen ging in 1972.
Nadien heeft hij het beroep van keurmeester opgepakt.’

De winkel zag er altijd
mooi uit …

Zwembad-West
Tachys

bij heropening
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May en Wim
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Sportfondsenbad Nijmegen-West was bij
de opening in 1970 een van de grootste binnenzwembaden van Nederland. Dankzij het
50-meter bad is Zwembad-West veelvuldig
gebruikt voor zwemkampioenschappen. In
1998 ingrijpend verbouwd, maar volgens ingewijden inmiddels weer toe aan vernieuwing.
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De Witte Poort in 1904

‘Na een telefoontje om te horen of er plaats was, wandelen we
op een zonnige woensdagavond in augustus tegen zeven en de
Kerkstraat af. (…) ln het modern verbouwde bruine eetvertrek
waren maar enkele tafels onbezet en in de loop van de avond
vertrokken en arriveerden er diverse gasten. Gezellig druk dus
en ook heel geanimeerd. (…) Het eten en de bediening (door vier
personen) waren dik in orde en zijn net als de rest van dit Heese
eethuis het best te typeren als ongecompliceerd. De menukaart
biedt een beperkte keuze van steeds vier à vijf voorgerechten,
hoofdgerechten. (De) keuzemogelijkheden op het menu zijn
modern en gevarieerd. Jong en oud, Iiefhebbers van vlees, vis of
groenten kunnen moeiteloos aan hun trekken komen.’

zitten”

30 jaar de stenenbank

Tijdens de verbouwing in 2008

‘Na ruim een jaar leegstand is er weer leven gekomen in het historische pand van het voormalige Café De Witte Poort. Na een
stevige verbouwing zijn twee enthousiaste ondernemers voorzichtig gestart met gasterij Als Toen. (Er) kan gesproken worden
van een vliegende start want avond aan avond weten talrijke
gasten gasterij Als Toen te vinden. Voor Hees is de opening van
Als Toen een historische gebeurtenis, want ons ‘dorp’ heeft zo
sinds het afbranden van hotel-restaurant Heeslust in 1935 na
73 jaar eindelijk weer een eigen eetgelegenheid gekregen.’
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INGEZONDEN
Levensloopbestendig wonen in Hees?

Bouwen achter de beuken
Loek Janssen (namens CPO Toekomstmuziek)

We worden in Nederland allemaal ouder. En de
vanzelfsprekendheid dat je de oude dag in een
tehuis zult doorbrengen, is verdwenen. Overal in
Nederland vinden initiatieven plaats om zelf de
regie te houden over “de oude dag”. Ook in de politiek, landelijk, provinciaal en gemeentelijk, begint
het levensbestendig wonen een aandachtspunt te
worden. Vijf huishoudens uit Nijmegen en omgeving hebben het initiatief genomen om in Hees een
levensloopbestendig bouwplan te ontwikkelen,
onder de naam Toekomstmuziek.
Eind vorig jaar hebben we een perceel gekocht achter Huize De Beuken aan de Kerkstraat. We zijn nu in
gesprek met de gemeente in de hoop dat de gemeente
dit initiatief steunt en wil meewerken aan de noodzakelijke wijzigingen in het huidige bestemmingsplan.

Nog dit jaar verwachten wij daarop een antwoord van
de gemeente en daarna kunnen we hopelijk in gesprek
gaan met de bewoners uit de omgeving van Huize De
Beuken en met de Vereniging Dorpsbelang Hees.
We denken aan tien appartementen en een gemeenschappelijke ruimte, geschikt voor de bewoners maar
ook voor Heesenaren. En dan blijft er ook nog een flinke
tuin over. We zijn nu nog met z’n vijven en het kan zijn
dat er ook vanuit Hees belangstelling is om deel te
nemen aan het project. We denken zeker niet aan specifiek oudere bewoners; in dit project is er ook ruimte
voor jongere belangstellenden. De eerste informatie is
verkrijgbaar via een website die wij hebben opgezet:
www.verenigingtoekomstmuziek.nl. U vindt daar onze
visie, onze plannen met het perceel en een contactadres. U bent van harte welkom op onze site!

