
Q Bach Cantates  >  12 april, 10 mei, 14 juni, 19.30u in de Petruskerk 

Q Algemene Ledenvergadering  >  woensdag 15 april, 20.00u  >  zie pagina 6 

Q Midzomernacht Muziekfestival  >  zaterdag 20 juni, 19.30u  >  zie pagina 5
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 In dIt nummer

Anders dan deze voorpagina misschien doet vermoeden, staat het water Dorpsbelang Hees niet aan de lippen. Maar de 
vereniging als bestuursvorm heeft misschien wel zijn langste tijd gehad. Althans dat oppert Marion Otten in het lange 
interview ter gelegenheid van haar afscheid als voorzitter van het bestuur. Als we dit schrijven, heeft zich nog geen opvolger 
aangediend. Dus als u ook maar een beetje roeping voelt kriebelen zich een tijdlang intensief voor Hees in te zetten? Aarzel 
niet, u bent in goed gezelschap! Nog een afscheid in dit nummer: Ietje Essers, meer dan 50 jaar een vertrouwd Hees’ gezicht 
bij de kassa van Appie. Gelukkig blijft ze wel de kassa tijdens ons dorpsfeest bemensen. Dit nummer van de Stenen Bank is 
verder weer een staalkaart van de betrokkenheid van de Heesenaren bij hun buurt en de inspirerende uitingen daarvan.
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Een feestje, maar de toekomst is onduidelijk

Sportfondsenbad Nijmegen-West 
bestaat 50 jaar

Verschillende doelgroepen 
werden om de beurt in het 
zonnetje gezet met een 
attentie en een drankje. 
Van de spartelclub voor de 
kinderen en de recreatieve 
gebruikers, tot de ouderen 
en de aquasporters. Er is een 
tentoonstelling ingericht met 
foto’s en krantenartikelen 
uit de oude doos en op de 
openingsdag, 1 februari, was 
de toegangsprijs € 1,35. Een 
verwijzing naar de prijs van 
1970: fl. 1,35.
Maar het feestje is voorbij 
en het zwembad wacht een 
onzekere toekomst. 

Tony Schouten en Peter Smits

‘Een uniek bad op een mooie plek’, zo typeert Heino Jacobs, directeur NV Sportfondsen 
Nijmegen, ons eigen Zwembad-West. Het bad bestaat dit jaar 50 jaar. De maand februari 
stond daarom helemaal in het teken van dit tiende jubileum.

Lees verder op pagina 2  >>
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Stand van zaken

Bouwplannen  
in de groene 
driehoek
Roel van Tiel – bestuurslid / werkgroep 
Leefomgeving

Onlangs heeft een gesprek plaatsge-
vonden tussen Floris Heukelom en de 
bezorgde omwonenden. Daar heeft 
men standpunten uitgewisseld, maar 
men is helaas niet dichter tot elkaar 
gekomen.
Floris Heukelom heeft aangege-
ven de adviesprocedure bij de 
Omgevingsdienst Regio Nijmegen 
(ODRN) door te zetten en het advies 
af te wachten. Het bestuur heeft aan-
gegeven het een goed recht te vinden 
van wie dan ook om plannen te maken 
voor dit stuk groen, ook als deze plan-
nen grotendeels een commerciële 
insteek hebben. Wij staan echter voor 
het behoud van groen in de groene 
driehoek en willen de gemeente 
dan ook houden aan de hierover in 
het verleden gemaakte afspraken. 
Daarom zullen wij – mocht de ODRN 
positief adviseren – het resultaat 
kritisch bekijken. Mocht blijken dat 
er groen verdwijnt voor bebouwing, 
dan zullen wij waar mogelijk bezwaar 
aantekenen.
Het bestuur vindt het overigens ook 
belangrijk dat we met z’n allen pret-
tig kunnen samenleven in de wijk. De 
aanvankelijke toon van het debat over 
de bouwplannen vinden we daarom 
bijzonder spijtig. Die toon heeft reac-
ties in de buurt opgeroepen die wij 
niet wenselijk achten. In dat kader 
vinden we het een bijzonder positief 
signaal dat Floris Heukelom heeft 
toegezegd de buurt na uitbrengen 
van het ODRN-advies actief bij het 
vervolg te betrekken. Wij roepen alle 
betrokkenen op om open met elkaar 
in gesprek te blijven.

Eén ding staat volgens Heino Jacobs vast: het huidige 
zwembad is zo goed als afgeschreven en voldoet niet meer 
aan de huidige eisen van duurzaamheid. En een ingrijpen-
de renovatie, zoals in de jaren ’90, kost meer dan het bou-
wen van een nieuw efficiënt en energiezuinig zwembad. 
‘De bal ligt bij de gemeente’, zegt hij, ‘zij komt, als het goed 
is, voor de zomer met een visienota op de zwembaden in 
Nijmegen. Die nota zal bepalen hoe de toekomst van de 
Nijmeegse zwembaden eruit gaat zien. Het is echter geen 
geheim dat wij in het geval van Zwembad-West opteren 
voor nieuwbouw.’ 

Groen?
Het staat nog lang niet vast waar die dan moet komen, 
aldus Heino Jacobs: ‘De gedachten gaan nu uit naar een 

goed 50-meterbad met een of twee instructiebassins 
met een beweegbare bodem, een spectaculaire 

glijbaan en geen buitenbad meer. Dat zou je 
ook hier kunnen bouwen op de plek waar 

nu het buitenbad is. Daarna sloop 
je het oude bad en verkoopt die 

grond voor woningbouw. 

Ik ben heel erg voor groen, maar dit is heel dure grond. 
Met de opbrengst zou je al bijna de helft van het nieuwe 
zwembad kunnen financieren. Dat is des te aantrekkelijker 
omdat de Nijmeegse sportfondsenbaden (Erica Terpstra, 
de Goffert en West) op korte termijn van de gemeente € 
450.000 moeten bezuinigen, op een budget van € 1,3 mil-
joen. Wij denken dat een investering in een nieuw bad op 
de lange termijn een grotere bezuiniging zal opleveren. De 
discussie met de gemeente is nog niet voorbij.’
Behalve de locatie – er wordt bijvoorbeeld ook gekeken 
naar Nijmegen-Noord, de Vasim en de oude papierfa-
briek aan de energieweg – is ook de termijn waarbinnen 
het oude zwembad sluit onzeker. ‘Ook hiervoor zijn we 
afhankelijk van de gemeente’, zegt Heino Jacobs: ‘Mijn 
enige referentie is het oude Zwembad-Oost. Dat is in 1997 
nog voor 1 miljoen gerenoveerd, met de afspraak dat er 
na 10 jaar een nieuw bad moest staan. Uiteindelijk kwam 
het nieuwe Erica Terpstra Sportfondsenbad er pas in 2013. 
Waar we ons binnen al die onzekerheid sterk voor zullen 
maken is dat het nieuwe zwembad even uniek zal zijn, op 
een minstens zo mooie plek als Hees waar we nu al 50 jaar 
prima zitten.’

P Foto: Ton van Seters
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V i j f t i g 
t i n t e n 
g r o e n

Cor van der Donk

‘Een feit is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de 
werkelijkheid vaststaat, doordat het zintuiglijk of instru-
menteel waargenomen is’. Dat zegt het woordenboek. Was 
het maar zo simpel. Het puzzelt me of er nog een brug te 
slaan is tussen tegenover elkaar staande denkwerelden. 
Het én-én lijkt weer plaatsgemaakt te hebben voor óf-óf. 
Verontruste klimaatdenkers tegenover het valt-wel-mee-
denkers. De wereld is groen genoeg tegenover de 2 miljard 
bomen uit de Green Deal van Timmermans. Economische-
groei-ten-koste-van-alles tegenover consuminderen.

Laatst was ik in Jordanië. Wijzend naar een immense hoe-
veelheid plastic afval langs de weg, vroeg ik aan reisleider 
Ahmed of het milieu een thema is in dit land. Hij haalde tot 
mijn verassing de piramide van Maslow aan. Ik citeer hem: 
‘Veel mensen hier kunnen zich alleen maar druk maken over 
lichamelijke behoeften zoals eten, slapen en een dak boven je 
hoofd. Ze komen niet toe aan het niveau van zelfontplooiing, 
waarbij je dan vooral moet denken aan ethiek en het vermo-
gen om problemen op te lossen. 

Is er een brug te slaan tussen de verschillende denkwe-
relden? Een brug tussen arm en rijk, tussen weten en 
niet weten, tussen onverschilligheid en betrokkenheid? 
Verbinding in plaats van uitsluiting?

Maar hoe breng ik in hemelsnaam Trumps kapitalistische 
waarheid ‘America first’ en zijn ontkenning dat er überhaupt 
iets aan de hand is met het klimaat in verbinding met het 
idee dat bómen goud zijn? Dat de temperatuurstijging in de 
stenen stad gestopt moet worden evenals het gebrek aan 
kennis bij de overheid over het belang van bomen en groen? 
Gelukkig kan ik als columnist het bij vragen stellen laten. 

Op de valreep: uit recent onderzoek blijkt dat we met z’n 
allen € 37.000.000 bezitten aan bomen in Gelderland. De 
gemeente Nijmegen kan met haar 1,5 boom per inwoner 
daar best een schep bovenop doen, zeker in de strijd tegen 
fijnstof. Dat geldt natuurlijk ook voor ons Heesenaren zelf. 

