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In dit nummer
…gaan we na de lustrum-stress (en -pret!) weer over tot de orde van de dag. Alleen jammer dat die orde nog steeds in hoge
mate door het virus wordt bepaald. We constateren dat het bestuur en de werkgroepen zich daar niet door uit het veld laten
slaan. Er gebeurt veel, blijkt uit verschillende bijdragen in deze aflevering. En dat door de noodzaak om snel te reageren op
een ontwikkeling soms wat nuances verloren dreigen te gaan, daarover kunnen we het hebben. Zoals over 5G. Dick van Eck
geeft een afgewogen overzicht van de voors en tegens van de vijfde telefoongeneratie en ontdekt en passant een bedrijfje in
stralingshygiëne aan de Wolfskuilseweg. Speciale aandacht vragen we voor twee nieuwe rubrieken: Jacques’ Beestenboel en
De pen op de tong, met gedichten uit of over Hees. Daarbij een toastje sleedoornpasta met sinaasappel uit het voedselbos en
het is al minder een straf deze winter binnen te blijven.

Villa Nova: kunstenaars strijden voor
het behoud van hun ateliers
Tony Schouten

Tijdens een redactievergadering viel de opmerking dat de ateliers in Villa
Nova weg moeten. Zoiets maakt nieuwsgierig. Welke kunstenaars werken daar? Waarom moeten ze daar weg? En waar gaan ze dan naar toe?
We vragen het aan Yvonne Halfens, een van die kunstenaars.
Lees verder op pagina 2

>>

Winteragenda
→ Kribjesroute > van 18 december tot en met 6 januari > zie pagina 24

De meeste Hesenaren zullen de Villa Nova wel weten te
vinden: als je omhoog loopt naar de Looimolen en dan
voor het Mariakapelletje linksaf het voetpad inslaat, zie je
het grote gebouw meteen staan. Het dateert uit de jaren
dertig en er waren oorspronkelijk twee katholieke basisscholen in gevestigd: de St. Josephschool voor jongens en
de Mariaschool voor meisjes; samen in één gebouw, maar
strikt gescheiden. In de jaren tachtig, leerlingen waren er
lang niet meer te zien, is het leegstaande pand gekraakt
door een groep kunstenaars die er hun ateliers vestigden.
Zo gaven zij het gebouw weer een functie. Daarnaast gaf
hun, aanvankelijke illegale, aanwezigheid het gebouw,
waarvan geregeld ruiten werden ingegooid, ook een zekere bescherming.

De kunstenaars
In de loop der jaren zijn de ateliers gelegaliseerd. Yvonne
vertelt dat ‘Villa Nova ateliers’, net als andere ateliergebouwen in Nijmegen, wordt beheerd door stichting SLAK.

daarmee is zij niet de langstzittende kunstenaar in het
gebouw. Er werken ook nog steeds mensen van het eerste
uur, voormalige krakers dus, zoals Manuel Kurpershoek,
beeldend kunstenaar en drukker, en voormalig stadstekenaar René Brouns.
In hun ateliers werken de kunstenaars vooral aan ‘eigen
werk’. Sommigen geven daarnaast ook les, maar dat is
meestal op andere locaties. Wat hen bindt is het gebouw,
Villa Nova, waar ze allemaal met veel plezier werken.

Ergens anders heen?
Villa Nova ateliers bestaat dus al meer dan dertig jaar en in
die tijd is het gebouw voor de kunstenaars hun thuisbasis
geworden. Ook al zijn de huurcontracten tijdelijk, ze worden steeds weer voor een aantal jaar verlengd.
Maar eind september valt er bij de huurders van Villa Nova
een verontrustende brief van de gemeente in de bus: per
1 januari 2021 moeten ze eruit. Waar komt dat vandaan?

is gebleken en dat voor het gebouw een andere bestemming wordt gezocht. Verkoop is een mogelijkheid, en
daarom moeten de kunstenaars vertrekken.
Tegelijk met het plan heeft de gemeente kennelijk ook de
ambitie losgelaten om van Villa Nova een permanente
atelierlocatie te maken. Maar wat is het alternatief? Villa
Nova is niet perfect, het gebouw kan een verfje gebruiken
en, zoals Yvonne opmerkt, in de winter is het er niet goed
warm te stoken, maar de ateliers zijn ruim en de huur is
betaalbaar. De kunstenaars zijn er tevreden mee. Het is
geen nieuws dat het inkomen van kunstenaars in het algemeen laag is, ook van degenen die regelmatig exposeren
en werk verkopen. De huurprijs, die de gemeente na de
renovatie in rekening wilde brengen, zouden ze niet kunnen betalen.
Maar kunst heeft ook een maatschappelijke waarde
en dat mag worden mee-gewaardeerd. Onderzoek in
opdracht van de gemeente liet zien dat Nijmegen minder

Manuel Kurpershoek bij de drukpers
Foto’s: Ton van Seters

Yvonne Halfens

René Brouns

Kunstenaars die atelierruimte zoeken, kunnen zich bij
deze stichting inschrijven. Als ze aan de voorwaarden voldoen en er is een ruimte beschikbaar, dan kunnen ze die
via SLAK huren.

In 2018 heeft de gemeente nog het plan om van Villa Nova
een permanente atelierlocatie te maken. De Gelderlander
schrijft daarover:

In ‘de Villa’ werken op dit moment zo’n 15 zelfstandige professionele kunstenaars. De werken die ze maken variëren
van schilderijen en tekeningen tot installaties en drukwerk. Op open atelierdagen kunnen buurtbewoners en
andere belangstellenden een kijkje komen nemen.
Yvonne heeft haar atelier in een oud klaslokaal op de eerste verdieping. Zij maakt daar sculpturen, die zij soms ook
gebruikt in animaties. Tot eind december is werk van haar
te zien in de vitrines in het Stadhuis. Het atelier in Villa
Nova is voor Yvonne al 25 jaar de plek waar zij werkt, maar
2
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Het atelierpand in de oude school aan de Villanovastraat
krijgt een grote opknapbeurt. De plannen zijn klaar en de
gemeente Nijmegen is op zoek naar een aannemer. Het wordt
een permanent ateliergebouw met 27 werklokalen. De ruimten op de onderste verdieping zijn straks ook geschikt voor
exposities, voorstellingen of cursussen. (…) De zittende huurders van de Villanovastraat hebben de garantie dat ze tien
jaar kunnen blijven. (…) [de Gelderlander, 23 juli 2018]
Een mooi plan, maar nu is daar tòch die brief. Daarin
schrijft de gemeente dat het plan in de uitvoering te duur

Atelier Mariës Hendriks

uitgeeft aan beeldende kunst dan vergelijkbare plaatsen.
Bovendien krijgt met name de hedendaagse kunst relatief weinig aandacht. Het is tijd om daar iets aan te veranderen; onder andere door atelierruimte betaalbaar te
houden.
De kunstenaars van Villa Nova willen graag in dat oude
schoolgebouw midden in een woonwijk, blijven werken.
In overleg zou een nieuw plan kunnen worden gemaakt,
waarbij rekening wordt gehouden met hun behoeften en
financiële mogelijkheden. “En als de gemeente vasthoudt
aan ons vertrek uit Villa Nova dan zal ze ons een andere
geschikte (permanente) locatie moeten bieden waar,
evenals in ‘de Villa’, voldoende ruimte is voor ons om te
werken.”

Actie!
Niet alleen Villa Nova, maar ook andere atelierlocaties
in Nijmegen staan op de nominatie om te worden opgeheven. De kunstenaars hebben gezamenlijk een brief
geschreven aan de gemeente en een petitie opgesteld.
Daarin verzoeken zij de gemeente:
− dat de opzeggingen per direct uitgesteld worden,
− dat er een structureel en toekomstbestendig atelierbeleid
ontwikkeld wordt met voldoende permanente ateliers.
Deze petitie is door meer dan 1.000 mensen ondertekend
en op 11 november, tijdens een gesprek op het Stadhuis,
aan de wethouder aangeboden. Inmiddels staat het onderwerp bij de gemeente opnieuw op de agenda.

3

Bericht vanuit het bestuur
Roel van Tiel

Op het moment dat we dit schrijven is het nog onzeker of
we dit jaar samen met familie of in de vriendenkring kerst
mogen vieren. 2020 is een bizar jaar, een jaar dat we niet
snel zullen vergeten, waarin we werden overvallen door
een onzalig virus dat onze wereld plots compleet op de
kop zette. Wellicht heeft u er zelfs van dichtbij kennis mee
gemaakt, maar we hopen dat de ziekte onze leden zoveel
mogelijk bespaard is gebleven.

2020 is het jaar waarin we vrijwel al
onze activiteiten moesten afgelasten – al glinstert aan het eind van de
tunnel het flakkerende licht van de
kribjesroute. Maar 2020 is ook het jaar
waarin we een schitterend jubileumnummer konden uitbrengen – dertig
jaar Vereniging Dorpsbelang Hees,
het is niet onopgemerkt gebleven – en
het is het jaar van de eerste volledig
digitale algemene ledenvergadering.
Het is het jaar dat de actieve betrokkenheid van de Heesenaars bij hun
wijk weer merkbaar is toegenomen.
Daardoor hebben we flink van ons
kunnen laten horen: voor behoud
van een rustig park West; schone
lucht boven Hees; parkeren zonder
kosten; een goede inrichting van de
Schependomlaan; behoud van de
Groene Buffer en, op de valreep; tegen
de overval van de gemeente met een
daklozenopvang in het voormalige
Zahet-pand – een onderwerp dat voor
de nodige discussie binnen Hees en de
vereniging heeft gezorgd. Soms zijn
we succesvol geweest, soms niet en
op sommige punten blijft waakzaamheid geboden.
Maar bovenal is 2020 het jaar waarin
we met z'n allen smachten naar contact, naar omhelzingen, of simpelweg
een handdruk. Naar echt contact,
waarbij je elkaar in de ogen ziet.
Daar heeft de vereniging zich met de
'Bezoek een Buur'-actie hard voor
gemaakt. De berichten over de ontwikkeling van een vaccin zijn hoopgevend, dus we hopen dat echt contact
4
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volgend jaar weer meer vanzelfsprekend wordt. Contact met elkaar, om
weer samen van Hees te genieten in
de waardering dat we ook dit bewogen jaar zonder al te veel kleerscheuren zijn doorgekomen.
We heffen deze laatste maand van
het jaar, al dan niet onder de kerstboom, graag virtueel het glas met u
op Hees. We hopen dat u zich nu, in
uw lekkere leesstoel met het decembernummer van de Stenen Bank op
schoot, even verbonden voelt met al
die andere VDH-leden die op ditzelfde
moment door dit blad bladeren.
Als bestuur voelen wij ons door uw
betrokkenheid geïnspireerd om ook in
2021 vol te gaan voor ons mooie Hees.
We wensen iedereen een prettige,
rustige en vooral mooie Kerst toe en
een dito uiteinde!