Werkgroep Groen

Een biodivers(er) Hees
Toine van Gaal

Ik lijd aan Shifting Baseline Syndrome. Dat klinkt als een
ernstige ziekte, maar dat is het niet. Dat wil zeggen: nog
niet. SBS houdt in dat je de natuur van je jeugd als de norm
beschouwt, terwijl de natuur het in die tijd mogelijk ook
al zwaar te verduren had. Door dit psychologische mechanisme ben je met steeds minder tevreden.
Ter illustratie: in mijn jeugd, de jaren 80 en 90, zaten er
op een vlinderstruik pakweg vijftien vlinders en dan ook
nog eens diverse soorten. Tegenwoordig word ik al blij als
er een enkele dagpauwoog of kleine vos in de tuin vliegt.
Tegelijkertijd stemmen die armoedige aantallen me echter
ook droevig omdat ik vanuit mijn jeugd iets anders gewend
ben. Wat ik daarbij echter vergeet, is dat ik in de jaren vóór
mijn geboorte ook de grote vos had kunnen zien, maar
omdat die in mijn jeugd bijna was uitgestorven, mis ik hem
niet.

Opfrisbeurt

| september 2020
30 jaar de stenenbank

Daarbij kijken we onder andere naar het maaibeleid, de
soorten beplanting (inheems, droogtebestendig?), zodat
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Begrijp me overigens niet verkeerd. Voor mij hoeft de wolf
heus niet naar de Wolfskuil terug te keren en het is zeker
niet alleen maar armoe troef als het om de natuur in onze
wijk gaat. De oplettende Heesenaar ziet 's avonds vossen
door de wijk hollen, kan 's zomers een koninginnenpage op
zijn of haar vlinderstruik tegenkomen en ziet appelvinken
en boomklevers in de tuin. Er valt echter nog een wereld te
winnen: verrijking van de biodiversiteit, het ondersteunen
van belangrijke insecten als bijen, een koelere wijk (sommige bomen hebben een koelvermogen van tien airco's!)
en meer woongenot door een verbeterde uitstraling van
de parken en de gehele wijk.
Als u dit thema interessant vindt en/of leuke ideeën heeft
over het bevorderen van de soortenrijkdom in Hees, neem
dan contact op met de werkgroep Groen via Ab Verheul,
abverheul@outlook.com.

Stichting Overal - Bredestraat
De Lanteerne
Basisschool De Lanteerne aan de Henri Dunantstraat werd
oorspronkelijk als katholieke Jenaplanschool opgericht in de
jaren 1970. De school groeide flink en telt momenteel ruim 600
leerlingen, ook van buiten de wijk. Sinds 2011 werkt men aan
de vorming van een Kindcentrum De Lanteerne, waarin ook
kinderopvang en Stichting Het Slingertouw zijn betrokken.

De kringloop-gedachte in praktijk gebracht
op een historische, bedrijvige plek: ooit
gebouwd als snoepfabriek, lange tijd wasserij en sinds 1975 verzamelplek van overbodig, maar nuttig spul. Alles voor een kleine
beurs en voor het goede doel. Gerund door
een duurzaam, ideëel ‘kollektief’ uit de
alternatieve jaren ’70 - ook historisch dus.

| september 2020

Hittestress

Koelere wijk

30 jaar de stenenbank

Dit principe gaat ook op voor de stadse natuur van onze
wijk. De meesten van ons missen het veel groenere tuindersdorp van weleer, waar het water hoog in de sloten
stond, niet. Dit komt simpelweg doordat we het nooit hebben gekend. Gelukkig kunnen we nu wel wat gaan doen
vanuit het bewustzijn dat er de afgelopen decennia ongemerkt veel natuur verloren is gegaan. De werkgroep Groen
Hees is op dit moment bezig om de Heese parken aan een
inspectie te onderwerpen. Samen met de gemeente en het
Instituut voor Natuureducatie (IVN) willen we het groen
een noodzakelijke opfrisbeurt geven.