Als we voor iedere plastic verpakking die 
we weggooien een boom planten, dan is het 

klimaatprobleem zo opgelost. (auteur onbekend)

< Ingezonden >

Spitst u weleens slim? 
Dan maakt u nu kans 
op mooie prijzen!
Op 3 februari is de actie Hoe slim spits jij vandaag? 
van start gegaan. De actie – die loopt tot 22 maart, 
dus wees er snel bij! – is onderdeel van het project 
SLIMspitsen van de Gemeente Nijmegen. Met deze 
campagne daagt de gemeente alle Nijmegenaren uit 
om te laten zien hoe slim zij tijdens de spits reizen. 
‘Dat kan natuurlijk op allerlei manieren’, legt Rob 
Remie van de gemeente Nijmegen uit. ‘Bijvoorbeeld 
door een foto van je autosleutels op de keukentafel te 
delen. Of een video waarin je over de Waalbrug fietst 
en de stilstaande auto’s passeert. Eigenlijk alles dat 
laat zien dat je de auto laat staan en op een andere 
manier naar je werk reist, keuren we goed! Om kans 
te maken op de prijzen hoef je niet per se deelne-
mer van SLIMspitsen te zijn. Deze actie is voor alle 
Nijmegenaren.’

SLIMme prijzen 
Deelnemers aan de actie maken kans op mooie prijzen. 
Deze hebben allemaal te maken met reizen en vervoer. 
De hoofdprijs is een ballonvaart voor twee personen. Dat 
is nog eens een slimme manier van de spits mijden! De 
andere prijzen zijn 10x twee kaartjes voor het Nationaal 
Fietsmuseum in Nijmegen, 3x een half jaar gratis Urbee 
e-bike abonnement, 4x een waardebon van € 100,- euro 
voor een fietsreparatie bij Stipbike en 5x een waardebon 
van € 25,- euro, te besteden in de webshop van fonQ. 

U kunt ook kans maken!
Meedoen is heel simpel. Het enige dat u hoeft te doen is 
uw SLIMme spitsfoto maken, de foto uploaden op uw 
eigen social pagina (Facebook, Instagram of Twitter) en de 
hashtag #slimspitsen te gebruiken. Meer informatie over 
deze actie en het project SLIMspitsen is te vinden op  
www.nijmegen.slimspitsen.nl.

Hees bruist van de muzikale kwaliteit! Dat vieren 
we tijdens het muzikale festival van, voor en door 
bewoners van Hees.
Vlakbij de kortste nacht van het jaar is iedereen 
weer van harte uitgenodigd tijdens het 
Midzomernachtfestijn. Met het spannende thema 
van dit jaar: 

All together now!

Een feestelijke avond waarin alle talenten op het 
gebied van muziek en dans de revue passeren.  
Het belooft voor iedereen – oud én jong – weer een 
onvergetelijk gevarieerde avond te worden. 

Datum: 20 juni 2020 
Tijd: Aanvang 19:30 uur  
 De optredens zijn tot 21:30 uur 
Locatie: Dominicus College (entree via 
 Tjalie Robinsonstraat)

In de pauze en na afloop kun je bij- en napraten met 
een hapje en drankje.

Heb je zin om mee te helpen bij de organisatie van het 

Midzomernacht muziekfestival 2020? Meld je dan aan bij 

Teun Bus via cultuur@dorpsbelanghees.nl

Midzomernacht
muziekfestival

2020
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Bericht vanuit het bestuur

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.

Onze oudste Kleine houdt van geld. 

Wat zeg ik? Ze is er dol op.

Maar onze oudste kleine is geen geldwolf. Ze is eerder een ekster. Niets maakt 

haar gelukkiger dan glanzende, fonkelende munten. Groot, klein, dik, dun. Zelfs 

de soort valuta maakt haar niets uit. 

Geld is mooi. Geld is prachtig. 

Ze kan er niet genoeg van hebben (maar de briefjes blieft ze niet). 

Omdat het geld haar niet op de rug groeit – en haar tirannieke ouders niet mee 

willen werken aan verhoging van het zakgeld – neemt onze oudste Kleine het 

heft in eigen handen. 

Zo hangt er al een jaar een advertentie voor ons raam met “KUNSTWINKEL” 

erop en “OPEN”.

Gelukkige passanten mogen een tekening aanschaffen (vijf euro) of een knut-

sel van wc-rollen (honderd euro). Het moge duidelijk zijn, dat de zaken er niet 

goed voor staan.

Misschien ligt het aan de promotie of aan de openingstijden, maar haar jaar-

omzet was welgeteld één euro - met dank aan de jongste Kleine, die ze wist 

over te halen zijn muntje vrijwillig af te staan. 

Maar niet getreurd! 

De oudste Kleine heeft een nieuw verdienmodel bedacht. 

Al een jaar of anderhalf heeft ze namelijk zwemles. Meestal wandelen we naar 

Zwembad-West en begint daar een treuzelpartij van jewelste voor ze eindelijk 

in het water ligt. 

Waar is mijn linker-slipper? 

Waar ligt de rechter? 

Is dit de voor- of achterkant? 

‘Ik weet het niet, kind’, roep ik om de haverklap, ‘maar schiet nu toch eens op!’

Vlug, vlug, snel, snel. 

Met pijn en moeite krijg ik haar omgekleed om de week erop hetzelfde riedeltje 

af te spelen. 

Sinds kort is dat verleden tijd. 

Vliegensvlug is ze nu met omkleden.

Slippers aan, badpak aan en gáán met die banaan!

‘Kom, mama!’ roept ze dan. 

En weg is ze.

Op naar de locker-ruimte.

Als voor een snackautomaat bij de friettent, trekt ze elk deurtje open.

Een voor een loopt ze langs alle kluisjes.

Omdat mensen na het zwemmen hun handen vol hebben aan handdoeken, 

shampooflessen en schoenen. En in die benarde positie willen mensen nogal 

eens iets vergeten.

Iets kleins en glimmends.

Iets waarvan de ogen van de oudste Kleine sprankelen. 

En als er niemand in de buurt is, dan heeft ze het een soort van eerlijk 

gevonden.

En zo heeft ze ondertussen al drie muntjes verzameld. 

Dat is toch mooi het driedubbele van haar hele kunstwinkel.

De oudste Kleine kan haar geluk niet op. 

Nog even, en ze kan zwemmen in het geld. 

• Zwemmen in het geld
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De kop is er vanaf: het bestuursjaar is weer begonnen. Op 
18 januari heeft het bestuur met een aanzienlijk aantal 
leden al het glas mogen heffen op een goed nieuw jaar. 
Uiteraard gaan onze gelukwensen uit naar iedereen. 
2020 belooft voor de vereniging een druk en enigszins 
tumul tueus jaar te worden. Als bestuur vragen we in deze 
rubriek dan ook nadrukkelijk om een actieve, construc-
tieve hulp van de leden van Vereniging Dorpsbelang Hees!

Aftreden voorzitter en secretaris
Met spijt in het hart moet het bestuur 
binnenkort afscheid nemen van 
twee gewaardeerde bestuursleden. 
Voorzitter Marjon Otten en secretaris 
Jeannette van Mierlo hebben allebei 
te kennen gegeven hun positie met 
ingang van de aanstaande algemene 
ledenvergadering (ALV) op te geven. 
Ze zullen beiden ook uit het bestuur 
treden.

De rol van bestuurslid is geen sine-
cure. Met name van de voorzitter en 
secretaris wordt aardig wat gevraagd. 
Er liggen pittige dossiers voor en er 
moet op meerdere fronten strijd 
geleverd worden. Natuurlijk zijn er 
ook veel leuke dingen waarvoor het 
bestuur zich mag inzetten. En de 
actieve, positieve inbreng van leden is 
ook een flinke steun in de rug.

Met het aftreden van Marjon en 
Jeannette zijn er binnen het bestuur 
twee vacatures ontstaan. Om die 
reden is het bestuur dringend op zoek 
naar nieuwe bestuursleden. Hopelijk 
kunnen die al op de aanstaande ALV 
voorgesteld worden. Wie interesse 
of tips heeft is zeer welkom zich via 
secretariaat@dorpsbelanghees.nl te 
melden.

Achteringang Helicon
De afgelopen maanden is het bestuur 
druk bezig geweest met een bezwaar-
procedure tegen de achteringang 
die Helicon heeft gebouwd aan het 

hondenuitlaatveld in park West. 
Advocaat Wiert Leistra staat het 
bestuur juridisch bij. Deze zaak is 
belangrijk voor de vereniging: niet 
alleen omdat de realisatie van de 
poort zeer onwenselijk is, maar ook 
als testcase om te bepalen hoe de ver-
eniging zich in het veranderde, ver-
harde juridische landschap het best 
kan opstellen.

Opheffing Kronenburger Forum
Er is veel te doen geweest over de 
vaststelling van een gebiedsvisie 
voor industrieterrein TPN-West. 
Wijkvertegenwoordigers uit Hees, 
de Biezen en Weurt hebben in het 
Kronenburger Forum geprobeerd 
samen met het bedrijfsleven en de 
gemeente tot een acceptabele toe-
komstvisie te komen. Dat proces liep 
eind vorig jaar vast. Na een gesprek 
met wethouder Vergunst medio 
december is de verdrietige conclusie 
dat er nog altijd geen gezamen-
lijke visie is, maar het Kronenburger 
Forum evengoed wordt opgeheven. 
De gemeente heeft aangegeven in de 
toekomst met nieuwe werkgroepen 
over de planvorming aan tafel te wil-
len gaan.

Contributie
Door de economische groei worden 
er weer allerlei plannen ontwikkeld. 
Niet alle plannen passen in het dorpse 
karakter van Hees. Het bestuur ver-
wacht dan ook dit jaar alle zeilen bij 
te moeten zetten. Om de juridische 
bijstand die we daarbij ongetwijfeld 
moeten inschakelen te kunnen blij-
ven bekostigen, zal het bestuur in de 
komende algemene ledenvergadering 
voorstellen de contributie te verho-
gen naar 15 euro per jaar. Dat is 5 euro 
meer dan de contributie de afgelopen 
jaren is geweest. Overigens zal de 
verhoging van de contributie na goed-
keuring door de vereniging op zijn 
vroegst in 2021 in kunnen gaan. Het 
staat leden uiteraard vrij al eerder 
een extra bijdrage te doen.