Algemene ledenvergadering
Op 18 november vond een bijzondere
gebeurtenis plaats: de eerste geheel
digitale Algemene Ledenvergadering
(ALV) van Vereniging Dorpsbelang
Hees! Het bestuur heeft hiervoor
gekozen omdat het vanwege omstandigheden helaas niet mogelijk was om
bijeen te komen met de leden. Op de

vergadering zijn de leden bijgepraat
over hetgeen het afgelopen jaar is
gebeurd en bereikt. In het kort:
− invoering structuur focusgroepen
− invoering nieuwsbrief
− aanpassen parkeerbeleid
− intrekken verruiming
benzeenuitstoot
− VDH in de pers
De gang van zaken rond de voorgenomen daklozenopvang in het voormalige pand van Zahet leidde tot enige
chat-discussie. Het bestuur bracht
daarop het volgend standpunt naar
voren:
We vinden de overvaltechniek van de
gemeente weer een bijzonder voorbeeld van burgerparticipatie. Het
bestuur VDH is niet tegen opvang,
maar vindt de locatie en korte tijd
tot invoering ongelukkig gekozen.
Gezien het tijdspad is er echter helaas
geen ruimte om de discussie te gaan
voeren over alternatieven. De focusgroep gaat zich daarom hard maken
voor een convenant zodat eventuele
optredende overlast in goede banen
geleid wordt en een mogelijke negatieve impact op de wijk zo beperkt
mogelijk is.
In het bestuur hebben we over wel/

geen/anders uitgevoerde opvang
en het proces een stevige discussie gevoerd, maar ook hier was de
meerderheid het eens met de hierboven genoemde standpunten. De
uitvoering van 'hoe nu verder' is aan
de focusgroep (zie ook elders in dit
nummer).
Verder zijn er tijden de ALV een aantal
besluiten genomen. Jan Mengde en
Ece Dolen zijn officieel toegetreden
tot het bestuur van de vereniging.
Voorzitter Marjon Otten en secretaris
Jeanette van Mierlo zijn afgetreden
als bestuursleden en Roel van Tiel is
tot nieuwe voorzitter verkozen. Ten
slotte heeft de vergadering ingestemd met een verhoging van de contributie per 2021 naar € 15,- per jaar,
met mogelijke indexatie vanaf 2021.
Ondanks de extra barrière van digitaal inloggen met – jawel – tweefactorauthenticatie, was met bijna 50
(!) deelnemers de opkomst met recht
flink te noemen. Alle besluiten zijn
vrijwel unaniem genomen, daarmee
ligt er een stevig mandaat van de
leden om ook in 2021 ons vol in te zetten voor de belangen van Hees. En
daar zullen we dan ook weer samen
met al onze actieve leden onze schouders onder zetten.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Uiteraard gaan we proberen begin
volgend jaar een nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. In een vorm die
dan kan en ‘mag’. Wellicht digitaal,
maar hopelijk gewoon met z'n allen.
Wellicht op 1,5 meter, maar hopelijk gewoon ongedwongen en nabij.
Wellicht als kleine sobere bijeenkomst, maar hopelijk gewoon zoals
altijd. We houden u op de hoogte via
de nieuwsbrief en de website.
Nog geen lid van de nieuwsbrief?
Meldt u aan via:
www.dorpsbelanghees.nl/
bestuur-dorpsbelang-hees/
nieuwsbrief

Even voorstellen
Nieuwe bestuursleden Jan Mengde en Ece Dolen

B

este mensen, ik ben Jan
Mengde, 71 jaar en ik woon
sinds vier jaar in het mooie
Hees. Ik heb me gemeld als
bestuurslid van de Vereniging
Dorpsbelang Hees om me in
te zetten voor het nog verder
verbeteren van de leefbaarheid. Ik
ben getrouwd met Marieke. Je ziet
me vaak lopen met mijn teckel Cato.
Mijn dochter woont met haar gezin
hier in de Hazenkamp, mijn zoon woont en werkt in Antwerpen. Ik ben in
Leuven afgestudeerd als kinderpsycholoog, ben manager geweest van
een CAD en heb projecten opgezet onder andere voor alcoholverslaafden,
voor drugtoeristen en voor afstemming van het drugbeleid in de
grensregio’s. Daarna heb ik centra opgezet voor gezinnen met kinderen
met autisme. Binnenkort zien we elkaar hier in Hees.

I

k ben Ece Dolen en woon sinds
zeven jaar samen met mijn gezin
in Nederland. Na een studie
economie werk ik nu als softwareengineer bij een Nederlandse bank.
Binnen de vereniging wil ik
graag iets betekenen voor onze
mooie wijk. Verschil maken, in
het belang van onze kinderen en
onze leefomgeving, zoals in het
volgende parabeltje…
Er liep een meisje over een strand dat bezaaid was met zeesterren. Ze
pakte de zeesterren op en gooide ze terug in de zee. 'Meisje’, zei een
voorbijganger, 'wat ben je aan het doen?' ‘Ik ben zeesterren aan het
redden’, antwoordde ze. ‘Maar het zijn er zoveel, dat zal toch geen
verschil maken!’ Onverstoorbaar ging het meisje door. Ze pakte een
zeester op en gooide hem in de zee. ‘Voor deze wel’, zei ze…
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Een 15e-eeuwse herberg
onder het oude tuincentrum
Henk Termeer

Alweer bijna vijf jaar geleden, in het voorjaar van 2016,
zetten gemeentelijke archeologen de schop in het terrein van het voormalige Tuincentrum Jacobs aan de
Molenweg. Ze waren op zoek naar sporen uit het verleden van een ‘archeologisch veelbelovend gebied’.
Veelbelovend omdat dat stuk van de Molenweg, eerder
nog Wolfskuilseweg geheten, deel uitmaakte van de oude
Hogeweg. Die Hogeweg of Via Alta was echt heel oud en
liep oorspronkelijk (1e en 2e eeuw na C.) van de Romeinse
stad in het Waterkwartier (Ulpia Noviomagus) via de
huidige Waterstraat, Voorstadslaan, Dikkeboomweg,
Wolfskuilseweg en Oude Graafseweg geleidelijk omhoog
naar het zuidwesten, richting Wijchen. Vorig jaar is het
officiële verslag van die opgraving verschenen onder de
titel Een 15e eeuwse herberg buiten de stad: een pleisterplaats voor reizigers aan de Hooge Weg (Wolfskuilseweg)
in Nijmegen. 1)
Dat het zeer waarschijnlijk om een herberg ging, leiden de
archeologen in hun verslag af uit de voorwerpen en resten
die ze daar op een ½ tot 1 meter diepte aantroffen. Na een
gedetailleerde opsomming en beschrijving van hun vele
honderden vondsten (o.a. natuur- en bakstenen resten,
aardewerk, ijzer, 134 munten, glasscherven, grondsporen)
komen ze tot de volgende conclusie: ‘Op basis van het aardewerk mag geconcludeerd worden dat aan het einde van
de 14e eeuw minstens een gebouw op het terrein is opgetrokken. Niet lang daarna verrees op het terrein een groot
gebouw, met een hoofd- en zijvleugel, dat qua plattegrond

niet als boerderij kan worden geïdentificeerd. Op een deel
van het gebouw lag een pannendak, een ander deel was
gedekt met leien. Het gebouw was voorzien van glas-inloodramen, had vensterbanken van baksteen en vloeren
van plavuizen en tegels. Het interieur werd verwarmd met
een kacheloven. Achter en naast het gebouw zijn vier tonputten uit dezelfde periode aangetroffen. De locatie aan
een doorgaande weg, de diversiteit aan munten uit de late
14e en 15e eeuw en de samenstelling van het aardewerk
laten vermoeden dat het gebouw als herberg is gebruikt.
Er zijn aanwijzingen dat de herberg tijdens het beleg van
Nijmegen in 1473 door troepen van Karel de Stoute in
brand is gestoken.’ 2)
Dat de oprichting van deze herberg ongeveer een eeuw
plaatsvond na de eerste ontginning en bebouwing in het
net wat westelijker gelegen Hees, is waarschijnlijk niet
toevallig. Het van oorsprong bosrijke gebied (de namen
Hees, Wolfskuil en Neerbosch herinneren daar nog aan)
werd toen stukje bij beetje ontgonnen, bebouwd en
bewoond. Ook de afstand tot de Nijmeegse stadsmuren
is waarschijnlijk van belang. Op zo’n half uur gaans van de
Hezelpoort lag deze herberg gunstig om late reizigers en
hun karren en trekdieren bij het invallen van de duisternis
onderdak en lafenis (een oud woord voor eten en drinken)
te bieden totdat de stadspoort de volgende ochtend weer
openging. Eigenlijk waren de herbergen aan de primitieve
wegen van toen de voorgangers van de motels aan de snelwegen van nu.