de insecten en andere soorten weer terugkeren. Een relatief nieuw fenomeen is verdroging en hittestress. Kort
geschoren gazons sterven af en open plekken in de parken
worden hittezones, waar het bodemleven afsterft. We
hebben veel meer bomen nodig, die meer schaduw geven
waardoor het groen vitaal blijft en je minder last van de
hitte hebt. Interessante vragen zijn: hoe kunnen we de
eikenprocessierups op een natuurlijke manier bestrijden?
Wat is de juiste balans tussen stadsnatuur en de recreatieve functie van de parken? Welke bomen zijn bestand tegen
de klimaatverandering? Hoe voorkom je dat knusse hoekjes veranderen in hangplekken? Zijn brede asfaltpaden wel
nodig in parken die hoofdzakelijk voor voetgangers zijn
bedoeld? Kunnen de speeltuinen wat beter worden ingebed in het groen?
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Lies Haveman

Eten en drinken uit Voedselbos Novio
Elk seizoen een smakelijk recept in de Stenen Bank dat je kunt maken
met minstens één ingrediënt uit ons voedselbos (of omgeving)

Duurzaam Hees

Hees van het gas af

Men zegt dat rozenbottels vier keer zoveel vitamine C bevatten als zwarte bessen en twintig
keer zoveel als sinaasappels. De bladeren kunnen gebruikt worden om thee van te trekken. Het
navolgende recept is in Zweden erg populair als winterkost.

Na een paar campagnes die veel opleveren voor het milieu en de eigen portemonnee (zonnepanelen, isolatie en HR++ glas) besteden we de komende
tijd aandacht aan kleine bespaarmaatregelen. We hopen dat het op korte
termijn weer mogelijk wordt om rond dit thema met geïnteresseerde
buurtbewoners bij elkaar te komen. Het is overigens nog mogelijk om deel
te nemen aan de campagnes voor isolatie en HR++ glas, de leveranciers
hebben hun aanbod verlengd tot het einde van dit jaar. Het is ook nog
steeds mogelijk om gebruik te maken van de SEEH-subsidie.

Rozenbot telsoep
(voor zes personen)

Daarnaast willen we (mogelijk samen met de gemeente) bewoners van
monumenten ondersteunen bij de verduurzaming van hun woning.

30 jaar de stenenbank
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Ingrediënten
6 deciliter rozenbottels
100 gram suiker
25 gram amandelen
2½ liter water
1 flinke eetlepel maizena (of aardappelmeel)
linnen doek (filtreerzak)

De grootste uitdaging op de langere termijn is het zoeken naar een gezamenlijke oplossing om van het gas af te gaan. Dit is een onderwerp waarbij
goede samenwerking met de gemeente en andere wijken essentieel is.
We hopen ook onze goede ervaringen te delen met andere wijken die de
wens hebben om bewoners te helpen met verduurzamen van hun woning.
Maar het belangrijkste is dat we weer bijeenkomsten kunnen organiseren.
De kracht van Duurzaam Hees zit ‘m in de gezamenlijke oplossingen voor
verduurzaming!

Bereiden
De rozenbottels afspoelen. Met koud water opzetten en circa 2 uur laten koken tot ze zacht zijn.
Onder het koken de soep af en toe flink doorroeren. Schep de rozenbottels met het vocht in een linnendoek (filtreerzak) op een vergiet en laat het uitlekken in een schone pan, de suiker aan het sap
toevoegen, de maizena met een beetje water aanmaken en toevoegen. Laten koken. Opdienen met
amandelen, die in reepjes zijn gehakt.