Nieuwsbrief
Op de laatste bewonersavond kwam 
nadrukkelijk de wens van bewoners 
naar voren sneller op de hoogte te 
worden gesteld van ontwikkelingen 
in de wijk en de vereniging. Om die 
reden is er vanaf 2020 een e-mail-
nieuwsbrief. Die nieuwsbrief wordt 
ongeveer tien keer per jaar verstuurd, 
een of twee weken na afloop van 

een bestuursvergadering. Ruim 300 
leden en andere geïnteresseerden 
hebben inmiddels de eerste nieuws-
brieven ontvangen. Wilt u de nieuws-
brief ook ontvangen? Aanmelden 
kan op www.dorpsbelanghees.nl/
aanmelden-nieuwsbrief

Algemene Ledenvergadering
Op 15 april is er weer de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering. 
De vergadering begint om 20:00 
uur en wordt gehouden in de 
Petruskerk. Vooruitlopend op de 
vergadering zullen de jaarstukken 
te vinden zijn op onze website: 
www.dorpsbelanghees.nl.

Agenda 
–  Jaarverslag bestuur en werk-

groepen over 2019 
–  Jaarverslag van de 

penningmeester 
–  Verslag kascommissie 
–  Benoeming nieuwe kascommis-

sie 2020 
–  Vaststelling nieuwe contributie 
–  Verkiezing nieuwe voorzitter en 

secretaris 
–  Toelichting beleid en plannen 

2020 
–  Concept begroting 2020

Dringend bestuursleden 
gezocht
De Vereniging Dorpsbelang Hees 
is dringend op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. Kunt en wilt u een 
actieve bijdrage leveren aan het 
behoud van het dorpse karakter 
van Hees? Dan horen wij heel graag 
van u! Stuur een mail naar secre-
tariaat@dorpsbelanghees.nl, dan 
maken wij snel een afspraak.

Michiel de Wit
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SportQube gaat voor dubbel goud
Henk Termeer

De SportQube, zo heet de betrekkelijk nieuwe, goudkleurige en doorzichtige blokkendoos 
gebouwd op een deel van het grote Quick-sportterrein op de hoek van de Neerbosscheweg 
en de Rosa de Limastraat. Ik was er alleen nog voorbijgekomen, maar had al wel gezien dat 
er binnen steeds veel te doen was. Onlangs werd ik uitgenodigd voor een rondleiding door 
dat intrigerende gebouw. Daar ben ik graag op ingegaan en ik moet zeggen dat ik er echt 
van onder de indruk ben geraakt.

die voor sportleraar studeren en in de SportQube colleges 
volgen en trainen. Alleen de Kidsgym, een ruime gymzaal 
voor de allerjongsten, stond nog leeg. Helemaal te gek 
vonden zelfs wij senioren de zaal waarvan de vloer volle-
dig uit springkussens en trampolines bestaat en natuurlijk 
ook de apekooienzaal waar tegenwoordig free running 
beoefend wordt. Het klapstuk daar werd gevormd door 
een enorme valkuil gevuld met een zee van schuimrubber. 
Door de gerichtheid op breedtesport is in dit sportwal-
halla dan ook volop plek voor sportieve buurtbewoners 
en leerlingen van scholen in de buurt. Het streven is 
immers: Heel Neij West beweegt! Ook Dansstudio Flex en 
Kinderdagverblijf Filimo vangen er hun kinderen sportief 
op. In de SportQube staat steeds een deskundige sport-
begeleider klaar. En mocht iemand zich blesseren, dan is 
er ter plekke vaak een sportdokter (CWZ) en een fysiothe-
rapeut aanwezig; met hen kunnen ook apart afspraken 
worden geregeld. 

Wie actief wil worden in de SportQube, kan zich aanmel-
den bij een van de deelnemende sportverenigingen. Op 
www.sportqube.nl staat een overzicht van de vereni-
gingen die in de SportQube actief zijn. Klik je daarop, dan 
beland je op de website van een deelnemende club. Ook 
kun je je zo opgeven voor proeflessen. 

De SportQube is een grote aanwinst voor Nijmegen-West, 
zo luidt onze conclusie. Zolang we Zwembad-West mogen 
meetellen, kun je nergens in Nijmegen zo nabij en zo geva-

rieerd sportief zijn als in 
Hees en Heseveld!

Als veteranen van tennisvereniging Tachys kregen wij 
een rondleiding door Wim Zegers, een van de vele vrijwil-
ligers van turnvereniging De Hazenkamp, die helpen om 
de SportQube in vorm te houden. De Hazenkamp is een 
befaamde sport/turnvereniging, die eerst in de gelijkna-
mige wijk gehuisvest was. Maar sinds de opening van de 
SportQube door burgemeester Bruls in september 2018 is 
die turnvereniging met maar liefst 2.100 leden een van de 
hoofdgebruikers van deze supermoderne sportfaciliteit in 
Nieuw-West. Met namen als Sanne Wevers, Renske Endel 
en Sanne Harmes wist de vereniging nationale bekend-
heid te verwerven. Ook hun trainer, de legendarische maar 
inmiddels overleden Rus Boris Orlov, gold als een echte 
kampioenenmaker. In de enorme turnzaal zagen we met 
eigen ogen de nationale turnselectie (TeamNL) met Sanne 
Wevers in de weer. En even later het elfjarige turntalent 
Isa Kruip uit Doetinchem die hier dagelijks traint. Toch is 
talentontwikkeling van topsporters (voor turnen, rugby en 
judo) in de SportQube maar een van de twee speerpunten. 

Sportieve buurtbewoners
De tweede doelstelling die de samenwerkende partners 
met dit nieuwe sportcomplex nastreven is namelijk de 
ontwikkeling en stimulering van de breedtesport. Ook op 
dat punt gaat de SportQube voor goud. Dat hebben we bij 
onze rondleiding zelf kunnen aanschouwen. Wij waren 
er in de ochtend, terwijl de meeste sportactiviteiten pas 
tussen vier en acht uur plaatsvinden. Toch troffen wij al 
groepjes ouderen aan die eerst met lichaamsoefeningen 
bezig waren en daarna in de centrale hal samen koffie 

dronken. En ook hordes studenten van 
ROC en HAN 
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Nieuw boek van buurtgenoot Holkje van der Veer:

‘ik wil met vertrouwen en lef  
in het leven staan’
Sanne Geurts

Holkje van der Veer is zuster in de congregatie van de Dominicanessen en schrijfster. Ze 
woont bij ons in de buurt; aan de Henk van Tienhovenstraat kwamen verschillende boeken 
uit haar pen. Afgelopen november presenteerde ze alweer haar derde boek:  
Drijf-veer. De angst voorbij. Een oproep om je niet bang te laten maken en vertrouwen te 
hebben. In het bestuurshuis van de Dominicanessen aan de Dennenstraat zoek ik haar op.

bang was dat openheid 
mijn kansen op een 
zelfstandig leven met 
zinvol werk en een 
vriendenkring zou 
beperken. Nu weet ik 
dat dit niet zo is.’

Na het verschijnen 
van Veer-kracht in 
2016 kreeg ze veel 
media aandacht; ze 
kwam in verschil-
lende talkshows, op 
radio en tv, en sprak 
met regelmaat op bij-
eenkomsten. ‘Ik kreeg 
brieven en mails van 
lezers, van lotgeno-
ten die zich aangesproken en bemoedigd voelden. Maar 
ook bijvoorbeeld van ouders met een kind met een licha-
melijke beperking. Het boek gaf hun troost en kracht.’

Laat je niet bang maken!
Afgelopen november presenteerde Holkje haar derde 
boek: Drijf-veer. De angst voorbij. Hierin spreekt ze haar 
lezers moed in: wees niet bang, heb vertrouwen. Laat je 
niet bang maken! ‘Ik word dit jaar zestig en merk dat ik in 
de loop van de jaren steeds voorzichtiger ben geworden. 
Ging ik voorheen vaak alleen op reis naar verre landen, 
nu denk ik vaker “ja maar, wat als”. Hoe komt dit? Luister 
ik teveel naar het nieuws? Als ik op het journaal over 
een aanslag hoor, beluister ik vooral de oproep om meer 
beveiliging. Helpen al die camera’s? Helpen al die veilig-
heidsmensen? Zijn er ook andere reacties mogelijk? Ik wil 

mij niet bang laten maken. Ik wil met vertrouwen en lef in 
het leven staan. Het boek biedt stof tot nadenken en kan 
aanleiding zijn hierover met anderen te spreken. Alleen 
zijn achter je eigen voordeur is niet de oplossing. De angst 
voorbij is daarom een oproep om met anderen in verbin-
ding te blijven. Verbinden, iets waar juist in deze individua-
listische tijd, misschien wel meer behoefte aan is dan ooit. 
Het is niet altijd vanzelfsprekend en dat is jammer.’

Eenmaal aan de thee, praten we over haar boeken en haar 
bijzondere levensverhaal. Want dat Holkje zuster zou 
worden, was lang niet vanzelfsprekend. Ze groeide op in 
Amsterdam, maar werd in haar studententijd in Zwolle 
gegrepen door de Dominicaanse traditie: ‘Het voelde op 
heel veel manieren goed, als thuiskomen, bijna een soort 
verliefdheid. Het bracht me tot ontwikkeling en ik wist dat 
dit was wat ik wilde.’ In 1996 treedt ze toe tot de congrega-
tie. Ze verblijft dan in het Dominicanenklooster in Zwolle, 
daar begeleidt ze jongeren en studenten die op zoek zijn 
naar zin in het leven, naar spiritualiteit. Als ze in 2010 naar 
Nijmegen verhuist, blijft ze verbonden met het dominica-
nenklooster in Huissen.