1) Als pdf te downloaden uit de Bibliotheek van het Regionaal Archief Nijmegen via:
studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=2407990492&nav_id=0-1&index=1.
2) Opgravingsverslag Een 15e-eeuwse herberg, p. 100.
Kaart door Jacob van Deventer (1557), Regionaal Archief Nijmegen
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Column | Kwan
Collega’s in huis
Zoals veel mensen werk ik al een tijdje thuis.
Laat ik vooropstellen dat ik daarover niet mag klagen. Het is een van de zeer
minieme bijdragen die ik lever in deze coronacrisis – samen met niet op
vakantie gaan en verjaardagen overslaan. Ik zal dus zeker niet klagen over het
thuiswerken.
…maar wel over de collega’s in mijn huis.
Hoe zal ik het eens zeggen? Mijn collega’s zijn nogal aanwezig. Nieuwsgierig
ook. En vrijpostig. ‘Wat ben je aan het doen?’ vragen ze om de haverklap of
‘Met wie bel je?’ Alsof ze willen controleren of ik wel echt aan het werk ben.
En dat is nog niet alles. Ze zijn ook nog eens onbeleefd. Op het horkerige af.
Een van de ongeschreven regels bij kantoorwerken is dat je af en toe koffie of
thee haalt voor elkaar. Daarin wissel je af, zodat niet elke keer dezelfde collega als een loopjongen voor versnaperingen hoeft te zorgen. Iedereen weet
dat. Zo zorg je voor elkaar. Als collega’s. Maar niet deze collegae. Nooit vraagt
er iemand ‘Hee, Kwan, wil je ook een kopje thee?’ of ‘Zal ik eens een keertje
lopen?’
Sterker nog, ze roepen gewoon ‘Dorst!’ en verwachten dat ik voor hen ga
lopen. Wanneer ik niet vlug genoeg terugkom van de thuiskantine roepen ze
of ik alstublieft, dank u wel een koekje erbij wil leggen, want anders hoeft het
allemaal toch niet meer.
Heus, ik heb geprobeerd om met mijn thuiscollega’s in gesprek te gaan. Dat
het voor iedereen beter is als we niet om zes uur ’s ochtends al op kantoor zijn
bijvoorbeeld. Dat het niet meer dan normaal is om te vragen hoe het weekend
is geweest. En dat het niet collegiaal is om alle koekjes op te eten en een leeg
koekblik achter te laten.
Tevergeefs. Ze luisteren niet. Ze halen hun schouders op en roepen dat ze nog
steeds dorst hebben en ‘doe maar ranja, extra zoet, alstublieft, dank u wel.’
En ik? Ik trok het niet meer. De maat was vol. Vanmorgen, voor dag en dauw,
sloop ik op mijn sokken naar de zolderkamer. Ik barricadeerde de deur met
drie bakken speelgoed, zette een koptelefoon op en at een pak koekjes – zonder enige schaamte – helemaal op. In mijn eentje. In een zee van rust en stilte.
Je zult me er niet over horen klagen.
Kwan (1981) is getrouwd en moeder van twee kinderen. Ze zat op het
Dominicus College, studeerde daarna geschiedenis, maar doet tegenwoordig
“iets met cijfers” (business controlling). In haar blog kwangie.com schrijft ze
over haar leven.
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Vanaf nu plaatsen we
in elk nummer van
de Stenen Bank een
originele dierenfabel
van de hand van
verhalenverteller
Jacques de Vroomen.
Hij schrijft ze met
een leespubliek van
kinderen voor ogen.
Maar grote mensen
kunnen er zeker ook
schik aan beleven
– al was het maar
als u ze uw (klein)
kinderen voorleest!
De illustraties zijn
gemaakt door
Manuel Kurpershoek
en Simone Weijs.
Wij wensen u veel
leesplezier met
Jacques’ beestenboel.

Je weet nooit hoe een koe een haas vangt

N

oor had het van Bertha, Bertha van Stien en Stien weer van Marie.
En Marie? Dat ben ik even kwijt. Er liepen ook zoveel koeien in de
wei van boer Biet. Een van die koeien had de boer tegen de boerin
horen zeggen: ‘Je weet nooit hoe een koe een haas vangt.’ De boer was bij
het hooien zijn trouwring verloren. Hij liep die ring al dagen tevergeefs te
zoeken. Een bijna onmogelijke klus, begreep de koe, die de boer had horen
zeggen: ‘Je weet nooit hoe een koe een haas vangt.’ En omdat die koe niet ze
dom was als de boer dacht, begreep ze dat die zin eigenlijk heel beledigend
was voor koeien. Hazen vangen was best lastig. Maar, zo dachten kennelijk
de mensen, het allerlastigste was het voor domme koeien. De belediging
van boer Biet werd het gesprek van de dag onder de koeien in de wei. En ook
van de volgende dag en van de dag daarna. Koe Stien kwam met een voorstel. ‘We kunnen die belediging alleen ongedaan maken, als we een haas
vangen,’ zei ze. ‘Bijna iedere avond, zo tegen zonsondergang, komt Herman
de Haas uit het bos en rent de wei over. Die moeten we gaan vangen. Dan
zal de boer wat meer respect voor ons krijgen.’ ‘Maar Herman de Haas rent
wel tien keer zo hard als een koe’, antwoordde Bertha. ‘Dat lukt ons nooit.’
‘Dat lukt ons wel,’ zei Stien en koe Stien legde uit hoe ze het aan moesten
pakken. De koeien moesten een half uurtje voor zonsondergang een grote
cirkel vormen door allemaal tegen elkaar aan te gaan staan. Alleen aan de
kant van het bos moet de cirkel open zijn. Als Herman dan het bos uit rent,
rent hij de cirkel in en moet de cirkel zich meteen achter de haas sluiten.
Dan maken we de cirkel kleiner en kleiner. Tot de haas klem zit tussen een
paar koeien. ’Maar dan ontsnapt hij tussen onze poten,’ zei Marie. ‘Nee,’ zei
Stien die waarschijnlijk een hoogbegaafde koe was. ‘Als de cirkel zich sluit,
moeten de koeien in de binnencirkel op hun buik gaan liggen en de koeien
daarachter rechtop gaan staan. Dan kan Herman de Haas niet over de liggende koeien springen.’ Die avond, de volgende avond en ook de dag daarna
liet Herman zich niet zien. Maar de vierde avond lukte het. Herman de Haas
schoot de cirkel in. Snel sloten de koeien de cirkel, maakten die kleiner en
kleiner en… vingen de haas. En juist op dat moment passeerde boer Biet op
zijn tractor de wei met koeien. ’s Avonds in het dorpscafé vertelde de boer
aan een paar dorpsgenoten wat hij zojuist had meegemaakt. Het werd het
gesprek van de week, van de maand, van het jaar in het dorp. En als iets heel
erg lastig was en je niet wist hoe je het probleem moest oplossen, zei in dat
dorp nooit iemand meer: ‘Je weet nooit hoe een koe een haas vangt.’
Jacques de Vroomen

Zogezegd, zogenaamd

Coronataal
Jacques de Vroomen

Focusgroep Zwembad West

De toekomst van Zwembad West:
dit vinden de omwonenden!
Fred Huige

Al jaren is bekend dat het in onze wijk gelegen Zwembad
West aan vernieuwing toe is. Nog altijd is niet duidelijk
hoe deze vernieuwing eruit gaat zien. Wordt het bad op de
bestaande locatie gerenoveerd of wellicht herbouwd? Of
verhuist het zwembad naar een andere plek in Nijmegen?
Vragen die nog altijd onbeantwoord zijn, maar wel van
essentieel belang zijn voor Hees. Daarom is de focusgroep
Zwembad West geformeerd. Deze groep bestaat uit enkele
buurtbewoners die zich hebben verenigd en onderdeel
zijn van de werkgroep Leefomgeving van de Vereniging
Dorpsbelang Hees. In overleg met de bewoners in Hees
trachten wij het (dorpse- en groene) karakter van de wijk
zoveel mogelijk te behouden.
In juni van dit jaar is in opdracht van de gemeente de
nota Toekomstvisie Nijmeegse zwembaden uitgebracht.
Hieruit wordt duidelijk dat er in Nijmegen behoefte is aan
(meerdere) zwembaden. Men streeft ernaar om naast
het nog niet zolang geleden geopende Erica Terpstra bad
in Nijmegen-Oost andere baden aan te houden. Behalve
het zwembad in Oost beschikt Nijmegen over Zwembad
Dukenburg, buitenbad De Goffert en het in onze wijk gelegen Zwembad West. Als enige in Gelderland beschikt West
over een 50 meter bad.

willen wij als wijkbewoners hierop uitoefenen?
Reden waarom wij afgelopen september een enquête
hebben gehouden. In de nabije omgeving van het zwembad werden bewoners schriftelijk benaderd. Ook de ontvangers van de digitale nieuwsbrief van de vereniging is
de mogelijkheid geboden om aan deze enquête deel te
nemen. De belangstelling voor dit onderwerp was groot.
Ruim 365 bewoners hebben gereageerd en hun voorkeuren
aangegeven. De enquête legde de bewoners zeven opties
voor. Zij konden daarop reageren met scores van 1 (zeer
onaantrekkelijk) tot 5 (zeer aantrekkelijk). De opties waren:
− zwembad elders en vrijkomende grond gebruiken voor
uitbreiding van Park West;
− op de huidige locatie een nieuw in groen gebed zwembad te bouwen;
− renovatie van het zwembad op huidige plek;
− zwembad elders in Nijmegen en grond gebruiken voor
beperkte woningbouw laag;
− zwembad op andere locatie en uitgebreide woningvouw
laag op huidig terrein;
− zwembad elders en op vrijkomende grond beperkte
woningbouw hoog;
− zwembad verhuist en op huidige locatie hoogbouw,
waarbij gedacht moet worden aan winkels op de begane
grond met daarboven appartementen.

geënquêteerden vond dit de meest aantrekkelijke optie.
Een op de huidige locatie nieuw te bouwen zwembad
scoorde in dit kader 58%, terwijl 33% aangaf renovatie van
het zwembad aantrekkelijk te vinden. Als zeer onaantrekkelijk scoorde een winkelcentrum met hoogbouw 85%,
terwijl 56% van de deelnemers uitgebreide woningbouw
op het gehele zwembadterrein verre van wenselijk vindt.
Een uitgebreid enquêteverslag publiceren we binnenkort
op de site van de vereniging (www.dorpsbelanghees.nl)
www.dorpsbelanghees.nl).