Suzan Pot

Recept van Marie Louise Avery, uit:
Puur Natuur op tafel van Roger Philips (Spectrum natuurgids)
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IN DIT NUMMER
Nog even en we zitten weer midden in de feestdagen. In Hees krijgen die dit jaar extra glans. Zie in dit nummer de
laatste informatie over de kribjesroute. De Kerkstraat is prachtig opgeknapt, maar redacteur Theo Verheggen vroeg
zich af: wie heeft nu waar en waarom voorrang? Hij zocht het uit. Dick van Eck gaat deze keer voor ons door het stof.
Henk Termeer introduceert een bijzondere oud-Hesenaar, Frans Lamée, koster en begrafenisondernemer. Maar verder
natuurlijk vooral aandacht voor de Hesenaren en het Hees van nu, én straks. Céline Habes doet verslag van de plannen
voor Talent Centraal Nijmegen, een hypermoderne sportaccommodatie op sportpark De Dennen. Vanaf eind volgend
jaar kunnen ook wij daar onze extra (kerst)pondjes wegtrainen…

De Stenen Bank (het blad)

Sporten bij de buren

Naar de historische zitbank uit 1922 genoemd blad van
de Vereniging Dorpsbelang Hees. Bedoeld als ontmoetingsplek voor bewoners en oud-bewoners. Verscheen
vanaf 1990 vier keer per jaar en publiceerde intussen in
totaal ruim 1.300 artikelen over actuele Heese zaken.
Komt binnenkort in zijn geheel online ter beschikking.

Frans Mooren, bestuurder van Stichting TCN, legt uit
waarom er een nieuwe sportaccommodatie wordt
gebouwd. De vereniging Hazenkamp Gymsports en
Stichting Top Judo Nijmegen blijken al lange tijd aan een
nieuwe plek toe te zijn; de turnvereniging heeft te veel
leden en te weinig ruimte, de judoka’s trainen in een

SportQube

Céline Habes

Wie van sporten houdt, zit in Nijmegen goed. Nijmegenaren kunnen kiezen uit maar
liefst negentig verschillende sporten, van acrobatiek tot zwemmen. Hartstikke
mooi, zo’n groot aanbod, maar waar láát je al die verschillende sportievelingen?
Aan extra ruimte wordt gewerkt en wel dicht bij huis: op sportpark De Dennen
wordt momenteel de nieuwe accommodatie Talent Centraal Nijmegen
(TCN) gebouwd. Hoog tijd om kennis te maken met de sportieve buren!

>>

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

stenenbank |

december 2017
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Lees verder op pagina 2

Gloednieuwe topsporthal (2018), gebouwd op de
noordwestelijke hoek van de Quick-sportvelden.
Thuishaven van onder andere turnvereniging
‘De Hazenkamp’ en Top Judo Nijmegen. Maar
ook voor apenkooien of freerunning kun je in
de SportQube terecht. Tot de vaste gebruikers
behoren de HAN en het ROC.

< advertenties van sponsoren >

Vanuit het bestuur

Dromen van
Hees

Zorg bij u thuis
Woont u in Hees, Heseveld of Neerbosch-Oost en heeft u
verzorging of verpleging nodig? Dan staan de medewerkers
van Thuiszorg Huize Rosa klaar om u te helpen. Met een vast
team van verzorgenden en (wijk-)verpleegkundigen kunnen
wij u ondersteunen waar nodig. We kennen de wijk en werken
samen met alle huisartsen, apotheken, ziekenhuizen en zorgen welzijnsorganisaties. Dat is voor u wel zo prettig.

Roel van Tiel

Daar zit je dan. Goed en wel uitgepuft van de vakantiehitte,
of je voelt alweer de hete adem van de redactie in de nek
met de inleverdatum van dit lustrumnummer! Zo’n nummer
vraagt natuurlijk wel om een speciale bijdrage. Ik verwijder
alle actuele dossiers even uit mijn hoofd en droom weg in
Hees’ toekomst… Het is 2030. Tevreden kijk ik terug op het
afgelopen decennium. Wat is er toch veel bereikt, samen met
bewoners, gemeente, Omgevingsdienst Regio Nijmegen,
wijkraden van omliggende wijken en ondernemers.