Dominicaanse spiritualiteit
In de maand van de spiritualiteit in 2013 wordt ze aange-
sproken door een uitgever. Of ze niet eens een boek wil 
schrijven over de Dominicaanse spiritualiteit. Op haar 
flat aan de Henk van Tienhovenstraat komt Verlangen als 
antwoord tot leven. Een boek over Dominicaanse spiritua-
liteit, het verlangen naar echtheid en haar zoektocht naar 
een zinvol bestaan. Haar debuut wordt goed ontvangen. 
Toch knaagt er iets. Zuster Holkje is geboren met het syn-
droom van Marfan, een aangeboren bindweefselafwijking 
die van invloed is op bijvoorbeeld het hart en de aorta: 
‘Dat had ik uit het eerste boek weggelaten. Dat voelde niet 
goed. Waarom wilde ik dit niet vertellen, waar was ik bang 
voor?’

Inspiratie en reflectie
Haar tweede boek Veer-kracht gaat dan ook juist over 
het spiritueel leven met een bijzonder lichaam. Hoe ga je 
om met de kwetsbaarheid en de littekens die je opdoet? 
‘Het schrijven was een soort coming out. Lang voelde ik 
weerstand om over mijn lichaam te vertellen, omdat ik 

Zuster Holkje van der Veer

 − Geboren in 1960 in Amsterdam groeide ze op in een Doopsgezind (protestants) gezin. 
 − Woonde in Zwolle waar ze studeerde en werkte in het jongeren- en studentenpastoraat. 
 − Werd in 1992 Katholiek en in 1996 zuster dominicanes.
 − Sinds 2010 woont ze in Nijmegen in de Henk van Tienhovenstraat, in de buurt van haar 
medezusters die veelal in Huize Rosa en de Catharinahof wonen. Ze is actief betrokken bij 
het dominicanenklooster in Huissen. Sinds 1 januari 2020 is ze één van de raadzusters van 
haar congregatie. 

Meer weten? www.holkje.nl

Holkje hoopt dan ook dat haar boeken wellicht iemand 
een hart onder de riem kunnen steken. Iemand die het 
even moeilijk inziet, maar beseft: als ik vertrouwen heb, 
niet bang ben, dan komt het goed. ‘Soms loopt het leven 
moeizaam en voelt het wat dor. Ik hoop met mijn boeken 
de plantjes weer wat water te geven en te helpen om weer 
vooruit te kijken.’ 

Foto: Ton van Seters
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nu hebben we een echte vader en moeder
Petra Kateman

zich goed de drukte en spanning rondom de kerstvierin-
gen in de Stevenskerk. Hij startte daarmee nadat hij bij 
ds. Colijn had aangegeven dit alleen te willen doen als de 
christelijke harmonie van Jubal erbij mocht zijn. Voor zijn 
werk als organist heeft hij een kerkelijke onderscheiding 
gekregen.

In de Petruskerk was hij daarnaast actief bij het organise-
ren van een instuif voor jongeren: samen praten en spel-
letjes doen. Dokter Duyvendak zorgde voor de seksuele 
voorlichting: van Conceptie tot Rustoord (de begraafplaats 
in Nijmegen-Oost).

Jo heeft op allerlei lagere scholen in de omgeving gewerkt 
als leerkracht en directeur. Al deze voormalige protes-
tantse scholen waarvoor hij werkte in Nijmegen, bestaan 
inmiddels niet meer: de Bethelschool, Andreasschool, Prins 
Bernardschool, Jacobusschool. Hij heeft tot aan de VUT 
met veel plezier in het onderwijs gewerkt. 

Met zijn vrouw woonden ze in de Nijmeegse tijd in het 
voormalige huis van zijn ouders aan de Schependomlaan. 
In de wijk maakte hij zich verdienstelijk. Zo heeft hij, toen 
een oudere vrouw in de buurt was gevallen en hij om hulp 
gebeld werd, haar samen met een buurvrouw weer op de 
been geholpen, waarna zij altijd kon vertellen dat ze ‘bij 
Johan in de armen had gelegen’.

Jo bewaart goede herinneringen aan de tijd in Hees. Maar 
nu is hij vooral bezig met zijn toekomst: een plaatsje in het 
Oud Burgeren Gasthuis.

Even wat over de jonge jaren van Jo, geboren als Johannes 
Simon van der Werf op 26 september 1929. Zijn ouders 
startten een weeshuis in de benedenstad. Het was niet de 
bedoeling van het bestuur dat er kinderen van deze men-
sen zelf zouden wonen. Toen Jo geboren werd, is schoor-
voetend toegegeven dat de kinderen van het weeshuis ‘nu 
een echte vader en moeder hadden’, waarmee de nieuwe 
situatie geaccepteerd werd. Vier jaar na Jo werd zijn broer 
geboren: Thijmen Gerrit Jan. Zoals te lezen is in het boek 
Het verdriet van Nijmegen van Bart Janssen, kwam zijn 
broer om het leven bij het bombardement van dinsdag 22 
februari 1944. Na tien dagen werd hij pas gevonden. Aan 
de hand van zijn schooltas kon vastgesteld worden dat hij 
het was. Hij was net na het sein veilig naar school vertrok-
ken. Jo lag die dag met griep in bed.

Jo heeft verder goede herinneringen aan de tijd dat hij 
opgroeide. De jongens en meisjes van het weeshuis lagen 
op verschillende zalen in een ander gebouw, maar hij had 
altijd kinderen om zich heen om mee te spelen. Hij reali-
seert zich dat hij inmiddels de enige van al die kinderen is 
die nog in leven is.

In het weeshuis waren twee orgels, een bij Jo thuis en een 
in het tehuis. Van de organist van de Stevenskerk, Arie 
Peters, kreeg hij vier jaar lang iedere zaterdagmiddag les. 
In 1972 werd hij gevraagd als organist van de Petruskerk. 
Dit heeft hij 35 jaar gedaan. Hij speelde niet alleen orgel, 
maar leidde ook de cantorij en het kerkkoor. Voor het 
kerkkoor Hees heeft hij 25 jaar als dirigent gestaan. Naast 
zijn werk in het onderwijs gaf hij pianoles. Hij herinnert 

Jo van der Werf

bankgeheimen

Jo van der Werf. Inmiddels geen inwoner meer van Hees, maar iemand die met zijn vrouw en 
kinderen heel lang op de Schependomlaan heeft gewoond. En iemand waarbij muziek in het 
leven veel aanwezig was en is. In zijn appartement speelt hij iedere dag piano. Inmiddels is hij 
alleen. Zijn vrouw Annie is afgelopen maart overleden. Binnenkort verhuist Jo naar het Oud 
Burgeren Gasthuis. Ik ken Jo van het orgelspelen in de Petruskerk. En ik ben niet de enige.

Zogezegd, zogenaamd

Letterlijk  
en figuurlijk

Jacques de Vroomen

Nou breekt mijn klomp. Zoiets zeg je als je er geen 
snars van begrijpt, je staat perplex. Figuurlijk taal-
gebruik. Je kunt zo’n houten ding aan je voet ook 
echt breken. Dan is Nou breekt mijn klomp letterlijk 
taalgebruik. ‘Letterlijk’ staat voor concreet, verwijst 
niet naar iets anders. ‘Figuurlijk’ taalgebruik verwijst 
altijd naar iets anders dan de letterlijke betekenis. 
Het valt me de laatste tijd op dat ‘letterlijk’ ook een 
figuurlijke betekenis kan krijgen, als iemand een 
opmerking inleidt met letterlijk en figuurlijk.
Bijvoorbeeld die politicus laatst op tv. De man was 
niet van plan weg te lopen voor een probleem want 
hij zei: ‘Ik neem dit letterlijk en figuurlijk bloedseri-
eus.’ Figuurlijk begrijp ik. Maar letterlijk bloedseri-
eus? Zou hij erbij gaan bloeden? Of zou zijn bloed van 
kleur verschieten als hij met dat probleem bezig is?
Een ander voorbeeld. Een vrouw komt niet in aan-
merking voor een sociale huurwoning omdat haar 
inkomen iets te hoog en haar huishouden iets te 
klein is. ‘We vallen figuurlijk en letterlijk tussen wal 
en schip’, hoor ik haar zeggen. ’Letterlijk’ kan alleen 
als de huurwoning een woonboot was waarvan het 
dek zo glad was, dat zij er afschoof en tussen boot en 
kademuur terecht kwam.
Een derde voorbeeld. Ik luister naar een opgewon-
den boer op tv. De man wil ons overtuigen van het 
onrecht dat zijn beroepsgroep wordt aangedaan 
en zegt: ‘De boer wordt letterlijk en figuurlijk in de 
grond gestampt.’ Ziet u het voor u? De boeren als 
gestampte muisjes? De uitbreiding van ‘figuurlijk’ 
met ‘letterlijk’ lijkt voort te komen uit de behoefte 
om te imponeren. De spreker maakt zich zorgen of u 
wel goed begrijpt hoe serieus zijn probleem is. Een 
zorg die wel leidt tot krankjorum taalgebruik. Als u 
een beetje oplet bij sprekers in uw omgeving of in de 
media, krijgt u gegarandeerd de combinatie ‘letterlijk 
en figuurlijk ’met een zekere regelmaat te horen. Als 
u ze naar mij mailt kunnen we die voorbeelden de 
volgende keer in deze taalrubriek afdrukken. Kunnen 
de lezers van de Stenen Bank weer eens lachen.
jrdevroomen@gmail.com

Foto’s: Ton van Seters
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middelen toch 
onderhoudend 

en ontroerend 
(muziek)theater kunt 
maken, bewees de 
familievoorstelling Achter 
de pijpen van het orgel 
op zaterdag 18 februari, 
voorafgaand aan de 
nieuwjaarsreceptie in 
de Petruskerk. Vertellers 
en spelers Jos Blom 
(tevens Karel de Kerkrat) 
en Jacques de Vroomen 
(ook Freule Stoetewael – 
Tortelduif) namen vooral 
de kinderen onder de 
toehoorders soepel mee 
in een spannend verhaal 
over Joodse onderduikers 
die zich in de Tweede 
Wereldoorlog achter 
het orgel van de kerk 
zouden hebben verstopt. 
Maar ook als volwassene 
geloofde je dat het zo 
was. De derde onmisbare 
stem in het spel kwam 
uit het orgel, bespeeld 
door Joost Langeveld, met 
korte geluidseffecten en 
fragmenten van liedjes 
die naadloos in het oude 
– maar tegelijkertijd zo 
actuele – verhaal pasten.