Nauwlettend volgen
Wat doen wij met deze bevindingen? Wij zullen aan
de gemeente en politiek verslag uitbrengen van deze
enquête. In september heeft de focusgroep een politieke
avond van de gemeenteraad bijgewoond en gebruikgemaakt van het spreekrecht om haar visie op de toekomst
van het zwembad en de belangen van de wijk Hees aan te
geven. Bekend is dat de gemeente Nijmegen in september
opdracht heeft gegeven om een locatiehaalbaarheidsonderzoek voor eventuele (her)bouw van een zwembad in te
stellen. In de loop van de komende maanden dient hierover
meer duidelijkheid te komen. Als focusgroep zullen wij de
ontwikkelingen nauwlettend volgen en u als bewoners
op de hoogte houden via de website van de vereniging, de
digitale nieuwsbrief en de Stenen Bank.
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Corona heeft veel nieuwe woorden gebracht. Als
u die etenswaren, die al zo lang in de kast staan,
toch maar eens gaat gebruiken, bent u aan het
onthamsteren. Als er dan toch nog iets ontbreekt
en u gaat nog even naar de winkel, moet u dat wel
bemondkapt doen. Komt u onderweg een kennis
tegen, geef die dan alleen maar een ellebooggroet.
En hem of haar zeker niet aanhoesten. Passeert
u het verpleeghuis waar oma zit, dan maar even
een raamknuffel geven. Kunnen de aerosolen geen
kwaad doen. En thuis, de kinderen niet naar de
kapper sturen maar zelf knippen? Ik hoop dat ze u
daarna geen haarakiri noemen. En wat is minstens
even erg als honger? Huidhonger U weet het beter
dan Jaap van Dissel en Ab Osterhaus? Dan bent u
waarschijnlijk een bierviltjesviroloog.
Sterkte

Park

1,7

Bewonersenquête
De verwachting is dat het aantal zwembaden in Nijmegen
teruggebracht zal gaan worden. De grote vraag voor ons
als focusgroep is: wat gaat er met Zwembad West en het
omliggende terrein gebeuren en welke invloed kunnen en

1,3

1,4

Kende u vóór de uitbraak van de corona-epidemie
het woord afschalen? Ik wel. In mijn kinderjaren
werd bij mij thuis de zondagse maaltijd altijd afgesloten met pudding. En als je geluk had, mocht je
na afloop van dat wekelijks geluk de schaal aflikken. Dat noemden wij afschalen. Het was voor mij
wel even wennen aan Diederik Gommers als hij
het over afschalen had. De man keek er echter zo
serieus bij dat ik begreep dat het nieuwe afschalen
bepaald geen leuke bezigheid was. En je hoorde
het woord zo vaak dat je er echt wel achter kwam
waar dat afschalen op sloeg.

Nieuw zwembad
Renovatie

Onderstaande grafiek geeft een weergave van de uitkomsten van de enquête. (scoreweergave in schaal 1 t/m 5)
De enquête wijst uit dat de voorkeur van de bewoners
uitgaat naar uitbreiding van park West. Ruim 66% van de

Beperkte woningbouw (laag)

2,9

Uitgebreide woningbouw (laag)
4,3

Beperkte woningbouw (hoog)
Winkels incl. woningen

3,7

Het motto is: meedoen!

Wilma van Seters

STICHTING LEERGELD NIJMEGEN

Duurzame energie uit de wijk!

Stichting Leergeld bestaat in heel Nederland en vindt het belangrijk dat alle kinderen die opgroeien
in gezinnen met weinig geld, mee kunnen doen met jeugdactiviteiten op school en daarbuiten.
Ook de Nijmeegse Stichting helpt gezinnen met een laag
inkomen in alle stadsdelen van Nijmegen. Dat doen zij
door de kosten van activiteiten voor kinderen van 4 t/m 17
jaar te vergoeden. Sport, muziek, dans, zwemles, schoolreizen en andere schoolactiviteiten. Ook de artikelen die
deze kinderen daarvoor nodig hebben worden dan vergoed. Bijvoorbeeld: dansschoenen, sportshirts, een laptop
of een fiets als ze naar de brugklas gaan. Zij doen dit, zodat
alle kinderen mee kunnen doen met schoolactiviteiten
en clubs en verenigingen. De stichting kan dit werk doen
dankzij subsidies van de gemeente Nijmegen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid én donaties.
Nieuwe donateurs zijn altijd welkom. Zie: https://www.
leergeldnijmegen.nl/steun-ons.

Waarom zoeken jullie nu de publiciteit met advertenties in
alle wijkbladen van Nijmegen?
Marian Eijkemans: ‘Het is de eerste keer dat we dit doen,
en wel vanwege de coronacrisis. We willen mensen die het
nu financieel moeilijk hebben gekregen absoluut bereiken
om hun kinderen de kans te geven mee te blijven doen.
Je hoeft je ook nergens voor te schamen als je voor je kinderen een beroep op Leergeld doet. Het geld is ervoor en
we zijn er voor iedereen, dus ook voor zzp‘ers en kleine
zelfstandigen. Ik wil iedereen die van onze dienstverlening
gebruik wil maken daarom nadrukkelijk en van harte uitnodigen contact met ons op te nemen!’

V..l.n.r. Chantal Peters (Papierfabriek Nijmegen),
Marion Doveren, Walter van der Linden, Susan
Pot, Jan Bijl en Sander Veltmaat (allemaal
Duurzaam Hees)

Meedoen en erbij horen
Leergeld gelooft erin dat nú meedoen een investering is
om later ook mee te doen en erbij te horen! Aldus coördinator Marian Eijkemans. Ik vroeg haar: Wanneer is de stichting opgericht in Nijmegen en hoeveel kinderen hebben jullie
al bereikt?
‘Onze stichting bestaat al sinds 2005. Wij hebben in
2019 bijna 3.500 kinderen kunnen helpen. Uit onderzoek
is gebleken dat het aantal kinderen dat in Nijmegen in
armoede opgroeit rond de 4.000 ligt. Het streven van de
stichting is om al deze kinderen te helpen. Dankzij de inzet
van veel vrijwilligers kan Leergeld Nijmegen 85% van de
ontvangen donaties en subsidies direct aan de doelgroep
besteden.’
In verband met de coronacrisis gaan vrijwilligers niet meer
fysiek bij mensen met een aanvraag op bezoek. De vrijwilligers geven nu online uitleg over de mogelijkheden. Ook
vragen zij om een bewijs van het inkomen. De vaste medewerkers op kantoor doen de inkomenstoets en beslissen
over de toegang tot Leergeld.

Foto: Tijn Dekkers

Stichting Leergeld Nijmegen
Postbus 1111, 6501 BC, Nijmegen / (024) 323 76 44
info@leergeldnijmegen.nl | www.leergeldnijmegen.nl

Duurzaam Hees bracht onlangs op een zonnige dag een werkbezoek aan
het dak van de voormalige papierfabriek Sappi. Dat was een bijzonder
uitje! De bevlogen nieuwe eigenaren (het familiebedrijf EKI samen met
de evenementenlocatie Papierfabriek Nijmegen) hebben op het dak
van het immense gebouw zo’n 9.000 zonnepanelen gelegd en wekken
daarmee genoeg stroom op voor hun eigen duurzaam ingerichte bedrijf,
en nóg eens 800 huishoudens. Voor inwoners van Hees die zelf geen zonnepanelen willen of kunnen nemen op hun dak een mooie kans om toch
duurzame energie te gebruiken, want via Vandebron kun je de stroom
van de Papierfabriek afnemen! Ga naar www.vandebron.nl en krijg ook
nog eens eenmalig 100 euro korting!

Bestuur en team Stichting Leergeld Nijmegen
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en
vier bestuursleden. Het Team leergeld Nijmegen bestaat
uit:
− 5 parttime medewerkers (samen 2,8 FTE)
− 7 vrijwilligers op kantoor
− 7 intermediairs
De bestuurders werken onbezoldigd, vrijwilligers ontvangen een onkosten- en/of vrijwilligersvergoeding en medewerkers worden beloond volgens de CAO Sociaal Werk.