30 jaar de stenenbank

De gemeente Nijmegen heeft consequent een duurzaam bedrijvenbeleid
gevoerd, waardoor de zware industrie
uit TPN-West is vertrokken. Voor de
sanering van de vrijgekomen terreinen heeft men diep in de buidel
moeten tasten, maar het resulterende ‘duurzaamheidsbedrijvenpark’,
heeft de uitstraling van Nijmegen
Tech Valley gekregen, met allerlei
kansen en faciliteiten voor innovatieve ondernemers. De Energieweg is
gedeeltelijk verdiept zodat het elektrisch verkeer sneller kan doorstromen. Vijf sierlijke boogbruggen verbinden het duurzaamheidspark met

Goed toeven
Ook de Schependomlaan is een mooie
laan geworden, waar dagelijks veel
fietsers doorheen stromen. De grote
toestroom van toeristen die Hees,
dit pittoreske goed bewaarde stukje
Nederland, komen bewonderen, baart
enige zorgen, maar de gerevitaliseerde lokale horeca vaart er wel bij. ‘Het
is goed toeven in Hees’, hoor je bezoekers vaak zeggen. Men stapt vaak ook
even af om het waterpark te bezoeken
dat op de plaats is gekomen van het
voormalige Zwembad West; volledig
geïntegreerd met het Dorpspark Hees,
waar naast een trimbaan, een hondenuitlaatronde, een leuke speeltuin
en een schitterende beeldentuin is
aangelegd. Er klinkt geklingel van een
ijscokar, de spelende kinderen in het
park rennen er juichend op af.

Felicitaties
De A1 van Blauw-Wit heeft zich weten
te kwalificeren voor de hoogste amateurdivisie, op het terrein wordt flink
feestgevierd. Op het nabijgelegen

Tachys gaat het er wat gemoedelijker
aan toe. Het ‘gezelligste toernooi van
Nijmegen en omstreken’ is bezig en
men geniet van de sfeer. Uiteraard
komen de tennissers de voetballers bij
de buren even feliciteren, maar dan
wandelt men weer snel terug naar het
mooie terras om de laatste verrichtingen van de spelers te bespreken. Bij
De Lanteerne hangen de vlaggen uit,
er zijn plannen voor een derde verdieping omdat de toestroom van jonge
kinderen uit Hees zo groot is.

Horen als vanouds
Bel of mail voor: een afspraak bij u thuis | het bestellen van batterijen |
advies over onze oplossingen | overige vragen
06 - 40 59 80 20
deaudicien@janbours.nl
www. janbours.nl

Mooiste wijk van Europa
Dan gaat de telefoon. De gemeente
aan de lijn: de wethouder heeft bij het
Rijk een ‘leefbaarheidsbudget’ voor
de gemeente Nijmegen weten los te
krijgen. Hij speelt met de gedachte
om Hees ‘de mooiste wijk van Europa’
te maken. Of de bewoners mee willen denken, zoals dat al een paar jaar
gebruikelijk is. We antwoorden met
een hartelijk: ‘Ja natuurlijk, fijn dat u
belt. We denken graag met u mee!’
We zetten alvast een peiling uit op het
Wijkpanel Hees. Ook dit jaar gaat weer
een mooi jaar worden… Wat is het
toch heerlijk om af en toe te dromen.

te huur: groeps- en praktijkruimte

Anne Hoekstra
Gecertificeerd/gediplomeerd (sport)masseur

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

Muziekschool Muziekopmaat voor
individuele- , groeps- en bandlessen.
Van 4 tot 88 jaar.
Bezoek de website: www.muziek-op-maat.nl
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Duurzaam

de eindelijk volledig groene buffer aan
de kant van Nijmegen-West.