 Uit de werkgroep Leefomgeving

Maak je in een focusgroep  
sterk voor leefbaarheid Hees
Roel van Tiel

Op het gebied van leefomgeving spelen er op dit moment zo’n 23 dos-
siers in en rond Hees. De werkgroep heeft niet voldoende capaciteit om 
al die onderwerpen voldoende aandacht te schenken. Daarom zijn er 
focusgroepen opgezet, die zich elk specifiek richten op een dossier. Deze 
groepen bestaan uit betrokken inwoners van Hees, die zich hard willen 
maken voor een voor hen belangrijk dossier.

De afspraken die zijn gemaakt met de huidige focusgroepen zijn:
 − Iedereen is welkom om zitting te nemen in een focusgroep, als er maar een 
band met Hees is.

 − Focusgroepen beslissen zelfstandig over hun dossier. Mocht er een, intern 
onoplosbaar, verschil van mening ontstaan, dan kan het bestuurslid met leef-
omgeving in de portefeuille worden gevraagd de knoop door te hakken.

 − Als een focusgroep juridische bijstand nodig heeft, of een bezwaarprocedure 
wil starten, kan daartoe een verzoek worden gedaan aan het bestuur. Waar 
nodig worden dan voor bijstand of procedures middelen van de vereniging 
aangewend.

Actuele dossiers die onze aandacht hebben:
 − Sluipverkeer Voorstadslaan: de Focusgroep Sluipverkeer is in gesprek met de 
gemeente. De focusgroep houdt zich niet alleen bezig met de Voorstadslaan, 
maar ook met sluipverkeer in heel Hees. De doelstelling is het zoveel mogelijk 
terugdringen van verkeersbewegingen door de wijk, zonder dat dit ten koste 
gaat van de mobiliteit van wijkbewoners zelf.

 − Zwembad West: er schijnen plannen te zijn voor een herbestemming van 
Zwembad-West. De Focusgroep Zwembad-West is in gesprek met partijen in 
en rond het zwembad. Mocht je hier meer van weten, meer van willen weten, 
of je willen aansluiten? Neem vooral contact op.

 − Tiemstrapand: de gemeente wil geen bewoning in dit pand en is in een juridi-
sche procedure verwikkeld met de eigenaren, die hier graag appartementen 
willen behouden. Het laatste besluit van de gemeente is dat hier geen bewo-
ning wordt toegestaan. De bezwaarprocedure van de eigenaren loopt nu. De 
Vereniging volgt de ontwikkelingen maar speelt geen actieve rol.

 − Asfaltcentrale: de gemeente heeft een maatwerkbesluit genomen om de 
uitstootnormen voor benzeen te verruimen tot 2022. Dit heeft de aandacht 
van het bestuur omdat dit directe impact heeft op de leefomgeving in geheel 
Hees! Bezwaar is hier zeker denkbaar. Daarbij willen we samen met Weurt en 
het Waterkwartier optrekken, omdat ook zij hier direct belang bij hebben.

 − Ambitieplan Hees: de Focusgroep Hees houdt zich bezig met een nieuw 
ambitiedocument voor de wijk. Denk hierbij aan uitgangspunten op het 
gebied van leefomgeving, groen en sociale samenhang. De focusgroep trekt 
hierbij actief op met de Werkgroep Groen.

Voor vragen of deelname aan focusgroepen:  
neem contact op met wgruimtelijkeordening@dorpsbelanghees.nl.
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Dr. Henk Termeer (1949) is gepen sioneerd en 
actief als historicus. Hij woont in Hees, is gehuwd 
en vader van drie inmiddels volwassen kinde-
ren. Hij publiceerde eerder boeken en artikelen 
over de geschiedenis van Nijmegen, Hees en 
het Zuiden van Nederland met enige nadruk 
op de recente geschiedenis en de  periode rond 
de Tweede Wereldoorlog.

Nog net niet jarig

Komende september bestaat de huidige Vereniging 
Dorpsbelang Hees dertig jaar. Want het was op 29 
augustus 1990 dat enkele actieve buurtbewoners 
een nieuwe dorpsvereniging oprichtten. De aanlei-
ding voor dit initiatief was een acuut conflict over het 
gemeentelijke voornemen om op het weiland de Plak 
op de hoek van de Bredestraat en de Korte Bredestraat 
een grote studentenflat te bouwen. Even later was 
ook de toekomst van de Witte Villa (thans Villa 
Engelenburgh) op de hoek van de Schependomlaan 
en de Neptunusstraat in het geding. Er lagen plannen 
van een projectontwikkelaar voor sloop van de villa 
en nieuwbouw van een forse galerijflat. Realisering 
van die voornemens zou het dorpse aanzien van Hees 
rigoureus aangetast hebben. Gelukkig wist de nieuwe 
dorpsvereniging beide plannen om te buigen tot een 
veel gematigder uitvoering en wel in de vorm van het 
wijkje Lievekamphof en de gerestaureerde Witte Villa 
met beperkte lage nieuwbouw. 
‘Het (…) nieuwe Dorpsbelang wilde (…) de ingrepen 
vanuit de stad een halt toeroepen om wat er nog van 
het dorpse karakter restte, te beschermen’, aldus Jan 
Brauer in Hees bij Nijmegen. Van dorp tot groene stads-
wijk, 1196-2011 (pagina 106). Dat toen geformuleerde 
doel is nog steeds het streven van onze vereniging. 
Het is goed om te merken dat zoveel oude en nieuwe 
inwoners zich daarvoor willen inspannen, want dat 
gemeenschappelijke doel blijft heel urgent en onver-
minderd van belang.

Foto’s: Ton van Seters

Jacques de Vroomen en Jos Blom

Organist Joost Langeveld
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Buurtvereniging of wijkplatform? Dat is de vraag 

die steeds sterker speelt bij Marjon Otten. Vijf jaar 

geleden trad ze aan als voorzitter van de Vereniging 

Dorpsbelang Hees. ‘Je vertegenwoordigt de vereni-

ging, je houdt de club bij elkaar, je zet de grote lijnen 

uit en probeert dingen in beweging te krijgen’, zo 

schetst ze haar werk. ‘En daarnaast word je op alles 

wat er in de wijk gebeurt aangesproken.’

Bij haar afscheid denkt ze dat de vereniging als bestuurs-
vorm misschien wel zijn langste tijd heeft gehad. Niet dat 
ze geen successen ziet. Ze zette in op verjonging van het 
bestuur. Hees is de laatste jaren sterk aan het verjongen 
en het zou mooi zijn als je dat terugziet in de vereniging. 
Bij haar vertrek telt het bestuur twee jongeren. Nou ja, 
jong. Het zijn dertigers, ‘maar dat is jong als je weet dat 
een bestuur vaak een kwestie van vijftig tinten grijs is.’ 
Daarnaast wilde ze de bewoners meer betrekken bij de 
vereniging. Dat is deels wel en deels niet gelukt. Er moes-
ten meer zaken komen waar mensen elkaar kunnen ont-
moeten. Het Ommetje Hees was er al, het dorpsfeest is op 
nieuwe leest geschoeid: ‘maar dat is niet mijn verdienste 
maar meer die van Dick en Tony van de werkgroep cultuur.’

Communiceren
Een ander punt was de manier van communiceren. 
‘Vroeger werden er foldertjes in de bus gedaan. Dat vind 
ik zonde van het papier en niet meer van deze tijd. Nu 
communiceren we via Facebook, Nextdoorhees of de 
nieuwsbrief. Na elke vergadering bekijken we wat we wil-
len communiceren en hoe we dat doen. De Stenen Bank 
als communicatieblad is beperkt. Die verschijnt vier keer 
per jaar, dus dan ben je nooit actueel.’ De nieuwsbrief 
verschijnt als dat nodig is. De klacht dat veel mensen geen 
internet hebben weerlegt ze. ‘Als we echt iedereen willen 
bereiken, hangen we banners bij de kerk en bij de dikke 
boom op.’

Een ander punt zijn de bewonersavonden. ‘Dat valt onder 
het hoofdstuk ontmoetingen. Mensen zien elkaar alleen 
bij de ledenvergadering, áls ze al komen, en dan komen 
vaak dezelfde mensen. Het is ook goed om elkaar rond 
inhoudelijke thema’s te ontmoeten. In november hadden 
we een bijeenkomst over de Schependomlaan en over de 
vraag wat er met het zwembad gaat gebeuren.’ Voor een 

succesvolle bijeenkomst moeten er deskundigen zijn, men-
sen die over de juiste informatie beschikken, en je moet 
de bewoners betrekken. Wat wil je nou als wijk? Dat is erg 
ingewikkeld want er spelen altijd individuele belangen 
mee. Maar als je als vereniging niet een geluid laat horen, 
valt ook iedereen over je heen.’

‘Waar ik heel positief op terugkijk, is de samenwerking die 
we in de afgelopen periode hebben opgebouwd met het 
wijkplatform Waterkwartier en Weurt rond de ontwik-
keling van het industrieterrein TPN West. Deze samen-
werking zal in de komende tijd verder structureel worden 
vormgegeven.’ 