Duurzaam Hees neemt het voortouw in het verduurzamen van onze
wijk. In Hees is het goed wonen, maar op het gebied van duurzame
energie en energiebesparing valt nog genoeg winst te halen. We willen bewoners informeren, enthousiasmeren en motiveren om ook hun
steentje bij te dragen aan een mooiere en groenere buurt. Dit doen we
vanuit onze eigen motivatie en niet vanuit een commercieel oogmerk.
We willen onze eigen ervaringen delen en buurtbewoners betrekken
in gezamenlijke oplossingen. Kijk op www.duurzaamhees.nl voor meer
informatie over onze campagnes en activiteiten, en meld je aan voor de
nieuwsbrief.
Susan Pot
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Eten en drinken uit Voedselbos Novio

Column | Henk Termeer
De buurt die bleef

Sleedoornpasta met sinaasappel
– Recept voor 4 potten van ¼ liter –
Bereiden
Tip: sleedoornbessen zijn over het algemeen in oktober
rijp. Als de vruchtjes in het wild dan nog geen nachtvorst
hebben gehad, stimuleer dan een winterse speldenprik
door ze 48 uur in het vriesvak te leggen.
De sleedoornbessen wassen en in ¼ liter water met deksel op de pan ca. 15 minuten laten koken. Afgieten in een
vergiet, de vloeistof opvangen en de vruchtjes door het
vergiet wrijven. Laat de fruitpuree (ca. ½ liter) minimaal
30 minuten afkoelen.
In de tussentijd een sinaasappel wassen met heet water,
droogwrijven en de schil raspen. Alle sinaasappels uitpersen (ca. ¼ liter sap nodig). Het vanillestokje in de lengte
halveren en het merg eruit schrapen.
Verwarm sleedoornpuree, sinaasappelsap en -rasp, vanillestokje en -merg, kaneel en geleisuiker in een steelpan en
laat het mengsel al roerende koken tot het bruist (ongeveer 4 minuten). Doe de puree in glazen potten met twistoff deksel, sluit ze en laat ze 5 minuten op de kop staan.
Draai de potten weer om en laat de sleedoornpasta afkoelen. Op een koele plaats blijft hij wel een paar maanden
goed, maar aangebroken potten moeten binnen enkele
dagen opgemaakt worden.
Sleedoornpasta smaakt goed op brood, maar is ook lekker
in een yoghurt-, of kwarkdessert en is de ideale finishing
touch bij wildgerechten.

Ingrediënten
− 1½ kilo sleedoorn
bessen (zie de tip)
− 3 biologische
sinaasappels
− 1 vanillestokje
− 1 tl kaneelpoeder
− 350 gram geleisuiker
(3:1 te koop bij REWE,
Kranenburg)

Er is onlangs een boek verschenen dat de vrij korte
geschiedenis in beeld brengt van de buurt Jerusalem.
Dat verhaal begint in 1936 met de eerste bouwplannen, maar krijgt pas vaart als er enkele jaren na de
oorlog met spoed heel veel woningen moeten komen.
Dat was nodig om veel inwonende gezinnen, vaak uitgebombardeerde bewoners van de binnenstad en ook
ontheemde Indische Nederlanders, in onder te brengen. De ruimte daarvoor werd gevonden op de helling
van het Heseveld, de landelijke en agrarische achtertuin ten zuiden van moederdorp Hees. Men bouwde er
de eerste prefab-woningen van Nijmegen. De vroege
foto’s van die talrijke witte blokjes op een hellende
heuvel laten inderdaad een soort kibboets zien en dat
verklaart de volkse benaming Jerusalem. Over die nog
geen tachtigjarige geschiedenis hebben de auteurs
een fraai boekje opengedaan. In heel veel foto’s en
verhalen laten ze eerst de buitenkant van de buurt
zien, de laagbouw en de bescheiden hoogbouw. Maar
daar blijft het niet bij, want ze tonen daarna
- en dat is redelijk uniek - ook de binnenkant van de huizen: de inrichting
en de aankleding, de bewoners en hun
gezamenlijke bezigheden. Het boek
‘Jerusalem, een buurt die bleef’ komt
ook op een goed moment. Namelijk
net nu het besluit gevallen is om de
wijk in de oude stijl maar gemoderniseerd en milieuvriendelijk te herbouwen. Ook voor de bewoners van Hees
van harte aanbevolen.
Jan Peters, Hans Wegman, Jerusalem.

De buurt die bleef. Nijmegen 2020
(117 pagina’s). Te bestellen via
Jerusalemnijmegen2021@gmail.com
www.jerusalemnijmegen.nl.
zie ook www.jerusalemnijmegen.nl

Dr. Henk Termeer (1949) is gepensioneerd en
actief als historicus. Hij woont in Hees, is gehuwd
en vader van drie inmiddels volwassen kinderen. Hij publiceerde eerder boeken en artikelen
over de geschiedenis van Nijmegen, Hees en
het Zuiden van Nederland met enige nadruk
op de recente geschiedenis en de periode rond
de Tweede Wereldoorlog.
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Focusgroep Groen achter de Beuken

Reactie op “Bouwen achter
de beuken”
Wilbert Swart
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nenbank

| september

2020

Een belangrijke aanleiding om de
Vereniging
Dorpsbelang
Hees dertig jaar
gelden op te richten
was de bescherming van het groene karakter van
ons dorp. De plannen van de projectontwikkelaar CPO
e
De La nt ee rn
Toekomstmuziek
om op het terrein achter Villa de Beuken
aan Kerkstraat 5 een appartementencomplex te ontwikkelen (zie: de Stenen Bank, september 2020) baren ons in dit
opzicht grote zorgen.
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De huidige investeerders van CPO Toekomstmuziek hebben bij de aankoop van het perceel achter ‘De Beuken’ en
vooruitlopend op de bouwplannen bedongen dat nagenoeg al het groen voor de eigendomsoverdracht verwijderd moest zijn. Daar is meteen mee begonnen, zonder
dat de buurt daarvan adequaat op de hoogte is gesteld.
Er werd slechts meegedeeld dat er groen zou worden verwijderd en dat dit enige overlast kon opleveren. De vogels,
eekhoorns, egels, vleermuizen en tal van andere dieren
moesten van de ene op de andere dag op zoek naar een
ander onderkomen en er ontstond een enorme kaalslag.
In een informatief gesprek met drie van de investeerders,
bestuurslid Roel van Tiel en ondergetekende is duidelijk
geworden dat CPO Toekomstmuziek achter ‘De Beuken’
een appartementencomplex van tien appartementen, plus
extra gastenkamers en een gezamenlijke ruimte wil bouwen. Een bouwvolume ter grootte van anderhalf keer ‘Villa
de Beuken’, op een bouwvlak dat niet als zodanig in het
vigerende bestemmingsplan is opgenomen. Vijftien jaar
geleden is er een vergelijkbaar bouwplan geopperd. Dit
is toen vooral dankzij de inspanningen van de vereniging
tegengehouden.

In het lustrumnummer van de Stenen
bank drukten we een mooi gedicht af van
Francine van der Heijden. Ze schreef het ter
gelegenheid van de herdenking van de crash
van de B52 op Hees in september 1944. Dat
smaakte naar meer vond de redactie en de

appartementencomplex niet strookt met het groene
dorpskarakter van Hees. Daarom heeft de vereniging de
focusgroep ‘Groen achter de Beuken’ in het leven geroepen. De focusgroep is aangehaakt bij de Werkgroep
Leefomgeving.
De focusgroep heeft – nu zij op de hoogte is van de precieze plannen – grote bezwaren tegen het voorgestelde
bouwwerk. Niet alleen is het groen ernstig getroffen, ook
het zicht en de privacy van omwonenden zullen door het
bouwwerk worden aangetast. Het gaat daarbij niet alleen
om een gebouw van forse omvang dat impact heeft op
de zichtlijnen vanaf de Kerkstraat. Het gaat ook om de
ontsluiting van het perceel, de impact op de toekomstige
ontwikkeling van aanliggende terreinen en het behoud en
herstel van ons groen. Dat wil zeggen: het groene karakter
van heel Hees!
Het voorgenomen bouwwerk moeten we als Hees niet
willen op deze plek. Stel dat we dit zouden toelaten: wat
betekent dat dan voor de ontwikkeling van het zwembadterrein, het terrein achter het Sint-Jozefklooster en onze
parken? De focusgroep zal de gemeente oproepen een
integrale visie op dit deel van Hees te ontwikkelen en niet
terug te komen op eerder gemaakte afspraken over ‘tuindorp Hees’ als een groene wijk met een dorps karakter.
Daarbij kunnen diverse plannen en mogelijkheden worden meegenomen, maar op voorhand moet de gemeente
afzien van onomkeerbare beslissingen, zoals het toestaan
van de ideeën van CPO Toekomstmuziek.

Wilt u zelf actief meepraten over de ontwikkelingen,
meldt u dan aan voor de focusgroep. Dit kan door een
bericht te sturen aan: wilbert.swart@gmail.com.

conceptie van deze poëzierubriek was een
feit. We noemen haar: De pen op de tong;
een uitnodiging aan alle dichtende lezers en
lezeressen van dit blad – jong, oud, beginnend of ervaren – hun zielenroerselen met

De pen op de tong
Poëzie uit en over Hees
Deze eerste keer een gedicht van Jef van Kuyk uit
zijn serie Dijkgedichten. Hij zegt daarover:
‘Zondagsmorgens fiets ik over de dijk langs de Waal.
Al rondkijkend vallen me gedachten in, die ik aan mijn
iPhone toevertrouw. (Genen transporteren erfelijke
eigenschappen, memen culturele...)’

ons te delen. Het mag groots, scherp en
meeslepend, om… op poëtische wijze/ dat
wil zeggen/ eenvouds verlichte waters/ de
ruimte van het volledig leven/ tot uitdrukking

De dijk weet van niets

(te) brengen, om met Lucebert te spreken. Of
klein, lief en grappig (Ik wou dat ik twee hondjes was,/ dan kon ik samen spelen.). En alles
daartussenin. Als je gedicht (in de verte) iets
met Hees heeft te maken is dat mooi, maar
het hoeft niet. Kortom: maak van je hart
een woordkuil en mail je gedichten naar de
redactie!

Ik fiets langs de dijk
Konijnen flitsen voorbij
Ze zijn met velen één
de schapen grazen of rennen
En blaten naar elkaar
De ganzen liggen lekker in het gras
Van de vele bomen
die gekapt worden
Staat er één nog overeind
Een meem slaat in.
De dijk weet van niets.
Jef van Kuyk

Als omwonenden vinden wij de bouwplannen niet
passen in Hees. Wij zijn blij dat het bestuur dit standpunt onderschrijft en ook van mening is dat het
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Dik doen over eenvoudige natuurkunde

Vijf Generaties

Nu is het ene weefsel het andere niet (zo vaag is het inderdaad), maar het laat zich raden dat met een oortje bellen
een goed idee is en dat je je kinderen een niet te sterke
telefoon moet geven (zie voor verschillende tips in kennisplatform.nl en de SAR-waarden van
mobieltjes in ahealthylife.nl).