Thuiszorg Huize Rosa
Rosa de Limastraat 10
6543 JG Nijmegen
024 – 371 03 89
www.zorgcentrum-huizerosa.nl
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D

e autoluwe Voorstadslaan is een
prachtige boulevard geworden,
waar geflaneerd wordt door de
bezoekers van het aangrenzende Park
Leeuwenstein. Prachtig opgeknapt, en
de nieuwe speeltuin zorgt voor levendigheid. Park West is ook weer in zijn
oude glorie hersteld, met lommerrijke
bomen en een unieke verscheidenheid
aan planten en dieren. Het voedselbos
staat in volle bloei en de vruchtenplukkers lopen af en aan.

Neem contact op met onze wijkverpleegkundigen
voor meer informatie of een kennismaking:
Sjannie Renswoude tel. 06-38 16 25 81
Babette Hauptmeijer tel. 06-38 16 25 83

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

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

Aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs

< advertenties van sponsoren >

< advertenties van sponsoren >

ANAC Carwash kiest bewust
voor onze toekomst.

Samen onderweg, samen op weg…
terugkomen in je eigen kracht
Diagnostiek, begeleiding en coaching van
kinderen, jongeren en volwassenen.

Drs. Gerjó Pieters-Mestrom
Orthopedagoge-generalist
GZ-psycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog

Voor een persoonlijke uitvaartbegeleider in uw buurt
☎ 06 3434 2117 (dag en nacht bereikbaar)
www.najade-uitvaarten.nl

Najade Uitvaarten

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

Met zorg voor
ons milieu

Met zorg voor
ons water

Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen
024-3782314
info@gerjopieters.nl
www.gerjopieters.nl

ANACcarwash.com

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

> Makkelijk bereikbaar
> Volop gratis parkeergelegenheid
> Uitgebreid assortiment in de winkel
> Alle boeken verkrijgbaar (op voorraad of bestellen)
> Uitgebreide openingstijden (iedere dag vanaf 8 uur)
> ING Servicepunt en Post NL balie in de winkel
> Tevens kopieren, faxen en OV-Chip oplaadpunt
> U bent van harte welkom
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www.engie.nl

@ANACcarwash

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

Telefoon : (024) 388 69 76 of (024) 378 58 10
Dagelijks open van 08:00 tot 18:00 uur
op donderdag tot 20:00 uur
en zaterdag tot 17:00 uur

30 jaar de stenenbank
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Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen

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.

ANAC Carwash

ANAC Carwash: dé topklasse in auto wassen!

ANAC Carwash StenenBank 87x126mm.indd 1

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.

Met liefde
gewassen

www.sfeerhuys.nl
T: 024-3790676
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stenenbank

de Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft
naar het behoud van het groene en dorpse karakter van Hees.
Redactie
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, Harry Havekes, Kwan, Jacques de Vroomen | advertenties:
secretariaat

Redactieadres van de Stenen Bank

Penningmeester

Kopij

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen

Kopij inleveren voor donderdag 5 november 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.

Groen Hees: Ab Verheul, groen@dorpsbelanghees.nl, 06 575 1 6425
Historie: Jan Brauer, historie@dorpsbelanghees.nl
Leefomgeving: Roel van Tiel, leefomgeving@dorpsbelanghees.nl
Bouwdorp Hees: Lieke Schoormans, bouwdorp@dorpsbelanghees.nl
Cultuur: Irene van Dongen, cultuur@dorpsbelanghees.nl
Werkgroep Sociaal Netwerk: Bert Jansen, sociaal@dorpsbelanghees.nl

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees
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Secretariaat VDH, Schependomlaan 120, 6543 XZ, Nijmegen
secretariaat@dorpsbelanghees.nl, 06 20 72 02 62

redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

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.

30 jaar de stenenbank

Secretariaat

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

Lid worden?
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Ece Dolen (asp. bestuurslid), ece.dolen@dorpsbelanghees.nl
Jan Mengde (asp. bestuurslid), jan.mieke.meng@gmail.com

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@dorpsbelanghees.nl
Michiel de Wit, michiel.de.wit@dorpsbelanghees.nl
Ab Verheul, ab.verheul@dorpsbelanghees.nl, 06 575 1 6425

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

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

< advertenties van sponsoren >
De redactie draagt onze 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!