Verenigingsvorm
Marjon vraagt zich af of de verenigingsvorm nog wel van 
deze tijd is. ‘Je wordt gezien als een soort bestuur van 
de wijk. Dat ligt deels aan de historie van de vereniging. 
In een ver verleden werd die opgericht om bezwaar te 
kunnen maken tegen bouwplannen in de wijk. Je moet 
namelijk een rechtspersoon zijn om bezwaar te kunnen 
maken. Tegenwoordig wordt er vooral gekeken of je direct 
belanghebbende bent. En een vereniging heeft zo’n brede 
doelstelling dat die nooit een belanghebbende kan zijn. 
De werkgroepen worden misschien wel geaccepteerd 
als belanghebbende. Daarom wordt er nu onderzocht of 
het zin heeft om van de werkgroepen rechtspersonen 
te maken. ‘Het is een van de redenen waarom ik van de 
verenigingsstructuur af wil. Het werkt belemmerend. 
Uiteraard moeten we dit uitgebreid met de leden bespre-
ken. We kunnen hierin als bestuur geen zelfstandige stap-
pen zetten. Bovendien is het natuurlijk vreemd dat de ver-
eniging van alles organiseert, maar dat doet voor de hele 
wijk. Er wordt niet gekeken of je lid bent of niet. Er wordt 
dus niets specifiek voor de leden georganiseerd. Voor een 
vereniging is dat wel heel vreemd.’

Een andere reden voor haar vertrek is het achterover-
leunen van mensen. ‘Laat ik een voorbeeld geven. Ik 
ging laatst naar het bouwdorp. Als voorzitter hou je een 
praatje bij de opening, je bedankt de organisatie en de 

vrijwilligers, en toen ik naar huis ging werd ik aangespro-
ken: “Of ik wist dat er in dat en dat pand gedeald werd? En 
of het bestuur de politie kon bellen”. Nou wist ik niet of 
er inderdaad gedeald werd, maar ik zei dat het nummer 
van de wijkagent op de site staat en dat het die persoon 
vrij stond om die te bellen. Wat denk je dat er geantwoord 
werd? “Ik vind dat het bestuur een rol in deze heeft.” Wat 
ik ook vaak hoor: “Weten jullie wel dat die en die daar gaat 
bouwen. Waarom hebben jullie nog geen bezwaar aange-
tekend?” Nou snap ik wel, het komt deels door de geschie-
denis van de vereniging, maar als je als bestuur die rol niet 
wil vervullen, dan vallen mensen daar over. Ze pakken hun 
eigen verantwoordelijkheid niet. “Jij bent toch de voorzit-
ter?” Daar kan ik slecht tegen.’ 

Minder democratisch
‘Je maakt een wijk met elkaar, niet omdat er een paar 
mensen zo gek zijn om vrije tijd in de vereniging te steken. 
Daarom lijkt een wijkplatform me beter. Het is laagdrem-
peliger. Het is misschien minder democratisch, maar op 
de ledenvergadering komt toch al bijna niemand meer. Als 
wijkplatform heb je geen formeel orgaan, maar zitten de 
werkgroepen in het platform. Als de gemeente wil overleg-
gen, kan dat direct met de werkgroep. Veel wijken hebben 
het al. Hees is wat dat betreft de uitzondering. Kijk naar 
het Waterkwartier. Daar hebben ze gewoon een openbare 
vergadering. Als je in die wijk woont en je wilt het ergens 
over hebben, ga je naar die vergadering.’
‘De uitdagingen voor mijn opvolger? Allereerst de continu-
iteit van buurtactiviteiten in de gaten houden. Sommige 
leden van werkgroepen stoppen. Dan zie je dat zo’n groep 
al jaren draait op de inzet van een paar mensen. Daarnaast 
moet er nog meer aandacht komen voor de grote lijn en zal 
de discussie over de vorm van de vereniging verder vorm 
moeten krijgen. Belangrijke thema’s zijn ook de samen-
werking met andere wijken rond leefbaarheid, de nieuwe 
uitgang van het station en ontwikkelingen op het indus-
triegebied. Maar het belangrijkste is het stimuleren van de 
bewoners om Hees een fijne wijk te houden waar iedereen 
welkom is. Het leuke van het voorzitterschap? Je leert veel 
mensen kennen. En als je graag mensen enthousiasmeert, 
dan is dit je baan. Het is intensief, het vraagt veel van je, 
maar met een leuke club mensen in het bestuur kun je een 
heel eind komen.’

Harry Havekes         Marjon Otten neemt afscheid als voorzitter

Buurtvereniging  of wijkplatform? 
Foto’s:  Ton van Seters
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terugblik Kribjesroute

De derde editie van de Kribjesroute was weer een 
groot succes. Honderden bewoners en omwonenden 
van Hees bewonderden de maar liefst 62 kerststallen 
in de wijk. Martin Kleijburg en Pip Pollaert met Ellen 
Otten werden door de voorzitter van de vereniging als 
winnaars van de letterspeurtocht uit de hoed getrok-
ken. De te ontcijferen spreuk was dit jaar: 3 Koningen 
tellen eerst tot 10 voor ze kindje Jezus zien. 

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)

WeegBreeSoeP

ingrediënten
1 handvol bladeren van de smalle 

weegbree
750 ml groentebouillon

2 volle theelepels maizena
250 ml room (of melk)

zout, peper, nootmuskaat
madeliefjes

Bereiden
Was de bladeren, snijd ze fijn en laat ze  

15 minuten zachtjes pruttelen in de groen-
tebouillon. Daarbij ontwikkelt zich de 

verfijnde champignonsmaak van de smalle 
weegbree.

Meng de maizena met wat koud water tot 
een papje zonder klontjes. Roer dit door de 

soep en breng deze kort aan de kook.

Breng de soep op smaak met room (of melk) 
en de specerijen. Pureer de soep en garneer 

hem met madeliefjes.

Tip: Je kunt de soep ook ongepureerd ser-
veren, dan blijven de reepjes weegbreeblad 

zichtbaar.

WeegBreeSirooP

ingrediënten
2 handen vol bladeren van de smalle 

weegbree
1,5 l water
1 kg suiker

2 citroenen

Bereiden
Breng water en suiker aan de kook, laat dit 
15 minuten zonder deksel inkoken en daar-
na afkoelen. Doe de kleingesneden blade-
ren in het afgekoelde suikerwater, laat dit 

24 uur trekken. zeef het mengsel, vermeng 
de siroop met citroensap en schenk dat in 

een gesteriliseerde fles. 

Tip: Weegbreesiroop kan ook met honing 
worden gemaakt. Leg daarvoor beur-

telings een laagje kleingesneden weeg-
breeblad en een laagje honing in een pot, 

eindig met een laagje honing. Laat de 
siroop 8 tot 12 weken trekken en zeef hem 

dan. Weegbreesiroop helpt heel goed bij 
verkoudheden.

weegbreesoep en -siroop

Lies Haveman, vrijwilliger bij het voedselbos: 
‘In januari hebben we met veel mensen jonge boompjes en struiken geplant als vervanging van de planten die 
door de droogte van afgelopen zomer waren doodgegaan. Daarbij was mij al opgevallen dat er ontzettend veel 
weegbreeplanten als bodembedekker in het voedselbos staan. Dus in deze Stenen Bank twee recepten met…’

Recepten van Monika Wurft in: Praktische raadgever - Eetbare wilde kruiden en planten.

Alles over de meest voorkomende soorten, hun geneeskrachtige eigenschappen en hoe je ze kunt gebruiken in de keuken 

Uitgever: Deltas/Chantecler
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Pip Pollaert met 
Ellen Otten

Martin Kleijburg

Kerstkribben
Kerststal. Kerstlicht. Kerstkind. Kerstbal. Kerstster. 
Kerstwind. Kerstsok. Voetbal. Blauw Wit. Kersthit. 
Kerstpak. Anac. Kerstpad. Kerkpad. Kerststad. Zwembad. 
Voorstad. Kerstdroom. Kerstboom. Dennenstraat. 
Dikkeboom. Schependom. Mandarijn. Albert Heijn. 
Postplein. Kerst is fijn. Vlietstraat. Kerstplaat. Kerstlied. 
Dit niet. Couplet. Duet. Gourmet. Kerstpakket. 
Kerstcadeau. Sligro. Kerstdiner. Oscar Carré. Kerstzon. 
Kerstmaan. Emmalaan. Nijmeegs. Dorp Hees. Kerstkaart. 
Kerstbaard. Kerstkomen. Kerstgaan. Prinsenlaan. 
Kersttrui. Kerstslip. Kerstman. Kerstkrib.

Wout Waanders
Stadsdichter van Nijmegen 2019 – 2021 
www.woutwaanders.nl 

De kribjes-
route is dit 
jaar van 
20 decem-
ber t/m 6 
januari. 
Voor meer 
informatie: 
www.krib-
jesroute.nl.
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Dik doen over eenvoudige natuurkunde

temperatuur
Dick van Eck 

We weten het allemaal wanneer het koud of warm 

is. Schijnt de zon, dan is het warm, vriest het, dan is 

het koud. We kijken op de buitenthermometer of ons 

gevoel klopt, trekken een dikke jas aan of zetten de 

kachel laag. Over temperatuur dit keer.

Temperatuur heeft met beweeglijkheid van spul te maken. 
En spul bestaat uit moleculen en atomen, die weer uit 
kernen bestaan waar omheen elektronen bewegen, die de 
boel als een soort lijm bij elkaar houden. Het is de beweeg-
lijkheid van het spul die de temperatuur bepaalt. Hoe gro-
ter de beweeglijkheid van al die deeltjes des te warmer het 
is. Het eenvoudigst is dit te zien aan gasmoleculen. Zou je 
met een camera een enkele gasmolecule in de gaten kun-
nen houden, dan zie je dat het in een voortdurende bewe-
ging is, net zoals al die andere gasmoleculen. Een gas is een 
kluwen van beweeglijke wanordelijkheid.