Dick van Eck | Tekening: Joop van Eck

Dit keer niet over betovergrootouders, maar over telefoongeneraties. Er is veel
over te doen de laatste tijd: 5G. GSM-palen worden in brand gestoken, rapporten
worden gepubliceerd. Waar gaat het eigenlijk over? Is 5G nu gevaarlijk of niet? De
meningen zijn er, hoe kan het ook anders, over verdeeld.

De wereld om ons heen is vergeven van apparaten met
elektromagnetische straling die gebruikt wordt om ons
met elkaar te verbinden. Denk aan: telefoon, GPS, radio,
WiFi, bluetooth. Je kunt het zo gek niet bedenken: gor‑
dijnen gaan op commando dicht, de kachel steek je op
afstand aan, je energieverbruik of de opbrengst van je
zonnepanelen in Hees kun je op de Galapagos eilanden
aflezen. Het betekent dat de wereld overloopt van zender‑
tjes en ontvangertjes die door middel van grote compu‑
tersystemen met elkaar in verbinding staan. Doe je er niet
aan mee, dan ben je ouderwets, te oud of te maatschap‑
pijkritisch, òf je bent hypergevoelig voor straling, want die
mensen zijn er ook (elektrohypersensitiviteit (EHS)).

5G

een draagfrequentie van zo’n 0,9 GHz
(0,9 m
 iljard trillingen per seconde) of
een golflengte van (0,33 meter)*). Bij
hele lage frequenties kun je geen
data versturen en bij veel hogere
frequenties lopen de golven vast
in de atmosfeer (denk aan licht
in de mist).
Dat het om veel data gaat kun
je in de grafiek zien. In 2019 was dat
760 Petabyte (1 Pbyte= 1.000.000.000.000.000 byte
(computerwoorden)).
Een hoogspanningsmast aan de Energieweg met een GSM-paal in top

1G en 2G
Vroeger (zo’n dertig jaar geleden) hadden we telefoon aan
een draadje van de PTT dat uit de grond kwam. Soms zag
je een draadloze ‘baksteen’, die alleen was voorbehouden
aan oom agent of de huisarts. We spreken over de eerste
generatie, 1G: alleen bellen (vanaf 1980). Het duurde niet
lang of de eerste mobiele telefoons deden hun intrede en
de eerste GSM (Global System for Mobile Communications)
palen zagen we uit de grond verrijzen, op bijvoorbeeld
flatgebouwen, kerktorens, of hoogspanningsmasten.
Dat was de tweede generatie, 2G: digitaal bellen met
SMS‑berichtjes (vanaf 1991). De digitaal versleutelde
gesprekken konden in tegenstelling tot 1G niet meer zo
eenvoudig worden afgeluisterd.

3G en 4G
Toen iedereen ook nog eens internetdata over het tele‑
foonnet wilde sturen kwam 3G (vanaf 2003) en vlot daarna
4G (vanaf 2010) op de proppen. Nederland is een van de
best overdekte landen als het over mobiele telefoonver‑
bindingen gaat met GSM-zendmasten. Het oversturen
van data gebeurt met een bepaald protocol, dat ervoor
zorgt dat alle data veilig en voordelig van A naar B kun‑
nen (en omgekeerd). Die protocollen worden steeds
geavanceerder en daarvoor heb je radiogolven nodig met
18
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Een smartphone heeft een scala aan zendertjes en ontvangertjes met protocollen (WiFi, Bluetooth, GPS, 3G, 4G)
om met alles en iedereen draadloos te kunnen ‘praten’
in alle landen van de wereld. De meeste elektromagnetische straling die je als mens oploopt komt niet van
een zendmast, maar van die telefoon, die je tegen je oor
houdt.

mobieltjes een vierhonderdmaal zo sterke straling uit,
die weliswaar heel braaf in het keukenkastje blijft, maar
wel in staat is om water snel te laten koken en pizza’s
razendsnel te ontdooien.
Voor zendende mobieltjes is een veiligheidsnorm bedacht:
omdat telefoonstraling wordt geabsorbeerd door waterig
weefsel, wordt weefsel waar het tegenaan wordt gehouden warmer (zoals bij de magnetron). Een smartphone
zendt zoveel elektromagnetische straling uit, dat een kilo
weefsel ongeveer 1 Watt aan vermogen opneemt (een
kopje thee een paar graden opwarmen in een half uur!).
Sommige telefoons stralen minder, andere meer. Het
maximaal toegestane vermogen (Specific Absorption Rate,
SAR) is 2 W/kg weefsel (dat wordt overigens nooit gehaald).

Bij de in aantocht zijnde
vijfde generatie (5G) wordt
een nog sneller protocol
gebruikt. In principe kunnen dezelfde frequenties rond
de 0,9 Ghz worden gebruikt (en ook
hogere van 3,5 en 26 GHz). Om dat te kunnen realiseren zijn er meer masten nodig
waarbij antennes in bosjes tegelijk (arrays)
hun signaalpakketjes heel gericht naar mobieltjes
kunnen sturen. Tot nu toe is er heel weinig bekend
over wat zendmast-straling op langere termijn met de
gezondheid doet. Na dertig jaar ‘zendpalen’ zien we nog
geen massale impact op de volksgezondheid. Dat neemt
niet weg dat bij iedere nieuwe technologische ontwikkeling, zoals 5G en hoger, er heel zorgvuldig moet worden
gekeken naar de impact op de gezondheid van de bevolking. De commerciële belangen zijn enorm. Providers
geven miljarden uit aan te veilen frequentiebanden en
smartphone-fabrikanten ruiken nieuwe kansen voor nog
snellere toepassingen met nog duurdere mobieltjes.

6G
Er is inmiddels ook een zesde generatie netwerk op komst
die op 35 GHz frequentie gaat werken. Je kunt je daarbij
afvragen of het nog sneller moet en kan. We zullen er nog
wel een tiental jaren op moeten wachten voordat iedereen
bionisch met elkaar in contact staat en we in een ‘virtual
reality’-wereld leven met zelfrijdende auto’s en zelflerende drones.
Dick is een golffysicus, die ooit in zijn Nijmeegse Philipstijd
veiligheidsadviseur was voor niet-ioniserende (dat is
“niet-radioactieve”) EMS.

Bronnen: Wikipedia: 0G t/m 6G, SAR, telefonie | ahealthylife.nl/complete-lijst-sar-waarden-mobiele-telefoons |
antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/resultaten-metingen-straling-antennes | acm.nl/sites/default/files/
documents/telecommonitor-2019-q3-q4.pdf | kennisplatform.nl/hoe-kan-ik-anders-omgaan-met-mobiele-telefoons

SAR
De hoeveelheid elektromagnetische straling die een
telefoon uitzendt is heel laag, maar dat die gevaarlijk
kan zijn, wordt geïllustreerd door een magnetron. Dit
apparaat zendt met vergelijkbare frequenties als die van

Met dank aan Wim Fleuren van Vitalitools (een bedrijfje in stralingshygiëne) aan de Wolfskuilseweg
*) De frequentie (f) en de golflengte (L) van elektromagnetische straling (EMS) zijn met elkaar verbonden
door de relatie f x L = c, waarbij c de lichtsnelheid is (300.000.000 meter/sec)
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Geldzorgen?
Gemeente Nijmegen heeft 8 vergoedingen
waar jij mogelijk gebruik van kunt maken.

Heb je een kind dat door ziekte of een
handicap niet alleen naar school kan gaan?
Dan heb je als ouder mogelijk recht op
een vergoeding voor reiskosten of
aangepast vervoer.

Extra tip:
Voor de kosten van onderwijs, sport en hobby’s
van je kind heb je mogelijk recht op
vergoedingen van Stichting Leergeld.

Individuele
inkomstentoeslag

Kinderopvangregeling

Deze vergoeding kun je aanvragen
als je niet kunt werken door
sociale of medische redenen,
of als je een re-integratietraject
of inburgeringscursus
volgt.

Deze toeslag is maximaal € 515
per jaar en geldt als je al drie
jaar weinig inkomsten hebt
en weinig kans op
verbetering.

Bijzondere bijstand

Individuele
studietoeslag

Studeer je en kun je door ziekte
of een handicap je studie niet
combineren met een bijbaan?
Dan kun je bij ons terecht voor
een studietoeslag.

Busvoordeelabonnement

Meedoenregeling

Jij betaalt € 15 per jaar, wij de rest.
Met je abonnement reis je gratis met
de bus binnen de gemeente Nijmegen
en naar omliggende dorpen.

Dit is een tegoed van
€ 150 per jaar voor
dagjes uit, cursussen
en activiteiten.

Je kunt onverwacht te maken krijgen
met hoge kosten. Bijvoorbeeld door
vervanging van je koelkast, ziekte of
rechtsbijstand. Als je deze niet
kunt betalen, heb je misschien
recht op bijzondere bijstand.

Collectieve aanvullende
ziektekostenverzekering
Met een laag inkomen kun je hier
recht op hebben. Wij betalen
dan mee aan je verzekering.

Geldzorgen?
Bel 024-3298001 voor persoonlijk advies of ga naar

Samen
komen we eruit.
nijmegen.nl/geldzorgen
voorBel
meer024-3298001
informatie.
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding kijken wij naar je inkomen. Bij sommige vergoedingen ook naar je vermogen.
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Kroniek van een actie
Jan Mengde

Niet meer
bang voor
post.