Voor informatie en prijzen, zie onze website:
www.dorpsbelanghees.nl/werkgroepen/de-stenen-bank/adverteren-in-de-stenen-bank

secretariaat@dorpsbelanghees.nl

Op www.dorpsbelanghees.nl vind je veel actuele informatie over de vereniging en
de activiteiten die onder haar paraplu plaatsvinden. Daarnaast biedt de website toegang tot
alle dertig jaargangen van de Stenen Bank: het ‘papieren’ geheugen van Hees.

Op naar de volgende dertig jaar!

Hees kan je goed
gebruiken!
Door: Peter Smits

De vereniging is maar een vorm, zoals de huidige
voorzitter, Marjon Otten, in het maartnummer van
de Stenen Bank constateerde. Waar het om draait
zijn de betrokken bewoners die – om maar een paar
voorbeelden te noemen – graag een dorpsfeestje
bouwen en andere ontmoetingen organiseren; die
een kunst- of kribjesroute, of een dorpsommetje
samenstellen; die zich vastbijten in taaie milieu
dossiers, of een compleet bos planten; die goed
beslagen ten ijs komen in gesprekken met ambtenaren, omgevingsdiensten, landeigenaren, projectontwikkelaars en bedrijven; en die zich bij dat alles niet
laten ontmoedigen door een (corona)crisis en resultaten boeken waar heel Hees baat bij heeft.
De vereniging – een bestuur en zeven werkgroepen
en 700 leden – is al dertig jaar de vorm om al die initiatieven en ambitieuze energie structuur te geven.
De Vereniging Dorpsbelang Hees is ook een fysieke,
of virtuele plek om te overleggen en elkaar te spreken, en het gezicht van Hees voor de wereld buiten
het dorp.
Het zijn de mensen die de vorm inhoud geven en van
die mensen kunnen we nooit genoeg krijgen. Dus
verdiep je eens op een mooie nazomermiddag in de
vereniging op www.dorpsbelanghees.nl. En voel je
je ook maar een beetje geroepen tot een werkgroep
of activiteit, neem eens contact op voor een oriënterend gesprek. Of wordt gewoon lid en blijf op de
hoogte. Hees kan je goed gebruiken!

Bestuur en werkgroepen
Het bestuur van de vereniging ondersteunt en faciliteert
de werkgroepen bij de uitvoering van hun taken.
De gerevitaliseerde werkgroep Leefomgeving heeft tot
taak het karakteristieke beeld en het (leef)milieu van Hees te
bewaken. De werkgroep bestrijkt, onder andere met relatief
autonome onderwerpgerichte focusgroepen, een breed terrein: Ruimtelijk Ordening, Milieu, Verkeer en meer.
De werkgroep Sociaal Netwerk zet zich in voor een
sociale wijk waar mensen contact met elkaar hebben en
elkaar waar nodig en mogelijk steunen.
Werkgroep Groen Hees is de bewaker en ontwikkelaar van
het groen in Hees, zoals Park West en het voedselbos.
De werkgroep Historie verzamelt informatie over het rijke
verleden van Hees en deelt deze met de leden van de vereniging en andere belangstellenden.
De werkgroep Cultuur faciliteert diverse culturele activiteiten binnen de wijk. Verschillende projectgroepen ontplooien zelfstandig hun activiteiten. Op deze manier is er een
brede groep van actieve mensen, die de culturele evenementen dragen.
De werkgroep Bouwdorp Hees is de organisator van het
Bouwdorp Hees, dat elk jaar tijdens de laatste week van de
zomervakantie plaatsvindt, behalve in dit coronajaar. Het
Bouwdorp is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
De redactie De Stenen Bank is (samen met de website,
de nieuwsbrief en de facebookpagina) het doorgeefluik voor
initiatieven en activiteiten van de vereniging en andere actieve Heesenaren. De Stenen Bank is een verenigingsblad met
een nieuwsgierige, journalistieke inslag en oog voor vorm.