Wordt het kouder, dan gaan gasmoleculen langzamer 
bewegen, ze komen dichter bij elkaar en schuiven alleen 
nog langs elkaar heen. Het gas wordt een vloeistof, waarbij 
de moleculen of atomen vrij kunnen bewegen, maar wel 
bij elkaar in de buurt blijven. Een vloeistof kun je daarom 
uitgieten. Water is voor de mens de meest bekende vloei-
stof. In feite zijn we het voor meer dan 60% zelf. Als de 
moleculen nog verder afkoelen, wordt de vloeistof nog 
minder beweeglijk en krimpt de onderlinge afstand nog 
verder. De beweeglijkheid van de moleculen wordt zo klein 
dat ze onderling een vaste positie gaan innemen, terwijl ze 
toch nog een beetje trillen. Atomen gaan zich in een kris-
talstructuur nestelen en er ontstaat naast gas en vloeistof 
een derde, zogenaamde fase of aggregatietoestand: de 
vaste stof. 

 

Een ijskristal

We kennen allemaal het gekristalliseerde water dat we 
ijs of sneeuw noemen. In de tabel staan voor een aantal 
stoffen de temperaturen die bij hun fasen of aggregatie-
toestanden horen. We spreken van smelten, bevriezen, 
stollen, koken, verdampen, condenseren afhankelijk van 
over welke fase-overgang we het hebben: de vaste, de 
vloeibare of de vaste stof.

Spul smeltpunt in °C kookpunt in °C

Water 0 100

Kaarsvet 37 370

Aluminium 660 2519

Stikstof -210 -196

Kwik -39 357

Ethanol -70 78

Tabel van smelt- en kookpunten van diverse stoffen in °C

Het interessante is, dat bij faseovergangen van een stof de 
temperatuur constant blijft. We kennen allemaal het feno-
meen van het water, dat net zo lang op 100°C blijft koken 
tot al het water is verdampt.

Energie
Bijna alle materialen ondergaan het proces van smelten en 
koken, waarbij hun beweeglijkheid van groot naar klein, of 
van klein naar groot gaat. Als bij een molecule alle atomen 
met hun elektronen nagenoeg tot stilstand zijn gekomen, 
dan is het absolute nulpunt van de temperatuur bereikt. 
Dat gebeurt bij een temperatuur van -273,15°C. 
Beweeglijkheid van materialen kan eenvoudig aan elkaar 
worden doorgegeven. We spreken van warmtetransport. 
Een chemische reactie zoals verbranding geeft bijvoor-
beeld veel beweeglijkheid aan nieuwe stoffen die op hun 
beurt de cv-installatie aan de praat houden of een motor 
laten lopen. Alles hangt samen met de warmte-energie 
die een stof heeft of doorgeeft. Behalve verbranding zijn 
er meer processen die de beweeglijkheid vergroten, zoals 
mechanische wrijving of een elektrische kortsluiting, maar 
het kan ook subtieler met lichtstralen door een brandglas 
of de ruimte. Bedenk hierbij dat bijna alle energie van de 
zon afkomt (daar is het zo’n 550°C aan de buitenkant en 
13,5Miljoen°C in de kern). Door middel van zonnestraling 

wordt alles hier opgewarmd. De zonne-energie zorgt 
ervoor dat alles op aarde in beweging blijft: het weer, het 
leven en dat gaat al miljarden jaren zo. De dampkring 
(10km dun) zorgt ervoor dat de temperatuur op aarde niet 
te hoog oploopt en zo’n 10°C per etmaal varieert. En dat 
evenwicht is behoorlijk kritisch, zoals we inmiddels alle-
maal weten.

Meten van temperatuur
Voor huis-tuin-en-keukengebruik is het 
meten van de temperatuur eenvoudig. 
Door te kijken naar het krimpen en 
uitzetten van een vloeistofkolom 
(vroeger kwik en nu een gekleurde 
alcohol of digitaal) is een thermome-
ter gauw gemaakt. Het ijken ervan 
is betrekkelijk eenvoudig: zuiver 
water kookt en smelt bij twee vaste 
temperaturen. Zet er twee streep-
jes bij, het ene streepje noem je nul 
en het ander honderd. De Celsius is 
geboren. Als de moleculen langza-
mer gaan bewegen, krimpt de vloei-
stofkolom onder de nul: Het vriest. 
Kouder dan twintig graden Celsius 
zal het hier niet worden, maar als de 
moleculen stil staan, geeft die ther-
mometer -273,15°C aan (daar zijn 
overigens hele speciale apparaten en 
thermometers voor) en die waarde 
noemen we in de natuurkunde het 
absolute nulpunt. Het is ook bij deze 
temperatuur dat de natuurkundigen 
beginnen te tellen in graden Kelvin 
(zie tekening). Nul graden Kelvin is de 
temperatuur waarbij alle beweeglijk-
heid uit de atomen is verdwenen. De 
wereld staat daar ter plekke stil. 

  

Een Celsius/Kelvin thermometer

Temperatuurverschillen

Dat we vaak op een thermometer kijken heeft er mee te 
maken dat ons lichaam ‘brandt’ bij een temperatuur tus-
sen de 35,5°C (’s nachts) en 37,8°C (tegen de avond). We 
leven daarom het liefst bij een temperatuur van een graad 
of 24 en zoeken bij andere temperaturen verkoeling of ver-
warming door te zweten, te rillen, extra hard te rennen, in 
de zee te duiken of dikkere kleding te dragen, kortom we 

passen ons voortdurend aan die kleine verschillen aan. 
Verder barst ons lichaam van zenuwcellen 

die reflexen oproepen als we een hete pan 
aanraken, onze billen branden, of een kop 

hete thee over ons heen krijgen, want 
boven de 50°C beschadigen we onze 
huid al door verbranding. Betrouwbare 
absolute temperatuurwaarden geeft 
ons lichaam niet af, maar al die sensoren 
beschermen ons heel goed tegen al die 
kleine temperatuurverschillen. We kun-
nen in Hees ons hoofd koel houden.

Literatuur
Wikipedia (Eng/Ned): Temperatuur, 
Celsius, Kelvin, heat, zon, koorts
https://en.wikipedia.org/wiki/
Melting_point

Dick is een natuurkundige, die de rek en 
stroperigheid van vloeibare kristallen 
heeft onderzocht als functie van de 
temperatuur.

Tekening: Joop van Eck



in de wijk. Dat maakt het werk zo leuk en afwisselend. 
In de winkel hoor je wat er speelt en je leeft mee met de 
belangrijke levensgebeurtenissen van de mensen in je 
omgeving.’ Als Ietje daarover vertelt, begrijp je meteen 
waarom ze altijd hier in de winkel aan de Molenweg, is 
gebleven.

Niet alleen bij de kassa leerde ze de buurt kennen. Veel 
pubers uit Hees en omgeving hebben hun zakgeld aan-
gevuld met een baantje bij de supermarkt. Kwamen ze bij 
de versafdeling of achter de kassa dan was Ietje hun baas. 
Veel van die pubers zag ze opgroeien en dan kwamen ze 
later als klant bij de kassa, met hùn kinderen; en soms 
kwamen die kinderen als puber óók weer wat bijverdienen. 
Dat heb je als je zo lang blijft!

In de loop van de jaren is er 
natuurlijk wel het een en ander 
veranderd. Zo leerde Ietje het 
vak van caissière op een druk-

toetskassa. ‘Als dan de stroom uitviel, moest je die met de 
hand aanslingeren. Dat is wel een verschil met de scank-
assa’s die eind tachtiger jaren kwamen.’ Zo zijn er steeds 

veranderingen geweest, maar daar heeft ze nooit moeite 
mee gehad. ‘Je rolt er gewoon in mee.’ In de jaren negentig 
werd de oude winkel te klein. Het assortiment groeide, 
mede omdat veel mensen op vakantie gingen in het bui-
tenland en daar nieuwe gerechten proefden die ze thuis 
ook wilden kunnen klaarmaken. Daar werd slim op 
ingespeeld met handige recepten in de Allerhande. 
In oktober 1997 verhuisde de winkel naar een 
nieuw, groter pand aan de overkant. Maar de 
buurtfunctie bleef. Ondanks de Aldi naast de deur 
bleven veel vaste klanten dagelijks langskomen 
voor hun boodschappen en een praatje en Ietje 
was er meestal. 

Dat werd anders toen ze minder ging werken. Doordat ze 
minder aanwezig was, kreeg ze niet meer vanzelf alles 
mee; maar ze zorgde er wèl voor dat ze op de hoogte bleef 
van belangrijke dingen in de winkel. Als ze er was konden 
de klanten nog steeds bij haar terecht. 

Het is duidelijk dat Ietje door 
haar werk veel contacten had 
in Hees. en zo heeft ze ook haar 
partner gevonden. Henk deed 

elke donderdagavond boodschappen bij de Albert Heijn, 
Ietje vond hem wel leuk en zo raakten ze aan de praat. 
Dat is inmiddels alweer 32 jaar geleden… Henk grapt nog 
wel eens dat hij Ietje bij Appie met de boodschappen heeft 
meegenomen. 

Enige tijd nadat ze Henk had leren kennen, wilde Ietje 
minder uren gaan werken en ook een minder verant-
woordelijke functie. Dat gaf rust en ruimte voor thuis. 
Dat is prima gegaan. Later heeft ze nog een paar keer een 

Tony Schouten

 

We kennen haar allemaal van het boodschappen 

doen: Ietje Essers, het vertrouwde gezicht van de 

Albert Heijn aan de Molenweg. Meer dan vijftig jaar 

heeft ze er gewerkt; de laatste jaren alleen nog op 

maandagochtend. Sommigen gingen speciaal dàn de 

boodschappen doen om Ietje aan de kassa te treffen. 