Leerlingenvervoer

Focusgroep Daklozenopvang Schependomlaan 83

28 oktober kregen de direct omwonenden van Schependomlaan 83 (het
voormalige pand van Zahet) via een brief van de gemeente meegedeeld
dat het pand voor de duur van twee jaar beschikbaar is gesteld aan de
zorginstelling IrisZorg. Dit besluit is genomen door burgemeester en wethouders op 27 oktober. IrisZorg gaat het pand huren voor 24-uurs opvang
van dak- en thuislozen.

2 november: eerste digitale
bewonersavond, georganiseerd
door de gemeente.
Op maandagavond 2 november organiseerde de gemeente een online bewonersavond. Wethouder Visser vertelde
dat het om een definitief besluit ging.
IrisZorg lichtte toe dat het gaat om een
wisselende groep daklozen die drie
maanden aan hun toekomst kunnen
werken. Bij een aantal bewoners zou
zogenoemde lichte tot matige verslavingsproblematiek spelen. Overdag
zullen er twee beroepskrachten zijn,
’s nachts één. Omdat er al 17 kamers
zijn, kan IrisZorg het pand vanaf
ongeveer 1 december 2020 in gebruik
nemen. Ook de politie en het toezicht
kwamen kort aan het woord.
Men wilde nog uitbreiden naar 10 extra
opvangplaatsen, maar daar is een extra
vergunningsaanvraag voor nodig,
waarbij omwonenden formeel inspraak
hebben. Na heftige bezwaren leek dit
uitbreidingsplan schielijk te worden
ingetrokken, althans op die avond.
Buurtbewoners vragen zich af hoe het
kan dat een dergelijk besluit genomen
is zonder dat er enig overleg is geweest.
Men voelt zich overvallen. En worden
grote zorgen geuit over de veiligheid en
de verdere invloed op de wijk.
Veel vragen kwamen op de avond zelf
niet aan de orde, maar werden via een
chat gecommuniceerd met de gemeente. Dezelfde avond wordt een actiegroep gevormd met ondersteuning van
de Vereniging Dorpsbelang. Binnen een

week groeit deze groep uit tot dertig
mensen.

5 november: eerste digitale
bijeenkomst van omwonenden.
Nadat de heftigste verontwaardiging
over de gang van zaken geluwd was,
hebben we meerdere lijnen uitgezet:
-	Juridisch: aanvankelijk leken er mogelijkheden om het besluit terug te
draaien op juridische gronden. Vragen
over onduidelijkheid in de vergunningen werden door de gemeente
niet beantwoord. Uiteindelijk blijkt de
enige mogelijkheid om het besluit te
doen herroepen omdat het gebaseerd
is op onvolledige informatie: geen
risicoanalyse, in het besluit wordt niet
genoemd dat het om verslaafden gaat.
- Draagvlak door een handtekeningen
actie: binnen 4 dagen werden er 400
handtekeningen opgehaald.
-	Politiek: raadsleden gaan we individueel benaderen. Op 11 november
kunnen we onze visie inbrengen in
de raadscommissie.
-	Inhoudelijk: een laagdrempelige en
kortdurende opvang voor mensen
met complexe problemen hoort niet
in een woonwijk, ook niet in Hees.
Zelfs bij goede samenwerking van
gemeente, zorginstelling en wijkbewoners zijn er voorbeelden van
opvangprojecten die uiteindelijk
toch opgeheven moesten worden
omdat ze onhoudbaar bleken wegens
teveel overlast en kleine criminaliteit. Bovendien zijn er in Hees al heel
wat maatschappelijke instellingen:
crisisopvang, beschermd wonen,
dagopvang, dagbesteding.

9 november: tweede digitale
bijeenkomst van omwonenden.
We wisselen uit over de acties die de
afgelopen dagen ondernomen zijn.
Belangrijkste onderwerp is de notitie
voor de gemeenteraad. Een groep van
drie gaat een notitie schrijven met de
elementen die in deze bijeenkomst
besproken zijn. De notie gaat zowel
over het gebrekkige proces als over de
grote risico’s van deze doelgroep in een
woonwijk.

11 november: raadscommissie
Marjon Otten presenteert de notitie
met een appel aan de raad om alsnog
een locatie te zoeken die meer geschikt
is voor deze doelgroep, dus buiten een
woonwijk. Vanwege Corona mogen
er geen extra supporters in de zaal.
Raadsleden horen het verhaal aan,
maar een ingrijpende koerswijziging
van de coalitie is niet te verwachten.

12 november: tweede digitale
bewonersavond, georganiseerd
door de gemeente
In deze bijeenkomst, met ingehuurde
gespreksleiding en subgroepen, waar
zestig bewoners deelnamen, bood de
gemeente de gelegenheid om zorgen
en aanbevelingen te inventariseren.
Veel deelnemers konden zo aan het
woord komen. Aan het slot bleek de
samenvatting van de knelpunten
echter danig afgezwakt en positief
ingekleurd. Een aantal omwonenden
had geen enkel vertrouwen in de
bereidheid van de gemeente om verantwoordelijkheid te nemen voor onze
zorgpunten. Andere bewoners stelden
voor om toch op deze wankele basis,
en zonder een formeel convenant tussen alle partijen, samen met IrisZorg
de knelpunten te gaan aanpakken.
Wordt zeker vervolgd. Meer (vervolg)
informatie vindt u ook op de website
en in de nieuwsbrief.

de stenenbank

| december 2020

21

Werkgroep leefomgeving

V I J F T I G
T I N T E N
G R O E N

De zomerslaap voorbij
Roel van Tiel

Het lijkt alsof vrijwel iedereen wakker is geworden uit de zomerslaap. Wat gebeurt er
ineens toch weer veel in Hees! Hierbij een samenvatting van de ontwikkelingen sinds het
jubileumnummer van de Stenen Bank in september.

Cor van der Donk

‘Hallo buurman, komt er nog wat uit je pen gevloeid???’ Henk.
‘Ik ga er vandaag voor zitten, zei hij schaamtevol.’

Parkeerbeleid
Er is contact opgenomen met de
gemeente en dit heeft geleid tot een
gesprek met wethouder Tiemens,
samen met de wijkraden van het
Waterkwartier en de Wolfskuil.
Resultaat: de oorspronkelijke parkeernota is van tafel gegaan! Er komt (voorlopig) géén betaald parkeren in Hees en
daar is de werkgroep Leefomgeving erg
content mee. Beste mevrouw Tiemens:
dank dat u wilde luisteren, laten we
vooral contact houden en zorgen dat
we volgende keer eerder om de tafel
zitten voor ‘het geluid van Hees’.

Bouwplannen ‘Hertenweitje’
Bredestraat
De Omgevingsdienst Regio Nijmegen
(ODRN) heeft een standpunt ingenomen. Er heeft een gesprek plaatsgevonden en de gezamenlijke conclusie is
dat de ODRN en de VDH geen heil zien
in een wijziging van de bestemmingsplannen die het bouwen van nieuwe
woningen mogelijk zou maken. Dit is in
een brief medegedeeld aan de indiener
van de bouwplannen.

Focusgroep Mobiliteit/
Sluipverkeer

op de Voorstadslaan om doorgaand
verkeer te weren en de snelheid te verlagen naar 30 km per uur.

Focusgroep Zwembad-West
De focusgroep heeft onder omwonenden van het zwembad een enquête
gehouden met de vraag wat de buurt
wenselijk zou achten. Resultaten en
ontwikkelingen vindt u elders in deze
Stenen Bank.

Focusgroep Benzeen
Focusgroep Achter de Beuken
Goed nieuws! Dura Vermeer heeft
haar verzoek tot verruiming ingetrokken na druk van pers (Omroep
Gelderland en De Gelderlander) en
vragen in de raad (o.a Partij voor de
Dieren, VoorNijmegen.Nu, de PvdA,
Stadspartij Nijmegen en zelfs de fractie
van GroenLinks). Het is nu echter wel
de vraag hoe de gemeente Nijmegen
het oorspronkelijke probleem – te veel
uitstoot – gaat aanpakken. Een brief
met die vraag is aan de gemeenteraad
gestuurd, mede namens inwoners
van Neerbosch-Oost, Waterkwartier,
Weurt en kinderdorp Neerbosch. We
houden u via de nieuwsbrief op de
hoogte.

Terrein achter Krayenhoff
Er is een gesprek met de gemeente
geweest. De gemeente geeft aan dat
er budget is om het fietspad op de
Schependomlaan door te trekken op
het laatste stuk. Dit zal helaas op z’n
vroegst in de tweede helft van 2021
plaatsvinden. Wel wordt er op korte
termijn een inritconstructie ingericht
22
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spraken die ooit met het vorige college zijn gemaakt. Aangezien deze
grond bestemmings-technisch al een
bedrijfsbestemming had verkregen,
zien wij juridisch weinig mogelijkheden
de verkoop voor dit doel tegen te houden. Het is jammer dat de gemeente
haar eigen vers geformuleerde ambities, ‘reductie van hittestress’, ‘vergroening van de laanstructuren’ en ‘het
versterken van de groene corridors’,
daarmee meteen bij het oud vuil zet.
Geen daden, maar woorden…

Wethouder Vergunst (Groenlinks)
heeft de VDH meegedeeld dat de grond
achter voetbalvereniging Krayenhoff
(waar nu de aarden geluidswal ligt)
door de gemeente Nijmegen wordt verkocht om er een bedrijf op te vestigen.
Dit gaat lijnrecht in tegen de af-

Naar aanleiding van een gesprek met
dhr. Jansen is een nieuwe focusgroep
‘Achter de Beuken’ opgericht. Ook hiervoor vindt u een update elders in deze
Stenen Bank. Het VDH-bestuur is tegen
de huidige plannen en staat pal achter
deze focusgroep.

Focusgroep Daklozenopvang
Schependomlaan 83
Op 2 november deelde de gemeente
tijdens een Zoom-overleg mee dat er
op korte termijn een (tijdelijke) opvang
komt voor verslaafde daklozen op
de voormalige Zahet-locatie aan de
Schependomlaan. Er is een nieuwe
focusgroep opgericht, waarvoor zich
al tientallen Heesenaren hebben aangemeld. Zie ook elders in deze Stenen
Bank.

Ter nagedachtenis aan
Toon van den Berg
Mieke Welschen

Op 23 september jongstleden overleed Toon van
den Berg, 87 jaar oud werd hij. Ruim de helft van
zijn leven woonde hij in Hees aan de rand van
Park West en vlakbij stichting Overal. Hij was
medeoprichter van onze Vereniging en ijverde
ook daadwerkelijk vele jaren voor behoud van het
dorpse karakter van Hees.
Als buitenmens in hart en nieren zette hij zich
in voor groen en park West, hij was trots op de
volkstuinen en genoot van de oogst uit het park.
Van bramen, mirabellen, peren en vele groentes
maakte hij de lekkerste jams en chutneys.
In de jaren na zijn pensionering (hij was opzichter
bij Rijkswaterstraat) was hij beheerder en onderhoudsman van stichting Overal: een duurzaam
mens, hij streefde naar restauratie, herstel en
hergebruik.
Hij was volbloed antiquair, had zelfs een
eigen winkel, ‘de Sprong’ aan de toenmalige
Rivierstraat. Toon was een bekend gezicht in
Hees en we gaan hem missen. Zijn aandacht en
brede, ook politieke interesses, zijn vriendelijkheid en benaderbaarheid, tekenden hem.
Hij was een kleurrijk mens.

Een terugkomend ritueel. Eerst geeft Henk; buurman, schrijver én redactielid van de Stenen Bank, heel keurig en ruim
van tevoren de deadline aan en vervolgens heb ik op die dag
of net ervoor nog een extra uitnodiging nodig. In mijn reactie kies ik dan ook bewust voor de derde persoon, kan ik de
schaamte met mezelf als eerste persoon delen.
Toch heeft het ook zo zijn voordelen; lastminutewerk.
Vorige week, of weken daarvoor zou ik jullie wellicht verveeld hebben met de zoveelste mening over het surreële
opruiend gedoe in Amerika rondom de verkiezingen. Nu
kan ik volstaan met het actuele nieuws dat Joe Biden en
Kamala Harris gewonnen hebben, wetend dat dit ook niet
meer zo actueel is als de Stenen Bank bij u in de brievenbus glijdt. Een column in een kwartaalblad heeft altijd iets
mosterd-na-de-maaltijdachtigs.
Trouwe lezers zullen niet verbaasd zijn dat ik blij ben met
deze president-elect, en nog blijer met de vice-president. Het
fatsoen krijgt een nieuwe kans; waarheid weer gebaseerd op
waarneming en waarden, feiten in plaats van meningen…..
maar dat is nog altijd in het verre Amerika.
De komst van de opvang voor dak- en thuislozen in ons rustige Hees is another cup of tea. Hoe verhoud ik me daartoe?
Welke waarden laat ik prevaleren. De zorg van een buurtgenoot is ook mijn zorg, en toch ga ik geen petitie ondertekenen
tegen de komst. Ik zal een zekere aarzeling niet ontkennen en
natuurlijk heb ik me ook de vraag gesteld wat ik zou doen als
het pal voor mijn deur komt. Helaas kan ik dan alleen maar uit
het diepst van mijn hart hopen dat ik dezelfde keuze maak.
We kunnen niet anders dan letterlijk ruimte geven aan mensen die minder bedeeld of bevoorrecht zijn dan wij. Mogelijk
is het fatsoen dat ik op veel manieren terugzie in onze wijk en
de rust die dit met zich meebrengt helend voor mensen die
op een of andere manier de weg zijn kwijtgeraakt. Alertheid
kan nooit kwaad, evenals goede monitoring, maar laten we
beginnen met een welkom.

We kunnen een probleem niet oplossen met de
denkwijze die het heeft veroorzaakt.
(Albert Einstein)
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Kribjesroute 2020 - 2021

Licht in de donkere decembermaand

Zorg bij u thuis

Chantal de Hommel

In deze decembermaand waarin we zoveel mogelijk thuis moeten blijven en Kerst en Nieuwjaar anders zullen zijn dan
voorgaande jaren, zorgt de organisatie van de Kribjesroute voor kleine lichtpunten. In diverse voortuinen en achter
ramen zullen er ook dit jaar weer prachtige, bijzondere en grappige kribjes te bewonderen zijn. En natuurlijk kun je weer
deelnemen aan de puzzeltocht. De Kribjesroute is inmiddels een begrip in de wijk Hees en de feestelijke opening op
vrijdag 18 december gaat ook dit jaar, aangepast aan de coronaregels, door!
De opening ziet er dit jaar wel anders uit. Samen chocomel
en glühwein drinken is er helaas niet bij, maar op vrijdag
18 december zal er bij de kerststallen wel iets bijzonders
te zien zijn: kinderen die kerstliedjes op hun blokfluit
spelen, een optreden met een kerstverhaal en verkoop van zelfgemaakte kerstballen. Ook
zijn er plannen voor een levende
kerststal. Heesenaren en
omwonenden zijn van
harte uitgenodigd om
tijdens de feestelijke avond langs

kerststalletjes te wandelen en verrassende en bijzondere
optredens te zien. Na vrijdag kunnen belangstellenden de
route zelf lopen en kun je de letters verzamelen waarmee
je de spreuk kunt ontrafelen en mooie prijzen kunt winnen.
Wilt u ook meedoen met een kerststal in uw tuin
of achter de ramen? Of wilt u zich nog
opgeven voor deelname aan de openingsavond en een klein optreden
verzorgen op uw oprit?
Meld u zich dan aan:
www.kribjjesroute.nlmeedoen.
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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.

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

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

Horen als vanouds

De redactie draagt deze sponsors een warm hart toe. Zij maken het mede mogelijk
dat we de Stenen Bank kunnen maken. Wilt u uw bedrijf ook meer gezicht geven in
Hees en ons werk steunen? Uw advertentie is welkom!

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

Uw advertentie in

de Stenen Bank?
te huur: groeps- en praktijkruimte

Dat kan!

Anne Hoekstra
Gecertificeerd/gediplomeerd (sport)masseur

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

Bel of mail voor meer
informatie:
024-3779839 | secretariaat@
dorpsbelanghees.nl
of kijk op onze website:
www.dorpsbelanghees.nl

yoga | cursussen | massage | meditatie …

Wij helpen je kind te groeien
wanneer je het zelf niet kan betalen
Stichting Leergeld Nijmegen Postbus 1111, 6501 BC Nijmegen
www.leergeldnijmegen.nl E-mail: info@leergeldnijmegen.nl
Telefoon 024 323 76 44 Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10-12 uur

Stichting Leergeld_Advertentie.indd 1
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Muziekschool Muziekopmaat voor
individuele- , groeps- en bandlessen.
Van 4 tot 88 jaar.
Bezoek de website: www.muziek-op-maat.nl

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

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

Aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs

04-11-20 15:40
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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

Met liefde
gewassen

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

ANACcarwash.com

ANAC Carwash

@ANACcarwash

ANAC Carwash: dé topklasse in auto wassen!

ANAC Carwash StenenBank 87x126mm.indd 1

Fuchsiastraat 22/24 Nijmegen
ENGIE speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de
energiemix. In het kader van het ‘Energieakkoord voor duurzame
groei’ is Centrale Gelderland eind 2015 uit bedrijf genomen en
wordt de centrale komende jaren op een veilige en
verantwoorde manier ontmanteld.
Onder de projectnaam ‘De Groene Delta van Nijmegen’ wordt
gewerkt aan initiatieven voor kleinschalige en duurzame
energieopwekking op het terrein in Nijmegen. Er is naast het
in 2015 geopende zonnepark ruimte voor een LNG bunkerpunt
voor verschoning van de scheepvaart en een biomassa
centrale voor duurzame warmte en elektriciteit. Ook is er ruimte
voor andere bedrijven en instellingen die zich willen richten op
duurzaamheid, biobased economy en circulaire economie. ENGIE
zet zich in voor een goede relatie met de omgeving en werkt
graag samen aan verduurzaming, ook in de regio Nijmegen.

www.engie.nl
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Groene Delta

12-1-2016 10:20:04

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

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

www.sfeerhuys.nl
T: 024-3790676
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de Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft
naar het behoud van het groene en dorpse karakter van Hees.
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:
redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Redactieadres van de Stenen Bank

Ece Dolen, ece.dolen@dorpsbelanghees.nl
Jan Mengde, jan.mieke.meng@gmail.com

Secretariaat
Secretariaat VDH, Schependomlaan 120, 6543 XZ, Nijmegen
secretariaat@dorpsbelanghees.nl, 06 20 72 02 62
secretariaat@dorpsbelanghees.nl

Penningmeester

redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

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

Kopij

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen

Kopij inleveren voor donderdag 4 februari 2021 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
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

Lid worden?
U kunt lid worden via een e-mail of telefoontje aan het secretariaat, of via
het contactformulier op de website van de vereniging. Het lidmaatschap
kost € 10 per jaar.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees
email: bestuur@dorpsbelanghees.nl
Voorzitter: Roel van Tiel, voorzitter@dorpsbelanghees.nl
Penningmeester: Ton Ellenbroek, financien@dorpsbelanghees.nl
Secretaris: vacature
Michiel de Wit, michiel.de.wit@dorpsbelanghees.n
michiel.de.wit@dorpsbelanghees.nl
Ab Verheul, ab.verheul@dorpsbelanghees.n
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 Alhashimy, s.alhashimy@nijmegen.nl

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

De redactie van de Stenen Bank wenst u
een fijne kerst en een sociaal warm
en virusvrij jaar.
Veel plezier met uw Stenen Bank