Maar sinds eind januari is ze echt helemaal met pen-

sioen. We moeten er maar aan wennen!

Na de huishoudschool, waar het leren haar gemakkelijk 
afging, ging Ietje op haar vijftiende naar de vooropleiding 
om lerares te worden, maar dat werkte niet. De opleiding 
paste niet bij haar en ze voelde zich er niet thuis. Via haar 
zus, die toen bij Albert Heijn werkte, kwam Ietje in de 
supermarkt terecht. Al gauw mocht ze het achter de kassa 
proberen en dat bleek een schot in de roos: ze vond het 
leuk en het werk paste haar als een handschoen. Ze deed 
het zo goed dat ze nauwelijks achttien jaar oud al Hoka 
(Hoofd Kassa) werd, een afwisselende en verantwoorde-
lijke functie die ze zò n twintig jaar zou vervullen. In die 
tijd leidde ze met veel plezier ook veel nieuwe kassa-
medewerkers op. Tòch een beetje de lerares dus, maar  
dan anders.

Ietje voelt zich nauw ver-
bonden met de mensen in de 
omgeving. Sommige klanten 
kent ze al vanaf haar eerste 

werkdag bij de supermarkt. Ietje: ‘Het is een echte 
buurtwinkel en je staat daardoor midden in het leven 

stapje teruggedaan, waardoor ze tijd kreeg om samen 
met Henk te gaan reizen; niet zomaar een tripje naar de 
Waddeneilanden of Zuid-Frankrijk, maar ècht grote reizen: 
naar Thailand, China, Argentinië… Soms wel meerdere 
keren per jaar!

Door al dat reizen is Ietje zich niet minder betrokken gaan 
voelen bij de buurt. De meeste tijd zijn ze natuurlijk gewoon 
thuis, hier in Hees, en dan gaat Ietje regelmatig op bezoek 
bij familie en buurtgenoten die niet meer zo goed de deur 
uit kunnen. En we kennen haar natuurlijk allemaal als gast-
vrouw of als verkoper van consumptiebonnen bij evene-
menten van de dorpsvereniging. Dat doet ze altijd graag!

De laatste jaren werkte Ietje nog 
maar drie uur per week – achter 
de kassa, net als in het begin. 
Ze zal het werk missen, en dan 
vooral het vanzelf sprekende 

contact met de klanten uit de buurt. ‘Het was elke dag 
weer wat nieuws en eigenlijk nooit saai.’ Gelukkig zullen 
we haar nog vaak in de winkel kunnen tegenkomen, want 
ook Ietje doet daar de boodschappen. En dan maak je al 
gauw een praatje …
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<   advertenties van sponsoren   >

Bel of mail voor meer informatie: 024-3779839 | secretariaat@dorpsbelanghees.nl

Dat kan!Uw advertentie in de Stenen Bank?

<   advertenties van sponsoren   >
De redactie draagt deze sponsors een warm hart toe. Zij maken het mede mogelijk 
dat we de Stenen Bank kunnen maken. Wilt u uw bedrijf ook meer gezicht geven in 

Hees en ons werk steunen? Uw advertentie is welkom!

OPROEP !
De Cliëntenraad van Huize Rosa heeft dringend behoefte aan een

voorzitter Cliëntenraad (gemiddeld 6-8 uur per week)

interesse?

Bekijk de vacaturetekst op de website: www.zorgcentrum-huizerosa.nl/vacatures, en/of neem contact op met 
mw. Palmyre Oomen, waarnemend voorzitter cliëntenraad, per tel. 024 - 35 66 545  of  per e-mail: p.oomen@ru.nl. 

Solliciteren?

Je sollicitatie voorzien van motivatie en CV kun je tot uiterlijk 25 maart 2020 mailen onder vermelding van 
vacaturenummer 20-01 naar: cr@zorgcentrum-huizerosa.nl.

Muziekschool Muziekopmaat voor 
individuele- , groeps- en bandlessen.

Van 4 tot 88 jaar.
Bezoek de website:  www.muziek-op-maat.nl

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

 – MLD/Oedeemtherapie

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

Aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmasseurs

Anne Hoekstra
Gecertificeerd/gediplomeerd (sport)masseur

www.terra-nijmegen.nl  •  info@terra-nijmegen.nl

024-3780488 |  06-23615900

te huur: groeps- en praktijkruimte

individuele- en groepstherapie | dans | trainingen | coaching |  

yoga | cursussen | massage | meditatie …

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 zorg- 
en welzijnsorganisaties. Dat is voor u wel zo prettig.

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

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
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Najade Uitvaarten

Voor een persoonlijke uitvaartbegeleider in uw buurt

☎  06 3434 2117 (dag en nacht bereikbaar)

www.najade-uitvaarten.nl 

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

telefoon : (024) 388 69 76 of (024) 378 58 10

Dagelijks open van 08:00 tot 18:00 uur
op donderdag tot 20:00 uur
en zaterdag tot 17:00 uur

 fuchsiastraat 22/24 nijmegen

Samen onderweg, samen op weg…

terugkomen in je eigen kracht

Diagnostiek, begeleiding en coaching van 
kinderen, jongeren en volwassenen.

Drs. gerjó Pieters-Mestrom
Orthopedagoge-generalist

GZ-psycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog

Therapeutische hulp bij o.a. angst, depressie,  
concentratie, burn-out.

Begeleiding van leer- en studieproblemen.
Werkgeheugen Trainingen (Cogmed, Jungle Memory)

MyBrainSolutions voor mentale fitheid
Psychologisch onderzoek

Korte Bredestraat 59
6543 ZP Nijmegen

024-3782314
info@gerjopieters.nl
www.gerjopieters.nl

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

www.sfeerhuys.nl
T: 024-3790676

Voor meer 

(024) 377 40 03

informatie kunt 
u bellen met:

ANAC Carwash kiest bewust
voor onze toekomst.

Met zorg voor
ons water

Met liefde
gewassen

Met zorg voor
ons milieu

ANAC Carwash: dé topklasse in auto wassen!

ANAC Carwash @ANACcarwashANACcarwash.com

ANAC Carwash StenenBank 87x126mm.indd   1 12-1-2016   10:20:04

ENGIE speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de 
energiemix. In het kader van het ‘Energieakkoord voor duurzame 
groei’ is Centrale Gelderland eind 2015 uit bedrijf genomen en 
wordt de centrale komende jaren op een veilige en 
verantwoorde manier ontmanteld. 

Onder de projectnaam ‘De Groene Delta van Nijmegen’ wordt 
gewerkt aan initiatieven voor kleinschalige en duurzame 
energieopwekking op het terrein in Nijmegen. Er is naast het 
in 2015 geopende zonnepark ruimte voor een LNG bunkerpunt 
voor verschoning van de scheepvaart en een biomassa 
centrale voor duurzame warmte en elektriciteit. Ook is er ruimte 
voor andere bedrijven en instellingen die zich willen richten op 
duurzaamheid, biobased economy en circulaire economie. ENGIE 
zet zich in voor een goede relatie met de omgeving en werkt 
graag samen aan verduurzaming, ook in de regio Nijmegen. 

www.engie.nl  Groene Delta



Nog meer nieuws uit Hees ontvangen?  
Schrijf u in voor onze digitale 

nieuwsbrief

dorpsbelanghees.nl/nieuwsbrief

de Stenen Bank is een uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Deze vereniging streeft  
naar het behoud van het groene en dorpse karakter van Hees. 

destenenbank

Redactie
Peter Smits (hoofdredactie), Rutger Zwart (eindredactie), Wilma van 

Seters-van Steen, Henk Termeer, Tony Schouten, Michiel de Wit (namens 

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

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

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

advertenties: secretariaat

Redactieadres van de Stenen Bank 
redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Kopij
Kopij inleveren voor donderdag 7 mei 2020 op het redactieadres.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen 

al dan niet te plaatsen, te redigeren of in te korten.

Lid worden? 
U kunt lid worden via een e-mail of telefoontje aan het secretariaat, of via 

het contactformulier op de website van de vereniging. Het lidmaatschap 

kost € 10 per jaar.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees 
Marjon Otten (voorzitter), voorzitter@dorpsbelanghees.nl

Ton Ellenbroek (penningmeester), financien@dorpsbelanghees.nl

Jeannette van Mierlo (secretaris), secretariaat@dorpsbelanghees.nl

Roel van Tiel, roel.van.tiel@dorpsbelanghees.nl

Michiel de Wit, michiel.de.wit@dorpsbelanghees.nl

Ab Verheul, ab.verheul@dorpsbelanghees.nl, 06 575 1 6425 

Secretariaat 
Secretariaat VDH, Schependomlaan 120, 6543 XZ, Nijmegen

secretariaat@dorpsbelanghees.nl, 06 20 72 02 62

Penningmeester
financien@dorpsbelanghees.nl

IBAN: NL40 INGB 0000 349955 t.n.v. Vereniging Dorpsbelang Hees

Werkgroepen/dossiers en contactpersonen 
Groen Hees: Ab Verheul, 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: Dick van Eck, cultuur@dorpsbelanghees.nl

Werkgroep Sociaal Netwerk: Bert Jansen, sociaal@dorpsbelanghees.nl

Wijkagenten: 0900-8844

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

chris.hofman@politie.nl

Meld-en Herstel: meldingen kunnen worden doorgegeven via  

de Meld&Herstel APP of telefonisch: 14024

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

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

Veel plezier met uw Stenen Bank

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

Bezoek de website en  
volg de vereniging op facebook:


